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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Relatório de Atividades (RA) de 2018 do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP
(Camões, I.P.) mantém a linha orientadora dos relatórios anteriores, prestando contas e
fundamentando a autoavaliação.
Este documento, que marca o fim do ciclo de gestão de 2018, encontra-se estruturado da
seguinte forma: análise conjuntural da atividade; apresentação das atividades desenvolvidas e
respetiva autoavaliação, através da explicitação dos resultados obtidos no Quadro de Avaliação
e Responsabilização (QUAR); exposição de alguns dos indicadores sociais retirados do Balanço
Social de 2018; avaliação final do Camões, I.P.; e conclusões prospetivas.
Em 2018, a taxa de realização do QUAR foi 119,79%, com todos os parâmetros superados
(eficácia – 128,8%; eficiência – 116,0% e qualidade – 108,2%).
Nove dos onze objetivos foram superados e os restantes atingidos, o que fundamenta a
proposta de menção de “Desempenho Bom”. Cinco dos objetivos mais relevantes foram
superados e um atingido.
A taxa de execução quer dos recursos financeiros (88,77%)1, quer dos humanos (89%) evidencia
uma gestão em linha com o planeado.
O nível de satisfação dos utilizadores externos cifrou-se nos 4,12 e o nível médio de satisfação
dos trabalhadores foi de 3,11 numa escala de 1 a 5.
Da aprendizagem colhida do exercício de 2018 resultam as seguintes apostas estratégicas para
evolução do padrão de desempenho:
•

Consolidar as alterações orgânicas, com particular atenção para o processo de gestão da
mudança e respetivos impactos nos níveis de motivação, qualificação e satisfação dos
trabalhadores;

•

Aprofundar o compromisso com os cinco objetivos estratégicos do Camões, I.P. revisitando
o processo de planeamento e de desdobramento estratégico da organização;

1

Taxa de execução face ao orçamento inicial de 2018
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•

Amadurecer os mecanismos prospetivos de planeamento, antecipando os trabalhos de
preparação de acolhimento ao XXII Governo Constitucional e demais desafios estratégicos
que se avizinham.
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1.

NOTA INTRODUTÓRIA

A metodologia de elaboração do RA 2018 do Camões, I.P teve em conta a necessária articulação
entre o estatuído no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro e na Lei n.º 66-B/2007, de 28
de dezembro. Foram observadas as linhas de orientação estabelecidas pelo Conselho
Coordenador de Avaliação dos Serviços (CCAS) e pela Direcção-Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP) e demais legislação avulsa relevante.
O documento incorpora a informação recolhida através da auscultação dos principais
destinatários da ação do Camões, I.P e cumpre os requisitos de participação e envolvimento de
dirigentes e trabalhadores.
1.1

BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL

O Camões, I.P. tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e
coordenar as atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas que
participem na execução daquela política, e ainda propor e executar a política de ensino e
divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de
português nas universidades estrangeiras e gerir a rede de ensino de português no estrangeiro
a nível básico e secundário.
Em 2018, a ação do Camões, I.P. foi profundamente influenciada pela publicação do Decreto-Lei
n.º 48.º/2018, de 21 de junho e pela Portaria n.º 215/2018 de 19 de julho, que procederam à
alteração de Lei Orgânica e Estatutos do Camões, I.P, respetivamente, com o intuito de adequar
a organização da rede externa deste Instituto às suas atribuições no domínio da cooperação
para o desenvolvimento, do ensino e da cultura.
Nesta sequência, estabeleceu-se ainda no ano 2018, o regime jurídico aplicável ao pessoal dos
centros portugueses da cooperação, bem como do agente da cooperação portuguesa,
explanados no Decreto-Lei n.º 49/2018, de 21 de junho.
Assim, a estrutura organizacional do Camões, I.P. determinada pela Portaria n.º 194/2012, de
20 de junho, alterada pela Portaria n.º 94/2014, de 11 de fevereiro e pela Portaria n.º 215/2018,
de 21 de junho, conjugada com a Deliberação n.º 1201/2012, de 30 de agosto, alterada pela
Deliberação n.º 1093/2018, de 09 de outubro, comportam as Unidades Orgânicas, com a
distribuição que se encontra no organograma a seguir representado:
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FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO CAMÕES, I.P. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1.2

ORIENTAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2018, a ação do Camões, I.P. foi balizada pelo Programa do XXI Governo
Constitucional e, em particular, das linhas de orientação para a área da política externa, com
vista a uma atuação e presença reforçada de Portugal no mundo. Os dois vetores chave da
intervenção do Camões, I.P. aparecem assim associados pela “importância do relacionamento
com os países de expressão portuguesa (e) a relevância da língua que nos une”, reforçando a
lógica funcional da instituição de “potenciar a capacidade de intervenção no desenvolvimento
da política de cooperação internacional e de promoção externa da língua e da cultura
portuguesas”.
De igual modo, no que respeita à cooperação, incorporou-se na ação a “promoção da agenda
das alterações climáticas e da agenda humanitária, assim como da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, através do seu acompanhamento e implementação”, em linha
das Grandes Opções do Plano para 2018 (GOP 2018), bem como a coordenação entre os
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diferentes atores comprometidos com a ajuda ao desenvolvimento, que se materializou no
esforço de aprofundamento das “ parcerias já estabelecidas com os países de língua portuguesa,
com o setor privado, e o apoio às organizações não-governamentais para o desenvolvimento”,
bem como na “execução dos programas estratégicos de cooperação com os países africanos de
língua portuguesa e Timor Leste, a implementação de projetos de cooperação delegada da UE e
a concretização das iniciativas de cooperação triangular, assim como a promoção do
alargamento destas iniciativas a novas geografias, como a América Latina e o Norte de África.”
No que respeita à Língua e à Cultura portuguesas, as GOP2018 destacam a ação do Governo na
prossecução da “consolidação da rede Camões de Ensino Superior” assim como da "expansão
do português, básico e secundário, no estrangeiro, quer como língua de herança, quer como
língua estrangeira” tendo em vista “ampliar o número de alunos nas escolas portuguesas no
estrangeiro”, mantendo-se a estratégia de “aposta no digital, nos processos de certificação e na
credenciação do português nos sistemas de acesso ao ensino superior”. Prossegue-se com a
“promoção da cultura portuguesa e a sua internacionalização”, designadamente através do
plano indicativo anual de Ação Cultural Externa para 2018, assumindo-se a consolidação da
aposta “na ação cultural externa e intensificar as ligações entre diplomacia cultural e outros
eixos da política externa”.
No espaço multilateral e no âmbito específico da língua portuguesa, as GOP2018 reiteram a
contribuição de Portugal para a implementação plena da Nova Visão Estratégica que inclui já
orientações que Portugal tem defendido, nomeadamente o “reforço do Instituto Internacional
da Língua Portuguesa”, prosseguindo a “construção de uma cidadania lusófona e a participação
no quadro da CPLP”.
Assim, no âmbito das três grandes áreas de atuação - Cooperação, Língua e Cultura - o Camões,
I.P. apresenta como linhas orientadoras:
A Cooperação Portuguesa, vetor essencial da política externa nacional, tem em vista a promoção
do desenvolvimento económico, social e cultural dos Países Parceiros, nomeadamente os países
prioritários - PALOP e Timor-Leste - bem como a melhoria das condições de vida das suas
populações.
As linhas orientadoras da Cooperação Portuguesa são fortemente marcadas por valores de
solidariedade e respeito pelos direitos humanos, bem como de responsabilidade global tendo
presente uma cada vez maior interligação entre o desenvolvimento e as questões globais, como
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a promoção da segurança e do desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável à
escala global. É neste enquadramento que a comunicação sobre a Cooperação Portuguesa e
sobre a cooperação para o desenvolvimento em geral assumem uma importância primordial.
O Camões, I.P. assegura a divulgação, promoção e ensino da língua e da cultura portuguesas em
72 países, quer através da sua rede de leitorados e protocolos de docência – em cooperação
com 290 instituições de ensino superior e organizações internacionais – quer através dos cursos
ministrados na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, em coordenação com
diversos Ministérios de Educação estrangeiros e com agentes locais com responsabilidades
educativas, bem como com as diásporas de língua portuguesa.
A linha de orientação estratégica do Camões, I.P. na área da língua consiste em criar condições
para uma mais ampla utilização e disseminação da língua portuguesa, quer enquanto
instrumento de conhecimento, quer enquanto importante capital estratégico para a
internacionalização, promovendo mecanismos com vista à multiplicação do valor do português
como língua global de comunicação e como fator impulsionador da cultura e do
desenvolvimento, a nível nacional e internacional.
O Camões, I.P. dispõe de uma rede de Centros Culturais Portugueses em 16 países de quatro
continentes que acolhe e/ou dinamiza eventos que promovem as mais variadas manifestações
artísticas. Conta ainda com uma rede de Centros de Língua Portuguesa, além das missões
diplomáticas que desenvolvem programas de ação cultural externa.
Assim, apoia anualmente largas centenas de iniciativas culturais, desde a Literatura à
Arquitetura, passando pelas Artes Visuais, a Dança, o Teatro, a Música, o Cinema e o Património.
Produz exposições e apoia a participação de artistas ou de obras de artistas portugueses ou de
países da CPLP em Festivais, Conferências, Feiras, Ciclos e outros eventos culturais de âmbito
internacional organizados por países estrangeiros.
Completa a intervenção do Camões, I.P., na área da Língua e da Cultura, a implementação de
um Programa de Apoio à Edição.
Nestes termos e conforme enunciado no Plano de Atividades para o exercício, o foco estratégico
do Camões, I.P. pode ser sumarizado em torno de cinco objetivos estratégicos que se enunciam
de seguida:
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•

OE 1: Implementar medidas de modernização administrativa no âmbito do Programa
Simplex

•

OE 2: Reforçar a política de planeamento e gestão no quadro da certificação obtida
conforme norma ISO 9001

•

OE 3: Reforçar a coordenação dos vários atores da Cooperação Portuguesa, de acordo
com as prioridades geográficas e temáticas, a diversidade de fontes de financiamento e
as modalidades de execução

•

OE 4: Fortalecer os mecanismos de gestão centrada nos resultados, nomeadamente na
operacionalização dos ODS

•

OE 5: Promover a valorização da língua e cultura portuguesas, potenciando a articulação
de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos

2

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AUTOAVALIAÇÃO

2.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DOS DESVIOS VERIFICADOS NO QUAR
O QUAR 2018, apresenta uma taxa de realização final de 119,79%, distribuída pelos parâmetros
de acordo com a tabela que segue:
Parâmetro

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Ponderação

45%

30%

25%

Taxa de realização

128,8%

116,0%

108,2%

Resultado

57,9%

34,8%

27,1%

Superado

Superado

Superado

Menção

Após aprovado pela tutela, o QUAR foi objeto de revisão no decurso do ano, em sequência do
conjunto de fatores supervenientes à entidade que impossibilitaram a concretização dos
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propósitos originalmente definidos, com particular destaque para a alteração dos principais
instrumentos legais que balizam a ação da instituição2.
Em termos agregados nove dos onze objetivos foram superados e os restantes atingidos (OO6 e
OO9). A mensuração dos objetivos assentou em 21 indicadores, dos quais 16 (76,2%)
apresentam histórico.
Circunscrevendo a análise aos indicadores que permitem comparar os ciclos de 2017 e 2018
(Ind. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22 e 23) verifica-se que em quatro (Ind. 2, 3, 5 e
11) regista-se uma evolução positiva do desempenho e que em dois (Ind. 4 e 7), os resultados
são coincidentes com os do exercício anterior. Nos demais indicadores, apura-se uma redução
do resultado alcançado face ao exercício anterior, o que pode sugerir que o leque de indicadores
e metas estabelecidas e estabilizadas estejam já próximo do seu máximo potencial, alertando
para a eventual necessidade de substituição por novos indicadores que desafiem a organização
a evoluir o seu padrão de desempenho.
Por último destaca-se o facto de quatro dos 21 indicadores (Ind. 2, 3, 5 e 16) apresentarem uma
taxa de realização superior a 125%, motivo pelo qual persistirá o trabalho em torno da robustez
do processo de planeamento.
Sem prejuízo da informação adicional constante no QUAR 2018, em anexo, apresentam-se os
resultados obtidos.

Parâmetro de eficácia
OO1 – Promover e acompanhar a implementação internacional dos ODS, nomeadamente através
gestão dos PPA centrada nos resultados (OE4)

Indicador

1

% de ações/respostas asseguradas face ao
planeamento de solicitações/discussões
internacionais em matéria de ODS

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

77,5%

2,5%

80%

Superado

2

Foram eliminados do QUAR o indicador 15 - Grau de cumprimento das recomendações do Exame do CAD/OCDE à Cooperação
Portuguesa na esfera da atuação direta da DS; o indicador 19 - Qualidade da oferta dos novos serviços disponibilizados online (Portal
de Serviços Camões + acessível); bem como o objetivo O12. Desenvolver um plano de ação para implementação de medidas no
âmbito da certificação obtida do Sistema de Gestão da Qualidade, em linha com uma melhoria contínua dos procedimentos,
otimizando a eficiência dos recursos internos e externos. De igual modo e por se tratar de uma gralha em sede de construção do
QUAR, o valor crítico do indicador 3, foi ajustado de 130, para 75 dias, corrigindo a polaridade do indicador.
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2

% de novos projetos apoiados com identificação dos
resultados e ODS face a novos projetos submetidos a
financiamento

35,0%

5,0%

100%

Superado

3

Elaboração da proposta de resultados da Linha PED e
ED no prazo fixado

120

5

73

Superado

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação dos três indicadores, resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.

OO2 - Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao
desenvolvimento (OE4)

Indicador

4

Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos
dados finais de Portugal

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

4

0,5

5

Superado

Análise de desvios
Sem desvio negativo.
A superação resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de planeamento e na
concretização das respetivas metas.

OO3 - Valorizar a parceria privilegiada com os países da Língua Portuguesa consubstanciada nos PEC,
reconhecendo a importância da identidade da Língua, Cultura e matrizes jurídico administrativas (OE4)

Indicador

5

% do financiamento da atividade Cooperação
Internacional (178) alocada aos países de língua
portuguesa

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

72,5%

2,5%

97%

Superado

Análise de desvios
Sem desvio negativo.
A superação resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de planeamento e na
concretização das respetivas metas.
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OO 4 - Promover a formação de formadores e professores de LP e em LP, LS, e de agentes culturais e
científicos, enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável (OE4)

Indicador

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

6

Nº de ações de capacitação e formação na área
cultural

20

3

23

Atingido

7

Percentagem de contributos elaborados face às
solicitações recebidas

87,5%

5%

100%

Superou

Análise de desvios
Sem desvio negativo.
A superação do indicador 7 resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.

OO 5 - Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, em articulação com outros
organismos (OE 5)

Indicador

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

8

Taxa de projetos em desenvolvimento face às
sinergias criadas, propostas internas e solicitações
recebidas de instituições estrangeiras

85%

5%

85%

Atingido

9

Taxa de projetos de integração curricular do
português como língua estrangeira, em currículos
nacionais ou regionais de interesse geoestratégico ou
de diásporas de longa implementação

70%

5%

73%

Atingido

Análise de desvios
Sem desvio negativo.
Os resultados encontram-se em linha com o planeado. Destaca-se, no entanto, o facto de o indicador 9 ter verificado um resultado
dentro do intervalo inferior da tolerância, pelo que se traduz no futuro na necessidade de reforço do processo de planeamento
nesta frente de trabalho, atenta a sua relevância para o cumprimento da missão do Camões, I.P.
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OO6 – Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, em articulação com outros
organismos (OE 5)

Indicador

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

10

Taxa de implementação do plano indicativo anual de
ação cultural externa definido em articulação com os
outros organismos

75%

5%

80%

Atingido

11

Taxa de ações realizadas no contexto da
internacionalização da língua e cultura portuguesas e
da divulgação do conhecimento em língua portuguesa

82,50%

2,5%

89%

Superado

12

Taxa de crescimento de conteúdos registada em
repositório aberto

10,0%

3,0%

7%

Atingido

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação do indicador 11 resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.
Destaca-se, no entanto, o facto de o indicador 12 ter verificado um resultado dentro do intervalo inferior da tolerância, pelo que
se traduz no futuro na necessidade de reforço do processo de planeamento nesta frente de trabalho, atenta a sua relevância para
o cumprimento da missão do Camões, I.P, bem como para o seu compromisso com o propósito de Modernização Administrativa.

Parâmetro de eficiência
OO7 – Robustecer o papel coordenador do Camões, IP através do reforço da coordenação, da
mobilização de novas parcerias, da diversificação das fontes de financiamento e modalidades de
execução (OE3)

Indicador

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

13

N.º de ações de coordenação realizadas

5

1

5

Atingido

14

N.º de parcerias propostas, com outros atores de
desenvolvimento

2

1

2

Atingido

16

% Contributos preparados dentro do horizonte
temporal definido no cronograma interno no
âmbito do Mid Term Review do CAD/OCDE

72,5%

2,5%

100%

Superado
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17

N.º de pastas preparadas para apoiar a participação
nacional a reuniões de alto nível

12

1

12

Atingido

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação do indicador 16 resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.

OO8 – Melhorar o desempenho organizacional através do Sistema de Incentivos à Eficiência da
Despesa Pública (SIEF) e da Transformação Digital dos Serviços (OE1)

Indicador

18

Redução de custos administrativos assente nas
iniciativas SIEF

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

55 000 €

5 000 €

53 350 €

Superado

Análise de desvios

Sem desvios negativos.
A superação do indicador resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.

OO9 – Desenvolver e aplicar sistemas de ensino, avaliação e certificação de competências pedagógicas
e didáticas para o ensino/aprendizagem de português (OE5)

Indicador

20

Taxa de execução do projeto Certificação da
proficiência linguística em PLE/PLS para jovens

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

60%

5%

70%

Superado

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação do indicador resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.
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Parâmetro de Qualidade
OO10 – Garantir a satisfação dos utilizadores (OE 2)

Indicador

21

Nível de satisfação dos utilizadores

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

3,5

0,50

4,12

Superado

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação do indicador 21 resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.

OO11 – Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação
e satisfação dos colaboradores (OE 2)

Indicador

Meta

Tolerância

Resultado

Classificação

22

Taxa de execução do plano de formação aprovado

85%

5%

92,31%

Superou

23

Nível de Satisfação dos Colaboradores

3,50

0,5

3,11

Atingiu

Análise de desvios
Sem desvios negativos.
A superação do indicador 22 resulta de um esforço organizacional de foco nos propósitos enunciados nos instrumentos de
planeamento e na concretização das respetivas metas.
Destaca-se, no entanto, o facto de o indicador 23 ter verificado um resultado dentro do intervalo inferior da tolerância, pelo que
se traduz no futuro na necessidade de reforço do processo de planeamento nesta frente de trabalho, atento a centralidade da
satisfação do capital humano da organização para concretização da missão do Camões, I.P.

2.2

DESENVOLVIMENTO DOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DO
PLANO: RESULTADOS PREVISTOS E ALCANÇADOS

A ação do Camões, I.P. durante o exercício de 2018, permitiu ainda concretizar um conjunto de
ações e projetos que extrapolam significativamente a ação originalmente prevista no QUAR e
que são sistematizadas no Anexo 4 – Atividades desenvolvidas em 2018.
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2.3

AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS
COM INCLUSÃO DE INDICADORES

2.3.1 Recursos humanos
Em 2018, o Camões, I.P contou com 153 trabalhadores na sede e 383 docentes, dos quais 48
desempenham o cargo leitor e 335 o cargo de professor, perfazendo um total de 536
trabalhadores.
Conforme se constata no QUAR (em anexo) os recursos humanos planeados, afetos à sede,
totalizavam 1 945 pontos, mas a execução ficou abaixo desse valor, 1 725 pontos, valores que
correspondem a uma taxa de execução de 89%. O desvio, encontra sobretudo fundamento no
número de técnicos superiores, que ficou (-16) aquém do planeado.
Merece ainda particular destaque o aumento de 4 postos de trabalho (dirigentes intermédios)
decorrente da alteração da Estrutura Orgânica do Instituto, aprovada pela Portaria n.º
215/2018, de 19 de julho.

Tabela 1 - Distribuição do pessoal por grupo profissional
Grupo Profissional

Total

Peso relativo

Dirigentes - Direção superior

4

3%

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

19

12%

Técnico Superior (i)

88

58%

Coordenador Técnico

1

1%

Assistente Técnico (ii)

37

24%

Assistente Operacional

4

3%

153

100%

Total
Notas:
(i) Inclui: 2 Especialistas Informática e 4 diplomatas cujos encargos são suportados pela SGMNE
(ii) Inclui: 3 Técnicos de Informática

2.3.2 Recursos financeiros
Tendo por base os valores referentes aos meios financeiros planeados e executados constantes
no QUAR verifica-se que a taxa de execução dos 68 226 478 € planeados foi 88,77%.
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De seguida apresenta-se uma descrição da execução, desagregando a despesa de
funcionamento.
Tabela 2 - Despesa de funcionamento por agrupamento de despesa
Todas as atividades
01 – Despesas com pessoal
02 – Aquisições de bens e serviços
04 – Transferências correntes
06 – Outras despesas correntes
07 – Aquisição de bens de capital
TOTAL

Orçamento
inicial

Execução
Orçamental

Taxas de
Execução

Peso
Orçamental

34 614 605 €

33 132 618 €

96%

55%

8 165 680 €

2 949 455 €

36%

5%

25 252 908 €

24 404 886 €

97%

40%

113 285 €

51 350 €

45%

0%

80 000 €

28 707 €

36%

0%

68 226 478 €

60 567 016 €

89%

100%

Na estrutura da despesa por agrupamentos verifica-se que o agrupamento de despesas com o
pessoal, tal como previsto, verificou em 2019 o maior peso orçamental (55%), seguido das
Transferências Correntes (40%), o que decorre da natureza e atribuições do Camões, I.P..
No que respeita à comparação entre os valores planeados e executados, destacam-se as taxas
de execução orçamental muito próximas de 100%, para os agrupamentos de despesas com o
pessoal e transferências correntes, o que evidencia uma capacidade relevante de planeamento
para estas tipologias de despesa. Em sentido oposto verifica-se ainda que os agrupamentos de
despesa com a aquisição de bens e serviços, outras despesas correntes e aquisição de bens de
capital ficaram muito aquém do previsto (taxas de execução de 36%, 45% e 36%,
respetivamente), o que pode ser sobretudo justificado pelas regras de execução orçamental
plasmadas na Lei do Orçamento de Estado e Decreto-Lei de Execução Orçamental que vieram
determinar cativações nestes agrupamentos de despesa. Por outro lado, o desvio assinalado
decorre igualmente da não execução, em 2018, de verbas provenientes de financiamento
comunitário de projetos de Cooperação Delegada (incluindo saldos transitados de anos
anteriores), cuja execução acompanha a programação financeira e física dos projetos.
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Tabela 3 - Variação de despesa de funcionamento face ao período homólogo
Todas as atividades
01 – Despesas com pessoal
02 – Aquisições de bens e serviços
04 – Transferências correntes
06 – Outras despesas correntes
07 – Aquisição de bens de capital
TOTAL

2017

2018

Variação

Variação
(%)

33 861 401 €

33 132 618 €

-728 783 €

-2%

3 491 115 €

2 949 455 €

-541 660 €

-16%

25 058 461 €

24 404 886 €

-653 575 €

-3%

96 413 €

51 350 €

-45 063 €

-47%

513 609 €

28 707 €

-484 902 €

-94%

63 020 999 €

60 567 016 €

-2 453 983 €

-4%

Em comparação com o ano transato houve uma redução de despesa na ordem dos 4%,
justificado pela variação negativa de despesas com o pessoal, das transferências correntes e
aquisição de bens e serviços. É ainda de destacar que a redução relativa das despesas com a
aquisição de bens de capital.
2.4

GRAU DE REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO, COM INCLUSÃO DE
INDICADORES E TAXAS

Os dados que se apresentam reportam ao Plano de Formação detalhado do Camões, I.P. para
2018. Das 52 ações previstas foram realizadas 48, sendo a taxa de execução do plano de 92,31%.
No exercício foram realizadas 1072 horas de formação, envolvendo 162 trabalhadores, com o
correspondente investimento de 11.883€.
2.5

APRECIAÇÃO POR PARTE DOS UTILIZADORES DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS

A aferição do nível de satisfação dos utilizadores do Camões, preserva-se como uma prioridade,
razão pela qual merece particular destaque em sede de QUAR, integrando o leque de objetivos
mais relevantes.
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Com um resultado global médio de 4,12, numa escala de 1 a 5, é possível concluir que o padrão
de desempenho do Camões, I.P. é reconhecido pelos destinatários da sua ação. Merece ainda
particular destaque, não apenas o facto de o resultado ter ultrapassado a meta proposta para o
exercício, mas sobretudo de se traduzir numa evolução positiva tendo por base o resultado de
2017 (4,06).
2.6

ANÁLISE DAS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO DE AÇÕES OU PROJETOS NÃO
EXECUTADOS OU COM RESULTADOS INSUFICIENTES

No conjunto dos objetivos e indicadores apresentados e monitorizados em sede de QUAR, não
se verificaram desvios negativos face às metas originalmente propostas. Destacam-se, no
entanto, os indicadores “Taxa de crescimento de conteúdos registados em repositório aberto” e
o “Nível de Satisfação dos Colaboradores”, uma vez que em ambos os casos, os resultados
cifraram-se dentro do intervalo inferior de tolerância.

DESENVOLVIMENTO

DE

MEDIDAS

PARA

UM

REFORÇO

POSITIVO

DO

DESEMPENHO
Todos os serviços da Administração estão sob grande pressão devido aos níveis da
imprevisibilidade, turbulência e pressão para resultados. De forma a favorecer as melhores
práticas reforça-se o compromisso de reforço dos níveis de satisfação dos trabalhadores, bem
como da política de formação, como veículo de investimento no capital humano da organização
enquanto alavanca-chave para o desempenho da organização.
Em paralelo reforça-se a aposta no robustecimento dos processos de planeamento e dos
mecanismos de recolha e tratamento de dados para a produção de informação de suporte à
decisão.
2.7

AUDIÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES NA
AUTOAVALIAÇÃO DO SERVIÇO

Os objetivos do QUAR foram desdobrados em cada UO, dirigentes e trabalhadores, tendo, para
a sua avaliação, contado com a participação ativa de todos os envolvidos. Foram realizadas
reuniões periódicas de monitorização de indicadores individuais, das unidades orgânicas e do
QUAR, bem como elaboradas análises qualitativas do nível de desempenho das unidades
orgânicas, espelhadas nos relatórios apresentados.
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3

BALANÇO SOCIAL

A elaboração do Balanço Social do Camões, I.P de 2018, em anexo, cumpre o disposto no
Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, e segue as orientações disponibilizadas pela DireçãoGeral da Administração e do Emprego Público – DGAEP.
3.1

ANÁLISE SINTÉTICA

Em termos sintéticos merecem destaque:
•

Aumento do número de trabalhadores da Sede entre 2017 e 2018, numa taxa de
variação anual de (+) 2,68% a que corresponde a (+) 4 efetivos, verificando-se do mesmo
modo, um aumento do número de docentes da Rede EPE de 374 efetivos em 2017, para
383 efetivos em 2018, (+) 9 efetivos, correspondendo a uma taxa de variação anual de
(+) 2.41%.

•

Manutenção do predomínio do género feminino no universo dos trabalhadores do
Camões, I.P., com o registo de um significativo aumento face ao ano anterior na Rede
EPE (+) 10,95%, e o registo de uma ligeira descida face ao ano anterior (-) 5,28% na Sede.

•

Subida da representatividade de trabalhadores nos cargos de dirigentes, de 12,08% para
15,03%, no caso da Sede, motivados pela alteração da estrutura orgânica do Instituto.
Relativamente à Rede EPE, verificou-se uma ligeira diminuição no cargo de Leitor, de 49
para 48 e o oposto no caso dos professores, ou seja, um aumento da representatividade
de (+)10 professores.

•

Em termos de horário de trabalho, no caso da Sede, registou-se um ligeiro aumento em
comparação com o ano anterior, dos trabalhadores que detêm o regime de isenção de
horário de trabalho (de 12,75% para 15,03%) e uma diminuição dos que praticam o
horário de trabalho flexível (de 74,50% para 71,24%).

•

Contrariando o índice de envelhecimento do último ano, verifica-se uma ligeira
diminuição da percentagem dos trabalhadores com mais de 55 anos, de 30,87% para
30,07% na Sede e um aumento do índice de envelhecimento de 18,44% para 18,80% na
Rede EPE.
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4

AVALIAÇÃO FINAL

4.1

BREVE ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO E SEU REFLEXO NA
ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA DE GOVERNO

Durante o exercício de 2018, a ação do Camões, I.P. foi balizada pelas do Programa do XXI
Governo Constitucional e, em particular, das linhas de orientação para a área da política externa,
com vista a uma atuação e presença reforçada de Portugal no mundo. Os dois vetores chave da
intervenção do Camões, I.P. aparecem assim associados pela “importância do relacionamento
com os países de expressão portuguesa (e) a relevância da língua que nos une”, reforçando a
lógica funcional da instituição de “potenciar a capacidade de intervenção no desenvolvimento
da política de cooperação internacional e de promoção externa da língua e da cultura
portuguesas”.
4.2

DESCRIÇÃO DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES
INTERNOS E EXTERNOS

Os objetivos do QUAR foram desdobrados em cada UO, dirigentes e trabalhadores, tendo, para
a sua avaliação, contado com a participação ativa de todos os envolvidos. Foram realizadas
reuniões periódicas de monitorização de indicadores individuais, das unidades orgânicas e do
QUAR, bem como elaboradas análises qualitativas do nível de desempenho das unidades
orgânicas, espelhadas nos relatórios apresentados.
4.3

MENÇÃO PROPOSTA PELO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO DE ACORDO COM O
RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO

Em conformidade com o disposto no art.º 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, o
“Desempenho Bom” deve ser atribuído ao serviço que atinja todos os objetivos, superando
alguns. Nesses termos e com fundamento nos resultados evidenciados na autoavaliação de 2018
propõe-se a atribuição da menção qualitativa de “Desempenho Bom”.
4.4

PLANO DE MELHORIA A IMPLEMENTAR

O Camões, I.P. identificou variáveis que influenciam diretamente o nível de desempenho da
organização, as quais permitem a manutenção de vantagens competitivas e representam, por
isso, as condições a ser satisfeitas para maximizar resultados nos próximos exercícios de gestão,
a saber:
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•

Consolidar as alterações orgânicas resultantes do Decreto-Lei n.º 48.º/2018, de 21 de junho
e pela Portaria n.º 215/2018 de 19 de julho, com particular atenção para o processo de
gestão da mudança e respetivos impactos nos níveis de motivação, qualificação e satisfação
dos trabalhadores;

•

Aprofundar o compromisso com os cinco objetivos estratégicos do Camões, I.P. revisitando
o processo de planeamento e de desdobramento estratégico da organização, reforçando os
mecanismos de produção de informação de suporte à decisão e de alinhamento de toda a
organização em torno de propósitos comuns;

•

Amadurecer os mecanismos prospetivos de planeamento, reforçando a aposta na
capacidade de antecipação do Camões, I.P., num contexto onde têm início os trabalhos de
preparação de acolhimento ao XXII Governo Constitucional, e a preparação da Presidência
Portuguesa da União Europeia.

5

OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

5.1

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

A RCM n.º 47/2010, de 25 de junho introduziu mecanismos de controlo e divulgação sobre a
colocação de publicidade institucional do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. Nos
termos dos artigos 10.º e 11.º da referida RCM dá-se conhecimento de que o Camões, I.P. não
realizou qualquer despesa neste âmbito.
5.2

MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Em simultâneo, com a atividade desenvolvida no cumprimento da sua missão, numa busca
permanente de reforçar sinergias e complementaridade entre as suas áreas de intervenção –
Cooperação, Língua e Cultura – o Instituto procurou também desenvolver estratégias e
implementar medidas com vista a prosseguir os esforços de modernização administrativa, em
convergência com a consolidação das políticas públicas de modernização da Administração
Pública, tais como o PROGRAMA SIMPLEX +.
Neste sentido destacam-se os seguintes projetos, cujos resultados se apresentam
sinteticamente:
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Projeto

Descrição e resultados

Medida SIMPLEX, desenvolvida em 2018, que se traduz na implementação de uma
Plataforma tecnológica com informação integrada relativa às atividades culturais

Plataforma e-ACE

externas promovidas ou apoiadas pelos organismos e serviços públicos, que assegure a
todos os intervenientes as ações de conceção, gestão e divulgação do Plano Indicativo
Anual de Ação Cultural Externa (ACE).

Lançado no dia 8 de novembro de 2016 o Novo Portal Camões, o novo portal verificou,
entre novembro de 2017 e novembro de 2018 2.057.945 visualizações, o que
representa um aumento de 53% face ao período compreendido entre novembro de

Novo Portal de
Serviços Camões +
acessível

2015 e de 2016, i.e. face à solução anterior. Esta solução passou ainda a permitir
divulgar conteúdos personalizados por geografias e por temas, tendo verificado um
aumento do número de conteúdos disponibilizados nesta área de 2017 (754) para 2018
(792). Por último, merece destaque o facto de o portal ter sido acedido de por
utilizadores de 203 países, dos quais se destacam nos 10 primeiros: Portugal, Brasil,
Espanha, Moçambique, França, EUA, Angola, Reino Unido, Suíça, Alemanha.

Esta medida assumiu como objetivo disponibilizar, online, meios de pagamento
eletrónicos para inscrições na Rede de Ensino Português no Estrangeiro e inscrições em

E-Pagamentos
Camões

cursos de e-Learning. Estes pagamentos são efetuados com recurso a um Terminal de
Pagamento Automático (TPA) virtual, destinado a transações não presenciais efetuados
através de cartões de pagamento (VISA, VISA Electron, Mastercard e Maestro).
Tendo sido implementada já no final de 2017, continuou, no entanto, a merecer
particular atenção e acompanhamento, em 2018, de modo a realizar o seu potencial.

Medida assente em tecnologia VoIP, com o intuito de assegurar um ponto único de
contacto do Instituto, permitindo, designadamente: Melhorar, racionalizar, reduzir e
controlar os custos com comunicações; Comunicações unificadas (telefone, telemóvel,
fax, mensagens); Mobilidade, permitindo efetuar comunicações no local e fora do local

Multicanal.Camões

de trabalho; Mensagem de voz institucional centralizada; e Implementação de um
sistema de videoconferência, particularmente relevante no âmbito da articulação com
rede externa.
Tendo a sua conclusão sido verificada no final de 2017, é hoje possível estimar uma
poupança em comunicações de 45% entre 2017 e 2018, em grande medida associada à
implementação da mesma.
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A partir da disponibilização da AppElearning (cursos de PLE-Língua do quotidiano), em

App eLearning
Camões

maio de 2017, registou-se um aumento considerável do número de edições de cursos
disponibilizado anualmente (cf 13 em 2016 vs 48 em 2018, um aumento de 369%),
assim como no número de alunos (cf 178 em 2016 vs 497 em 2018, um aumento de
279%).

Após implementação do Arquivo Digital, a 31 de março de 2017, é possível obter os
seguintes resultados: i. Acessos: 7.294 sessões; ii. Utilizadores: 91,9% são novos

Arquivo Camões

utilizadores e 8,1% são utilizadores de retorno; iii. Visualizações de página: 26.415.
De igual modo, merece ainda destaque o facto de o Arquivo Digital ter sido objeto de
consulta em 90 países, dos quais se destacam como 10 primeiros, Portugal, Brasil,
França, Espanha, EUA, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Itália e Rússia.

Reconhecendo a utilidades das potencialidades que o Portal de Serviços pode oferecer
enquanto plataforma de apoio para maior agilização dos processos e encurtamento do

Cooperação online

tempo no desempenho das tarefas associadas ao reconhecimento e renovação do
estatuto como ONGD e às Linhas de Cofinanciamento, sobretudo na facilidade e
automatismo dos processos, continuam a ser endereçados os esforços necessários para
a sua plena entrada em funcionamento.

6

CONCLUSÕES PROSPETIVAS

O Camões, I.P. preserva o seu compromisso com a modernização administrativa e com o reforço
da política de planeamento e gestão, enquanto ferramentas de reforço da Cooperação
Portuguesa, na operacionalização dos ODS e na promoção e valorização da língua e cultura
portuguesas.
Em paralelo o futuro testará a capacidade do Camões, I.P. para conciliar os desafios correntes,
previamente enunciados, com os desafios emergentes que resultam dos trabalhos de
acolhimento ao XXII Governo Constitucional e demais desafios estratégicos que se avizinham.
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Anexo 1 – QUAR 2018
Anexo 2 – Balanço Social
Anexo 3 – Relatório de Formação
Anexo 4 – Atividades desenvolvidas em 2018
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O

QUAR 2018
Ministério dos Negócios Estrangeiros
T

CAMÕES ‐ INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P.
Perspetiva dos

OBJETIV

MISSÃO
Propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas que participem na execução daquela política e ainda propor e executar a política de
ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras e gerir a rede de ensino de português no estrangeiro a nível básico e secundário.

Objectivos Estratégicos
OE 1: Implementar medidas de modernização administrativa no âmbito do Programa Simplex +
OE 2: Reforçar a política de planeamento e gestão no quadro da certificação obtida confrome norma ISO 9001
OE 3: Reforçar a coordenação dos vários atores da Cooperação Portuguesa, de acordo com as prioridades geográficas e temáticas, a diversidade de fontes de financiamento e as modalidades de execução
OE 4: Fortalecer os mecanismos de gestão centrada nos resultados, nomeadamente na operacionalização dos ODS
OE 5: Promover a valorização da língua e cultura portuguesas, potenciando a articulação de parcerias que permitam o alargamento a novos públicos

Objectivos Operacionais
EFICÁCIA

45,0%

O 1. Promover e acompanhar a implementação internacional dos ODS, nomeadamente através gestão dos PPA centrada nos resultados (OE4)

Indicadores

2016

2017

Ind. [1] % de ações/respostas asseguradas face ao planeamento de
solicitações/discussões internacionais em matéria de ODS

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

NA

92,0%

77,5%

2,5%

Ind [2] % de novos projetos apoiados com identificação dos resultados e
ODS face a novos projetos submetidos a financiamento

NA

80,0%

35,0%

Ind [3] Elaboração da proposta de resultados da Linha PED e ED no
prazo fixado

NA

75

120

Ponderação: 16,67%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

80%

38,0%

80%

125,0%

Superou

5,0%

45%

15,0%

100%

262,5%

Superou

5

75

47%

73

126,1%

Superou

O 2. Assegurar um reporte abrangente dos fluxos (públicos e privados) de financiamento ao desenvolvimento (OE4)

Indicadores

Ind [4] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados
finais de Portugal

2016

2017

NA

5

Ponderação: 16,7%

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

4

0,5

5

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

100,0%

5

125%

Superou

O 3. Valorizar a parceria privilegiada com os paises da Língua Portuguesa consubstanciada nos PEC, reconhecendo a importância da identidade da Língua, Cultura e matrizes juridic
administrativas (OE4)

Indicadores

2016

2017

Ind [5] % do financiamento da atividade Cooperação Internacional (178)
alocada aos países de língua portuguesa

NA

83%

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico
72,5%

2,5%

80%

2016

2017

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

Ind. [6] Nº de ações de capacitação e formação na área cultural

NA

NA

20

3

Ind.[7] Percentagem de contributos elaborados face às solicitações
recebidas

NA

100%

87,5%

5%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

100,0%

97%

182%

Superou

Indicadores

2016

2017

NA

87%

85%

5%

Ind. [9] Taxa de projetos de integração curricular do português como
língua estrangeira, em currículos nacionais ou regionais de interesse
geoestratégico ou de diásporas de longa implementação

NA

78%

70%

5%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

25

50,0%

23

100%

Atingiu

100,0%

50,0%

100%

125%

Superou

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

2016

2017

Ind. [10] Taxa de implementação do plano indicativo anual de ação
cultural externa definido em articulação com os outros organismos

NA

90%

75%

5%

Ind. [11] Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da
língua e cultura portuguesas e da divulgação do conhecimento em
língua portuguesa

88%

88%

82,50%

Ind. [12] Taxa de crescimento de conteúdos registada em repositório
aberto

NA

10,30%

10,0%

Desvio

Ponderação: 16,7%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

95%

50,0%

85%

100%

Atingiu

80%

50,0%

73%

100%

Atingiu

O6 Promover a ação externa nos domínios da cultura e ciência, em articulação com outros organismos (OE 5)

Indicadores

Desvio

Ponderação: 16,67%

O5 Potenciar o ensino do português como língua de comunicação internacional, de trabalho e ciência (OE5)

Ind.[8] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas,
propostas internas e solicitações recebidas de instituições estrangeiras

Desvio

Ponderação: 16,67%

O 4. Promover a formação de formadores e professores de LP e em LP, LS, e de agentes culturais e científicos, enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável (OE4)

Indicadores

Desvio

Desvio

Ponderação: 16,65%

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

85,0%

33,3%

80%

100%

Atingiu

2,5%

90%

33,3%

89%

122%

Superou

3,0%

15,0%

33,4%

7%

100%

Atingiu

Desvio

EFICIÊNCIA

30,0%

O7 Robustecer o papel coordenador do Camões, IP através do reforço da coordenação, da mobilização de novas parcerias, da diversificação das fontes de financiamento e
modalidades de execução (OE3)

Indicadores

2016

2017

7

5

5

1

Ind. [14] N.º de parcerias propostas, com outros atores de
desenvolvimento

NA

NA

2

Ind. [16] % Contributos preparados dentro do horizonte temporal
definido no cronograma interno no âmbito do Mid Term Review do
CAD/OCDE

NA

NA

Ind. [17] N.º de pastas preparadas para apoiar a participação nacional a
reuniões de alto nível

NA

NA

Ind. [13] N.º de ações de coordenação realizadas

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

Ponderação: 33,34%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

7

25,0%

5

100%

Atingiu

1

4

30,0%

2

100%

Atingiu

72,5%

2,5%

80%

25%

100%

192%

Superou

12

1

13

20,0%

12

100%

Atingiu

O8. Melhorar o desempenho organizacional através do Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF) e da Transformação Digital dos Serviços (OE1)

Indicadores

2016

2017

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

Peso

1/3

Realizado

Taxa de Realização (%)

Desvio

Ponderação: 33,33%

Classificação

Desvio

Ind. [18] Redução de custos administrativos assente nas iniciativas SIEF

NA

551 516 €

55 000 €

5 000 €

65 000 €

100,0%

53 350 €

100%

Atingiu

O9 Desenvolver e aplicar sistemas de ensino, avaliação e certificação de competências pedagógicas e didáticas para o ensino/aprendizagem de português (OE5)

Indicadores

2016

2017

Ind. [20] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência
linguística em PLE/PLS para jovens

NA

NA

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico
60%

5%

70%

Ponderação: 33,33%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

100%

70%

125%

Superou

Desvio

QUALIDADE

25,0%

O10. Garantir a satisfação dos utilizadores (OE 2)
Indicadores
Ind. [21] Nível de satisfação dos utilizadores

Ponderação: 50%

2016

2017

4,29

4,06

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico
3,5

0,50

5

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

100,0%

4,12

110%

Superou

Desvio

O11. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE 2)
Indicadores

2016

2017

Meta 2018 Tolerância Valor Crítico

Ind. [22] Taxa de execução do plano de formação aprovado

100%

96

85%

5%

Ind.[23] Nível de Satisfação dos Colaboradores

3,61

3,26

3,50

0,5

Ponderação: 50%

Peso

Realizado

Taxa de Realização (%)

Classificação

100%

50%

92,31%

112%

Superou

5

50%

3,11

100%

Atingiu
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Desvio

Pontuação

Pontos Planeados (iii)

Pontos Executados

Dirigentes - Direção superior

Recursos Humanos - 2018

20

80

80

0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

16

256

304

48

Técnico Superior (i)

12

1200

1056

-144

Coordenador Técnico

9

27

9

-18

Assistente Técnico (ii)

8

352

296

-56

Assistente Operacional

5

30

20

-10

1945

1765

-180

Total

Desvio

(i) Inclui: 2 Especialistas Informática e 4 diplomatas cujos encargos são suportados pela SGMNE | (ii) Inclui: 3 Técnicos de Informática

Nº de Efetivos no Serviço

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

154

155 (i)

153

Nº de efetivos a exercer funções no Serviço

(i) No âmbito do processso de monitorização do mapa de pessoal (entradas /saídas) a 15 de novembro de 2017.

Recursos Financeiros (euros) - 2018

Orçamento

Orçamento Funcionamento

Desvio

Realizado

68 146 478 €

60 538 309,32 € -

7 608 168,68 €

8 165 680 €

2 949 455,37 € -

5 216 224,63 €

Despesas com o Pessoal

34 614 605 €

33 132 617,72 € -

1 481 987,28 €

Transferências

25 252 908 €

24 404 886,05 € -

848 021,95 €

113 285 €

51 350,18 € -

61 934,82 €

80 000 €

28 707,02 € -

51 292,98 €

68 226 478 €

60 567 016,34 € -

7 659 461,66 €

Aquisição de bens e serviços

Outra despesas Correntes
Investimento
TOTAL

Fonte de Verificação

Serviço responsável pela fonte de verificação

Ind. [1] % de ações/respostas asseguradas face ao planeamento de
solicitações/discussões internacionais em matéria de ODS

Indicadores

Relatórios e contributos
vários em matéria de ODS

DSC (GPPE/DAM)

Ind [2] % de novos projetos apoiados com identificação dos resultados e ODS face a
novos projetos submetidos a financiamento

Mapa de projetos apoiados

DSC

Data de apresentação de
proposta

DSC

Documento CAD com
resultado de avaliação

GPPE

Mapa de distribuição da
execução da atividade 178
por país

DSPG

Relatórios

DSLC

Documentação produzida
no âmbito das solicitações

DSLC

Ind.[8] Taxa de projetos em desenvolvimento face às sinergias criadas, propostas internas
e solicitações recebidas de instituições estrangeiras

Documentos
diversos/Relatórios/Reuniõe
s

DSLC

Ind. [9] Taxa de projetos de integração curricular do português como língua estrangeira,
em currículos nacionais ou regionais de interesse geoestratégico ou de diásporas de longa
implementação

Documentos dos projetos,
Memorandos

DSLC

Plano/Reuniões/Memorando
s

DSLC

Sistema integrado de
Informação/ Telegramas

DSLC

Documentos
Diversos/Portal /CVC

DSLC

Lista de ações de
coordenação realizadas

DSC (DAM)

Parcerias Propostas

DSC

Ind. [15] Grau de cumprimento das recomendações do Exame do CAD/OCDE à
Cooperação Portuguesa na esfera da atuação direta da DS

Cronograma de
acompanhamento

DSC (DSCB/GAA)

Ind. [16] % Contributos preparados dentro do horizonte temporal definido no cronograma
interno no âmbito do Mid Term Review do CAD/OCDE

Cronograma de
acompanhamento

DSC (GAA)

Ind. [17] N.º de pastas preparadas para apoiar a participação nacional a reuniões de alto
nível

Pastas Preparadas

DSC (DAM)

Cronograma de
acompanhamento/GeRFiP

DSPG

Inquéritos de satisfação

DSPG

Plano de execução do
projeto

DSLC

Inquéritos de satisfação

GAA

Plano de Formação

DSPG

Ind.[23] Nível de Satisfação dos Colaboradores

Questionários de Satisfação

GAA

Ind. [24] % de recomendações e oportunidades de melhoria executadas no seguimento d
auditoria de acompanhamento de melhoria contínua do SGQ do Camões, I.P (certificado
pela ISO 9001)

Matriz de acompanhamento
da implementação das
recomendações e
oportunidades de melhoria

GAA

Ind [25]. Taxa de implementação das ações de mitigação do risco previstas no plano de
gestão do risco

Matriz de acompanhamento
da implementação das
ações

GAA

Ind [3] Elaboração da proposta de resultados da Linha PED e ED no prazo fixado

Ind [4] Resultado da avaliação do CAD/OCDE ao reporte dos dados finais de Portugal
Ind [5] % do financiamento da atividade Cooperação Internacional (178) alocada aos
países de língua portuguesa
Ind. [6] Nº de ações de capacitação e formação na área cultural

Ind.[7] Percentagem de contributos elaborados face às solicitações recebidas

Ind. [10] Taxa de implementação do plano indicativo anual de ação cultural externa
definido em articulação com os outros organismos

Ind. [11] Taxa de ações realizadas no contexto da internacionalização da língua e cultura
portuguesas e da divulgação do conhecimento em língua portuguesa

Ind. [12] Taxa de crescimento de conteúdos registada em repositório aberto
Ind. [13] N.º de ações de coordenação realizadas
Ind. [14] N.º de parcerias propostas, com outros atores de desenvolvimento

Ind. [18] Redução de custos administrativos assente nas iniciativas SIEF
Ind. [19] Qualidade da oferta dos novos serviços disponibilizados online (Portal de
Serviços Camões + acessível)
Ind. [20] Taxa de execução do projeto Certificação da proficiência linguística em PLE/PLS
para jovens
Ind. [21] Nível de satisfação dos utilizadores
Ind. [22] Taxa de execução do plano de formação aprovado
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1. INTRODUÇÃO
Enquanto instrumento de planeamento e gestão de recursos humanos, o Balanço Social1 tem dois grandes
objetivos: i) apresentar, de forma pública e com transparência, a realidade do Organismo, e ii)
providenciar aos Dirigentes uma visão clara e atual da Organização de forma a potenciar um melhor
planeamento e gestão da mesma.
A informação constante no presente Balanço Social tem como referência a data de 31 de dezembro de
2018 e, de modo a permitir uma análise mais rigorosa e concreta, serão apresentados quadros e gráficos,
assim como os dados dos últimos três anos (2016, 2017 e 2018), providenciando assim uma
caracterização minuciosa dos recursos humanos do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P..

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO
2.1. O INSTITUTO
ENTIDADE: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
SIGLA: Camões, I.P.
SEDE: Avenida da Liberdade, 270, 1250-149 Lisboa
Número DE PESSOA Coletiva: 510 322 506
NATUREZA JURÍDICA: O Camões, I.P. é um instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado
na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património
próprio, que prossegue atribuições do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), sob superintendência
e tutela do respetivo Ministro. Para além de desenvolver atividades em território nacional, o Camões, I.P.
gere uma rede externa, com forte expressão nos países de língua oficial portuguesa, desenvolvendo ações
e projetos no âmbito da cooperação portuguesa, do ensino de português no estrangeiro e da ação
cultural.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:


Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48/2018, de 21 de junho,
que aprova a orgânica do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., definindo a sua missão
e suas atribuições;

1

O Balanço Social foi institucionalizado para os organismos autónomos da Administração Pública, através do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de
julho e tornado obrigatório em 1996, de elaboração anual, para todos os serviços e organismos com 50 ou mais trabalhadores, através do
Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro.
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Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho, alterada pela Portaria n.º 94/2014, de 11 de fevereiro, e pela
Portaria n.º 215/2018, de 21 de junho, que aprova e define os seus Estatutos, com as suas Unidades
Orgânicas Nucleares;



Deliberação n.º 1201/2012, de 30 de agosto, alterada pela Deliberação n.º 1093/2018, de 09 de
outubro, procede à criação das Unidades Orgânicas Flexíveis do Camões, I.P., bem com as atribuições
e competências específicas de cada unidade orgânica.

2.2. MISSÃO E ATRIBUIÇÕES
O Camões, I.P. tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as
atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas que participem na execução
daquela política, e ainda propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura
portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras
e gerir a rede de ensino de português no estrangeiro a nível básico e secundário.
As atribuições do Camões, I.P. estão expressas nos artigos 3.º, n.ºs 2, 3 e 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2012,
de 30 de janeiro, as quais foram objeto de reajustamento pelo Decreto-Lei n.º 48/2018, de 21 de junho,
tendo em vista adequar a organização deste Instituto às suas atribuições no domínio da cooperação para
o desenvolvimento, do ensino e da cultura.
Nesta sequência, estabeleceu-se ainda no ano 2018, o regime jurídico aplicável ao pessoal dos centros
portugueses da cooperação, bem como do agente da cooperação portuguesa, explanados no Decreto-Lei
n.º 49/2018, de 21 de junho.
Assim, no âmbito das três grandes áreas de atuação - Cooperação, Língua e Cultura - o Camões, I.P.
apresenta como linhas orientadoras:
COOPERAÇÃO
A Cooperação Portuguesa, vetor essencial da política externa nacional, tem em vista a promoção do
desenvolvimento económico, social e cultural dos Países Parceiros, nomeadamente os países prioritários PALOP e Timor-Leste - bem como a melhoria das condições de vida das suas populações.
As linhas orientadoras da Cooperação Portuguesa são fortemente marcadas por valores de solidariedade
e respeito pelos direitos humanos, bem como de responsabilidade global tendo presente uma cada vez
maior interligação entre o desenvolvimento e as questões globais, como a promoção da segurança e do
desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável à escala global. É neste enquadramento que
a comunicação sobre a Cooperação Portuguesa e sobre a cooperação para o desenvolvimento em geral
assumem uma importância primordial.
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LÍNGUA
O Camões, I.P. assegura a divulgação, promoção e ensino da língua e da cultura portuguesas em 72
países, quer através da sua rede de leitorados e protocolos de docência – em cooperação com 290
instituições de ensino superior e organizações internacionais – quer através dos cursos ministrados na
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, em coordenação com diversos Ministérios de
Educação estrangeiros e com agentes locais com responsabilidades educativas, bem como com as
diásporas de língua portuguesa.
A linha de orientação estratégica do Camões, I.P. na área da língua consiste em criar condições para uma
mais ampla utilização e disseminação da língua portuguesa, quer enquanto instrumento de
conhecimento, quer enquanto importante capital estratégico para a internacionalização, promovendo
mecanismos com vista à multiplicação do valor do português como língua global de comunicação e como
fator impulsionador da cultura e do desenvolvimento, a nível nacional e internacional.
CULTURA
O Camões, I.P. dispõe de uma rede de Centros Culturais Portugueses em 16 países de quatro continentes
que acolhe e/ou dinamiza eventos que promovem as mais variadas manifestações artísticas. Conta ainda
com uma rede de Centros de Língua Portuguesa, além das missões diplomáticas que desenvolvem
programas de ação cultural externa.
Assim, apoia anualmente largas centenas de iniciativas culturais, desde a Literatura à Arquitetura,
passando pelas Artes Visuais, a Dança, o Teatro, a Música, o Cinema e o Património. Produz exposições e
apoia a participação de artistas ou de obras de artistas portugueses ou de países da CPLP em Festivais,
Conferências, Feiras, Ciclos e outros eventos culturais de âmbito internacional organizados por países
estrangeiros.
Completa a intervenção do Camões, I.P., na área da Língua e da Cultura, um Programa de Apoio à Edição.

2.3. ESTRUTURA ORGÂNICA
A estrutura organizacional do Camões, I.P. determinada pela Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho,
alterada pela Portaria n.º 94/2014, de 11 de fevereiro e pela Portaria n.º 215/2018, de 21 de junho,
conjugada com a Deliberação n.º 1201/2012, de 30 de agosto, alterada pela Deliberação n.º 1093/2018,
de 09 de outubro, comportam as Unidades Orgânicas, com a distribuição que se encontra no
organograma a seguir representado:
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Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
Estrutura Orgânica

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO CAMÕES, I.P. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

2.4. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 50/2018, PUBLICADA EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª
SÉRIE, N.º 84, DE 2 DE MAIO DE 2018 – ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O PROJETO MERIDIANO
No âmbito das atribuições do Camões, I.P. no domínio da Cultura, e, sendo a música uma das expressões
mais relevantes de afirmação da cultura portuguesa, em particular no que diz respeito à ligação das
comunidades residentes no estrangeiro com as regiões de origem e com a identidade nacional, assim
como também é um meio através do qual os portugueses que emigraram e os seus descendentes
cultivam lações muito fortes entre si e com as terras de que partiram, a musica é, pois, um elemento
muito importantes da diáspora portuguesa e, nessa qualidade um fator de valorização da nossa cultura e
da sua projeção internacional.
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Neste sentido, e com o objetivo de melhor usar o ativo dos criadores e intérpretes que se exprimem em
português, para a afirmação internacional de Portugal e a divulgação da sua marca e do seu valor
acrescentado para o mundo de hoje, o Conselho de Ministros criou, em 05 de abril de 2018, através da
Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 50/20182, a Estrutura de Missão para o Projeto Meridiano,
adiante designada por Estrutura.
Esta Estrutura, cujos encargos orçamentais são suportados por verbas do Camões, I.P., tem como missão
conceber e testar o uso das novas tecnologias e plataformas de informação e comunicação para divulgar
as criações na diplomacia pública e na ação cultural externa.
Conforme dispõe os n.os 3 e 9 da citada RCM, o mandato desta Estrutura tem duração até ao final de
2020, e é constituída por:
(a) 1 Coordenador, responsável pela Estrutura de Missão, a quem compete gerir e coordenar as
respetivas atividades;
(b) 2 Representantes da área dos negócios estrangeiros;
(c) 1 Representante da área da cultura;
(d) 1 Representante da área da ciência, tecnologia e ensino superior,
(e) 1 Representante da área da educação;
(f) 1 Representante da área do turismo.
Para o cargo de coordenador da Comissão executiva da Estrutura, cargo de direção superior de 1.º grau
para efeitos de estatuto remuneratório e respetivas competências, incompatibilidade, impedimentos e
inibições, a presente RCM vem designar João Manuel Gil Lopes, pela sua idoneidade, experiência e
competências profissionais, evidenciadas na respetiva nota curricular em anexo à referida resolução.
A designação de cada um dos seus representantes encontra-se elencada e definida por despacho do Sua
Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e publicada através do Despacho
n.º 7566/2018, no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto.
Cabe ao Camões, I.P., para a além dos encargos orçamentais decorrentes desta RCM, assegurar os meios
de apoio logístico e administrativo necessários ao cumprimento da missão desta Estrutura.

2

Publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 84, de 02 de maio de 2018
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
O mapa de pessoal aprovado pela tutela para o Camões, I.P., contemplava para o ano de 2018 um total de
552 trabalhadores (173 pertencentes à Sede e 379 distribuídos pela Rede de Ensino Português no
Estrangeiro - Rede EPE)3.
Sucede porém que, decorrente da alteração da estrutura orgânica deste Instituto, operada pelo DecretoLei n.º 48/2018, de 21 de junho, e subsequentemente o aditamento de unidades orgânicas nucleares e
flexíveis pela Portaria n.º 215/2018, de 19 de julho, verificou-se um incremento no número de dirigentes
intermédios de 1.º e 2.º grau, transitando de um total de 3 dirigentes intermédios de 1.º grau para um
total de 5, e de 13 dirigentes intermédios de 2.º grau, para um total de 15. Tal facto, implicou assim, um
cômputo de 177 trabalhadores afetos ao mapa de pessoal da Sede do Camões, I.P. no ano em apreço.
Tendo em consideração a estrutura organizacional do Camões, I.P. e de modo a clarificar as duas
atividades de gestão, uma de caráter administrativo e outra de coordenação da rede de ensino de
português no estrangeiro, optou-se por desagregá-las, de modo a facilitar a análise individualizada dos
recursos humanos, inerente a cada uma.

3.1. RECURSOS HUMANOS - SEDE
3.1.1. PAINEL DE INDICADORES
QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS DA SEDE - PAINEL DE INDICADORES
EFETIVOS

2016

2017

2018

12,34%

12,08%

15,03%

9,09%

8,05%

9,15%

Taxa de Feminização (N.º de trabalhadores do género feminino/ n.º de trabalhadores*100)

75,32%

77,18%

71,90%

Taxa de Tecnicidade (N.º de trabalhadores de Técnicos Superiores/ n.º de trabalhadores*100)

55,84%

56,38%

53,59%

Taxa de Pessoal Administrativo

24,68%

25,50%

22,88%

Taxa de Pessoal Operacional

3,25%

2,68%

2,61%

Taxa de Informática

3,25%

2,68%

3,27%

ESTRUTURA HABILITACIONAL

2016

2017

2018

70,13%

70,47%

72,55%

5,19%

4,70%

5,88%

Taxa de Habilitação Secundária

24,68%

24,83%

21,57%

Taxa de Habilitação Superior (Bacharelato e Licenciatura)

57,14%

55,70%

52,29%

Taxa de Habilitação Superior (Mestrado e Doutoramento)

12,99%

14,77%

20,26%

Taxa de Enquadramento (N.º de dirigentes/ n.º de trabalhadores*100)
Taxa de Enquadramento Feminino (N.º de dirigentes do género feminino/ n.º de trabalhadores*100)

Índice Habilitacional (N.º de trabalhadores com instrução superior/ n.º de trabalhadores*100)
Taxa de Habilitação Básica

3

Conforme mapa de pessoal para o ano 2018, autorizado em 21-08-2017, por Sua Excelência a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
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ESTRUTURA ETÁRIA

2016

2017

2018

35

36

40

27,27%

30,87%

30,07%

Nível Etário dos 25 aos 29 anos

0,00%

0,00%

1,31%

Nível Etário dos 30 aos 34 anos

3,90%

2,68%

1,96%

Nível Etário dos 35 aos 39 anos

9,74%

10,74%

11,11%

Nível Etário dos 40 aos 44 anos

27,27%

17,45%

17,65%

Nível Etário dos 45 aos 49 anos

16,88%

22,82%

25,49%

Nível Etário dos 50 aos 54 anos

14,94%

15,44%

12,42%

Nível Etário dos 55 aos 69 anos

27,27%

30,87%

30,07%

ESTRUTURA DE ANTIGUIDADES (ANOS DE SERVIÇO NA FUNÇÃO PÚBLICA)

2016

2017

2018

Nível de antiguidade até 5 anos

7,14%

3,36%

11,11%

Nível de antiguidade com 5 a 14 anos

23,38%

20,81%

18,30%

Nível de antiguidade com 15 a 24 anos

35,71%

38,26%

37,91%

Nível de antiguidade com 25 a 34 anos

20,13%

19,46%

17,65%

Nível de antiguidade com 35 anos ou mais anos

13,64%

18,12%

15,03%

Leque Etário (Trabalhador mais idoso - Trabalhador menos idoso)
Índice de Envelhecimento (N.º de trabalhadores com idade > 55 anos/ Total de trabalhadores*100)

3.1.2. DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS
O Camões, I.P. contava, em 31 de dezembro de 2018, com 153 trabalhadores a exercerem funções na
Sede em Lisboa, em efetivo exercício de funções, e vinculados pelas seguintes modalidades:


126 por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado (CTFPTI);



23 em Comissão de Serviço no âmbito da LTFP;



4 por Nomeação Definitiva.

Dos 153 trabalhadores em exercício de funções, 23 ocupam cargos de direção (1 presidente, 1 vicepresidente, 2 vogais, 5 diretores de serviço e 14 chefes de divisão).
Para além dos trabalhadores pertencentes às carreiras previstas no mapa de pessoal, que compreendem
as de técnico superior, assistente técnico, assistente operacional, especialista de informática e técnico de
informática, exercem ainda funções no Camões, I.P. quatro diplomatas em regime de mobilidade interna,
cujos encargos são suportados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
No que respeita à sua afetação, encontram-se distribuídos pelas unidades orgânicas (U.O.) do mapa de
pessoal aprovado, da seguinte forma:
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QUADRO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA SEDE POR U.O. E CARGO/CARREIRA
Unidade Orgânica
Cargo/ Carreira

CD

GAA

GPPE

GDC

Dirigente

4

1

1

1

4

3

2

3

Técnico Superior

2

4

7

4

12

14

16

10

Assistente Técnico

2

1

2

2

2

1

4

Assistente Operacional

DSCME

DSCB

DSL

DSC

1

Informático

1

Diplomata

1

2

Total

%

4

23

15,03%

13

82

53,59%

21

35

22,88%

3

4

2,61%

4

5

3,27%

DSPG

1

4

2,61%
100,00%

Total

10

5

9

8

20

19

19

18

45

153

%

6,54

3,27

5,88

5,23

13,07

12,42

12,42

11,76

29,41

100

QUADRO 3 – PERCENTAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA SEDE POR U.O.
Unidade Orgânica

Total

%

Total

Conselho Diretivo

10

6,54%

6,54%

Gabinete de Avaliação e Auditoria (GAA)

5

3,27%

Gabinete de Planeamento, Programação e Estatística (GPPE)

9

5,88%

Gabinete de Documentação e Comunicação (GDC)

8

5,23%

Direção de Serviços de Cooperação Multilateral e Europeia (DSCME)

3

1,96%

Divisão de Assuntos Multilaterais (DAM)

5

3,27%

Divisão de Assuntos Europeus (DAE)

3

1,96%

Divisão de Parcerias Estratégicas (DPE)

9

5,88%

Direção de Serviços de Cooperação Bilateral (DSCB)

6

3,92%

Divisão de Ação Humanitária, Sociedade Cívil e Cidadania (DAHSCC)

6

3,92%

Divisão de Assuntos Bilaterais (DAB)

7

4,58%

Direção de Serviços da Língua (DSL)

2

1,31%

Divisão de Programação, Formação e Certificação (DPFC)

9

5,88%

Divisão de Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro (DCEPE)

8

5,23%

Direção de Serviços da Cultura (DSC)

3

1,96%

Divisão de Ação Cultural Externa (DACE)

10

6,54%

Divisão de Programas e Acordos Culturais (DPAC)

5

3,27%

Direção de Serviços de Planeamento e Gestão (DSPG)

10

6,54%

Divisão de Planeamento e Recursos Humanos (DPRH)

14

9,15%

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)

16

10,46%

Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso (DAJC)

5

3,27%

153

100,00%

Total

14,38%

13,07%

12,42%

12,42%

11,76%

29,41%

A unidade orgânica que apresenta maior número de trabalhadores é a Direção de Serviços de
Planeamento e Gestão, com 45 trabalhadores, correspondendo a 29,41% do total de efetivos,
responsável pela gestão das seguintes atividades: (i) Planeamento e Recursos Humanos (ii) Financeira,
Patrimonial e Informática (iii) Apoio Jurídico e Contencioso, áreas de apoio transversal a todo o Instituto.
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Em relação às restantes Unidades Orgânicas, verifica-se uma distribuição muito equiparada do seu
número de trabalhadores, entre os 11,76% e os 13,07%, em muito proporcionada pela reestruturação da
orgânica do Camões, I.P. no ano em análise.
Em relação à distribuição dos trabalhadores por grupo de pessoal, verifica-se a predominância de técnicos
superiores, seguidos do grupo de assistentes técnicos, com 53,59% (82 efetivos) e 22,88% (35 efetivos),
respetivamente.
QUADRO 4 – EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE / TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL
Cargo/ Carreira

2016

2017

2018

4

3

4

Dirigente Intermédio

15

15

19

Técnico Superior

86

84

82

Assistente Técnico

38

38

35

Assistente Operacional

5

4

4

Informático

5

4

5

Diplomata (a)

1

1

4

Total de Efetivos

154

149

153

Taxa de Variação Anual

5,48

-3,25

2,68

Dirigente Superior

(a) Os encargos são suportados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Analisando a variação dos efetivos, por grupo de pessoal, verifica-se no ano de 2018 uma variação
percentual positiva de 2,68% face ao ano anterior (-3.25%), que incidiu sobretudo pelo aumento de 4
postos de trabalho (dirigentes intermédios) decorrente da alteração da Estrutura Orgânica do Instituto,
aprovada pela Portaria n.º 215/2018, de 19 de julho.

3.1.3. DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
Do total dos trabalhadores do Camões, I.P. a 31 de dezembro de 2018 (153 efetivos), o género que
assume maior peso, em relação ao número total de trabalhadores, é o feminino, à semelhança do ano
transato, pese embora por comparação, se apure um ligeiro aumento percentual de 5,28% no género
masculino. Ainda assim, no ano 2018, o género feminino atinge 71,90% (110 efetivos), em oposição aos
28,10% do género masculino (43 efetivos), conforme gráfico abaixo:
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GRÁFICO 1 – PERCENTAGEM DA RELAÇÃO MASCULINO / FEMININO
DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE
POR GÉNERO E CARGO/CARREIRA

63
Masculino
Feminino
29
19
13
3

1

Dirigente
Superior

6

Dirigente
Intermédio

6

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

3

1

4

1

Assistente Informático
Operacional

2

2

Diplomata

Conforme podemos observar através do gráfico 2, existem 3 grupos profissionais onde a predominância
feminina é superior à masculina: o grupo dos dirigentes intermédios com 68%; a carreira de técnico
superior representando 77% e a carreira de assistente técnico com 83%.
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3.1.4. ESTRUTURA ETÁRIA
GRÁFICO 3 - NÚMERO DE TRABALHADORES DA SEDE POR ESTRUTURA ETÁRIA E GÉNERO

25-29
Masculino
1
Feminino

1

30-34
1

35-39
3

40-44
14

45-49
9

50-54
6

55-59
3

60-64
2

65-69
4

2

14

13

30

13

16

16

5

No que respeita a estrutura etária dos trabalhadores da sede, 25,49% encontram-se entre os 45 e os 49
anos, (39 trabalhadores do total de efetivos), seguindo-se o escalão etário cujo intervalo se encontra
entre os 40 e os 44 anos, 17,65% (27 trabalhadores).

GRÁFICO 4 - ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE

40,00%
38,00%
36,00%
34,00%
32,00%
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
22,00%
20,00%

30,87%

30,07%

2017

2018

27,27%

2016

Contrariando o índice de envelhecimento4 do último ano, como se pode constatar no gráfico 4, verifica-se
no ano 2018 uma ligeira diminuição da percentagem para 30,07%. De salientar que o número de
trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos, mantém-se igual ao ano anterior (46 trabalhadores),
pelo que as novas entradas no decurso do ano em apreço, contribuíram para esta diminuição do índice de
envelhecimento.

4

Efetivos com idade igual ou superior a 55 anos.
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O leque etário5 é de 2,38 no ano 2018, e tem uma amplitude de 40 anos, representando a diferença entre
o trabalhador mais velho (69 anos) e o mais novo (29 anos).

3.1.5. ESTRUTURA DE ANTIGUIDADE
GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES DA SEDE EM FUNÇÃO DA ANTIGUIDADE

7,19%

7,84%

11,11%
7,84%

9,15%

10,46%
8,50%
18,30%

19,61%

até 5 anos

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

mais de 40 anos

GRÁFICO 6 - PIRÂMIDE DE ANTIGUIDADE DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE POR GÉNERO

Feminino
Masculino

Mais de 40 anos

2

35-39

2

30-34

10
9
11

3

25-29

9

4

20-24

20

10

15-19

6

10-14

6

5-9

5

Até 5 anos

5

10

5

0

5

22
10
7
12

10

15

20

25

Relativamente à estrutura de antiguidade, verifica-se que 116 trabalhadores se encontram com um nível
de antiguidade na Administração Pública inferior a 30 anos, sendo o nível de antiguidade situado entre os
5

Trabalhador mais idoso/Trabalhador menos idoso
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20 e os 24 anos, que congrega um maior número de trabalhadores (30), o que corresponde uma taxa de
19,61%, adjacente ao nível situado entre os 15 e os 19 anos, com 28 trabalhadores, correspondendo a
uma taxa de 18,30%.
O escalão de “> 30 anos”, representa 24,18% (37 trabalhadores) do total de efetivos, o que demonstra
que existe uma perspetiva de saída de trabalhadores num médio/curto prazo, por efeitos de
aposentação/reforma.
Fazendo uma análise por género, verifica-se que é no intervalo entre os 15 e os 19 anos que se situa a
antiguidade em maior número no que diz respeito às mulheres (22), sendo que, relativamente aos
homens, é o intervalo entre 20 e os 24 anos, que concentra um maior número (10).

3.1.6. ESTRUTURA HABILITACIONAL
QUADRO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA SEDE POR NÍVEL LITERÁRIO E GÉNERO

Habilitação Literária

Homens

%

Mulheres

%

Total

%

4.º ano de escolaridade

0

0,00

1

0,65

1

0,65%

6.º ano de escolaridade

1

0,65

0

0,00

1

0,65%

9.º ano ou equivalente

4

2,61

3

1,96

7

4,58%

11.º ano

1

0,65

2

1,31

3

1,96%

12.º ano ou equivalente

6

3,92

24

15,69

30

19,61%

Bacharelato

0

0,00

1

0,65

1

0,65%

Licenciatura

18

11,76

61

39,87

79

51,63%

Mestrado

13

8,50

17

11,11

30

19,61%

0

0,00

1

0,65

1

0,65%

43

28,10

110

71,90

153

100,00%

Doutoramento

Total

O quadro 5 indica que o grau académico predominante é a licenciatura, representando pouco mais de
metade do total de efetivos (51,63%). Segue-se o grau de mestre ex aequo com o 12.º ano de
escolaridade ou equivalente, num universo de 30 efetivos, representando 19,61% do total de efetivos.
Ao analisarmos as habilitações por género, podemos verificar que à semelhança do ano anterior, a
licenciatura continua a ser a predominante nos dois géneros, verificando-se porém uma ligeira diferença
na sua percentagem em comparação com os dois anos em análise, em que as mulheres que detêm este
grau académico apresentam -5,10% e os homens -1.69%, face ao ano anterior.
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Por outro lado, aumentou a percentagem dos trabalhadores que detêm o grau académico de mestre
(+1,70% nas Mulheres e +2,93% nos Homens) e o grau académico de doutor (+0,65% nas mulheres) em
relação ao ano transato, o que evidencia uma aposta e preocupação bastante positiva da parte dos
trabalhadores em desenvolver as suas competências pessoais e profissionais, repercutindo-se em níveis
de desempenho mais eficientes e eficazes, bem como numa melhoria contínua que em muito contribuem
para o cumprimento dos objetivos e missão do Camões, I.P.

GRÁFICO 7 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE POR NÍVEL HABILITACIONAL

5,88%
21,57%

2018

72,55%

4,70%

Formação básica

24,83%

2017

70,47%

Formação secundária
Formação superior

5,19%
24,68%

2016

0,00%

20,00%

40,00%

70,13%

60,00%

80,00%

Relativamente à formação académica dos Recursos Humanos, as alterações apresentadas são mínimas,
mas significativas, pelo atras referido, e justificadas acima de tudo pela alteração do número global de
efetivos.
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3.1.7. MOVIMENTAÇÕES DE TRABALHADORES
3.1.7.1.

ADMITIDOS E REGRESSADOS
QUADRO 6 – ADMISSÕES/REGRESSOS DOS TRABALHADORES DA SEDE
Motivo de Entrada

Cargo/Carreira

Novo Recrutamento
Proc Concursal
M

F

Mobilidade
Interna
M

F

Regresso LSR ou
de Período
Experimental
M

F

Total Tra ba l ha dores
Comissão de
Serviço

Outras situações
(*)

M

F

Total

0

0

0

1

2

3

2

1

2

3

5

3

5

8

6

8

17

25

1

2

6

8

0

0

0

0

1

1

2

2

4

17

35

52

M

F

Di ri gente Superi or 2.º G

1

2

Di ri gente Intermédi o 1.º G

1

Di ri gente Intermédi o 2.º G

3

M

F

Di ri gente Superi or 1.º G

Técni co Superi or

1

3

As s i s tente Técni co

2

1

5

6

1

3

2

1

1

As s i s tente Opera ci ona l
1

Informá tica
Di pl oma ta

Total

3

4

2

2

7

11

1

3

5

9

1

8

(*) Regresso de ausência superior a 6 meses por motivo de doença, parentalidade e/ou acidente em serviço.

Em 2018, comparativamente com o ano transato, verificou-se um acréscimo (+28 trabalhadores) no
número total de entradas/regressos, sobretudo no recurso ao recrutamento por mobilidade interna, onde
se verifica um enorme contraste face ao ano 2017 (+13 admissões).
Importa ainda referir que o facto do Camões, I.P. ter sido objeto de reestruturação orgânica, implicou
uma grande oscilação no número dos seus dirigentes, pelo que as entradas por designação em comissão
de serviço também foram objeto de um ligeiro aumento (+6) face ao ano anterior.
Analisando os restantes movimentos por motivo de entrada/regresso, pode-se aferir que em termos
gerais existiu um aumento significativo em relação ao ano anterior, onde se pode aferir que em termos
globais, a taxa de entrada em 2018 traduz-se em 33,99% perante 16,11% contida em 2017.

MOD19.1 – PR07/V01

22 de 51

3.1.7.2.

SAÍDAS

QUADRO 7 – SAÍDA DE TRABALHADORES DA SEDE
Motivo de Saída
Cargo/Carreira

Reforma/
Aposentação

Morte
M

F

M

F

Co nclusão sem
sucesso do P erio do
Experimental

M

F

Total Trabalhadores

Mobilidade
Interna
M

F

Comissão de
Serviço
M

F

Outras
situações (*)
M

M

F

Total

F
0

0

0

Di ri gente Superi or 2.º G

2

0

2

2

Di ri gente Intermédi o 1.º G

1

0

1

1

2

4

2

4

6

1

2

8

5

22

27

3

Di ri gente Superi or 1.º G

Di ri gente Intermédi o 2.º G
2

Técni co Superi or
1

10

1

5

1

1

10

11

As s i s tente Opera ci ona l

0

0

0

Informá tica

0

0

0

0

1

1

8

40

48

As s i s tente Técni co

1

3

1

Di pl oma ta

Total

0

1

0

2

0

1

4

16

3

9

1

11

(*) Ausência superior a 6 meses por motivo de doença, parentalidade e/ou acidente em serviço.

Em 2018, comparativamente com o ano anterior, verificou-se também um aumento significativo (+19) no
número total de saídas de trabalhadores, onde se destaca o número de efetivos que saíram por
mobilidade interna, 8 em 2017, perante 20 no ano 2018.
Em termos globais, a taxa de saída de trabalhadores em 2018 traduz-se em 31,37% perante 19,46%
aferida em 2017.

GRÁFICO 8 - MOVIMENTAÇÃO DE ADMISSÕES/REGRESSOS E SAÍDAS DOS TRABALHADORES DA SEDE
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Como já se referiu anteriormente, o movimento global de entradas surge em 2018 com um acréscimo de
vinte e oito trabalhadores em relação ao ano anterior, verificando-se o total de entrada/admissão de 52
trabalhadores, distribuídas ao longo do ano como se encontra plasmado no gráfico 8.
Nas entradas, importa destacar os seus motivos: i) o recrutamento de sete trabalhadores selecionados no
âmbito de procedimentos concursais, cinco dos quais circunscritos a trabalhadores abrangidos pelo
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP); ii)
o regresso de cinco trabalhadores que se encontravam em regime de comissão de serviço, um para o
cargo de direção superior na administração pública, e quatro para o cargo de adido técnico principal junto
de embaixadas; iii) o regresso de um trabalhador que se encontrava designado num gabinete ministerial;
iv) o regresso de um trabalhador por não ter concluído com sucesso o período experimental noutro
organismo público; v) o regresso de cinco trabalhadores que se encontravam ausentes à mais de seis
meses, 2 por motivo de doença, 1 por motivo de licença de parentalidade e 2 por motivo de acidente em
serviço; vi) o recrutamento de dezoito trabalhadores por recurso à mobilidade na categoria, vii) catorze
trabalhadores que foram designados em comissão de serviço, para o exercício de cargos dirigentes, e, viii)
o regresso de um trabalhador em situação de licença sem remuneração inferior a um ano.
No que respeita aos movimentos de saída (48 trabalhadores), também verifica-se um aumento
significativo face a 2017 (24 trabalhadores) sendo a saída de técnicos superiores a que regista o maior
número, como se pode verificar no gráfico 8, seguidos do grupo de assistentes técnicos, com 56,25% (27
efetivos) e 22,92% (11 efetivos), respetivamente.
No que concerne aos motivos de saída, salienta-se como o principal motivo a mobilidade interna para
outros organismos da administração pública, tanto dos trabalhadores que pertencem à carreira de
técnico superior, como nos assistentes técnicos.
O ano 2018 registou assim, no mapa de pessoal do Camões, I.P., um ligeiro desequilíbrio entre entradas e
saídas, pesando mais o número de entradas do que as saídas verificadas, representando uma taxa de
admissões na ordem dos 33,99% e uma taxa de saídas de 31,37%. Contudo, quando comparado com o
ano anterior, o índice de rotação6 quase que duplicou, traduzindo-se no ano 2018 num índice de rotação
correspondente a 100,97%, face ao ano 2017 em que o índice foi de 53,97%.
De entre os movimentos observados no gráfico 8, importa ainda referir que registaram-se ao longo do
ano 2018, seis consolidações de situações de mobilidade interna no mapa de pessoal do Camões, I.P.
sendo: quatro técnicos superiores e dois assistentes técnicos. Destes, três processos de consolidação da
mobilidade intercarreiras e/ou intercategorias, para integrarem as carreiras/categorias gerais de (1)
técnico superior, (1) coordenador técnico e (1) assistente técnico, os quais aguardavam os respetivos
6

N.º de trabalhadores em 31 de dezembro/N.º de trabalhadores em 1 de janeiro + Entradas + Saídas

MOD19.1 – PR07/V01

24 de 51

pareceres de S. Exa. a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e do membro do
Governo responsável pela área da Administração pública, em conformidade com o disposto no artigo
99.º-A da LTFP.

3.1.8. MODALIDADES DE HORÁRIO
GRÁFICO 9 - MODALIDADES DE HORÁRIO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE

Conforme se pode constatar no gráfico 9, o tipo de horário de trabalho praticado no Camões, I.P. é o
horário flexível, com plataformas fixas das 10:00h às 12:30h e das 15:00h às 16:30h, onde mais de três
quartos dos trabalhadores o pratica (71,24%), correspondendo a 109 trabalhadores.
Com o regime de jornada contínua por motivo de assistência a menores, assistência a familiares doentes
e/ou por doença própria, estão 21 trabalhadores, representando 13,73% do total de trabalhadores.
Os trabalhadores que detêm o regime de Isenção de Horário de Trabalho, representam 15,03% no total
de trabalhadores, verificando-se um ligeiro acréscimo em comparação com o ano anterior (+2,28%),
situação que se deve ao incremento do número de dirigentes, por força da nova estrutura orgânica do
Instituto.
Importa referir que com Isenção de Horário de Trabalho, estão os 23 dirigentes superiores e intermédios.
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3.1.9. AUSÊNCIAS
QUADRO 8 – ABSENTISMO – MOTIVO DE AUSÊNCIA
POR CARGO/CARREIRA - TRABALHADORES DA SEDE
Cargo/Carreira

Motivos de Ausências

Dirigente
Superior
M

F

Dirigente
Intermédio
M

F

Técnico Superior
M

F

Cas amento

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Informático

Diplomata

M

M

M

M

F

F

F

F

21

Proteção na Parentalidade

1

351

15

1496

Falecimento de Familiar

21
16

5

Doença

19

Acidente em Serviço
As s is tência a Familiares

10
227

409

1

5

105

171

22

2

50,5

Greve

1

3

Outros

3

131

Total

0

26

85

54

Trabalhador-Es tudante
Por Conta do Período de Férias

368

326
6

2462,5

Total

5

20

3

2254
602

4

88

8

8

7,5

12

76

3

32

4

851,5

1
86

170
173

12

3611

GRÁFICO 10 - PERCENTAGEM DE ABSENTISMO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE

O número total de dias de ausência ao serviço durante o ano em referência foi de 3611 dias, o que
representa uma diminuição de (-) 204 dias de ausência, em relação ao ano anterior (3815 dias).
Como podemos analisar no gráfico 10, as principais causas de ausência ao trabalho, são as motivadas por
doença (62%), acidente em serviço (17%) e proteção na parentalidade (10%).
As restantes faltas tiveram uma expressão pouco significativa no cômputo global das ausências.
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Relativamente à análise do absentismo por género, verifica-se que, em média, os mulheres ausentam-se
mais ao serviço do que os homens. Os motivos que mais contribuíram para este diferencial foram as faltas
dadas por doença e por acidente em serviço.
Em termos globais, os técnicos superiores e os assistentes técnicos são os que contabilizam mais dias de
ausência, em média e cumulativamente. Com valores menos relevantes, em termos de taxa de
absentismo, surgem os informáticos, os assistentes operacionais, os dirigentes intermédios e os
diplomatas. De salientar que também são os grupos de pessoal com menos número de efetivos.
Em termos comparativos, é de salientar que a diminuição do absentismo de 2018 para 2017, incidiu
sobretudo na doença (-53 dias), na proteção da parentalidade (-245 dias) e por outros motivos (-129 dias).

3.1.10. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - SEDE
3.1.10.1.

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA

A análise da estrutura remuneratória tem como período de referência o mês de dezembro de 2018 e as
remunerações mensais base ilíquidas, mais os suplementos e/ou outros adicionais de natureza
permanente (não estando incluídos os subsídios de refeição e outras prestações e/ou benefícios sociais).
Neste contexto, a estrutura remuneratória dos trabalhadores do Camões, I.P. encontra-se distribuída por
género, da seguinte forma:

QUADRO 9 – ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SEDE POR GÉNERO
Género/Escalão de Remunerações

Masculino

Total

Até 500 €

0

0

0

501-1000€

7

19

26

1001-1250€

8

28

36

1251-1500€

2

9

11

1501-1750€

9

10

19

1751-2000€

5

14

19

2001-2250€

2

9

11

2251-2500€

0

2

2

2501-2750€

0

1

1

2751-3000€

6

9

15

3001-3250€

0

3

3

3251-3500€

1

4

5

3501€-3750€

0

1

1

3751€-4000€

1

1

2

4001€-4250€

1

0

1

4251€-4500€

0

0

0

4501€-4750€

0

0

0

4751€-5000€

0

0

0

5001€-5250€

1

0

1

43

110

153

Total
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A remuneração mínima auferida pelos trabalhadores da Sede é de 580,00€, e a remuneração mais
elevada corresponde a 5.134,74€, remunerações estas, auferidas respetivamente, por um trabalhador
pertencente à carreira de assistente operacional, e por um trabalhador que exerce o cargo de dirigente
superior no Camões, I.P.
O leque salarial7 ilíquido situou-se em 2018, nos 8,85€ tendo em consideração a remuneração base
mensal ilíquida com os respetivos suplementos de natureza permanente.
Os escalões remuneratórios que abrangem o maior número de trabalhadores, num total de 36,
correspondem ao escalão entre os 1.001,00€ e os 1.250,00€, representando 23,53% do total, e o escalão
entre os 501,00€ e os 1.000,00€, representando 16,99% (26 trabalhadores), à semelhança do ano
anterior.
Importa referir neste âmbito que em cumprimento do disposto no artigo 18.º da Lei do Orçamento do
Estado para 20188, 67 trabalhadores da Sede (40 técnicos superiores, 24 assistentes técnicos, 2
assistentes operacionais e 1 informático) viram reconhecidos os seus direitos, nos termos das regras
próprias da sua carreira, e alteraram obrigatoriamente o seu posicionamento remuneratório, com efeitos
a 01-01-2018, conforme dispõe o corpo do referido artigo da Lei.

3.1.10.2. ENCARGOS ANUAIS
QUADRO 10 – PERCENTAGEM DOS ENCARGOS COM OS TRABALHADORES DA SEDE

7
8

Maior Remuneração Base Ilíquida/Menor Remuneração Base Ilíquida
Aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
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QUADRO 11 - VARIAÇÃO DOS ENCARGOS COM OS TRABALHADORES DA SEDE (2016-2018)
Encargos com Pessoal
Remuneração Base(*)

2016
Valor (Euros)
3.364.851,89 €

%

Variação
(2015-2016)

2017
Valor (Euros)

73,54%

9.278,10 €

3.526.417,62 €

%
72,99%

Variação
(2016-2017)

2018
Valor (Euros)

161.565,73 €

3.459.415,38 €

%

Variação
(2017-2018)

73,36%

-67.002,24 €

Suplemento Remuneratórios

138.700,08 €

3,03%

36.849,30 €

148.332,86 €

3,07%

9.632,78 €

122.588,59 €

2,60%

-25.744,27 €

Prestações Sociais

240.642,58 €

5,26%

30.153,97 €

276.886,92 €

5,73%

36.244,34 €

190.249,11 €

4,03%

-86.637,81 €

Outros Encargos com Pessoal

831.094,04 €

18,16%

-50.735,46 €

879.807,52 €

18,21%

48.713,48 €

943.264,88 €

20,00%

63.457,36 €

100%

25.545,91 €

4.831.444,92 €

256.156,33 €

4.715.517,96 €

Total

4.575.288,59 €

100%

100%

-115.926,96 €

(*) inclui o subsídio de férias e o subsídio de Natal

Do total dos encargos com os trabalhadores da Sede no ano 2018, 73,36% incidiu na remuneração base,
com um valor percentual ligeiramente superior ao verificado no ano transato, que se situava nos 72,99%,
pese embora, em termos globais de encargos com remunerações, em euros, se registe um decréscimo de
(-) 67.002,24€ face ao ano anterior.
Igual tendência verifica-se na taxa dos suplementos remuneratórios e nas prestações sociais, onde
podemos aferir um valor percentual inferior à verificada no ano anterior, de 2,60% e de 4,03%
respetivamente.
Contrariando a esta tendência, o valor com outros encargos com pessoal sofreu um aumento significativo
em relação ao mesmo encargo do ano anterior de (+) 63.457,36€.
Analisando o quadro 11, podemos referir que em termos globais, os encargos totais com o pessoal Sede,
comparando com o ano anterior, registou um défice significativo de (-) 115.926,96€, correspondendo a
uma variação de (-) 2,46%.
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3.1.11. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SEDE
3.1.11.1. ACIDENTES DE TRABALHO
QUADRO 12 – CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E RELAÇÃO
COM O NÚMERO DE DIAS DE BAIXA DA SEDE
HIGIENE E SEGURANÇA
Acidentes de
trabalho

Número de casos SEM
dar lugar a baixa
M

F

Número de casos COM
lugar a baixa
M

In Itinere

F

TOTAL
geral de
casos

2

No local de trabalho
Total

0

1

1

1

1

1

3

5

Em 2018, registou-se um total de cinco acidentes de trabalho nos trabalhadores da Sede, dos quais dois
ocorreram in itinere e três no próprio local de trabalho. Deste cômputo, apenas um acidente não deu
lugar a ausência ao serviço, e quatro originaram uma ausência ao trabalho, três superiores a 30 dias e um
superior a 4 dias. Nenhum dos acidentes em serviço ocorridos no ano em apreço, resultou em qualquer
incapacidade dos trabalhadores.
Podemos aferir que o nº de acidentes de trabalho ocorridos em 2018 foi idêntico ao do ano transato,
situando-se a taxa de incidência de acidentes de trabalho em 2018 nos 3,27% sobre o total de
trabalhadores do mapa de pessoal da Sede.

3.1.12. FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SEDE
3.1.12.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADAS
QUADRO 13 – INDICADORES DE EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DA SEDE
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Durante o ano de 2018, foram realizadas - 4 das ações de formação planeadas (52), atingindo uma taxa de
execução de 92,31%.
A maioria das ações de formação conteve uma duração inferior a 30 horas (91,36%), sendo as ações de
longa duração (entre 60 horas a 119 horas e com mais de 120 horas) as que foram menos usufruídas
atingindo 1,23% e 0,62%, respetivamente.

GRÁFICO 11 - NÚMERO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
POR TIPO DE AÇÃO, SEGUNDO A DURAÇÃO

3.1.12.2. PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO
Foram contabilizadas 162 participações nas 48 ações de formação realizadas. À semelhança do ano
anterior, não se verificou, em 2018, a realização de qualquer ação de formação interna, contabilizando as
ações externas a totalidade de participações.
Relativamente às participações por cargo/carreira, a categoria técnico superior registou a maior
percentagem (53,70%), em oposição às carreiras de assistente operacional e diplomata que registaram
somente 0,62% ex aequo. De salientar o aumento significativo das participações do grupo dos dirigentes
(superior e intermédio) para 18,52%, em comparação com o último ano (8,04%).
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GRÁFICO 12 - PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
POR CARGO/CARREIRA

GRÁFICO 13 - PERCENTAGEM DE FORMANDOS EM AÇÕES DE FORMAÇÃO
POR CARGO/CARREIRA

Dos 103 trabalhadores que participaram em ações de formação, os dois grupos com maior número de
formandos foram o cargo/carreira técnico superior, com 55,34% e o cargo/carreira assistente técnico,
com 26,21%, prevalência semelhante ao ano anterior.
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QUADRO 14 – VARIAÇÃO DOS INDICADORES DE EXECUÇÃO DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (2017-2018)

Comparando os anos de 2017 e 2018, verifica-se em 2018 um decréscimo do número de ações realizadas,
assim como do número de participações que, consequentemente, originou a drástica diminuição do
volume de formação e dos encargos associados, devido a um conjunto de fatores, nomeadamente: (i)
aprovação tardia do Plano de Formação 2018; (ii) cancelamento de ações por parte da Entidade
Formadora e/ou do trabalhador; (iii) situações de doença; (iv) movimentação (entradas/saídas) de
trabalhadores; (v) reorganização de alguns serviços internos, devido à nova estrutura orgânica; (vi) entre
outros.
GRÁFICO 14 - NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO
SEGUNDO A DURAÇÃO

Como podemos analisar no gráfico 14, as ações de formação com uma duração inferior a 30 horas,
continuam a ser as ações com o maior número de participações ao longo dos anos. No entanto, este
número diminuiu substancialmente em relação ano anterior (-174 participações).
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3.1.13. RELAÇÕES PROFISSIONAIS - SEDE
Apesar de não existir no Camões, I.P. uma comissão de trabalhadores, verifica-se que 8 trabalhadores são
sindicalizados (os que descontam para as associações sindicais, através de débito no vencimento).

3.1.14. DISCIPLINA
Durante o ano 2018, foram registados três processos disciplinares, dois dos quais resultaram em
repreensão escrita e um foi arquivado.
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3.2.

RECURSOS HUMANOS - REDE EPE

3.2.1. PAINEL DE INDICADORES
QUADRO 15 – RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE - PAINEL DE INDICADORES
EFETIVOS
Taxa de Leitores (N.º de leitores/ n.º de docentes da Rede EPE * 100)
Taxa de Professores (N.º de professores/ n.º de docentes da Rede EPE * 100)
Taxa de Feminização Leitores (N.º de leitores do género feminino/ n.º de leitores * 100)
Taxa de Feminização Professores (N.º de professores do género feminino/ n.º de professores * 100)

2016

2017

2018

12,57%
87,43%
70,21%
76,45%

13,10%
86,89%
65,30%
68,92%

12,53%
87,47%
68,75%
76,42%

ESTRUTURA HABILITACIONAL
Taxa de Habilitação Superior (Bacharelato e Licenciatura)
Taxa de Habilitação Superior (Mestrado)
Taxa de Habilitação Superior (Doutoramento)

2016

2017

2018

87,70%
8,82%
3,21%

85,56%
10,69%
3,74%

83,81%
12,27%
3,92%

2016

2017

2018

42
16,31%
0,27%
0,27%
8,82%
24,60%
25,40%
13,90%
10,43%
10,16%
4,81%
1,34%

40
18,44%
0,00%
0,27%
5,61%
27,00%
22,99%
15,51%
10,16%
9,89%
7,22%
1,34%

43
18,80%
0,00%
1,31%
4,18%
24,80%
22,72%
17,49%
10,70%
9,92%
7,57%
1,31%

2016

2017

2018

31,92%
14,89%
10,64%
42,55%

30,61%
14,28%
14,28%
40,81%

39,58%
12,50%
10,42%
37,50%

ESTRUTURA ETÁRIA
Leque Etário (Docente mais Idoso -Docente menos Idoso)
Índice de Envelhecimento (N.º de docentes com idade > 55 anos /Total de docentes da Rede EPE * 100)
Nível Etário dos 20 aos 24 anos
Nível Etário dos 25 aos 29 anos
Nível Etário dos 30 aos 34 anos
Nível Etário dos 35 aos 39 anos
Nível Etário dos 40 aos 44 anos
Nível Etário dos 45 aos 49 anos
Nível Etário dos 50 aos 54 anos
Nível Etário dos 55 aos 59 anos
Nível Etário dos 60 aos 64 anos
Nível Etário dos 65 aos 69 anos
NÍVEL DE ENSINO PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO SUPERIOR (CONTINENTE)

África
América
Ásia
Europa
NÍVEL DE ENSINO PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO BÁSICO E SECUNDÁRIO (CONTINENTE)

África
América
Europa
Oceania
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2016

2017

2018

6,42%
1,22%
92,05%
0,31%

6,46%
1,23%
92,00%
0,31%

5,97%
1,19%
92,54%
0,30%

3.2.2. DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS
A rede de ensino português no estrangeiro contava em 31 de dezembro de 2018 com um total de 383
docentes, dos quais 48 desempenham o cargo leitor e 335 o cargo de professor, vinculados ao Camões,
I.P. da seguinte forma:


325 em Comissão de Serviço no âmbito da LTFP;



58 por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo (CTFPTRC);

No cômputo dos 335 professores que pertencem à Rede EPE, importa referir que 11 exercem o cargo de
Coordenador e 7 o cargo de Adjunto de Coordenação, nomeados em comissão de serviço, encontrando-se
distribuídos pelas seguintes Coordenações de Ensino:

GRÁFICO 15 - DISTRIBUIÇÃO DOS COORDENADORES E ADJUNTOS DE COORDENAÇÃO
PELAS COORDENAÇÕES DE ENSINO DA REDE EPE

Como podemos verificar no gráfico 15, a Venezuela, Espanha e Andorra, Canadá, Austrália e Alemanha,
são as áreas de coordenação onde exercem funções apenas um coordenador. Todas as outras áreas de
coordenação encontram-se representadas em geral, por um coordenador e um adjunto de coordenação,
à exceção da área de Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos que detém um coordenador e dois adjuntos.
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GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE POR CONTINENTE

Compete ao Camões, I.P. coordenar a atividade dos docentes de língua e cultura portuguesas no
estrangeiro e promover a interação entre vários níveis e modalidades de ensino, fomentando o ensino do
português como língua não materna a estrangeiros nos currículos e sistemas de ensino em países onde
existem comunidades de língua portuguesa. Neste sentido, os docentes da rede EPE encontram-se
distribuídos da seguinte forma:

QUADRO 16 – PERCENTAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES
DA REDE EPE POR CONTINENTE
Continente Leitor

%

Professor

%

Total

%

África

19

4,96%

20

5,22%

39

10,18%

América

6

1,57%

4

1,04%

10

2,61%

Ásia

4

1,04%

0

0,00%

4

1,04%

Europa

19

4,96%

310

80,94%

329

85,90%

Oceânia
Total

0

0,00%

1

0,26%

1

0,26%

48

12,53%

335

87,47%

383

100,00%

Tal com podemos observar através do quadro 16, em ambos os cargos é predominante a representação
do Ensino Português na Europa (85,90%), apesar do cargo de leitor ser igualmente preeminente no
continente africano (19 leitores). Por sua vez, encontraram-se distribuídos pelos seguintes países:
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GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE NA EUROPA

Sendo na Europa onde se concentra o maior número de docentes (85,90%), os países que mais se
destacam são: a França (29,48%); seguindo-se a Suíça (25,53%); e, em terceiro lugar a Alemanha (12,77%).
Estes dados vêm confirmar a aposta na promoção da língua e cultura portuguesas nos países, por parte
do Camões, I.P. onde a comunidade portuguesa é mais significativa.
Relativamente aos docentes que se encontram a exercer funções fora da Europa (14,10% do total de
efetivos) encontram-se distribuídos da seguinte forma:

GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE FORA DA EUROPA
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Ao analisarmos o gráfico 18, podemos observar que é no Continente Africano que se encontram em maior
número os docentes do ensino português no estrangeiro, representando 10,18%, num total de 19 leitores
e 20 professores.

QUADRO 17 – EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE/
TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL (2016-2018)
2016

2017

2018

Leitor

Cargo

47

49

48

Professor

327

325

335

374

374

383

0,54%

0,00%

2,41%

Total de Efetivos
Taxa de Variação Anual

Analisando o quadro 17, verifica-se que em relação à variação da taxa anual da rede de ensino português
no estrangeiro, em 2018, houve um aumento significativo de 9 docentes (2,41%), face a 2017, uma vez
que o total de efetivos passou a ser de 383.

3.2.3. DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE POR GÉNERO E CARGO

Do total dos 383 docentes pertencentes à rede de ensino português no estrangeiro, 289 são femininos e
94 masculinos. A estes valores corresponde uma taxa de feminização de 75,46%, verificando-se um
aumento em relação ao ano de 2017 de +7.01%.
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GRÁFICO 20 - PERCENTAGEM DA RELAÇÃO MASCULINO/FEMININO
DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE

GRÁFICO 21 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE POR GÉNERO

À semelhança de anos anteriores, o género feminino continua a ser o que regista uma maior
representação, agrupando 68,75% do total de efetivos do cargo de leitor e 66,42% do total de efetivos
respeitantes aos professores, tendo-se registado um aumento, relativamente ao ano de 2017, da
representatividade feminina de 3,44% no caso dos leitores e 7,49% no caso dos professores.
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3.2.4. ESTRUTURA ETÁRIA
GRÁFICO 22 - NÚMERO DE DOCENTES DA REDE EPE POR ESTRUTURA ETÁRIA

Da análise efetuada ao gráfico 22 permite-nos concluir que a média etária mais elevada encontra-se na
faixa etária entre os 35 e os 39 anos tanto nos professores como nos leitores, representando uma taxa
face ao total de efetivos de 24,80% (12 leitores e 83 professores), representando um decréscimo de
2,21% face ao ano anterior.

GRÁFICO 23 - ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE EPE

Ao analisarmos o índice de envelhecimento da rede de ensino português no estrangeiro, verifica-se no
ano de 2018, um ligeiro aumento para 18,80%, + 0,35% em relação ao ano anterior. A mesma tendência
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mantém-se, se analisarmos o índice de envelhecimento por cargo. No caso dos professores o índice
aumentou para 17,61%, e dos leitores para 27,08%, correspondendo a + 0,38% e + 0,55% respetivamente,
em relação ao ano anterior.

3.2.5. ESTRUTURA HABILITACIONAL
QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES DA REDE EPE POR NÍVEL LITERÁRIO E GÉNERO
Habilitação Literária

Homens

%

Mulheres

%

Total

%

Bacharelato

1

0,26%

4

1,04%

5

1,31%

Licenciatura

81

21,15%

235

61,36%

316

82,51%

Mestrado

10

2,61%

37

9,66%

47

12,27%

2

0,52%

13

3,39%

15

3,92%

94

24,54%

289

75,46%

383

100,00%

Doutoramento
Total

GRÁFICO 24 - NÍVEL LITERÁRIO DOS LEITORES DA REDE EPE

GRÁFICO 25 - NÍVEL LITERÁRIO DOS PROFESSORES DA REDE EPE
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Relativamente ao nível de escolaridade, a licenciatura é o grau académico mais predominante nos
docentes da rede de ensino português no estrangeiro, correspondendo a 82,51%.
Ao analisarmos as habilitações literárias por género, no caso dos professores, podemos verificar que a
licenciatura é predominante em ambos os sexos, sendo que a percentagem de mulheres que detêm este
grau académico é superior à dos homens (diferença de 40,21%).
Contudo, ao nível dos leitores, existe um maior número de mulheres com o grau académico de mestrado
(37,50%) do que com licenciatura (16,67%), sendo que nos homens a licenciatura é o grau académico
mais verificado (16,67%).

3.2.6. MOVIMENTAÇÃO DE PROFESSORES E LEITORES
GRÁFICO 26 - MOVIMENTAÇÃO DE ADMISSÕES E SAÍDAS DOS DOCENTES
DA REDE EPE POR TRIMESTRE

Como podemos observar é no terceiro trimestre que se regista a maior movimentação de entradas e
saídas, período que coincide com o início e fim do ano letivo no hemisfério norte, onde a
representatividade docente é maior.
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GRÁFICO 27 - MOVIMENTAÇÃO DE ADMISSÕES E SAÍDAS DOS DOCENTES
DA REDE EPE POR CONTINENTE

É na Europa que incide o maior número de postos de trabalho da rede do ensino de português no
estrangeiro, tanto a nível dos leitores e professores. Por essa razão, justifica-se o maior número de
movimentos neste continente.
No que respeita aos motivos de saída dos docentes da Rede EPE, podemos referir que a maior parte dos
leitores saíram por cessação da comissão de serviço e a maior parte dos professores saíram por
caducidade do contrato.
Analisando o gráfico 27, podemos concluir que no ano 2018, verificou-se a saída de 8 leitores e 64
professores, e a entrada de 7 leitores e 74 professores da Rede EPE, distribuídos como se indica no
quadro seguinte:
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QUADRO 19 – ADMISSÕES E SAÍDAS DOS DOCENTES
DA REDE EPE POR ÁREA CONSULAR
Cargo
Total
Leitor

Variação

Professor

Continente/Área Consular
Entrada

Saída

África do Sul - Coordenação EPE
África

América
Ásia

Angola

1

Costa do Marfim

1

Guiné-Bissau

1

São Tomé e Príncipe

1

Saída

6

7

1

México

1

Israel

1

Alemanha

1

França
1

Saída

8

1

Canadá

Luxemburgo

Entrada

10

Espanha

Europa

Entrada

2

Reino Unido

1

1

2

0

1

Leitor

Professor

0

-1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

14

9

-1

5

1

2

0

-1

20

16

0

4

4

4

-1

0

8

7

0

1

70

61

Republica Checa

1

1

0

0

Suécia

1

1

0

0

0

2

Suiça
Total

7

8

20

18

74

64

81

Total

2

-1
-1

9

72

Analisando o quadro 19 verifica-se que o maior número de movimentações de entradas e saídas pertence
ao grupo dos professores na Europa; dado coerente com os últimos quadros/gráficos analisados, uma vez
que os professores têm uma maior representatividade na Rede EPE, nomeadamente no continente
europeu.
No que respeita à variação por continente, África e Europa são os continentes que registam uma
flutuação positiva, enquanto o continente Americano e Asiático apresentam uma ligeira variação negativa
de (-) 1.
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3.2.7. AUSÊNCIAS
QUADRO 20 – ABSENTISMO – MOTIVO DE AUSÊNCIA POR CARGO
DOCENTES DA REDE EPE
Cargo
Leitor

Motivos de Ausências

M

Professor
F

Casamento

11

Proteção na Parentalidade

120

Falecimento de Familiar

M

F

TOTAL
11

194

2267

2581

5

3

35

43

67

222

2302

2607

Acidente em Serviço

13

15

28

Assistência a Familiares

40

35

75

Por Conta do Período de Férias

62

234,5

296,5

Greve

3

15

18

Doença

16

Trabalhador-Estudante

0

Outros

32
TOTAL

219

119
5591,5

151

5810,5

GRÁFICO 28 - PERCENTAGEM DE ABSENTISMO DOS RECURSOS HUMANOS
DA REDE EPE

O número total de dias de ausência foi de 5810.5 dias, sendo as faltas por motivo de doença (44,87 %), as
de maior prevalência, seguindo-se as faltas no âmbito da proteção da parentalidade (44,42 %) e as faltas
por conta do período de férias, que correspondem a 5,10%.
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Relativamente à análise do absentismo por género, são as professoras que contabilizam mais dias de
ausência no ano em apreço, no total de 2.302 dias.
Comparando o ano de 2018 com o ano 2017, verifica-se um decréscimo no total de dias de ausência
(- 1387,5 dias), incidindo, sobretudo, nas motivadas por doença e proteção na parentalidade.

3.2.8. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS
3.2.8.1.

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA

A análise da estrutura remuneratória tem como período de referência o mês de dezembro e as
remunerações mensais base ilíquidas (sem suplementos e/ou outros adicionais de natureza permanente).
Neste contexto a estrutura remuneratória da Rede EPE do Camões, I.P. encontra-se distribuída por
género da seguinte forma:

QUADRO 21 – ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA REDE EPE POR GÉNERO
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Género/Escalão de Remunerações

Masculino

Feminino

Total

Até 500 €
501-1000€
1001-1250€
1251-1500€
1501-1750€
1751-2000€
2001-2250€
2251-2500€
2501-2750€
2751-3000€
3001-3250€
3251-3500€
3501-3750€
3751-4000€
4001-4250€
4251-4500€
4501-4750€
4751-5000€
5001-5250€
5251-5500€
5501-5750€
5751-6000€
Mais de 6000€

0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
4
23
14
7
6
2
10
0
8
1
2
0
3

0
0
0
1
1
0
0
1
14
21
14
91
36
27
12
1
49
2
14
2
1
0
2

0
0
0
1
1
0
0
1
21
28
18
114
50
34
18
3
59
2
22
3
3
0
5
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O escalão remuneratório que abrange o maior número de docentes, num total de 114, é o que se
encontra entre os 3251€ e os 3500€, circunscrevendo 23 homens e 91 mulheres, representando 29,77%
do total de efetivos.
A remuneração auferida a tempo completo mais elevada, corresponde aos docentes que exercem
funções na área consular da Suíça, que ascende ao valor de 7.514,77€. Por sua vez, a remuneração mais
baixa, corresponde ao valor de 1.372,69€, que é auferida a tempo parcial, pelos docentes que exercem
funções na área consular da Holanda.

3.2.8.2.

TOTAL DOS ENCARGOS ANUAIS

GRÁFICO 29 – TOTAL DE ENCARGOS ANUAIS COM OS DOCENTES DA REDE EPE

QUADRO 22 – VARIAÇÃO DOS ENCARGOS COM OS DOCENTES DA REDE EPE (2016-2018)
Encargos com Pessoal
Remuneração Base(*)

2016
Valor (Euros)

%

17.932.981,72 € 73,26%

Suplemento Remuneratórios
Prestações Sociais
Outros Encargos com Pessoal

Variação (2015-2016)

2017
Valor (Euros)

%

Variação (2016-2017)

2018
Valor (Euros)

%

Variação (2017-2018)

342.341,95 € 18.774.213,16 € 73,50%

841.231,44 € 18.276.395,57 € 76,45%

-497.817,59 €

1.170.177,68 € 4,78%

241.548,72 €

1.122.157,19 € 4,39%

-48.020,49 €

191.209,70 €

0,80%

-930.947,49 €

650.222,03 € 2,66%

144.951,76 €

652.477,20 € 2,55%

2.255,17 €

427.611,11 €

1,79%

-224.866,09 €

4.725.036,03 € 19,30%

109.039,03 €

4.995.021,92 € 19,55%

269.985,89 €

Total 24.478.417,46 € 100%

837.881,46 € 25.543.869,47 € 100%

5.011.985,05 € 20,96%

1.065.452,01 € 23.907.201,43 € 100%

16.963,13 €

-1.636.668,04 €

(*) - inclui o subsídio de férias e o subsídio de Natal

Do total dos encargos com os docentes da rede do ensino português no estrangeiro no ano 2018, 76,45%
incidiu na remuneração base, que em proporção com a verificada no ano anterior, pese embora se
situasse nos 73,50%, em termos globais representa um decréscimo de (-) 497.817,59€.
Este decréscimo verificado relativamente ao ano anterior, deveu-se, sobretudo, ao forte impacto das
novas taxas do mecanismo de correção cambial que vigoraram em 2018.
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A taxa dos suplementos remuneratórios, bem como das prestações sociais com os docentes, também
sofreram uma acentuada diminuição em relação ao ano transato de (-) 1.155.833,58€ no cômputo total.
Por outro lado, importa salientar o aumento de 16.963,13 € que se reflete no valor dos outros encargos
com pessoal no ano de 2018.
Conforme podemos constatar ao analisar o quadro 22, em termos de encargos totais da Rede EPE, face ao
ano anterior, existiu uma variação correspondente a (-) 0,07%.

3.2.9. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
3.2.9.1.

ACIDENTES DE TRABALHO

No ano de 2018, verificaram-se duas ocorrências em termos de acidentes em serviço, numa professora e
num professor da Rede EPE, que resultaram em ausências ao serviço num período entre 4 a 30 dias de
baixa.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise global do Balanço Social do Camões, I.P. do ano 2018, permite destacar os seguintes aspetos:


Aumento do número de trabalhadores da Sede entre 2017 e 2018, numa taxa de variação anual
de (+) 2,68% a que corresponde a (+) 4 efetivos, verificando-se do mesmo modo, um aumento
do número de docentes da Rede EPE de 374 efetivos em 2017, para 383 efetivos em 2018, (+) 9
efetivos, correspondendo a uma taxa de variação anual de (+) 2.41%.



Manutenção do predomínio do género feminino no universo dos trabalhadores do Camões, I.P.,
com o registo de um significativo aumento face ao ano anterior na Rede EPE (+) 10,95%, e o
registo de uma ligeira descida face ao ano anterior (-) 5,28% na Sede.



Subida da representatividade de trabalhadores nos cargos de dirigentes, de 12,08% para
15,03%, no caso da Sede, motivados pela alteração da estrutura orgânica do Instituto.
Relativamente à Rede EPE, verificou-se uma ligeira diminuição no cargo de Leitor, de 49 para 48
e o oposto no caso dos professores, ou seja, um aumento da representatividade de (+)10
professores.



Em termos de horário de trabalho, no caso da Sede, registou-se um ligeiro aumento em
comparação com o ano anterior, dos trabalhadores que detêm o regime de isenção de horário
de trabalho (de 12,75% para 15,03%) e uma diminuição dos que praticam o horário de trabalho
flexível (de 74,50% para 71,24%).



Contrariando o índice de envelhecimento do último ano, verifica-se uma ligeira diminuição da
percentagem dos trabalhadores com mais de 55 anos, de 30,87% para 30,07% na Sede e um
aumento do índice de envelhecimento de 18,44% para 18,80% na Rede EPE.
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5. ANEXO - FORMULÁRIO DO BALANÇO SOCIAL
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SIGLAS E ABREVIATURAS
AP – Administração Pública
CCA – Conselho Coordenador de Avaliação
DAB- Divisão de Assuntos Bilaterais
DACE - Divisão de Ação Cultural Externa
DAE- Divisão de Assuntos Europeus
DAHSCC - Divisão de Ação Humanitária, Sociedade Civil e Cidadania
DAJC - Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso
DAM - Divisão de Assuntos Multilaterais
DCEPE - Divisão de Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro
DGFP - Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial
DNF – Diagnóstico de Necessidades de Formação
DPAC - Divisão de Programas e Acordos Culturais
DPE - Divisão de Parcerias Estratégicas
DPFC – Divisão de Programação, Formação e Certificação
DPRH - Divisão de Planeamento e Recursos Humanos
DSC - Direção de Serviços da Cultura
DSCB - Direção de Serviços de Cooperação Bilateral
DSCME - Direção de Serviços de Cooperação Multilateral e Europeia
DSL - Direção de Serviços da Língua
DSPG - Direção de Serviços de Planeamento e Gestão
GAA - Gabinete de Avaliação e Auditoria
GDC - Gabinete de Documentação e Comunicação
GPPE – Gabinete de Planeamento, Programação e Estatística
INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
IP - Instituto Público
MNE - Ministério dos Negócios Estrangeiros
N.º - Número
OP – Objetivo Operacional
PeFi - Plano Estratégico de Formação Integrada
QUAR - Quadro de Avaliação de Responsabilização
RGF - Relatório de Gestão da Formação
SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública
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1. INTRODUÇÃO

No âmbito da formação profissional, o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
elaborou o Plano Estratégico de Formação Integrada (PeFi), que estabelece linhas de
orientação a considerar na conceção do Plano Anual de Formação, bem como os mecanismos
de acompanhamento e controlo para a implementação dos respetivos procedimentos nos
termos identificados no Manual de Procedimentos do Camões, I.P.
Neste enquadramento, foi definido e aprovado para o ano de 2018 um Plano de Formação
que, de forma integrada e articulada, conciliasse a identificação das ações com as reais
necessidades de formação dos serviços em consonância com a missão e objetivos estratégicos
do Camões, I.P. referenciados nos instrumentos de planeamento e gestão, designadamente no
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), no Sistema Integrado de Avaliação de
Desempenho (SIADAP), no Plano de Atividades e no Relatório de Atividades.
O Plano de Formação do Camões, I.P. enquanto instrumento estratégico e de participação,
procurou desenvolver ações de formação adequadas às reais necessidades dos trabalhadores
alinhadas com as competências do posto de trabalho indicadas pelas unidades orgânicas no
respetivo diagnóstico de necessidades de formação.
Procurando contribuir para o aperfeiçoamento do processo formativo do Camões, I.P., o
presente relatório pretende apresentar as ações de formação realizadas durante o ano de
2018, no âmbito do Plano de Formação, através de um conjunto de indicadores de execução
que espelham a atividade formativa desenvolvida sob a responsabilidade da Divisão de
Planeamento e Recursos Humanos (DPRH) integrada na Direção de Serviços de Planeamento e
Gestão (DSPG).
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2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO


Missão

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.) tem por missão propor e
executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as atividades de cooperação
desenvolvidas por outras entidades públicas que participem na execução daquela política e
ainda propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no
estrangeiro, assegurando a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras e
gerindo a rede de ensino de português no estrangeiro a nível básico e secundário.


Natureza Jurídica

O Camões, I.P., é um instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado na
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e
património próprio, que prossegue atribuições do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)
sob superintendência e tutela do respetivo ministro.
Para a prossecução das suas atribuições, o Camões, I.P., atua nos termos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
48/2018, de 21 de junho.


Organograma

A estrutura organizacional do Camões, I.P., determinada pela Portaria n.º 194/2012, de 20 de
junho, na sua redação atual, encontra-se representada graficamente no organograma que a
seguir se apresenta:
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Fig.1 – Organograma do Camões, I.P.

Para assegurar as suas atribuições e competências, o Camões I.P., contava em 31 de dezembro
de 2018, com um total de 153 trabalhadores na sua Sede, repartidos da seguinte forma:
quatro Dirigentes Superiores (um Presidente, um Vice-Presidente e dois Vogais), cinco
Diretores de Serviços e 14 Chefes de Divisão, distribuindo-se os restantes trabalhadores por:
82 técnicos superiores, quatro diplomatas, 35 assistentes técnicos, quatro assistentes
operacionais e cinco trabalhadores pertencentes à carreira informática.
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3. PLANO ESTRATÉGICO DE FORMAÇÃO INTEGRADA
A formação profissional tem por objetivo capacitar a Administração Pública (AP), através da
qualificação dos seus trabalhadores, para responder às exigências decorrentes das respetivas
missões, atribuições e competências.
O Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, que define o regime de formação
profissional na Administração Pública, estabelece no n.º 3 do artigo 12.º e no n.º 4 do artigo
13.º que a integração das atividades de formação profissional no ciclo de gestão dos órgãos e
serviços é garantida através da articulação do diagnóstico de necessidades, do plano de
formação e do relatório de gestão da formação com as atividades do ciclo de gestão. Deste
modo, o Plano de Formação integra o Plano de Atividades e o Relatório de Gestão de
Formação é parte integrante do Relatório de Atividades dos órgãos e serviços.
O Plano Estratégico de Formação Integrada (PeFi) do Camões, I.P., que visa organizar e tornar
visível a informação relativa às necessidades de desenvolvimento do Camões, I.P, considera no
seu ciclo anual da formação pressupostos evidenciados no atual enquadramento legal da
formação profissional, nomeadamente:
i)

Elaborar o Plano Anual de Formação com vista à eficiência, à eficácia e à qualidade
da organização tendo por base o Diagnóstico de Necessidades de Formação (DNF)
identificado pelo dirigente de cada unidade orgânica;

ii)

Desenvolver competências decorrentes das necessidades formativas prioritárias
dos trabalhadores, associadas às exigências dos postos de trabalho que ocupam;

iii)

Alinhar as ações de formação com as áreas estruturantes de atuação do Camões
I.P., designadamente com o conhecimento e utilização das tecnologias de
informação e comunicação e modernização dos serviços, numa perspetiva de
inovação e gestão da mudança;

iv)

Proporcionar o acesso efetivo a ações de formação a todos os trabalhadores de
modo a assegurar a qualificação profissional dos mesmos e melhorar o seu
desempenho.

Na perspetiva do PeFi, a gestão da formação deverá integrar um modelo abrangente e
dinâmico de gestão de pessoas, das suas aptidões, capacidades, competências e a
possibilidade de as potencializar de modo a tornar o Camões, I.P. numa organização
qualificante.
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3.1. Formação Profissional Planeada /Realizada
Enquanto instrumento operacional do PeFi, o Plano de Formação para 2018 articulado com
outros procedimentos de gestão de recursos humanos e sustentado pelo Diagnóstico de
Necessidades de Formação teve por objetivo identificar, através do dirigente de cada unidade
orgânica, a formação adequada às necessidades de aperfeiçoamento das competências
individuais e profissionais dos trabalhadores, alinhadas com a política e estratégia do Camões,
I.P.
A realização do diagnóstico de necessidades de formação, com vista à elaboração do Plano de
Formação 2018, consistiu na identificação de necessidades de formação através de uma matriz
enviada pela Divisão de Planeamento e Recursos Humanos (DPRH) aos dirigentes das unidades
orgânicas, solicitando o seu preenchimento com base nas seguintes premissas de referência
para cada trabalhador: i) identificação das competências a desenvolver, associadas a cada
posto de trabalho, validadas pelo Conselho Coordenador de Validação (CCA) para o biénio
2017/2018; ii) máximo de três ações de formação; iii) valor de referência de 500,00€; iv)
indicação das ações de formação por ordem de prioridade.
Tendo presente que a qualificação dos recursos humanos sustenta o crescimento das
organizações e determina o sucesso das políticas públicas, o Plano de Formação do Camões IP
para 2018, centrado no modelo de gestão das competências, seguiu um alinhamento dinâmico
aberto ao ajustamento de ações em função da modernização contínua dos serviços e da
manifestação das necessidades dos trabalhadores.
Devem ficar registados os constrangimentos que, ao longo do processo de execução do Plano
de Formação, levaram a ajustamentos da atividade formativa: a aprovação tardia do Plano de
Formação, a reorganização de alguns serviços internos, movimentação (entrada e saída) de
trabalhadores, o cancelamento de várias ações de formação pela Direção-Geral de
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA).
4. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO
Das 79 ações inicialmente previstas no Plano de Formação, foram desvalorizadas 271 e
canceladas 4, o que resultou em 48 ações realizadas, abrangendo um total de 1032

1

Devido a um conjunto de diversos fatores: aprovação tardia do Pano de Formação 2018, reorganização de alguns
serviços internos, cancelamento de ações de formação por parte da entidade formadora, situações de doença,
movimentação (entrada/ saída) de trabalhadores e motivos supervenientes, entre outros.
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trabalhadores associados a 162 participações, distribuídas por um volume de formação de
1858 horas.
Das 48 ações elegíveis, 5 foram realizadas em regime de autoformação, autorizadas ao abrigo
do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, tendo proporcionado a 4
trabalhadores a participação em ações de formação, em horário laboral, traduzidas em 63
horas.
Tiveram ainda realização 9 ações de formação extra plano, de curta duração, que envolveram
25 trabalhadores e 38 participações, desenvolvidas em regime presencial e em horário laboral,
a que correspondeu um volume de formação de 374 horas.
As ações de formação foram realizadas no INA, ministérios, empresas de formação, escolas de
línguas, universidades, institutos, fundações e associações.
4.1. Formandos por Cargo /Carreira
Dos 103 trabalhadores abrangidos pelo Plano de Formação, no decorrer de 2018, os técnicos
superiores representam os principais destinatários da generalidade das ações executadas, com
55,34%, conforme gráfico seguinte:

Gráfico 1 - Percentagem de Formandos por Cargo/Carreira
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4.2. Formandos por Cargo /Carreira e por Género
A distribuição dos formandos por Cargo /Categoria segundo o Género revela, sem surpresa,
uma participação maioritária de trabalhadores do sexo feminino:
Gráfico 2 - Número de Formandos por Cargo /Carreira e por Género
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4.3. Participações por Cargo /Carreira e por Género
As participações por Cargo /Carreira, segundo o Género, também se apresentam com maior
número de trabalhadores do sexo feminino:
Gráfico 3 - Número de Participações por Cargo /Carreira e por Género
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4.4. Ações Realizadas por Duração
As ações de formação realizadas foram estruturadas, quanto à sua duração, em formações de
curta, média e longa duração, sendo as mais representativas, as que tiveram uma carga
horária inferior a 30 horas.
Gráfico 4 - Número de Ações Realizadas por Duração
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4.5. Formação Assistida por Cargo/Carreira
A formação realizada apresentou um volume de formação de 1858 horas, assim distribuídas
por cargo /carreira:
Gráfico 5 - Volume de Formação por Cargo /Carreira
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4.6. Tipologia da Formação
Quanto à tipologia, as ações de formação realizadas traduziram-se em cursos, conferências,
congressos, colóquios, debates, seminários, e workshops, salientando-se a quase exclusividade
do regime presencial:
Gráfico 6 - Duração das Ações quanto ao Tipo de Frequência
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4.7. Participações por Duração
As ações de formação com duração inferior a 30 horas continuam a registar maior expressão,
observando-se, contudo, uma clara diminuição do número de participações relativamente aos
anos anteriores:
Gráfico 7 - Número de Participações por Duração (2016-2018)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

431

322
2016
2017
148

2018

13

Até 30 horas

MOD19.1 – PR07/V01

7

11

6

6

3

De 30 a 59 horas Mais de 60 horas

14 de 21

4.8. Participações por Cargo /carreira
Em 2018, foram registadas 162 participações nas 48 ações realizadas. À semelhança dos dois
últimos anos, a carreira de técnico superior apresenta o maior número de participações
verificando-se, contudo, um decréscimo em relação a 2017. De notar, o aumento da
participação de dirigentes (superiores e intermédios) que em 2018 atingiu o dobro do ano
anterior:

53,70%
61,01%
68,00%

80,00%

Gráfico 8 - Percentagem de Participações em Ações por Cargo/Carreira
(2016-2018)
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5. INDICADORES SÍNTESE DE EXECUÇÃO
Em conformidade com os compromissos assumidos no Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR) do Camões, I.P. para 2018, ficou definido como objetivo operacional
de qualidade: (OP11) “Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas visando a
qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores”, medido através do Indicador “Taxa
de execução do plano de formação aprovado”, cuja meta estabelecida foi de 85%.
A formação realizada durante o ano de 2018 traduziu-se nos seguintes indicadores que
permitiram alcançar uma taxa de execução de 92,31%3, superando assim a meta estabelecida:

3

Calculada pelo n.º de ações planeadas e realizadas x 100/total de ações planeadas.
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Quadro 1

– Indicadores Síntese de Execução

INDICADORES DE EXECUÇÃO

PREVISTO

REALIZADO

TAXA

N.º de Ações

52

48

92,31%

N.º de Horas

1184

1072

90,54%

N.º de Participações

171

162

94,74%

Volume de Formação

1928

1858

96,37%

Custo /Investimento

25.906,50 €

11.883,50 €

45,87%

6. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO EXECUTADAS
A atividade formativa global executada durante 2018 (formação realizada, planeada e não
planeada), identificada nos quadros seguintes, por área de formação, integra o Relatório de
Gestão da Formação a reportar anualmente ao INA em formato eletrónico, através de modelo
próprio, a disponibilizar no sítio institucional do INA. O RGF pretende responder a indicadores
disponibilizados pelo INA, na qualidade de entidade coordenadora da formação profissional na
AP, garantir um sistema de indicadores comuns dos diversos órgãos ou serviços e produzir um
conjunto de dados comparáveis com o objetivo de caraterizar o sistema de formação
profissional na AP de forma global.
A caracterização da atividade formativa a reportar ao INA, entidade coordenadora da
formação profissional da Administração Pública, em plataforma digital4, constitui o Relatório
de Gestão da Formação, que nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2016,
de 29 de dezembro, é publicitado no sítio institucional da internet do órgão ou serviço.
Quadro 2

– Caracterização das Ações Executadas

Assuntos Europeus, Cooperação e Relações Internacionais
N.º
Ação
1
2

4

Designação Ação
IX Curs o de Ges tã o Ci vi l de Cri s es
Conferênci a "Europe a nd the
Cha ngi ng Worl d Order

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

A aguardar publicitação no site do INA.
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N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação
40

2

80

7

1

7

TOTAL

3

87

Assuntos Jurídicos
N.º
Ação
1
2

Designação Ação
Os Regul amentos no Di rei to
Admi ni s trati vo
Col óqui o de Di rei to Admi ni s trati vo

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

2

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

7

1

7

TOTAL

3

35

28

Comunicação Organizacional
N.º
Ação
1
2

Designação Ação
Googl e Anal yti cs
Es cri ta Efi caz e Si s temati zação da
Informação

Regime

Tipo de
Horário

Tipo

Modalidade

Externa

Contínua

Presencial Pós-Laboral

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação
15

1

15

21

2

42

TOTAL

3

57

Contabilidade e Finanças
N.º
Ação

Designação Ação

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

2

Conferênci a : Al tera ções Regi me de
tra ba l ho Independente: IVA e IRS a)
Conferênci a "Al tera çã o a o Regi me
Contri butivo dos Tra ba l ha dores

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

7

2

14

3

Fi s ca l i da de: IVA e IRS

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

1

14

4

Orça mento do Es tado 2018

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

8

1

8

5

Externa

Contínua

A distância

Misto

90

1

90

6

SNC-AP (Uni LEO + INA) - E-l ea rni ng
Apres entaçã o Anuá ri o Fi na ncei ro
dos Muni cípi os Portugues es a)

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

3

1

3

7

SNC-AP (Uni LEO + INA) - E-l ea rni ng

Externa

Contínua

A distância

Misto

135

1

135

8

2.ª Conferênci a Intererna ci ona l
Reforma da s Fi na nça s Públ i ca s

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

8

1

8

TOTAL

9

280

1

8

1

8

Contratação Pública
N.º
Ação

Designação Ação

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

1

Códi go dos Contra tos Públ i cos
Contra ta çã o e Arbi tra gem de Di rei to
Públ i co
Contra ta çã o e Arbi tra gem de Di rei to
Públ i co a)
Congres s o Na ci ona l Novo Regi me de
Arrenda mento Urba no

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

8

2

16

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

6

1

6

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

6

1

6

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

8

3

24

TOTAL

7

52

2
3
4
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N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

Gestão Organizacional e Liderança
N.º
Ação

Designação Ação

4

Açã o de Sens i bi l i za çã o RGPD Incentea
As s i dui da de, Pontua l i da de e
Tra ba l ho Ext. e Supl . na AP
Conferênci a "Di a Europeu da
Proteçã o de Da dos "
Curs o "Enca rrega do da Proteçã o de
Da dos "

5

Curs o Gera l de Ci bers egura nça

1
2
3

6
7
8
9
10
11
12

Da ta Pri va cy Ma na gement - O
Si s tema de Res pos ta a o RGPD
Da ta Sci enti s t - Tra ns forma r Da dos
em conheci mento
Ges tã o de Fundos Documenta i s BAD
GPD - Impa cto na Efi ci ênci a da
Audi tori a e na Mi ti ga çã o do Ri s co
Intel i gênci a Emoci ona l na Ges tã o
de Pes s oa s
Introduçã o à s Técni ca s Documenta i s
O Impa cto do RGPD na AP

15

Pl a nea mento Es tra tégi co e
Ava l i a çã o de Res ul ta dos
QUAR-Qua dro de Ava l i a çã o e
Res pons a bi l i za çã o
RGPD - Impa cto nos Recurs os
Huma nos

16

RGPD - Concei tos Es s enci a i s

17

10.º Congres s o Na ci ona l da AP

13
14

20

Ci cl o de Encontros : "Ambi ente de
Tra ba l ho Pos i ti vo: Mi s s ã o Pos s ível "
Percurs os Profi s s i ona i s na AP:
Ca rrei ra s e Competênci a s
Semi ná ri o "A a pl i ca çã o do novo
regi me europeu de proteçã o da dos

21

Ma nua l Ges tã o de Projetos

18
19

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

3

8

24

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

21

1

21

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

7

1

7

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

1

14

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

3

42

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

2

28

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

3

42

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

10

1

10

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

4

1

4

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

28

1

28

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

90

1

90

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

21

1

21

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

28

1

28

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

21

1

21

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

7

18

126

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

3

70

210

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

7

6

42

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

4

4

16

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

4

6

24

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

4

1

4

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

21

16

336

TOTAL

147

1138

Língua e Cultura
N.º
Ação

Designação Ação

5

Conferenci a Interna ci ona l
Bi bl i oteca s Públ i ca s
Conferênci a Interna ci ona l da
Ea qua l s
IV Semi na ri o Inter. de Es tudi os de
Di s curs o y Argumentaci ón a)
Pra gmá tica Li nguís tica e Ens i no do
Português
VIII Li s bon Summer School for the
Study of Cul ture a)

6

VIII Li s bon Summer School

1
2
3
4
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Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

1

14

Externa

Contínua

Presencial

Misto

24

1

24

Externa

Contínua

Presencial

Misto

21

1

21

Externa

Contínua

A distância

Misto

52

1

52

Externa

Contínua

Presencial

Misto

25

1

25

Externa

Contínua

Presencial

Misto

35

2

70

TOTAL

7

206
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N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

Línguas estrangeiras
N.º
Ação

Designação Ação

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

1

Curs o Es pa nhol

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

50

4

200

2

Ingl ês (MyCl a s s )

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

30

1

30

3

Ingl ês Jurídi co
Ingl ês pa ra Apres enta ções ,
Reuni ões e Negoci a ções
Ingl ês pa ra Conta ctos : Tel efone, Fa x
e E-ma i l

Externa

Contínua

A distância

Misto

15

2

30

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

14

4

56

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

4
5

14

1

14

TOTAL

12

330

Tecnologias de Informação
Designação Ação

Tipo

Modalidade

Regime

Tipo de
Horário

1

Conferênci a "Di gi tal Tra ns forma tion
of Publ i c Procurement"

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

7

1

7

2

Fol ha de Cá l cul o Excel

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

21

2

42

3

GDPR_Ta l ks # 3

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

3

1

3

4

Impl ementaçã o e Admi ni s tra çã o
Di retóri o Mi cros oft Wi ndows

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

30

1

30

5

Progra ma çã o em Excel

Externa

Contínua

Presencial

Laboral

28

1

28

6

Forma çã o de Admi ni s tra çã o
Edocl i nk

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

7

4

28

7

Forma çã o de Ges tão Edocl i nk

Extra Plano

Contínua

Presencial

Laboral

N.º
Ação

N.º
N.º
Volume
Horas Participações Formação

7

5

35

TOTAL

15

173

A) Autoformação

7. DESPESAS ANUAIS DE FORMAÇÃO
Em 2018, o custo /investimento na atividade formativa do Camões, I.P., suportado pelo seu
orçamento, foi de 11.883,00€, encontrando-se contabilizadas duas ações extra plano, na área
das competências digitais – Formação de Administração Edoclink e Formação de Gestão
Edoclink, no valor global de 984,00€.
8. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO
A avaliação da formação constitui a última fase do ciclo de formação, devendo considerar-se
como um referencial importante no processo formativo seguinte:

Figura 2 – As Fases do Ciclo Formativo
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No seguimento da análise dos principais indicadores de execução e participação do Plano de
Formação do Camões, I.P. e considerando que a formação deve ser importante para o
formando e para a organização foi aplicado o Questionário de Satisfação da Formação que
pretendeu aferir a satisfação do trabalhador face às ações frequentadas.
O Questionário de Satisfação da Formação é composto por 5 questões subdivididas em 17
itens. A escala de respostas varia entre os parâmetros Muito Bom (5), Bom (4), Suficiente (3),
Fraco (2), Muito Fraco (1), considerando-se existir Satisfação quando atingido o nível 3
(Suficiente).
Com base nas respostas ao questionário apresentam-se, de forma sucinta, os resultados da
avaliação global da atividade formativa em cada uma das questões:
Quadro 3

– Indicadores de Avaliação
Grau de
Satisfação

Indicadores
Q1 - Conteúdos de Formação

3,92

Q2 - Organização e Logística

4,13

Q3 - Desempenho do Formador

4,18

Q4 - Apreciação Global da Ação

3,96

Os dados obtidos mostram ter sido ultrapassado nos quatro indicadores o parâmetro
qualitativo Suficiente (correspondendo, numa escala quantitativa, ao nível 3), registando-se
nos itens Organização e Logística e Desempenho do Formador um grau de satisfação superior a
4 (Bom).
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9. CONCLUSÃO
As organizações são, acima de tudo, compostas por pessoas que interagem entre si. Na atual
dinâmica da conjuntura mundial, são as pessoas competentes, motivadas e orientadas para
uma cultura de aprendizagem contínua que contribuem para a diferenciação das organizações.
Enquanto elemento do processo global de gestão e de desenvolvimento de recursos humanos,
o Plano de Formação do Camões, I.P. desenvolvido em 2018, alinhado com o Plano Estratégico
de Formação Integrada (PeFi), procurou prosseguir o processo de melhoria contínua do
desempenho do Camões, I.P.
Desenhado por forma a conciliar os objetivos profissionais dos trabalhadores com os objetivos
operacionais e estratégicos do Camões, IP, o Plano de Formação 2018 pretendeu a construção
progressiva de uma formação estruturada, atualizada e adaptada a conteúdos temáticos
diversos e transversais e, em simultâneo, apostar na formação como um investimento útil para
o Instituto e para os trabalhadores.
Considerando, assim, a formação profissional como vetor essencial num contexto de mudança
permanente, o projeto formativo do Camões, I.P. apostou numa componente dinâmica que
englobou formação em áreas diversas de modo a preparar os trabalhadores para a diversidade
de tarefas e dotá-los das competências necessárias para as desempenhar com qualidade.
Tendo como referencia o perfil de competências associado à função desempenhada, a
formação executada teve como objetivo desenvolver novos processos, práticas e modos de
atuação capazes de permitir aos trabalhadores responderem às exigências de produtividade e
de qualidade que se impõem no atual contexto da Administração Pública.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM
2018

MOD19.1 – PR07/V01

1 de 101

FICHA TÉCNICA
Título:
Relatório de Atividades do Camões, IP

Edição:
Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Data:
abril de 2019

Contacto:
Av. da Liberdade, 270, 1250-149 Lisboa
Tel. (351) 21 310 91 00
Website:
www.instituto-camoes.pt/

MOD19.1 – PR07/V01

2 de 101

ÍNDICE
1.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO .................................................................................... 4
1.1.

ASSUNTOS BILATERAIS ......................................................................................................... 4

1.2.

APOIO À SOCIEDADE CIVIL ................................................................................................. 20

1.3.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO .................................................................................. 28

1.4.

ASSUNTOS EUROPEUS ........................................................................................................ 30

1.5.

ASSUNTOS MULTILATERAIS................................................................................................ 31

1.6.

COOPERAÇÃO TRIANGULAR 2018 ...................................................................................... 32

1.7.

SETOR PRIVADO E MULTILATERAIS.................................................................................... 32

1.8. PROJETOS COM FINANCIAMENTO DA UE (INCLUINDO COOPERAÇÃO DELEGADA AO
CAMÕES, I.P.) .................................................................................................................................. 33
2.

3.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE LÍNGUA E DE CULTURA.................................................................... 34
2.1.

CULTURA ............................................................................................................................. 34

2.2.

LÍNGUA ................................................................................................................................ 48

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO .............................................................. 77
3.1.

PLANEAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ....................................................... 77

3.2.

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL............................................................................... 81

3.3.

APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO ..................................................................................... 85

3.4.

GESTÃO DAS TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ............................................. 87

4.

GABINETE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA.................................................................................... 90

5.

GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO .................................................................. 92

MOD19.1 – PR07/V01

3 de 101

1.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO
1.1.

ASSUNTOS BILATERAIS

Ao longo de 2018, a Divisão de Assuntos Bilaterais (DAB) contribuiu para a operacionalização da
missão do Camões, I.P. no que respeita às vertentes de promoção, financiamento, cofinanciamento
e/ou execução direta de programas, projetos e ações (PPA) de cooperação internacional e para o
desenvolvimento, com recurso ao financiamento proveniente do Orçamento Geral do Estado.
Em linha com as suas atribuições, a DAB desenvolveu a sua atividade ao longo do Ciclo de Gestão
do Projeto, desde a identificação e formulação (direta ou contratada no mercado), implementação
direta (gestão operacional, financeira, contratual, patrimonial), monitoria, auditoria e avaliação
(internas ou contratadas) e encerramento de PPA.
O trabalho foi realizado numa articulação permanente da equipa da DAB com as restantes UO do
Camões, I.P. parceiros institucionais da Cooperação Portuguesa seja em Portugal, seja nos países
parceiros, operadores da sociedade civil e/ou do setor privado, Serviços de Cooperação junto das
Embaixadas de Portugal, agentes de cooperação no terreno, para além dos parceiros regionais,
multilaterais e da União Europeia nas suas respetivas sedes e representações locais.
Na promoção da execução, acompanhamento e coordenação do Ciclo de Gestão de Projeto,
garantiu-se, em articulação com a DPC, resposta aos pedidos de parecer prévio vinculativo a
projetos desenvolvidos por outros operadores da Cooperação Portuguesa, a redação de pontos de
situação e preparação de contributos para as diversas missões oficiais e o acompanhamento de
apoios diretos ao orçamento de países parceiros.
Garantiu-se ainda a tramitação processual e o acompanhamento técnico da vida contratual dos
agentes de cooperação, a análise e aprovação dos Fundos de Pequenos Projetos (FPP) das
Embaixadas de Portugal, bem como a preparação de manifestações de interesse para a aquisição
de bens e serviços, e a redação de notas conceptuais.
Para tal, apoiou-se, entre outros, na rede de Agentes de Cooperação do Camões, I.P. que contou
em 2018 com 53 elementos, afetos a projetos específicos ou ao serviço dos setores de cooperação
das Embaixadas de Portugal (Técnicos Setoriais de Cooperação/Assessores de Cooperação). Estes
profissionais encontram-se dispersos pelos diferentes países de intervenção e desempenham
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atividades nos diversos domínios de política pública onde intervém a Cooperação Portuguesa, em
torno de dois principais eixos: Eixo I - Governação, Estado de Direito e Direitos Humanos, nas suas
vertentes de Capacitação Institucional, Segurança e Desenvolvimento; Eixo II - Desenvolvimento
Humano e Bens Públicos Globais, nas suas vertentes de Educação, Ciência, Saúde, Ambiente,
Crescimento Verde, Energia, Proteção, Inclusão Social e Emprego.
A DAB contribuiu ainda para compromissos de qualidade partilhados com outras Unidades
Orgânicas do instituto.

INDICADORES DAB
PPA Bilaterais a cargo

60

Projetos apoiados no âmbito do Fundo Pequenos Projetos

78

Técnicos Setoriais nas Embaixadas (contratados no âmbito da Lei 13/2004)

16

Equipas de coordenação dos PPA no terreno

15

Agentes de Cooperação afetos aos PPA no terreno

37

Gestor de Bairro da Cooperação

2

Apoio Geral ao Orçamento de Estado

1

Apoio Orçamento Fundo Setorial

1

Fonte: Camões, I.P.

Em 2018, foi atribuída a esta Divisão uma dotação corrigida, proveniente do Orçamento de Estado
(OE) com as fontes de financiamento FF311 e 540, de EUR 9.782.287 o que permitiu, no âmbito das
suas atribuições, o financiamento de PPA no montante de EUR 9.568.204 nos PALOP, Timor-Leste,
Outros Países e no âmbito dos Assuntos Transversais, conforme tabela e gráficos abaixo:

Fonte: Camões, I.P./DAB, 2018
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Fonte: Camões, I.P. 2018

Fonte: Camões, I.P. 2018

É de realçar que a execução orçamental dos PPA registou uma taxa de execução acima dos 91%
para todos os países e uma média de 98%.
•

Resultados por país

 Em Angola destacam-se os seguintes setores:
No setor da Educação, através do Programa Saber Mais, que promove a qualidade pedagógica no
ensino e valoriza os recursos humanos, através da formação de professores e dos quadros técnicos
do Ministério da Educação de Angola (MED), com o apoio de formadores portugueses. Os
formadores portugueses são colocados em estabelecimentos de formação junto das Direções
Provinciais ou dos serviços centrais do Ministério de Educação de Angola, atuando como agentes
impulsionadores do processo de reforma do Sistema de Ensino da República de Angola e do Plano
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Nacional de Formação de Quadros, no âmbito da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino de
2016.
Este Programa, em execução desde 2010, visa o reforço do sistema educativo de Angola,
assentando na capacitação institucional e de qualificação de professores e outros profissionais da
educação. Integra um modelo inovador de cooperação, no qual ambos os países assumem de
forma partilhada o esforço técnico e financeiro.
Durante o ano de 2018 e tendo terminado o II Ciclo do Programa deu-se início à preparação do III
Ciclo deste Programa.
No setor da Saúde, o Centro de Investigação em
Saúde em Angola (CISA) continuou a desenvolver os
seus trabalhos ao longo de 2018, consolidando e
assegurando o funcionamento dos estudos em
curso, com vista à promoção e melhoria da
qualidade da assistência à saúde das populações da
província do Bengo e no envolvimento na formação
continua

e

pós-graduada

(doutoramentos

e

mestrados) de jovens investigadores angolanos. No ano de 2018, este projeto não contou com o
apoio financeiro do Camões, I.P.
No entanto, por manifestação de vontade das autoridades angolanas em dar continuidade ao
projeto e com a concordância de Portugal em manter o apoio a mais uma intervenção, no ano de
2018 foi assinado o Acordo de Parceria e identificados e nomeados os membros do Conselho
Científico que, posteriormente aprovaram a agenda científica e a proposta do plano de atividades
2019 do CISA. Foram ainda aprovados e publicados os estatutos do Instituto Nacional de
Investigação e Saúde de Angola (INIS), onde o CISA será enquadrado, dando assim o passo
fundamental para a viabilizar a sua implementação futura.
Ainda no setor da Saúde, o Camões, I.P.
apoiou o Serviço de Neonatologia do
Hospital

Pediátrico

David

Bernardino,

cofinanciando a compra de equipamentos
necessários ao Serviço de Neonatologia do
Hospital Pediátrico David Bernardino em
Luanda.
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Salienta-se que a aquisição deste equipamento corresponde às necessidades verificadas neste
hospital, onde os bebés de baixo peso e recém-nascidos com infeções, distúrbios orgânicos e
dificuldades respiratórias poderão, deste modo, passar a ter um melhor acompanhamento.


Em Cabo Verde, são de destacar os seguintes setores:

Na Educação, realça-se o apoio ao projeto de

Na segunda fase, foi consolidado o trabalho

Dinamização de Bibliotecas Escolares que

da primeira fase e estendida a Rede de

visa a operacionalização de uma Rede de

bibliotecas à Ilha Brava e Ilha do Fogo

Bibliotecas Escolares (RBE), disponibilizando

abrangendo mais 5escolas (3 na Ilha do Fogo

às comunidades escolares espaços apelativos

e 2 na Ilha da Brava).

e providos de métodos e recursos de
aprendizagem social e de aquisição de
hábitos de leitura.
Numa primeira fase, foram abrangidas 9
escolas na ilha de Santiago, uma por cada
concelho.

No domínio da cultura, destaca-se o apoio à Reabilitação da Igreja Nª Senhora do Rosário e
restauro da Capela gótica, na Cidade Velha, Ilha de Santiago, realizada por uma equipa de
especialistas portugueses na área da conservação e
restauro.
A Igreja, construída em 1495, é um dos edifícios mais
antigos da Cidade Velha e de todo o Arquipélago
cabo-verdiano. A intervenção teve ainda por
objetivo a formação específica, em exercício, nas
áreas da reabilitação e restauro destinada aos
quadros técnicos do Instituto de Património Cultural.
Obras de Reabilitação da Igreja de Nossa Sra do Rosário

Realça-se ainda o apoio à Inforpress – Reforço
das competências da Agência de Notícias ao
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novo paradigma do setor da comunicação
social

e

aos

desafios

resultantes

da

Jornadas da comunicação social no seculo XXI

modernização operacional da organização.
O plano de formação a ser implementado num
período de 2 anos contará com o envolvimento
da Agência LUSA e da Direção Geral da
Comunicação Social de Cabo Verde.

No setor da saúde, foi apoiada a construção das
novas instalações do Centro de Hemodiálise do
Mindelo, na Ilha de São Vicente, procurando dar
resposta integral às necessidades de tratamento
de todos os doentes do foro nefrológico.

Homologação do Protocolo para construção do Centro de
Hemodiálise do Mindelo
Formação Pedagógica de Formadores

No que se refere à Segurança, deu-se
continuidade às atividades desenvolvidas no
âmbito do Apoio ao Setor da Justiça com
diversas assessorias e ações de formação nas
mais diversas áreas reforçando a capacitação
dos recursos humanos de várias entidades
deste setor.
dos quadros locais, nas seguintes áreas:
Prosseguiram ainda as intervenções no
domínio da Cooperação Técnico-Policial que,
em 2018, se centraram na melhoria dos
níveis de segurança interna e na formação
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De salientar ainda a continuidade do projeto
de Apoio ao Tribunal de Contas que tem
como principal objetivo promover e garantir
a excelência e a transparência na gestão das
finanças públicas e o reforço da competência
técnica e institucional do Tribunal de Contas
de Cabo Verde.

Sessão de formação de professores

Destaca-se ainda a continuidade do Apoio ao

Complementarmente

Orçamento de Estado de Cabo Verde (EUR

assistências

500.000), onde Portugal lidera o setor da

especializados do Ministério da Educação e

Segurança, a par da UE e o Ensino

Ensino Superior.

Profissional, juntamente com o Luxemburgo.
Na Guiné-Bissau, destacam-se:
Na área da Educação, deu-se continuidade ao
PARSE - Programa de Apoio à Reforma do
Sistema Educativo iniciado em setembro de
2016, com o objetivo de melhorar a
qualidade e equidade da educação na GuinéBissau.

técnicas

foram
aos

realizadas
serviços

Realizou-se ainda um Seminário Internacional
sobre

Educação

dedicado

aos

em

países

seguintes

lusófonos,
temas:

i)

aprendizagem e ensino da Língua Portuguesa;
ii) educação de infância; iii) dados do sistema
educativo; iv) formação profissional. Foi um
evento muito participado pelos diversos
agentes intervenientes no sistema educativo
da Guiné-Bissau, assim como dos países

A intervenção do PARSE incide em 5 áreas

lusófonos que nele estiveram presentes,

específicas: i) Educação de Infância, ii) Ensino

possibilitando uma partilha de experiências e

Básico, iii) Ensino Secundário, iv) Língua

resultados.

Portuguesa e v) Gestão e Administração
Escolar. Realça-se a formação em serviço de
345 professores de 1º e 2º ciclo Ensino
Básico, 313 agentes de Educação de Infância
e 413 responsáveis diretivos de escolas.
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No Ensino Superior, a parceria com a Faculdade de Direito
de Bissau permitiu que, no ano letivo de 2017-2018,
concluíssem a licenciatura em Direito 28 alunos, sendo esta
assegurada por um corpo docente guineense composto por
45 professores, dos quais 4 Doutores e 28 Mestres. Para o
ano letivo 2018/19 foram admitidos 42 novos alunos.

Sessão de entrega de diplomas aos finalistas
2017/2018 da FDB

Para reforço da qualidade e autonomia do corpo docente nacional o projeto atribuiu no ano letivo
2017/18 duas bolsas de doutoramento a professores da FDB.
Como formação especializada destinada aos alunos da FDB e juristas da Guiné-Bissau, o projeto
realizou um curso de Pós-graduação de curta duração sobre Direito Penal, ministrado por docentes
da FDUL e da FDB, que contou com 70 alunos, e uma Conferência subordinada ao tema “A crise e
os contratos internacionais”, as Jornadas Pedagógicas e uma ação de formação em Metodologia de
Investigação Científica.
No âmbito desta intervenção é também prestado apoio ao Centro de Estudos e Apoio às Reformas
Legislativas que funciona como instância de consultoria jurídica ao dispor dos órgãos de soberania,
das organizações internacionais e das empresas.
Na área da Saúde, destaca-se o Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e
Infantil (PIMI) centra-se em intervenções de alto impacto na redução da mortalidade materna e
infantil, através da melhoria do acesso a cuidados de saúde de qualidade a mulheres grávidas e
puérperas (até 45 dias após o parto) e crianças até aos 5 anos.

Ação de agentes de saúde comunitários.

O PIMI I (2013-2016) interveio nas regiões de Cacheu, Biombo, Oio, Farim e Setor Autónomo de
Bissau e, face aos bons resultados alcançados a UE aprovou uma 2ª fase, o PIMI II (2018-2021), que
teve início em setembro de 2018.
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Com o PIMI II, a intervenção é alargada a todas as regiões da Guiné-Bissau, a par da consolidação
dos resultados alcançados na fase anterior. O
Camões, I.P. apoia o PIMI II através do Instituto
Marquês Valle Flor (IMVF) e da ONGD VIDA,
entidades responsáveis pela implementação de
componentes distintas do Programa: o IMVF
intervindo

nomeadamente

na

melhoria

da

prestação de cuidados de saúde nas unidades
hospitalares e centros de saúde regionais e na
num
Centro
de Saúde Regional
formação e capacitação dos profissionais de saúde e Consulta
a ONGD
VIDA
intervindo
na melhoria dos

cuidados de saúde a nível da comunidade e acesso às unidades de saúde regionais.
 Em Moçambique, destaca-se:
A cooperação na área da Justiça manteve-se, tendo sido, à semelhança dos anos anteriores,
assinado um Protocolo tripartido, enquadrador das respetivas atividades, entre o Camões, I.P., a
DGPJ e o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos da República de Moçambique.
Como as Autoridades moçambicanas foram cancelando a maioria das atividades de formação
incluídas no Plano Atividades inicial, e apesar dos esforços da DGPJ em reformular as mesmas, a
execução final do Projeto refletiu sobretudo a aquisição de bibliografia jurídica.
O apoio ao Fundo de Apoio ao Setor da Educação (FASE) - instrumento financeiro destinado ao
financiamento da construção, reabilitação e equipamento de infraestruturas escolares, assim como
para a formação de professores, alfabetização de adultos e ao pagamento de salários de
professores - tem por base um Memorando de Entendimento (MdE), celebrado entre o Governo de
Moçambique e os doadores. Em 2017, foi assinada Adenda ao MdE entre os parceiros do FASE e o
Governo de Moçambique, com vista à Extensão do Plano Estratégico 2012-2016 até 2019. Em 2018,
efetivou-se, nos termos do Protocolo bilateral (Portugal/Moçambique) anual assinado, a
formalização do desembolso anual da contribuição.
Na área da Educação e do Ensino Superior destaca-se a Cooperação Interuniversitária que
contribuiu para o reforço do corpo docente e para a melhoria do ensino ao nível dos Mestrados e
Doutoramentos em diversas áreas:
Na área do Direito, resultante da cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a Faculdade de Ciências
Sociais e Humanidades da Universidade do Zambeze, foram ministrados cursos de pós-graduação e
de mestrado, orientadas teses de mestrado e lecionadas várias disciplinas dos cursos de
licenciatura em Direito da UEM.
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Na área da Economia e da Gestão, com a parceria entre o Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Economia da UEM, concluíram-se os dois semestres
dos cursos doutorais nas áreas científicas de Economia e Gestão, os quais contaram,
respetivamente, com a participação de 9 e 12 alunos.
No setor da Saúde manteve-se o apoio no

O aumento da capacidade de resposta e

âmbito do Acordo Geral de Cooperação no

especialização de profissionais e serviços é

Domínio da Saúde aos Doentes Evacuados e

visível. Destacam a criação dos primeiros

o cofinanciamento ao Projeto Atenção

grupos de consultas multidisciplinares para

Integrada ao Doente Oncológico no Hospital

decisão terapêutica e seguimento do doente

Central de Maputo – Reforço da Capacidade

oncológico, que se traduziram na melhoria

Institucional, resultante de uma parceria

significativa de qualidade na gestão do

entre a Fundação Calouste Gulbenkian, a

doente oncológico e na redução do tempo de

Fundação BCP e o Millennium BIM, o HCM e

espera pelo tratamento.

com a colaboração técnica e clínica de cinco

Por outro lado, a implementação de um

unidades

registo

hospitalares

de

referência

oncológico

hospitalar,

ativo

e

centralizado, permitiu a recolha sistemática

portuguesas.

de informação, tendo sido instalado um
programa que permite a produção periódica
No âmbito do projeto, que teve o seu

de relatórios.

término em 2018, foram objeto de apoio a 16
serviços clínicos do Hospital Central de
Maputo e ao serviço de Oncologia e Unidade
de Dor do Hospital Central de Nampula,
tendo sido realizada a formação especializada
de

69

profissionais

moçambicanos,

complementada com 17 ações de formação
em Maputo para 119 profissionais de saúde.
Finalizou-se também o apetrechamento do
hospital de dia, o reforço do equipamento de
diagnóstico por imagem e a implementação
do sistema de registo oncológico hospitalar.

Estes dados permitirão ao HCM avaliar o peso
da

doença

oncológica

e

a

qualidade

assistencial ao doente com cancro, que
constituirá a principal fonte de informação
para

o

registo

populacional

que

oncológico
foi

de

base

recentemente

implementado em Maputo.
o Camões, I.P. deu continuidade ao projeto

No subsetor do Ensino Técnico-Profissional,

de âmbito nacional, de consolidação e
desenvolvimento das Escolas Profissionais
moçambicanas, nomeadamente através da
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formação de professores, Diretores das

existência de infraestruturas de qualidade,

escolas e técnicos dos serviços centrais e

bem apetrechadas e equipadas, traduzindo-

provinciais do Ministério da Educação.

se num ambiente profissional de ensino-

Este projeto promovido pela Fundação

aprendizagem atrativo irá viabilizar a missão

Portugal África (FPA), e que teve o seu
término em dezembro de 2018, interveio na
rede de escolas profissionais, que integra 50
escolas

em

funcionamento,

com

uma

população escolar de cerca de 15 000 alunos.

Construção no instituto Agrário de Bilibiza
do IAB na formação de técnicos médios de
Prosseguiu o apoio ao Instituto Agrário de

agro-pecuária, florestas e fauna bravia

Bilibiza (IAB), único instituto médio agrário

competentes, empreendedores e com uma

naquela província, intervenção que integra o

atitude pró-ativa e amiga do ambiente.

Programa de Desenvolvimento Rural de Cabo
Delgado promovido pela Fundação Aga Khan.
O projeto teve o seu término em dezembro
de 2018.
Ao longo dos quatro anos de implementação
foi redesenhado um novo campus do IAB,
com mais capacidades para desempenhar o
seu papel na sociedade, tornando-a numa
instituição mais credível e muito solicitada.
A melhoria gradual da capacidade educativa
do

corpo

docente,

das

instalações,

a

Deu-se ainda continuidade à implementação da 2ª fase (2015-2018) do Cluster da Ilha de
Moçambique. O projeto intervém no distrito da Ilha de Moçambique, com uma população
aproximada de 48.000 habitantes, dos quais 28% na Ilha e 72% na parte continental.
Tem como parceiros executores a União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa (UCCLA), a Fundação Portugal África
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(FPA), a ONGD HELPO e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com ações de reforço das
capacidades e meios de intervenção das instituições da Ilha ao nível do planeamento e gestão
urbana, preservação do património histórico-cultural, ensino profissional, e melhoria do acesso e
qualidade do ensino para crianças e jovens, em particular do ensino pré-escolar e primário,
envolvendo todas as escolas do distrito.
No domínio do Ambiente/Alterações Climáticas, foi dada continuidade à implementação do
Projeto “Roteiro para a Implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada de
Moçambique”, cujo objetivo é elaborar o roteiro para a implementação da Contribuição
Nacionalmente Determinada (na sigla Inglesa NDC) de Moçambique, contribuindo deste modo para
a implementação do Acordo de Paris, através de um país com um desenvolvimento de baixo
carbono e resiliente e para a persecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ”. O
projeto, com uma duração prevista de 18 meses (de novembro de 2017 a maio de 2019) é
financiado a 100% pelo Camões, I.P. e tem como proponente a Direção Nacional do Ambiente
(DINAB) do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique (MITADER).
 Em São Tomé e Príncipe, destacam-se os seguintes setores:
Na Educação, deu-se continuidade à política do
setor educativo santomense com o projeto Apoio à
Consolidação do Ensino Secundário em São Tomé e
Príncipe (ACES-STP), projeto de transição até à definição da futura intervenção no setor educativo,
que tem por objetivo apoiar o Ministério da Educação de STP na área da administração escolar e na
definição da estrutura de formação contínua e em exercício. Foram prolongadas duas
componentes: a assistência técnica e a lecionação direta de Língua portuguesa e de Matemática
aos alunos da Região Autónoma do Príncipe.
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Assinatura do protocolo com o Ministério da Educação,
Cultura, Ciência e Comunicação “Projeto ACES”
Agentes de cooperação do projeto ACES em
funções na Ilha do Príncipe com o Ministro dos
Negócios Estrangeiros e com o Presidente do Camões,
I.P.

Paralelamente ao Projeto ACES foram realizadas duas assistências técnicas integralmente
financiadas pelo Instituto das quais resultaram um estudo “Avaliação das competências dos
professores do ensino secundário” e um diagnóstico sobre as necessidades de intervenção ao nível
da Formação Inicial de Professores.
No setor da Saúde, e terminada a terceira fase do projeto Saúde para Todos 2012/2015, 2016
constituiu uma fase de transição, da prestação de cuidados de saúde sobretudo ao nível dos
cuidados básicos disponibilizados nos Postos e Centros de Saúde, por forma a evitar-se a
interrupção abrupta do projeto e consequentemente da prestação de cuidados de saúde sobretudo
disponibilizados nos Postos e Centros de Saúde. Em 2017 iniciou-se a quarta fase do projeto “Saúde
para Todos – Rumo à Sustentabilidade 2017-2020”.
No decorrer de 2018 realizaram-se no âmbito da componente de Telemedicina, 960 sessões clínicas
e foram introduzidos na plataforma tecnológica 22.788 exames, permitindo a sua análise por
especialistas à distância bem como no apoio na identificação do diagnóstico.
No âmbito das missões de especialidade, foram
realizadas 33 missões, nas áreas de ortopedia,
oftalmologia, imagiologia, otorrinolaringologia,
urologia e cirurgia, envolvendo 121 profissionais
de saúde.
Missões de especialidade em oftalmologia

Foi ainda apoiado uma intervenção para o Combate ao surto de celulite necrotizante. Esta
intervenção resultou da parceria de várias instituições portuguesas que congregaram esforços para
uma atuação rápida e coordenada para realizar o estudo epidemiológico, a pesquisa ativa, a
intervenção técnica ao nível do diagnóstico laboratorial e intervenção clinica, possibilitando às
autoridades de saúde de São Tomé e Príncipe o conhecimento da evolução clínico-epidemiológica e
microbiológica para o controlo do surto enquanto problema de saúde pública.
No setor da Boa Governação, e no âmbito do Projeto de Apoio ao Setor da Justiça destacam-se a
realização da assessoria à polícia judiciária e missões de assistência técnica nas áreas da formação
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em tiro e armamento; comunicações rádio; organização e funcionamento administrativo; crimes
contra as pessoas e crimes contra o património e, ainda a entrega de equipamento e insígnias.
No âmbito do Projeto de Cooperação Técnico-Policial, cuja intervenção se destina à melhoria dos
níveis de segurança interna e na formação dos quadros locais, em 2018, realizaram-se ações de
formação nas áreas de fiscalização e enquadramento legislativo, manutenção e ordem pública e
técnicas inspetivas.
Foi ainda prestado Apoio ao Processo Eleitoral com a aquisição e envio de material para a
realização dos atos eleitorais (Eleições autárquicas, legislativas e regional).
 Em Timor-Leste destaca-se:
No âmbito da Educação, decorreu o último ano de atividades do Projeto Formar Mais – Formação
Contínua de Professores, que teve início em 2016 e terminou no final de 2018.
O Projeto Formar Mais resultou de um Protocolo
estabelecido

entre

o

Ministério

dos

Negócios

Estrangeiros da República Portuguesa e o Ministério da
Educação da República Democrática de Timor-Leste e
teve como objetivo geral a consolidação do sistema
educativo de Timor-Leste através do setor da formação
académica e profissional do pessoal docente e de
profissionais do sistema educativo e como objetivo especifico reforçar das competências técnicocientíficas, didático-pedagógicas e linguístico-comunicativas em Língua Portuguesa de docentes e
diretores de escolas do 3.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e do Ensino Secundário (ES).
O projeto encerrou a 31 de dezembro de 2018, e
apresentou em termos de resultados bastante
positivos. No 3.º Ciclo do Ensino Básico, 68,3% dos
formandos timorenses previstos frequentaram os
Cursos de Língua Portuguesa, bem como, as
atividades

de

tutoria

científico-pedagógica.

Seminário Final do Projeto Formar Mais

No ensino superior, o Projeto de Capacitação da Universidade Nacional de Timor Lorosa’e em
Língua Portuguesa (UNTL) com término previsto para o final de 2017, foi prorrogado por mais um
ano até 31 de dezembro de 2018.
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O projeto caracterizou-se pela formação de professores e promoção de trabalho colaborativo,
envolvimento e apropriação por parte dos parceiros
timorenses com destaque para o Centro de Língua
Portuguesa que se pretende seja uma referência na
formação de funcionários públicos timorenses afetos às
diferentes áreas de política pública e de Órgãos de
Soberania, bem de Organizações internacionais e outras com
presença no território timorense.
Tutoria linguística aos estagiários do CLP

Foram desenvolvidas atividades não previstas junto da
comunidade como sejam o Projeto Português no Bairro,
Clube de Jornalismo e Aprender a Ensinar, Ensinar a
Aprender.

Tutoria linguística aos professores nacionais do CLP

No âmbito da Comunicação Social cumpriu-se o
terceiro ano do projeto Consultório da Língua para
Jornalistas-Projeto de capacitação dos profissionais
da comunicação de Timor-Leste, com o objetivo de
contribuir

para

transmissão

de

informação

fidedigna ao público, em língua portuguesa.

Entrega de certificados com SENEC

O Consultório dá um importante contributo para
a

melhoria

da

qualidade

linguística

dos

conteúdos num compromisso de apoio à
Estratégia Nacional para o setor tendo sido
verificado

um

aumento

do

número

de

conteúdos em português na imprensa, rádio e
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televisão e de meios comunicação social interessados em produzir conteúdos em língua
portuguesa.
Entrega de certificados com Embaixador de PT em Díli

Em 2018 a intervenção do Camões, I.P. no Cluster da Cooperação “Mós Bele” foi concluído o
processo do edifício da Pousada Biti Bot.
No setor agrícola, deu-se início a uma intervenção de revitalização da Quinta Portugal. Foi
garantida a boa gestão, manutenção e intensificação dos campos de demonstração e de produção
de mudas agro-florestais.
Foi celebrado um contrato de subvenção com a
agência

de

cooperação

alemã

Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) no âmbito no Programa “Partnership for
Sustainable

Agroforestry”

que

prevê

o

desenvolvimento de atividades orientadas para
a formação dos agricultores beneficiários da intervenção, apoiando-os a gradualmente
desenvolverem os seus próprios negócios no domínio da comercialização de plantas, espécies de
fruta e especiarias.
Através da formação também se pretende
promover cadeias de valor valorizando as redes
de contactos entre os agricultores beneficiados
pelo programa do PSAF.

 No âmbito dos projetos transversais, em 2018, foi aprovado o Projeto “SURGE CPLP” Sustentabilidade dos Recursos Geológicos na CPLP, que pretende, através de atividades de
promoção de redes de trabalho colaborativo, de definição/adaptação de planos de estudo de
licenciatura, ações de formação a docentes e ações de treino a técnicos de laboratório/campo,
contribuir para a definição/adaptação de programas curriculares de licenciatura e para o
incremento das qualificações académicas dos docentes.
Trata-se de uma intervenção que se alinhará com o consórcio “Grupo de Escolas de Geociências
José Bonifácio d’Andrade e Silva”, que no contexto do projeto Erasmus+ Capacity Building “SUGERE
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– Sustainable Sustainability and Wise Use of Geological Resources” compartilharão experiências
quanto à capacitação das instituições no desenvolvimento de planos curriculares e na
harmonização desses planos com requisitos da acreditação da qualidade dos cursos.
Às instituições que fazem parte do projeto SUGERE [Cabo Verde: Universidade de Cabo Verde e
Universidade de Santiago; Angola: Universidade Agostinho Neto (Luanda) e Instituto Superior
Politécnico Tundavala (Lubango), e Moçambique: Universidade Eduardo Mondlane e Instituto
Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (Maputo)], foi possível, com o projeto aprovado
em 2018, integrar na intervenção a Universidade Nacional de Timor Leste (Timor Leste), a
Universidade do Lúrio (Nampula - Moçambique) e a Universidade Katyavala Bwila (Benguela –
Angola).

1.2.

APOIO À SOCIEDADE CIVIL

Uma sociedade civil empoderada, robusta e forte é um importante elemento na construção e
desenvolvimento de regimes democráticos e um teste permanente à sensibilidade das sociedades
relativamente a assuntos como a pobreza, a desigualdade entre géneros e o livre acesso à
educação.
Neste contexto, as ONGD são um parceiro fundamental para o desenvolvimento, pelo que o
Camões, I.P. abre, anualmente, linhas de cofinanciamento de projetos de Cooperação e Educação
para o Desenvolvimento direcionadas para as ONGD.
a) Linha de Cofinanciamento de Projetos de Educação para o Desenvolvimento
No âmbito do processo de candidatura à Linha de Cofinanciamento de projetos de Educação para o
Desenvolvimento, foram submetidos 26 projetos, de 16 ONGD, sendo que o valor total solicitado
para a fase ascendia a 990.552,19€.
Após a análise, de acordo com os critérios estabelecidos e considerando a verba disponível, foram
selecionados 15 projetos, de 11 ONGD, correspondendo o valor aprovado para a fase a
543.329,06€.
Em termos gráficos, a distribuição setorial dos projetos cofinanciados resulta no seguinte:
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Os projetos de Educação para o Desenvolvimento apoiados na Linha de 2018 beneficiam, em
termos gerais, os seguintes grupos:

Tipologia

Número

Cidadãos em geral (Europa)
Membros de ONGD e outras organizações do campo do desenvolvimento
Alunos, crianças e jovens
Professores, outros educadores e investigadores
Jornalistas e estudantes de jornalismo
Decisores/Deputados

24.525.190
400
6.420
2675
5040
1828

Instituições de ensino superior

12

Iniciativas Locais de Mudança/Redes

7

ONGD/OSC/Organizações juvenis

86

Diretores Empresas

200

Jovens Juventudes partidárias

590

Atores Institucionais/Instituições públicas

23

Comunidades escolares

5

Outros

130

b) Linha de Cofinanciamento de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento
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No âmbito do processo de candidatura à Linha de Cofinanciamento de projetos de Cooperação para
o Desenvolvimento, foram submetidos 59 projetos, de 29 ONGD.
Após análise, de acordo com os critérios estabelecidos e considerando a verba disponível, foram
selecionados 37 projetos, de 17 ONGD, correspondendo o valor aprovado a 1.827.683,42€.
O cofinanciamento do Camões, I.P. para a fase alavanca um investimento de 7.240.953,69€, que
corresponde em termos de valores totais de projetos a 21.386.095,79€.
Em termos gráficos, a distribuição setorial e geográfica dos projetos cofinanciados resulta no
seguinte:
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c) Linha de Cofinanciamento de Conferências, Seminários e Estudos
No âmbito da política de Cooperação para o Desenvolvimento definida pelo Governo e tendo em
conta os diversos pedidos de apoio para a realização de Conferências, Seminários e Estudos
rececionados por este Instituto, foi superiormente entendido manter esta linha de
cofinanciamento, tendo sido aprovada a abertura da segunda edição no dia 14 de março de 2018.
Para o efeito, foi definido um enquadramento de forma a tornar claros e criteriosos os processos de
candidatura, apresentação, apreciação e apoio financeiro às solicitações para a realização de
Conferências, Seminários e Estudos levadas a cabo por Organizações portuguesas de direito privado
sem fins lucrativos devidamente constituídas, instituições públicas e Redes e Plataformas que
atuem na área da Cooperação Portuguesa.
No âmbito do processo de candidatura a esta linha de cofinanciamento, foram submetidas 29
propostas, 15 das quais foram de conferências, 9 de estudos e 3 cursos de formação.
Relativamente ao tipo de entidade, das 29 propostas submetidas a cofinanciamento, 10 foram de
Universidades, 2 são de Institutos Politécnicos, 10 são de Organizações da Sociedade Civil - OSC
(das quais 6 têm estatuto de ONGD) e 1 são de um Serviço Central da Administração Pública.
Após análise ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos, foram selecionadas 8 propostas,
no valor total de 94.550,36€.
d) Acompanhamento de Projetos de ONGD
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Durante o ano de 2018, a DASC – Divisão de Apoio à Sociedade Civil fez o acompanhamento de 61
projetos de Cooperação para o Desenvolvimento aprovados nas linhas de cofinanciamento. Estes
61 projetos, implementados por 20 ONGD, significaram um cofinanciamento para as fases de
1.805.306,64€, que alavanca um custo total das fases de 5.518.398,55€, em projetos cujo custo
global ascende a 16.672.336,55€.
O apoio à Sociedade Civil, através de três Linhas de Cofinanciamento anuais, alavanca
investimentos de várias outras entidades e setores, como por exemplo a Comissão Europeia, outros
países da U.E., o setor privado, outras instituições sem fins lucrativos portuguesas, administração
pública dos países parceiros e instituições sem fins lucrativos europeias. Tal evidencia a criação de
condições, através de vários instrumentos, para a diversificação das fontes de financiamento e
capacidade das ONGD mobilizarem e afirmarem a qualidade do seu trabalho junto de outros
financiadores.
e) Coordenação das Ações de Respostas em Situações de Ajuda Humanitária
No ano de 2018, no contexto das ações de resposta a crises humanitárias, o Camões, I.P, procedeu
às seguintes contribuições financeiras:

Ação / Projeto / Programa

Montante

Contribuição para o Fundo Central de Resposta de Emergência (CERF) das
150.000 Euros
Nações Unidas
Contribuição para o Apelo conjunto do Programa Alimentar Mundial (PAM) e
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), para apoio 50.000 Euros
a refugiados e requerentes de asilo instalados no campo de Maratane, em
Nampula (Moçambique,) maioritariamente provenientes da República
Democrática do Congo, Burundi e Ruanda
Contribuição para o instrumento financeiro da Comissão Europeia (External 100.000 Euros
assignment revenue) direcionado para o apoio às populações venezuelanas
deslocadas dentro e fora do país
Intervenção para o Controlo da Celulite Necrotizante em São Tomé e Príncipe, 24.225 Euros
em parceria com a FCG, IHMT e INSA
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Em 2018, foi lançada a primeira edição da Linha de cofinanciamento de projetos de ação
humanitária de ONGD, concebida com o objetivo de criar condições que permitam uma
resposta mais rápida e eficaz às dinâmicas de fragilidade, pobreza e vulnerabilidade às quais estão
sujeitas as populações afetadas por crises humanitárias, tendo em vista o reforço da resiliência
dessas comunidades. Pretendeu-se simultaneamente contribuir para a especialização das ONGD no
domínio humanitário, aumentando a sua capacidade de intervenção e, em simultâneo, a melhoria
dos projetos implementados nesta área.
Nesta primeira edição foram apoiados 4 projetos de Ação Humanitária de 4 ONGD,
correspondendo o valor aprovado a 436.523,08 Euros, a implementar entre 2018 e 2020, em
Angola, Cuba, Moçambique e Uganda.
A 25 de setembro de 2018, realizou-se uma reunião da Unidade de Coordenação da Estratégia
Operacional de Ação Humanitária e de Emergência, criada pela Resolução de Conselho de Ministros
nº 65/2015, na presença dos pontos focais dos diferentes Ministérios que compõem esta estrutura
presidida pelo Camões, I.P., à qual compete garantir uma articulação adequada e integrada das
respostas nacionais de ação humanitária e de emergência. A reunião contou com a presença de
representantes da Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI), que partilhou a experiência
da ONGD em ação humanitária e missões de emergência.

Reunião da Unidade de Coordenação (Camões, I.P. 2018)

O Camões, I.P. assegurou a representação nacional no Grupo de Trabalho do Conselho da União
Europeia dedicado à Ajuda Humanitária e Ajuda Alimentar (COHAFA) no seio do qual são debatidas
as políticas e estratégias de resposta às crises humanitárias por parte da União Europeia e dos
Estados Membros.
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No quadro da Comissão Europeia, este Instituto representou Portugal nas reuniões de Diretores
Gerais

para

a

Ajuda

Humanitária, realizadas com
uma periodicidade semestral,
nas quais os responsáveis dos
28 Estados Membros na área
debatem

as

prioridades

temáticas e geográficas da
resposta humanitária, bem
como os principais desafios
do setor.
R
eunião
de
Diretores Gerais de Ajuda Humanitária (Comissão Europeia, Bruxelas)

f)

Procedimento de Reconhecimento e Renovação de Estatuto como Organizações Não
Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento (ONGD)

Segundo o Estatuto das ONGD (Lei n.º 66/98 de 14 de outubro, que aprova o estatuto das
organizações não governamentais de cooperação para o desenvolvimento) as organizações nãogovernamentais para o desenvolvimento (ONGD) são instituições da sociedade civil constituídas
por pessoas singulares ou coletivas de direito privado sem fins lucrativos, com sede em Portugal. As
ONGD têm por objetivos a conceção, execução e apoio a programas e projetos de cooperação para
o desenvolvimento, de assistência humanitária, de ajuda de emergência e de proteção e promoção
dos direitos humanos.
O estatuto de ONGD é atribuído pelo Camões, I.P. mediante registo válido por um período de dois
anos. Decorrido esse período, as ONGD deverão promover o pedido de renovação do estatuto.
A 31 de dezembro de 2018, estavam registadas junto do Camões, I.P. 162 entidades com o Estatuto
de ONGD.
Em 2018, foram instruídos 85 processos de reconhecimento e renovação do estatuto de ONGD, dos
quais 33 referentes a reconhecimento e registo e 52 renovações do estatuto.
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g) Elaboração da Nova Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
Em 2009, o Secretário de Estado dos Negócios e da Cooperação e o Secretário de Estado Adjunto e
da Educação aprovaram, através do Despacho n.º 2593/2009, o documento de orientação da ENED.
No referido Despacho, foi determinada ainda a constituição de uma Comissão de
Acompanhamento da ENED, composta pelo Camões, I.P., a Direção-Geral da Educação, a
Plataforma Portuguesa das ONGD e o CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento
Amílcar Cabral.
Na sequência de novo processo participativo, em abril de 2010, o Plano de Ação da ENED foi
elaborado e subscrito, através de protocolo, por 14 entidades - instituições públicas e organizações
da sociedade civil, que assumiram o compromisso de contribuir para a sua execução e
monitorização.
Em 2016 e na sequência de um exigente processo de seleção, uma equipa da Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto levou a cabo a avaliação externa da
ENED. O relatório da equipa recomendou que se procedesse «à atualização da Estratégia, dado o
reconhecimento nacional e internacional da sua relevância social, política e educativa». Para além
de decorrer da própria ENED 2010-2016, esta alteração procura resposta à mudança superveniente
das circunstâncias nacionais e internacionais e às recomendações da avaliação, que vão no sentido
de se consolidar, aperfeiçoar, simplificar e alargar os resultados, os compromissos, os
documentos, os instrumentos e os intervenientes.
Neste quadro, ainda em 2016, foi dado início à preparação do processo de elaboração do novo
quadro estratégico para a Educação para o Desenvolvimento.
O Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022 (ENED
2018-2022), foi elaborado por dezasseis instituições públicas e da sociedade civil e o protocolo de
cooperação que o aprovou e foi assinado pelas mesmas entidades no dia 23 de novembro de 2018,
incluindo o Camões, I.P.
Este Plano de Ação da ENED 2018-2022 deve ser lido em articulação com a ENED 2018-2022,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2018, bem como com as notas
explicativas e o glossário anexos, os quais são parte integrante do próprio Plano.
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O Plano de Ação inclui a identificação de ações específicas de acordo com o definido para cada
medida na ENED 2018-2022, de indicadores de resultados associados a cada ação e das metas para
a concretização de cada ação, bem como das entidades que definiram ações específicas como
contributo para a implementação do Plano de Ação.
h) Relação com a Plataforma Portuguesa de ONGD
No quadro da relação institucional entre o Camões, I.P. e a Plataforma Portuguesa de ONGD
realizaram-se duas reuniões anuais, orientadas para debater questões em matéria de
desenvolvimento, uma entre elementos da Direção das duas Organizações e uma outra sobre com
a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Na sequência da celebração do Contrato-Programa em 2014, o Camões, I.P. acompanhou a
execução deste importante instrumento que tem como objetivo global desenvolver as capacidades
das ONGD, potenciando o impacto e a visibilidade do seu trabalho e reforçando o seu papel
enquanto atores chave da cooperação portuguesa, ao nível da construção, implementação e
monitorização das políticas públicas nas áreas da cooperação para o desenvolvimento, educação
para o desenvolvimento e ação humanitária e de emergência. O contrato celebrado tem o valor de
480.000,00 € referente ao período 2014-2018.

1.3.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO

O Programa de Bolsas de Estudo da Cooperação Portuguesa, assume-se como um importante
instrumento estratégico da Política Externa Portuguesa, mas também como um importante
instrumento ao nível da Ajuda Pública ao Desenvolvimento por parte de Portugal, contribuindo
para o reforço do sistema científico e tecnológico dos países parceiros, bem como para a
valorização

dos

recursos

humanos

e

das

instituições

daqueles

países,

promovendo

simultaneamente valores como a equidade, igualdade de oportunidades ou valorização do mérito.
O Programa de Bolsas de Estudo inclui duas modalidades: Bolsas Internas, que consiste na
concessão de Bolsas para que os estudantes possam continuar os seus estudos secundários ou
superiores nos respetivos países de origem e Bolsas Externas, que consiste na atribuição de Bolsas
para que os estudantes possam frequentar os seus estudos nas Instituições de Ensino Superior em
Portugal.
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Em termos de balanço, no ano letivo 2018/2019 o número de bolseiros a usufruir do Programa de
Bolsas era de 499, com a seguinte distribuição por país e nível de ensino.

No decorrer do ano de 2018, além dos regulares procedimentos relativos à tramitação de
acompanhamento dos processos relativos ao Programa de Bolsas, foram ainda acompanhadas
outras atividades no sentido de introduzir medidas de atualização e melhoria contínua ao processo
de gestão e atribuição de bolsas, das quais se destaca:
•

A criação do Grupo de Trabalho (GT) para elaboração das minutas de contrato de bolsa
– apesar do Regulamento de bolsas (Despacho nº 21371/2009, de 23 de setembro) ter
quase 10 anos, e a referência a um contrato de bolsas figurar em 10 artigos, nunca
nenhum bolseiro celebrou contrato com o IPAD/Camões, I.P. durante esse período. Em
2018 o GT finalizou e propôs para aprovação do CD as minutas dos contratos de
licenciatura. Não foi, contudo possível ainda no ano letivo de 2018-2019, proceder à
respetiva operacionalização devido ao atraso dos trabalhos com as minutas relativas às
bolsas de mestrado e doutoramento.

•

A criação do GT para a revisão e atualização do Regulamento de Concessão de Bolsas e
respetiva tabela – o Regulamento de Concessão de bolsas foi publicado em 2009 e a
tabela vigente data de 2008, não tendo sofrido qualquer atualização.

•

O desenvolvimento do Manual de Acolhimento do Bolseiro o qual, sistematizando os
procedimentos a observar pelos bolseiros, constitui um instrumento facilitador para a
resolução das dificuldades iniciais dos bolseiros em Portugal, atendendo à necessidade
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dos novos bolseiros terem de cumprir uma série formalismos com vista a cumprir os
requisitos obrigatórios para regularizar a sua condição de bolseiros.
•

O desenvolvimento de um KIT do bolseiro, do qual faz parte integrante o Manual de
Acolhimento, com informação personalizada para facilitar a adaptação do bolseiro à
cidade de acolhimento, à universidade, ao curso ou ao campus universitário, por
exemplo.

•

A articulação próxima com a DGES – Direção Geral do Ensino Superior permitiu,
cumprindo o calendário estabelecido para ingresso no ensino superior, antecipar, para
a primeira fase, a colocação dos bolseiros do Camões, I.P. candidatos ao abrigo dos
Regimes Especiais de Ingresso no Ensino Superior.

1.4.

ASSUNTOS EUROPEUS

O Camões, I.P. assegurou presença ativa nos debates relativos à ação externa da UE, destacando-se
em especial a preparação de contributos da posição da UE nas negociações sobre as futuras
relações com o Grupo ACP;

revisão do Regulamento Financeiro do 11º Fundo Europeu de

Desenvolvimento (adaptação ao novo Regulamento Financeiro da UE, em vigor desde agosto 2018);
discussão do Regulamento do novo Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação
Internacional (IVDCI), negociação do novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, com realce
para o papel do BEI no quadro de investimento e a inclusividade entre os estados-membros na
implementação da ajuda;
O Instituto participou nas reuniões dos Comités FED, DCI (Instrumento de Cooperação para o
Desenvolvimento), nas suas formações temática, geográfica e pan-Africana e no EIDHR
(Instrumento Europeu para os Direitos Humanos e Democracia);
Foi ainda assegurada a preparação e/ou participação nos Grupos do Conselho, CODEV e ACP, bem
como nos Grupos de Peritos da Comissão Europeia, designadamente Educação, Saúde, Cultura,
Programação Conjunta, Apoio Orçamental;
No que respeita a representação de PT nos Fundos Fiduciários geridos pela Comissão Europeia, o
Camões, preparou e participou nas reuniões dos Comités Estratégicos e Operacionais do Fundo
Fiduciário de Emergência para África (Migrações) e do Fundo Fiduciário para a Colômbia. Neste
âmbito, foram aprovados 2 Projetos portugueses, com EUR 5 milhões atribuídos a cada um:
GESTDOC (CV e GB) e Make it in The Gambia.
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Foram preparadas as pastas relativas aos fóruns de cooperação para o desenvolvimento,
designadamente do CNE Desenvolvimento, nos seus formatos formal e informal, Reuniões de
Diretores Gerais do Desenvolvimento (informais), e Conselho de Ministros ACP-EU.
O Camões promoveu ainda encontros da Comissão Europeia (DEVCO) e Serviço Europeu de Ação
Externa (SEAE) com a sociedade civil e os ministérios setoriais de Portugal, contexto em que CICL
recebeu acolheu Félix Fernández-Shaw (Diretor DEVCO para a Política de Cooperação Internacional
e Desenvolvimento) e Filiberto Ceriani-Sebregondi (Coordenação SEAE da Cooperação para o
Desenvolvimento).

1.5.
•

ASSUNTOS MULTILATERAIS

Presença ativa nos debates em sede de organizações internacionais, com especial relevância
para OCDE, Conferência Ibero-americana e CPLP;

•

Organização de 2 reuniões internacionais em Lisboa, no decurso do mês de abril: i) Encontro
de Responsáveis de Cooperação dos Estados-membros do Programa Ibero-americano para
Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), subordinada à problemática subjacente à
transição e à graduação dos países de “rendimento médio” para países de “rendimento alto”.
Esta reunião foi coorganizada pelo Camões I.P., a Secretaria Pro Tempore da XXVI Cimeira
Ibero-americana e o PIFCSS, e teve também lugar em Lisboa; e ii) Reunião de Responsáveis de
Cooperação Ibero-americanos para desenho do Plano de Ação Quadrienal 2019-2022,
entretanto aprovado na Cimeira de Antígua;

•

Promoção de uma maior visibilidade e participação na CIB, através do Mecanismo Estruturado
do Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), através de
iniciativas com a República Dominicana e o Uruguai;

•

Assegurada resposta à Mid Term Review do CAD/OCDE com nota positiva no que diz respeito
atuação multilateral;

•

Recrutamento de dois Júnior Professional Officers (Programa JPO das Nações Unidas) – para os
escritórios do FNUAP, em Díli e do PNUD, em Maputo;
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•

Reforçado contributo para recursos regulares do Fundo das Nações Unidas para a População
em resposta à Resolução da AR 181/2017 de 3 de agosto, representando o contributo para os
recursos regulares em 2018, EUR 100.000. Adicionalmente foi retomado o financiamento ao
programa “Supplies”, com contributo de EUR 20.000.

1.6.
•

COOPERAÇÃO TRIANGULAR 2018

Realização em Lisboa da Reunião Internacional sobre Cooperação Triangular “Making best use
of the value added of triangular co-operation” (17/18 de abril) coorganizada pelo Camões, I.P.
e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Esta reunião
juntou em Portugal mais de 100 responsáveis de países, organizações internacionais e da
sociedade civil de todo o mundo para debater a Cooperação Triangular;

•

Realização de diversos encontros bilaterais, no sentido de operacionalizar os Memorandos de
Entendimento sobre Cooperação Triangular já assinados, a saber: com o Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai, El Salvador, Colômbia, Egito e Marrocos;

•

Visitas de intercâmbio por parte do Vice-Ministro para a Cooperação Internacional da
República Dominicana e de uma delegação da Agência Uruguaia de Cooperação Internacional,
ambas ao abrigo do “Mecanismo Estruturado” do Programa Ibero-americano para
Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, da Cimeira Ibero-americana;

•

Melhor definição do recentemente criado Código CRS do CAD para o reporte da Cooperação
Triangular.

1.7.
•

SETOR PRIVADO E MULTILATERAIS

Acompanhamento das negociações que levaram ao lançamento do Plano Europeu de
Investimentos, da Comissão Europeia, que introduziu as garantias nas 5 janelas de
investimento das operações de promoção do setor privado na região da vizinhança e de África;

•

Reforço do acompanhamento das operações das instituições financeiras multilaterais;

•

Banco Africano de Desenvolvimento: Elaboração pareceres sobre os Planos Estratégicos e
projetos respeitantes aos PALOP. Acompanhando das negociações que levaram ao lançamento
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do Compacto Lusófono que, esperamos, possa traduzir-se no reforço das operações já a partir
de 2019;
•

Banco Europeu de Investimento: acompanhamos nas negociações da nova nomenclatura do
Investimento Externo, no âmbito das negociações do próximo Quadro financeiro Plurianual
(2021-2027);

•

Banco Mundial – Elaboração de contributivos sobre os Planos Estratégicos e projetos
respeitantes aos PALOP. Exploração de oportunidades de cooperação;

•

Banco Interamericano de Desenvolvimento - Exploração de oportunidades de cooperação na
área da digitalização da administração pública.

1.8.

PROJETOS COM FINANCIAMENTO DA UE (INCLUINDO COOPERAÇÃO
DELEGADA AO CAMÕES, I.P.)

Em curso e financiados no âmbito do 10º FED: 1, num total de EUR 6,6 milhões (PACED);
Em curso ou arranque no âmbito do 11º FED: 4, num total de EUR 76.4 milhões (ACTIVA/GB;
RETFOP/ANG; PFMO/TL; FRESAN/ANG);
Acordos de Delegação em negociação: 5, num total de EUR 36,9 milhões (SWAIMS/GdG, PROGB
Saude/GB, PROGB Horticolas/GB, PROCULTURA/PALOP-TL, Fileiras Agrícolas/STP);
Financiamento DCI: 3, num total de EUR 1.9 milhões (PAAC/TL), para além ELPacCTO/AL e Diálogos
Setoriais UE-BR, que não representam financiamento ao Camões, I.P.;
Fundo Fiduciário Colômbia: 1, num total de EUR 3.1 a cargo do IMVF (Territórios Caquetá Paz);
Fundo Fiduciário África: 2, num total de EUR 10 milhões (GESTDOC/GB, a cargo Camões, e Make it
in The Gambia, a cargo IMVF);
Sinalizados: 6, num montante total de EUR 23 milhões (Soc. Civil/ANG, TERRACTIV/GC, Ensino
Superior/ANG, AT Águas de STP, Género/STP, Dados Biométricos/SEM);
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Em fase de encerramento: 1, num montante total de EUR 4.8 milhões (PASP/PALOP).

Considerações cooperação delegada
•

O Parlamento Europeu solicitou recentemente à Comissão Europeia que partilhasse os

relatórios de auditoria dos pilares de todas as agências certificadas. O Camões, I.P., à semelhança
das suas congéneres, deu a sua anuência à Comissão Europeia, sendo de prever eventuais questões
sobre esta matéria no decurso de 2019.
•

O novo pacote legislativo para cooperação teve impacto direto no desempenho dos

projetos de cooperação delegada (norma de transição para o novo regime e introdução de empresa
de recrutamento). Para além disso, a mudança nas equipas na área da gestão introduziram nova
dinâmica na interpretação de normas, regras e procedimentos, sobretudo no que respeita
processos de contratação pública. Estes constrangimentos decorrem de um processo normal de
transição e adaptação às novas circunstâncias.

2. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE LÍNGUA E DE CULTURA
2.1.

CULTURA

O Plano de Ação Cultural Externa, aprovado em março de 2018 pelos Ministros dos Negócios
Estrangeiros e da Cultura, consolida a nova orientação para a política cultural externa,
consubstanciando um vasto programa de ação do Estado Português para a promoção internacional
das artes e das indústrias criativas, do património material e imaterial português e para o apoio à
projeção internacional dos seus autores e das suas instituições. Um programa que, veiculando
valores e visões da forma portuguesa de estar no mundo, igualmente se dirige, na perspetiva
multilateral que igualmente encerra, no incremento do diálogo intercultural.
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Reforçando a atuação concertada e sistemática entre as várias entidades com competências na
internacionalização da cultura portuguesa, o Plano Indicativo de Ação Cultural Externa 2018 (PIA)
prioriza um conjunto de eixos transversais de programação, cujas temáticas procuram não apenas
refletir questões e matérias da atualidade, mas também sinalizar as relações dinâmicas entre
cultura, inovação e desenvolvimento.
Espelhando o caráter agregador e intersetorial, participam neste plano organismos nas áreas dos
Negócios Estrangeiros (AICEP, Camões, I.P. e DGACCP); Cultura (BNP, Cinemateca, DGARTES,
DGLAB, DGPC, Direções Regionais de Cultura, GEPAC, ICA, TNDMII, TNSJ, OPART-CNB e TNSC, FFC,
RTP e RDP) e Economia (Turismo de Portugal).
Os dados relativos às atividades realizadas pelos diversos organismos no âmbito do PIA 2018, tendo
por denominador comum a internacionalização da cultura portuguesa traduzem: i) um aumento do
número de ações concretizadas em relação às inicialmente planeadas, atingindo um valor de 1927
iniciativas, também ele superior às realizadas no ano anterior; ii) um crescimento ao nível das ações
de cooperação e de intercâmbio cultural com países terceiros, em contextos bilaterais ou
multilaterais, tendo a ACE sido estendida a 83 países; iii) o alinhamento com as prioridades
definidas para a política externa nacional, através da programação realizada, com ações e projetos
nos eixos definidos.
Similarmente, a ação cultural externa para 2018 centrou-se em objetivos de:
 Divulgação internacional da língua e das artes, das indústrias culturais e criativas e da
criação contemporânea;
 Promoção do património material e imaterial português;
 Apoio à projeção internacional dos autores e instituições nacionais;
 Promoção do diálogo intercultural numa perspetiva multilateral;
 Fomento do intercâmbio cultural e da participação em redes e plataformas internacionais;
 Apoio à formação em diferentes áreas artísticas, em parceria com diversas instituições.
Os dados relativos a 2018 remetem para três dimensões de relevância particular: 1) um aumento
do número de ações concretizadas em nível superior às inicialmente previstas, atingindo um valor
final de 1927 eventos, também ele superior às realizadas no ano anterior; 2) um crescimento ao
nível das ações de cooperação e de intercâmbio cultural com países terceiros, em contextos
bilaterais ou multilaterais, tendo a ação cultural externa chegado a 83 países; 3) ao alinhamento
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com as prioridades definidas para a política externa nacional, tendo sido a programação alinhada
com cada um dos eixos transversais plurianuais definidos em 2017.
A nível estratégico, em 2018, a ação cultural externa apostou: 1) na contínua otimização dos
recursos; 2) no planeamento colaborativo e na coordenação contínua, tendo em vista a
participação conjunta em diversos eventos internacionais de reconhecido prestígio; 3) na
consolidação da presença em edições anteriores de eventos com repercussão positiva; 4) no
reforço de parcerias entre os organismos, de acordo com as áreas de intervenção prioritárias a cada
instituição que, ao assumir a liderança de um projeto (através organização/promoção e/ou
financiamento principal), recebia a colaboração das restantes entidades; 5) no apoio à
operacionalização do plano indicativo anual de ação cultural externa; 6) na melhoria da
comunicação e visibilidade, através da divulgação de informação no Portal do Camões, I.P (Agenda
Cultural).
Estando a ação cultural externa do Instituto enquadrada por dois programas – I. “Cultura e
Criatividade” e II. “Cultura e Desenvolvimento”, ambos com bases comuns para o processo de
internacionalização da cultura portuguesa, de aprendizagens recíprocas e de incremento de
diálogos interculturais, declinam-se, de seguida, exemplos ao nível de i) Parcerias/ Plataformas/
Redes e ii) Conteúdos culturais:
o

Parcerias e Plataformas internacionais

A ação cultural promovida pelas redes externas privilegia a colaboração com parceiros
internacionais de reconhecido prestígio.
A título ilustrativo, podem ser citados parceiros de todos os continentes e blocos regionais.
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África

Médio Oriente e Magreb

América Latina

•Académie des Beaux-Arts
de Kinshasa (R.D. Congo)
•ALAIM – Academia Livre de
Artes
Integradas
do
Mindelo (Cabo Verde)
•Companhia
de
Dança
Contemporânea de Angola
•Centro Cultural FrancoMoçambicano

•Associação Rabat SaléMémoire (Marrocos)
•Cidade da Cultura (Tunísia)
•Cinemateca de Telavive
(Israel)
•Cultural Village FoundationKatara (Qatar)
• Instituto de Música Árabe
do Cairo (Egito)

•MALBA- Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos
Aires; (Argentina)
•Centro de Criação e
Residência NAVE (Chile)
•Fábrica de Arte Cubano
(Cuba)
•UNAM
Universidade
Nacional Autónoma do
México (México)
•Cinemateca
Uruguaia
(Uruguai)

América do Norte

Ásia e Oceânia

Europa

•Canadian Film Institute - CFI
•Cinemateca do Quebeque Montreal (Canadá)
•Kennedy Center (EUA)
•National Gallery of Art
(Canadá)
•New Bedford Whaling
Museum (EUA)
•New Jersey Performing Arts
Center (EUA)

•Cinemateca de Seul (Coreia
do Sul)
•Galeria Nacional (Austrália)
• India International Centre
de Nova Deli (Índia)
•Museu Histórico de Hirado
(Japão)
•NCPA - National Center for
the Performing Arts (China)
•National Film Center Tokyo
(Japão)
•National Gallery (Singapura)
•Shanghai Oriental Arts
Center (China)
•Thailand Cultural Centre
(Tailândia)

•Barbican Cinema (Reino
Unido)
•Biblioteca Nacional da
Sérvia
•Casa
de
Portugal
–
Residência
André
de
Gouveia (França)
•Centro Cultural Matadero
(Espanha)
•Cinema Odeon/ Cinemateca
Búlgara (Bulgária)
•Kunstlerhaus
Bethanien
(Alemanha)
•MUDAM - Musée d’art
moderne Grand-Duc Jean
(Luxemburgo)
•Palais des Beaux-Arts de
Bruxelas (Bélgica)
•Theater am Spittelberg
(Áustria)

De igual forma, foram identificadas plataformas e espaços de divulgação e intercâmbio cultural
merecendo aqui referência, a título indicativo:
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o

Redes multilaterais

Foco EUNIC- Institutos Culturais da U.E.
O Camões, I.P participou em 63 atividades promovidas por cerca de 30 clusters.
Destaca-se a participação em atividades nas áreas das artes visuais, cinema, música, literatura. No
âmbito da rede EUNIC, a título ilustrativo:
 Alemanha: EUNIC Jazz Festival Berlim/My Unique Jazz Festival;
 Áustria : Musik Fest in Wien/ Festa da Música em Viena;
 Bélgica: Fête de la Bande Dessiné;
 Bulgária: Noite da Literatura Europeia;
 Canadá: Festival European Women Music
Composers;
 EUA: PANORAMA European Film Festival;
 França : Les Promenades européennes ;
 Moçambique : Workshops EUNIC sobre Património ;
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 R.D. Congo: Residência artística de Mónica de Miranda e exposição "Transfer" na Academia
de Belas Artes em Kinshasa;
 Reino Unido: European Writers’ Tour ;
 Tailândia : European Design Week.

o

Conteúdos culturais para itinerância
•

Exposições

Em parceria com a Fundação José Saramago, foi produzida a
exposição “José Saramago – 20 Anos do Prémio Nobel”.
Em colaboração com a Comissão Nacional da UNESCO, no
âmbito das celebrações de 2018 – Ano Europeu do Património
Cultural, foram disponibilizadas 3 exposições sobre a temática:
i) “Património Mundial de Portugal”; ii) “Percursos de Portugal pelo Mundo” e iii) “Património
Cultural Subaquático em Portugal”.
•

Livro de ciência, ensaio e literatura - “Programa de Apoio à Edição”
Através do “Programa de Apoio à Edição” de obras de autores de
língua portuguesa traduzidas para outros idiomas, apoiadas 30
obras de editoras de 15 países (Alemanha, Bulgária, Croácia, Egito,
Eslováquia,

Espanha,

França,

Indonésia,

Itália,

Macedónia,

Montenegro, Países Baixos, Polónia, Rússia, Sérvia).
No âmbito da participação na edição de 2018 da FIL Guadalajara, ano em que Portugal foi país
convidado da feira, foi promovido o “Programa Especial Portugal-Guadalajara”, no qual foram
apoiadas 47 obras de editoras de 6 países da América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, México,
Uruguai, Venezuela).
•

Programa de apetrechamento bibliográfico e audiovisual

Na área do Livro, ainda, o Camões, I.P. assegurou a preparação e a expedição de núcleos
bibliográficos, audiovisuais e expositivos em 45 países, num total de 15.297 itens, correspondendo
a 96 % das solicitações recebidas.
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•

Celebrações
 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Verificou-se a internacionalização de artistas e criadores portugueses, tendo sido promovidas 40
atividades em todos os Continentes (África-6; América- 13; Ásia e Oceânia- 6; Europa-13;Médio
Oriente e Magreb-2), em diversos domínios, com predomínio da música.
 Dia da Língua Portuguesa e Cultura da CPLP, 5 de maio
Projeto recorrente e multilateral, que visa a celebração e
a promoção da língua portuguesa como língua mundial.
Realizaram-se cerca de 180 ações em 57 países. Estas
ações contemplaram, entre outras iniciativas, ciclos de
conferências, mesas-redondas com escritores, palestras
com professores universitários, cursos, seminários,
saraus literários e poéticos, leituras dramatizadas,

Celebração do Dia da Língua Portuguesa na ONU.
Programa de Atividades

música, concertos, exibição de filmes e documentários
em português, festivais de cinema, peças de teatro e
mostras gastronómicas. De destacar o programa
multidisciplinar realizado na ONU, que incluiu iniciativas
como o espetáculo de música com o grupo Octa Push,
uma mesa-redonda de autores com Onésimo Teotónio
Almeida e Ricardo Araújo Pereira ou a performance
teatral “By Heart” de Tiago Rodrigues.

CULTURA E CRIATIVIDADE
O programa “Cultura e Criatividade”, que corresponde geograficamente às ações promovidas no
continente europeu e na América do Norte (EUA e Canadá), apostou em projetos de difusão
internacional da cultura portuguesa, em cooperação com parceiros internacionais e através da
participação em plataformas e espaços de divulgação cultural.
 América do Norte
Foram realizadas 78 iniciativas culturais nos Estados Unidos da América e no Canadá. Destacam-se,
a título ilustrativo:
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 Canadá: European Women Composers Concert;
 EUA: Programa Multidisciplinar de “Junho de 2018 - Mês de Portugal nos EUA”;
 EUA: Festival Europeu de cinema PANORAMA;
 EUA: VII Conferência de Literatura em Língua Portuguesa na Universidade de
Massachusetts em Boston.
Junho de 2018 – Mês de Portugal nos EUA. Exposições, concertos, conferências,
promoção turística

 E
u
r
o
pa
Dentro do espaço europeu foram realizadas 535 atividades em 29 países (excluindo Andorra e
Espanha, contabilizadas no contexto Ibero-Americano), em diversas áreas disciplinares, desde as
artes visuais e performativas ao cinema e à literatura, sendo que a maioria das iniciativas ocorreu
em espaços e plataformas internacionais, privilegiando-se ações de continuidade com o
envolvimento das redes externas do Instituto e parceiros. A título ilustrativo, de registar:
 Alemanha: Feira do Livro de Leipzig, em colaboração com a Direção Geral do Livro e das
Bibliotecas, Casa Fernando Pessoa e Fundação Calouste Gulbenkian;
 Alemanha: Bolsa de Residência Literária. Atribuída a Isabel Figueiredo;
 Bélgica: Participação de Paulo Nozolino na Exposição "Eyes Wild Open", no Museu
Botanique em Bruxelas, que contou com obras de 30 fotógrafos de 17 nacionalidades;
 Bulgária: Feira do livro de Sófia, com a
participação do escritor David Machado para
lançamento da tradução búlgara de “Índice
Médio de Felicidade”;
 Croácia:

Karlovac

Dance

Festival.

Apresentação da coreografia «Dentro do
Abraço - Laboratório Coreográfico Itinerante»,
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com coreografia de Bruno Duarte e direção artística de Maria Franco de Bruno Duarte, pela
Companhia de Dança de Almada;
 Dinamarca: CPH:DOX - Festival Internacional de Documentários de Copenhaga, com a
presença da realizadora Salomé Lamas;
 França: Festival de Avignon, em França. Leitura encenada de excertos da obra “Voyageurs
Solitaires” de Joana Craveiro, seguida de um debate com a autora;
 França: Noite Europeia dos Museus em Paris - Exposição Lusoscopie;
 Itália: Luso! – 1ª. Mostra itinerante de cinema português em Itália;
 Luxemburgo: Festival Design City LX. Exposição Handle with Care - Portuguese Projects;
 Luxemburgo: Quinzena do cinema português nos cinemas Utopia e na Cinemateca do
Luxemburgo;
 Polónia: Espetáculo "KITSUNE" do Teatro de Marionetas do Porto no Festival de
Marionetas de Bielsko-Biała;
 Reino Unido: Festival “UTOPIA - Portuguese Film Festival in the UK”, no Reino Unido;
 Roménia: Cinecultura - Festival Internacional de Cinema de Timișoara;
 Turquia: Bienal de Design de Istambul – sob o tema “Uma escola de escolas”, a bienal,
curada pelo belga Jan Boelen, contou com a participação de Vera Sacchetti – Curadora
Assistente – e dos artistas Pedro Neves Marques e Margarida Mendes.

CUL
TUR
AE

Festival de Marionetas de Bielsko-Biała.
Apresentação de “KITSUNE” do Teatro de
Marionetas do Porto

Feira do Livro de Leipzig - Homenagem a Saramago
(Comemorações dos 20 Anos do Prémio Nobel)

DES
ENVOLVIMENTO
O Programa “Cultura e Desenvolvimento” integra cinco espaços geopolíticos e culturais, a saber: (i)
CPLP; (ii) Espaço Ibero-Americano; (iii) Magrebe; (iv) África Austral; (v) Espaço Asiático e Oceânia.
Apresentam-se dados e informações da divulgação cultural e de cooperação cultural nos espaços
acima referidos:
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 Espaço CPLP
Dentro do espaço CPLP e no contexto
bilateral, foram realizadas 378 atividades,
em diversos domínios, sendo que 268
iniciativas ocorreram nas instalações dos
Centros Culturais.
Neste âmbito, foi dada prioridade às
seguintes linhas estratégicas:
 Intercâmbio e diálogo cultural: Exposição coletiva "Autores Lusófonos na Coleção PLMJ Vol. II", no CCP em Luanda; Luanda Cartoon - Festival Internacional de Banda Desenhada;
Festival de Teatro da Língua Portuguesa FESTLIP e Fórum das Letras de Ouro Preto, no
Brasil; Festival de Teatro Mindelact, no Mindelo; Festival Grito Rock, na Praia; Temporada
de Música Clássica de Maputo,
com a Orquestra Xiquitsi; Prémio
Literário INCM/Eugénio Lisboa
em Moçambique; Oficinas de
Danças Tradicionais Europeias
em

Díli

no

âmbito

das

celebrações de “2018 – Ano
Europeu do Património Cultural”; Residências Artísticas, em Lisboa e na Cidade da Praia,
com os bailarinos Nair Noronha (PT) e Djamilson Pereira (CV) numa parceria com a CML e o
Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.
 Promoção e difusão da criação artística: Exposição “Rostos”, pintura de Lino Damião, no
CCP Luanda; Estreia da peça de Dança "Kodé di Dona" da Companhia Raiz di Polon, no CCP
Praia; Exposição de pintura de Helmer Ross, no CCP Bissau; Apresentação do espetáculo
"África Estranha", pelo Ballet Nacional de Bissau, no CCP Bissau; Exposição de fotografia de
José Cabral, no CCP Maputo e no Polo da Beira; Apresentadas de duas peças de teatro no
CCP São Tomé, " Era uma vez…comunidade" e "Ambição", do Grupo Surpresa da
Madrugada.
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 Formação e capacitação do capital humano: Workshops de teatro em São Tomé pelo
Teatro Viriato e em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian; 2.ª edição do Seminário
de Jornalismo Cultural em Moçambique com estágio na RTP; no CCP Bissau, Oficina de
Pintura

Infantil

pelos

artistas

orientada
guineenses

Botodjo, Manuel Júlio e Alfa
Djaló e Oficina de Artes
Cénicas pelo Coletivo de Artes
NOMAS; Oficina de Produção
em Cinema no CCP Praia, em
parceria com o FESTiN Festival de Cinema Itinerante
da

Língua

Portuguesa;

Oficinas

pelos

ilustradores

portugueses Natalina Cóias e Paulo Galindro e exposição “Direitos Humanos: Eu tenho um
papel”, no âmbito da celebração do 70.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, numa parceria entre o CCP Díli, os Centros de Apoio e Formação Escolar (CAFE) e
a Fundação Oriente.
 Espaço Ibero-Americano
No espaço Ibero-Americano realizaram-se 243 atividades, em 14 países (Andorra, Argentina, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, Panamá, México, Nicarágua, Peru, Uruguai e
Venezuela).
No Programa “Cultura e Criatividade”, realizaram-se 132 atividades, em 2 países (Andorra e
Espanha). No Programa “Cultura e Desenvolvimento”, foram apoiadas 111 atividades nos restantes
12 países, tendo sido dada prioridade à divulgação internacional da criação artística
contemporânea e de valorização do património.
Para a afirmação da cultura portuguesa no panorama artístico dos países integrados no programa
“Cultura e Desenvolvimento”, concorre a presença em festivais recorrentes e a manutenção de
parcerias com entidades locais, em particular, nas áreas do cinema, da literatura, da dança e do
teatro, de que são exemplo:
 Argentina: Semana de Cine Portugués no MALBA- Museo de Arte Latinoamericano;
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 Chile: parceria com o espaço NAVE – Centro de Creación y Residencia – em Santiago do
Chile, para apresentação do espetáculo e
workshop de composição/interpretação, “O
Corpo Pensante”, por Vera Mantero;
 Colômbia:

Festival

Ibero-americano

de

Teatro (apresentação da peça “Giosefine”,
baseada em “Carta desde Casablanca” de
Antonio Tabucchi, protagonizada por Mísia);
 Cuba: Fiesta Internacional de Animación en
La Habana, com a presença de Fernando

Stand de Portugal na Feira do Livro de
Guadalajara

Galrito;
 México: Festival Internacional de Cinema da UNAM (Universidade Nacional Autónoma do
México);
 México: FIL Guadalajara 2018 – Portugal convidado de honra;
 Nicarágua: Festival Internacional de Poesia de Granada com a participação da poetisa Ana
Luísa Amaral;
 Uruguai: Festival Internacional de Dança Contemporânea do Uruguai com a participação de
Ana Trincão com a “Eloquência insuportável”;
 Uruguai: Festival de Jazz de Montevideu, participação de Luísa Sobral, acompanhada pelo
guitarrista Mario Delgado.
No programa “Cultura e Criatividade”, assinalar:
 Andorra: Projeto “Vamos ao Teatro”, com encenação da peça de teatro T’Ulisses, baseada
no texto Homero de Maria Alberta Menéres, pelo grupo AtrapalhArte;
 Espanha: Feira do Livro de Madrid. Participação do escritor Afonso Cruz e do poeta João
Luís Barreto Guimarães. Apresentação da exposição “Fernando Pessoa, el astrólogo”;
 Espanha: Cultura Portugal - Mostra da Cultura Portuguesa em Espanha, com programação
na área música, artes plásticas, arquitetura, literatura, cinema e teatro.
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 Espaços do Magrebe e Médio Oriente
Neste espaço foram apoiadas 61 iniciativas em 9 países (Arábia Saudita, Argélia, Egito, Israel,
Líbano, Marrocos, Palestina, Qatar e Tunísia), com preponderância nas áreas da música e do
património, sendo de destacar:
 Arábia Saudita: Festival de Cinema da U.E;
 Argélia:

Festival

Cultural

Europeu,

com

concerto de Fado de Maria Emília;
 Egito: Cairo Jazz Festival, com participação da
cantora Rita Maria, acompanhada ao piano por
Filipe Raposo;
 Israel: Concerto “The Fall of the Angels”, pelo

Festival Sete Sóis Sete Luas
Concerto do grupo Realejo em Mazagão

Ludovice Ensemble em colaboração com o grupo brasileiro Fénix Ensemble, no âmbito do
Festival Abu Gosh;
 Marrocos: Festival Sete Sóis Sete Luas de promoção de centros históricos marroquinos,
com participação do grupo de música popular portuguesa Realejo e do artista de street art
Frederico Draw;
 Qatar: atuação de Maria João e Mário Laginha no “Katara European Jazz Festival”;
 Tunísia: concerto de António Zambujo na Cidade da Cultura de Tunis.
 Espaço da África Subsariana
Foram apoiadas 41 ações em 10 países (África do Sul, Congo e R.D. Congo, Etiópia, GuinéEquatorial, Namíbia, Quénia, Senegal, Tanzânia e Zimbabué), em particular nos domínios do
cinema, música e património. De registar a continuidade das itinerâncias na área da música, no eixo
África do Sul, Namíbia e Zimbabué. A título ilustrativo, de referir:
 África do Sul: concerto de jazz com Mário Laginha,
no The Orbit Jazz Club;
 Etiópia: apoio ao filme “Os Castelos Perdidos da
Etiópia” sobre a presença portuguesa no país e no
âmbito dos “500 anos Relações Portugal/Etiópia”;
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 Namíbia: Participação do Quarteto de Catarina Duarte no Festival de Jazz de Windhoek;
 Quénia: Festival de Cinema Europeu de Nairobi;
 RD Congo: Residência artística e exposição “Transfer” de Mónica Miranda, na Academia de
Belas Artes de Kinshasa;
 Zimbabué: concerto dos SENZA no HIFA- Festival Internacional de Artes de Harare.
 Espaço Asiático e Oceânia
No espaço asiático e Oceânia, realizaram-se 147 atividades em 12 países (Austrália, China, Coreia
do Sul, Índia, Indonésia, Japão, Nepal, Paquistão, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietname).
No Programa “Cultura e Criatividade”, realizaram-se 48 atividades em 3 países (Austrália, Coreia do
Sul e Japão), sendo que no âmbito do Programa “Cultura e Desenvolvimento” se realizaram 99
ações nos restantes 9 países. No conjunto destacam-se atividades de internacionalização da criação
artística contemporânea e de valorização do património:
 Austrália:

“Discovering

Portuguese

Composers”, recital de piano de Bruno
Belthoise e materclass para alunos do
Conservatório de Música de Sydney;
 China: apresentação do espetáculo do
Quorum Ballet e da Chinese Dancers
Association, A Sagração da Primavera|
Made in China;
 Coreia do Sul: Participação de Marlene Freitas no “Sidance 2018”;
 Índia: Exposição de pintura “India in My Dreams” de Miguel Barros, no India International
Centre de Nova Deli;
 Indonésia: participação de José Luís Peixoto no Ubud Writers & Readers Festival;
 Japão: Projeto “WAVE DANCE Lab” de Rafael Alvarez. Investigação e criação de
dança através de residências artísticas e atuações com artistas locais;

 Singapura: Festival de Cinema Europeu na National Gallery;
 Tailândia: projeto “Distropical Encounters” de residências artísticas e exposição coletiva na
Galeria TARS. Participação de Mauro Cerqueira.

2.2.

LÍNGUA

MOD19.1 – PR07/V01

48 de 101

Os programas, projetos e atividades do Camões, I.P., através dos contributos da DSL, em 2018,
visaram a continuidade no reforço da internacionalização da Língua Portuguesa.
Reiteraram-se as valências que determinam a ação do Camões, I.P., com base no conhecimento dos
resultados sobre o “valor” da Língua Portuguesa, tendo em atenção parâmetros científicos sobre
esse capital no mundo da globalização, nomeadamente, (i) o lugar que os países que falam uma
determinada Língua ocupam no ranking da economia mundial, (ii) a representação que tem em
organizações internacionais, (iii) a representação de terceiros como fator de comunicação a nível
mundial, (iv) a posição que ocupa no mundo da Internet, (v) a ciência que consegue construir, (vi) a
“marca” que uma Língua e a sua Cultura / as suas Culturas têm na sua ligação ao “poder de
influência” (soft power).
Assim, mantêm-se as valências que consubstanciam o trabalho do Camões, I.P. no processo de
internacionalização da Língua Portuguesa:
(i)

língua de comunicação internacional conferido pelo peso demográfico quer dos
cidadãos dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa quer
das diásporas;

(ii)

língua de culturas pelo mesmo caráter policêntrico;

(iii)

língua de trabalho e de soft power, pelo seu posicionamento em múltiplas organizações
internacionais e regionais e por boas práticas de governação internacionalmente
confirmadas;

(iv)

língua de ciência e inovação;

(v)

língua como ativo económico.

No que respeita às geografias potenciadoras da internacionalização da Língua Portuguesa,
reiteram-se as geografias consequentes à pertença da Língua Portuguesa a três grandes espaços
geopolíticos, económicos e culturais — dois transcontinentais, o da CPLP e o da Ibero-América, e
um continental, o da União Europeia, bem como espaços específicos de atenção, nomeadamente o
do Magreb, da África Austral, do Atlântico Norte e de países asiáticos, determinados quer pela
História quer pelos diálogos diplomáticos e comerciais de hoje.
Reafirma-se que estes múltiplos espaços, associados ao interesse e ao empenho conhecidos das
autoridades de muitos países pela/na Língua Portuguesa como um ativo estratégico, revela-se e
revelar-se-á como um importante impulso à sua afirmação no plano internacional em domínios de
grande centralidade na globalização como a economia, incluindo a do conhecimento, o comércio e
a cooperação.
•

Objetivos
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Perseguem-se os objetivos definidos desde 2016, num trabalho em continuum, com base no
contexto de intervenção e em articulação com linhas plurianuais. Assim, reiteram-se:
1. Potenciar o ensino da Língua Portuguesa com base nas suas diferentes dimensões e mais-valias;
2. Assegurar a coesão da língua portuguesa tendo em conta os múltiplos espaços de pertença —
da CPLP à Região Administrativa de Macau
3. Fomentar a coesão das diásporas com base na Língua de/em Língua Portuguesa;
E, ainda, a constância de “desafios-motriz”, como os de:
4. Assegurar a aprendizagem da Língua Portuguesa às crianças e jovens das novas diásporas;
5. Valorizar a economia do conhecimento — o conhecimento em língua portuguesa, cooperando
na sua difusão mundial;
6. Incrementar a oferta de “Conteúdos, Creditação, Certificação”;
7. Potenciar as tecnologias da informação como fonte de valorização e exploração da Língua
de/em Língua Portuguesa;
Ao serviço de todos estes objetivos, de relevar a permanência do objetivo que se renova
continuadamente,
8. Garantir a coerência e a coesão da rede de ensino, aprendizagem e investigação da Língua
Portuguesa.

•

16 Resultados principais em 11 objetivos
OBJETIVOS

A.

Apoiar a projeção da Língua Portuguesa
como (i) língua de comunicação
internacional e (ii) língua identitária de
diásporas.

RESULTADOS
1.

Progressão do universo de formandos em Português
(i) Língua Estrangeira e Língua Segunda:
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 23%
(ii) Língua de Herança:
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 4%

OU TOTAL 15%

2.

MOD19.1 – PR07/V01

Progressão do universo de docentes
(i) Ensino Superior, Organizações Internacionais e
Investigadores:
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 32%
(ii) Ensino Básico e Secundário
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⇒

OU TOTAL 25%

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Potenciar a projeção da Língua
Portuguesa como língua de comunicação
internacional e de “poder de influência”.

Valorizar a economia do conhecimento
em Língua Portuguesa:
─
Cátedras
─
Linhas
de
investigação
e
documentos produzidos
─
Repositório
“Biblioteca
Digital
Camões” — objetos publicados
Valorizar a criação literária e ensaística
em Língua Portuguesa

Fomentar a coesão das diásporas com
base na “literacia literária” e na “literacia
científica” — da participação dos
encarregados de educação / da família
aos escritores e investigadores

Crescimento relativo a 2015 — 25%

3.

Progressão do universo de instituições parceiras:
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 17%

4.

Progressão do número de Ministérios de Educação ou
Departamentos Autónomos de Educação de países terceiros
que integram a Língua Portuguesa no sistema curricular do
ensino secundário:
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 17%

5.

Progressão do número de organizações e instituições de
caráter intergovernamental
⇒ Crescimento relativo a 2015 — 100%

6.

Progressão relativa a 2015:
6.1. Cátedras — 26%
6.2. Linhas de investigação e documentos produzidos — 121%
6.3. Repositório “Biblioteca Digital Camões”
— 29,5%

7.

Apoio à Edição
7.1. Obras

⇒
7.2. Autores divulgados
⇒

Crescimento relativo a 2015: 169%
Crescimento relativo a 2015: 215%

8.

“Literacia Literária” — “Plano de Incentivo à Leitura”:
⇒ Crescimento relativo a 2015:
8.1. Projetos / atividades — 197%
8.2. Participações de alunos do EPE — 48%

9.

“Literacia Científica”

Crescimento relativo a 2015:
9.1. Atividades — 69%
9.2. Participações de alunos do EPE — 40%
9.3. Participações de investigadores — 51%
⇒

Assegurar a coesão da Língua Portuguesa,
língua pluricultural.

10. Celebrações contexto Língua Portuguesa, Língua Pluricultural:

Projetar o potencial económico da Língua
Portuguesa — ativo económico

11. Publicações e Estudos executados
11.1. Atualização e publicação, em Chinês, Espanhol e
Francês, do “Novo Atlas da Língua Portuguesa”
11.2. Estudo “Empregabilidade da Língua Portuguesa em
África”

10.1.

“Dia da Língua Portuguesa e Cultura da CPLP” 2018
⇒ Crescimento relativo a 2015: 123%
10.2.
Atividades culturais no espaço CPLP 2018
⇒ Crescimento relativo a 2015: 6,5%

12. Programa “Empresa Promotora da Língua Portuguesa”
11.1. 13 Empresas
11.2. 187.000€
H.

Potenciar as tecnologias da informação
como
fonte
de
valorização
e
conhecimento da Língua e Culturas de e
em Língua Portuguesa.

13. Plataforma digital “Português mais Perto” (início projeto em
2017) — PLMaterna e PLHerança
13.1.
Alunos — 501
13.2.
Escolas — 18
14. Cursos à distância do CVC
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⇒

Crescimento relativo a 2015

14.1.

14.2.

Cursos de Formação:
 Edições — 106%
 Formandos— 104%
Cursos PLE, com suporte na APP E-Camões Learning
 Edições — 109%
 Formandos — 165%

I.

Incrementar a oferta de “Conteúdos,
Creditação, Certificação”.

15. Exame PLE juvenil CAMÕES JÚNIOR, progressivo (A1-B1), na
modalidade de e-Certificação.

J.

Garantir a coerência e a coesão da rede
de ensino, aprendizagem e investigação
da Língua Portuguesa.

17. Gestão da Rede de Ensino Português no Estrangeiro:
Educação pré-escolar, Ensinos Básico e Secundário — 17
países,
em
diferentes
modalidades:
integrado,
complementar, paralelo, projetos especiais; Ensino Superior e
Organizações — 77 países.

Língua Portuguesa — Conceção enquanto objeto de internacionalização; princípios-âncora para a
sua internacionalização; espaços de intervenção; desafios equacionados em objetivos e principais
resultados; suportes de trabalho
•

QUAR DLC e resultados

Na planificação das atividades de 2018, a DSL estruturou a sua ação, em termos de parâmetros de
avaliação, da forma que se sintetiza, bem como os resultados.
─

Eficácia: 5 objetivos; 8 indicadores;

─

Eficiência: 5 objetivos; 5 indicadores;

─

Qualidade: 2 objetivos; 2 indicadores.

No total de 12 objetivos e 15 indicadores, foram superados 10 indicadores e cumpridos 5.
•

Programas, orçamento e execução

A DSL executou 3 Programas nos domínios da Língua que a seguir se identificam com as UO
responsáveis pela sua execução:

Programa

Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)

P1 – Programa Português no
Mundo

Divisão de Coordenação do Ensino Português no

P2 – Programa Português Língua
de Herança

Divisão de Programação, Formação e Certificação

Estrangeiro
(DCEPE & DPFC)

P4 – Tecnologias de informação e
comunicação ao serviço da
globalização da língua portuguesa
(Centro Virtual Camões)
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Os programas em pauta dispuseram de um orçamento (corrigido) de 6,14 milhões de euros —
Atividade 183 “Presença Portuguesa no Exterior”, cuja execução foi de 6,06 milhões de euros,
equivalente a 98,6% .
A DSL dispõe também da Atividade 198 “Ensino do Português no Estrangeiro” que custeia o corpo
docente e corpo de coordenação de ensino do Camões, I.P., cujos dados se apresentam.
─ 2018: Orçamento — 27,3 milhões de euros; Execução — 26,6 milhões de euros
correspondente 97,4%.

Corpo docente e de coordenação: 385 colaboradores, dos quais 18

coordenadores e adjuntos, 50 leitores e 317 professores.
•

Equipa DSL

A DSL contou, em 2018, com os seguintes colaboradores, distribuídos pelos seguintes cargos e
categorias:
Cargos e Categorias
Chefia
Técnicos superiores
Assistentes técnicos

•

DSLC
2
15
1

Macroestrutura da exposição sobre informações e dados específicos da ação da Língua e
Cultura

A exposição que infra se apresentará é um exercício complexo em termos macroestruturais, tendo
em conta a conjugação dos diversos parâmetros em presença:
(i)

atuação em função das valências/mais-valias da Língua Portuguesa como fator da sua
internacionalização e da de Portugal;

(ii)

objetivos e desafios, quer em continuum quer novos;

(iii)

programas estabelecidos para a execução da atuação da Língua, quer em continuum
quer in momenta, aquando da apresentação do Plano de Atividades de 2018.

Da conjugação destes diferentes parâmetros, desenhou-se a macroestrutura que abaixo se
identifica e que, esperemos, dê conta do empenho e dos esforços do Camões, I.P. nos processos de
internacionalização da Língua Portuguesa. Assim:
Língua Portuguesa — Para a expansão do Ensino, da Investigação e do Conhecimento
1. Língua Portuguesa — Endogeneização do Ensino
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Um dos desideratos da atuação do Camões, I.P. é o de alicerçar os países que acolhem ou querem
acolher a oferta do Português como língua curricular nos respetivos sistemas de ensino escolar,
quer no processo de introdução da oferta quer no da consolidação, através do apoio à formação
dos professores, inicial ou contínua.
•

Foram assinados dois novos Memorandos de Entendimento (MdE) com Ministério da
Educação / Departamento Autonómico:
 MdE Comunidade Autónoma de Castela e Leão
 MdE Argélia, com produção de efeitos no ano letivo de 2019-20

 Também foram acrescentadas as seguintes escolas com a cooperação didática do Camões,
I.P.:
País
Bulgária
Costa do Marfim
Namíbia

Argentina

Sófia

Cidade

Escola ESPA

Escola

Plovdiv

Liceu de Humanidades

Razgrad

Escola Vasil Levski

(Projeto piloto)

Windhoek

Otjiwarongo
Buenos
Aires
(Apoio
leitorado)

didático

Collège Albert Schweitzer de Songon
Acacia Secondary School
Cosmos High School
Osire Primary School
IES LV Juan R. Fernández (Secundário)
ENS Sofia B. Spangenberg (Primário
Secundário)
Colégio St. Andrews

e

 Assim, apresentam-se resultados com base nos quais se verifica, em dois anos, o aumento
em 8% do número de estudantes.
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PAÍS

Nº PROFESSORES

APOIO CAMÕES

Nº ALUNOS

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Bulgária

PC com Escolas
Projeto-piloto

7

7

7

471

613

680

Croácia

PC com Escolas
Projeto-piloto

1

1

1

16

15

19

Espanha

MdE Andaluzia,
Extremadura,
Galiza e Castela e

263

263

264

26.830

26.958

26.989

Hungria

PC Escolas

7

4

7

117

119

134

Itália

PC Escola

Noruega

Protocolo
Cooperação

1

1

1

17

11

4

Polónia

Protocolo
Cooperação

1

1

1

156

197

230

2

3

2

19

50

35

2

2

2

160

171

173

284

282

286

27.786

28.134

28.334

3

3

4

948

859

1.155

70

1

PC com Escolas
Projeto-piloto

Rep. Checa

Apoio
Didático e
Bibliográfico

Roménia
SUBTOTAL
Costa
Marfim

Projetopiloto

Namíbia

MdE

23

28

31

1.919

1.931

1913

Senegal*

Protocolo Cooperação ME

435

440

440

44.375

46.200

46.200

Tunísia

MdE

1

1

1

25

43

44

462

472

476

47.267

49.033

49.312

PC Governo da
Cidade Autónoma
de Buenos Aires *

37

37

37

1.825

2.040

2.639

MdE Commonwelth
Mass Education
Department

144

162

163

8.371

9.845

9.980

MdE School Board
of Miami-Dade
County, Florida

6

8

8

613

715

1.176

PC ANEP Administração Nac.
Educação Pública

80

80

110

2.300

2.300

4.000

267

287

318

13.109

14.900

17.795

SUBTOTAL

Argentina

EUA

Uruguai

SUBTOTAL
TOTAL

1.013

1.041

1.080

88.162

92.067

95.441

 Mantém-se o propósito de implementação de MdE de cooperação assinados por Estados
terceiros para a integração curricular da Língua Portuguesa no sistema escolar,
nomeadamente, (i) Costa do Marfim: MdE assinado em março 2015, República
Democrática do Congo: MdE assinado em abril 2015, (iii) República do Congo: MdE
assinado em junho 2010.
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Também, continua em equação a negociação de MdE de cooperação para a integração
curricular da Língua Portuguesa no sistema escolar de (i) Botsuana — Ministério Negócios
Estrangeiros, (ii) Suazilândia — Ministério Negócios Estrangeiros.
• Projetos autónomos de integração curricular da Língua Portuguesa no sistema escolar
Apresentam-se os seguintes dados, com base em dados de elementos da Rede Camões, I.P:
PROJETOS ATIVOS AUTÓNOMOS
PAÍS
França

Estimativa
Nº PROFESSORES
220

Estimativa
Nº ALUNOS
18.000

Argentina

S/D

5.218

Uruguai

157

23.651

2. Apoio ao Ensino da Língua Portuguesa
O apoio ao ensino da Língua Portuguesa tem em conta metodologias de ensino em função dos
públicos e dos espaços de atuação, bem como, ainda, a finalidade desse ensino. É no contexto
destas localizações que o Camões, I.P. pauta, científica e pedagogicamente, a atuação, consoante:
(i) a Língua Portuguesa for ensinada enquanto:
─

Português Língua Estrangeira (PLE)
o

Formação de quadros na área de “Estudos de e em Língua Portuguesa”

o

Formação em “Língua Portuguesa como Língua do Quotidiano” e “Língua
Portuguesa para Fins Específicos (PLE-FE)

─

Português Língua Segunda (PLS) — Formação de quadros de e em Língua Portuguesa”

─

Português Língua de Herança (PLH) — Formação de públicos escolares

─

Português Língua Materna (PLM) — Formação de públicos escolares

(ii) os espaços de ensino
─

instituições de ensino superior

─

organizações internacionais

─

escolas oficiais de países parceiros e associações

─

centros próprios de aprendizagem de PLE, sejam Centros Culturais sejam Centros de
Língua Portuguesa ou Coordenações de Ensino

Da conjugação destes diferentes parâmetros de ação, a exposição a seguir apresentada estruturarse-á da forma infra:
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•

Projeto “Ensino Superior”
o

“Formação superior de quadros de e em Língua e Cultura Portuguesas”

o

“Formação Contínua de Professores de Língua Portuguesa segundo metodologias
específicas para o estatuto da Língua Portuguesa enquanto objeto de ensino —
PLE, PLS, PLH”

o

•

“Formação superior de quadros de e em língua e cultura portuguesas, PLS”

Projeto “Ensino Superior e Organizações Internacionais”
o

“Formação superior ou formação contínua de quadros na área da Tradução e
Interpretação de Conferência”

•

Projeto “Ensino de PLE, Língua do Quotidiano — Sociedade Civil” e “Ensino de PLE/PLS
para Fins Específicos”

•

Projeto “Português Língua de Herança”

Ter-se-á de ter em conta, ainda, que estes projetos são subsumidos por dois dos Programas
anteriormente identificados, nomeadamente:
─

P1 – Programa Português no Mundo

─

P2 – Programa Português Língua de Herança

Convocar-se-á no relato do programa P1: Programa Português no Mundo duas especificidades:
(i) Estatuto da Língua portuguesa enquanto objeto de ensino – Língua Estrangeira (nos países
que não integram o espaço CPLP) e Língua Segunda
(ii) Espaço de atuação dos programas – países desenvolvidos e países APD
Apresentam-se, primeiramente, os dados sobre novas parcerias de trabalho protocoladas,
alteração da tipologia de parceria e cessação de parcerias.
Nova Parceria
Leitorado
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Cessação de
Parceria**

Costa do Marfim —
Escola
Normal
Superior
de
Educação
Guiné Equatorial —
Univ. de Malabo
México —
Guadalajara

Univ.

Espanha — Univ.
de Sevilha

Alemanha — Univ. J.
Gutenberg e Esc. Sup.
Gemersheim

Venezuela
—
Univ.
de
Carabobo
Inst.
Superior
Politécnico
de
Macau *

França — Univ. Lumière

Costa do Marfim — Univ.
Felix H. Boigny

Hungria — Univ. Católica
Pázmány Péter
Irlanda — Univ. de Cork
Itália — Univ. Nápoles
Suor Orsola
Roménia
—
Univ.
Constança
Roménia
—
Univ
Romeno-Americana
EUA — Univ. Estado S.
José

* Certificação de competências didáticas
** Cessação PC: inexistência de interesse em manter cooperação

•

Projeto “Ensino Superior”

o

“Formação superior de quadros de e em Língua e Cultura Portuguesas”

Na presente área, o Camões, I.P. coopera com as seguintes modalidades de graduação, registandose o número de estudantes:
Cursos Livres de Língua e
Cultura Portuguesas /
Culturas da CPLP da
responsabilidade de
Instituição Ensino Superior

CONTINENTE

LP, Língua de
Graduação

LP, Língua
Curricular

EUROPA

5.945

10.256

22.359

ÁFRICA

7.263

26.586

934

AMÉRICA

2.773

8.313

3.132

ÁSIA E OCEÂNIA

3.319

5.643

1.069

19.300

50.798

27.494

TOTAL
Estudantes

o

97.592

“Formação Contínua de Professores de Língua Portuguesa segundo metodologias
específicas para o estatuto da Língua Portuguesa enquanto objeto de ensino —
PLE, PLS, PLH”
Nº
FORMANDOS

PLE

PLS

PLH

1.427

2.852

1.296

TOTAL: 5.575
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Neste espaço, dar-se-á atento enfoque às ações de formação na especificidade do corpo docente
do Camões, I.P.
Assim:
 Formação presencial no estrangeiro
No que respeita aos números totais de formandos e de horas de formação, disponibilizados através
das Coordenações de Ensino Português no Estrangeiro, apresentam-se, em quadro, estes números,
por continente, desde 2015:

Continente

Nº Total Formandos

Nº Total Horas de Formação

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

África

320

223

233

88

193

395

326

66

América

423

405

415

467

62

113

101

140

Europa

609

800

983

788

257

269

735

544

Oceânia

8

29

49

31

5

7

28

4

1.360

1.457

1.680

1.410

517

784

1.190

754

Totais

Comparando os números totais de formandos e de horas de formação entre 2015 e 2018, verificase um aumento de 24% de formandos em 2017 relativamente a 2015, enquanto em 2018 só houve
um aumento de 4%. Estes números têm correspondência no número de horas de formação:
Aumento de 130% em 2017 relativamente a 2015 e de 46% em 2018 tendo em conta o mesmo ano
de 2015.
O gráfico seguinte indica a distribuição do número de formandos, por continente, entre 2015 e
2018.
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o

Formação presencial no Camões, I.P.

Realizou-se a 23 de julho de 2018 o 3º Encontro de docentes EPE, em Lisboa, na Fundação
Calouste Gulbenkian, sob o tema “A mediação no Ensino Português no Estrangeiro”. O principal
objetivo da formação foi a reflexão sobre o conceito de mediação, enquanto atividade que
reduz a distância entre polos de alteridade, apresentando-se como central ao processo de
ensino-aprendizagem e no contexto da educação plurilingue e intercultural. Foi proporcionado,
igualmente, a interação dos docentes da rede EPE, a partilha de experiências e mútuo
conhecimento, valorizando o conhecimento individual, assim como a possibilidade de
construção de redes cooperativas entre as Coordenações de Ensino dos vários países e entre os
docentes dos vários níveis de ensino (básico, secundário e superior).
O Encontro contou com 112 inscrições e estiveram presentes 102 participantes, dos quais 63
responderam ao questionário de avaliação da formação. Registou-se, globalmente, uma
satisfação média de 4.2 (escala 1 a 5).
Tabela: Grau de satisfação dos participantes
A. ASPETOS FORMAIS DA AÇÃO DE FORMAÇÃO
A duração da ação de formação foi adequada.
3,98
O horário das sessões foi apropriado.
4,16
Os momentos de pausas foram suficientes.
4,09
Média de A
4,08
B. ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NA AÇÃO DE FORMAÇÃO
Houve coerência entre os temas e o desenrolar da ação.
4,22
Promoveu-se a interação entre participantes e oradores.
3,94
Média de B
4,08
C. DESEMPENHO DOS FORMADORES
Utilizaram linguagem clara.
4,19
Responderam às dúvidas da assistência.
4,21
No geral, os formadores desempenharam bem as suas funções.
4,24
Média de C
4,21
D. ORGANIZAÇÃO E LOGISTÍCA
O local de realização do curso foi adequado.
4,57
A sala e as instalações estavam ajustadas à formação.
4,52
Média de D
4,55
MÉDIA GERAL

4,23

Os participantes salientaram a atualidade e a relevância do tema, bem como a importância da
partilha de experiências e o convívio entre os participantes. Como aspetos a melhorar, refiram-se,
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por exemplo, o cumprimento mais rigoroso do período de tempo destinado a cada apresentação e
a possibilidade de se organizarem momentos de formação em pequeno grupo.
Foi entregue a cada participante o respetivo certificado de formação de ação de curta duração
acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, do Ministério da Educação,
de acordo com o Decreto-Lei nº 22/2015 de 11 de fevereiro e o Despacho nº 5741/2015.

o

“Formação superior de quadros de e em língua e cultura portuguesas, PLS”

O trabalho desenvolvido ao longo de 2018 em países de língua oficial portuguesa permitiu abranger
25.391 estudantes, que se distribuem pelas seguintes áreas:

CONTINENTE

Nº PAÍSES

ÁFRICA (PALOP)

5

Nº INSTITUIÇÕES

LP, Língua de
Graduação

13

4.667

LP, Língua
Curricular –
Técnicas de
Comunicação
em LP

Cursos Livres de Língua e
Cultura Portuguesas /
Culturas da CPLP da
responsabilidade da
Instituição

20.348

376

25.391

TOTAIS

•

Projeto “Ensino Superior e Organizações Internacionais”

o

“Formação superior ou formação contínua de quadros na área da Tradução e
Interpretação de Conferência”

Na área específica da tradução e interpretação de conferências, destaque-se:
CONTINENTE

Nº UNIVERSIDADES

Nº ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS

Nº FORMANDOS

EUROPA

31

1

2.029

ÁFRICA

5

3

362

AMÉRICA

7

1

643

ÁSIA E OCEÂNIA

1

---

82

CVC / BOLSAS
TOTAL

6
44

5

3.122

De registar a nova cooperação comprometida com as seguintes instituições:
Costa do Marfim
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Senegal

Centro Africano de Estudos Superiores em Gestão
(UEMOA)

EUA

Escola Internacional das Nações Unidas (UNIS)

Será de persistir no trabalho cooperativo do Camões, I.P. no Mestrado de Interpretação de
Conferência, Português Língua Ativa, na Universidade Pedagógica, Maputo – Moçambique, em
articulação com a Direção-Geral de Serviços de Interpretação de Conferência (DG-SCIC) da
Comissão Europeia

e no contexto do Pan-African Masters Consortium in Interpretation and

Translation (PAMCIT), criado por decisão dos chefes dos serviços linguísticos de organizações
internacionais — Organização das Nações Unidas, União Europeia, União Africana, Banco Africano
de Desenvolvimento, e o Grupo dos Estados ACP.
•

Projeto “Ensino de PLE, Língua do Quotidiano — Sociedade Civil” e “Ensino de PLE/PLS
para Fins Específicos”

PLE, LÍNGUA DO QUOTIDIANO
PLE, LÍNGUA DE
ESPECIALIZAÇÃO

ESTRUTURAS

CAMÕES (inclui CVC)

Nº FORMANDOS

28

3.014

8

778

Frequentaram cursos nas áreas da (i) Diplomacia, (ii) Parlamentar, (iii) Forças de Segurança, (iv)
Jornalística, (v) Jurídica, (vi) dos Negócios, (vi) e do Desenvolvimento (vii), presencialmente ou a
distância (CVC), 778 formandos.
•

Projeto “Português Língua de Herança”

O Programa P2 – Português Língua de Herança – concorre para o objetivo referente à valorização
da língua e cultura portuguesas como fator de coesão das diásporas. As ações do Camões, I.P. nesta
área são dirigidas a públicos escolares do ensino básico e secundário dos seguintes países: Europa
— Alemanha, Andorra, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido, Suíça;
África — África do Sul, Namíbia, Suazilândia, Zimbabué, por um lado; e, por outro: América —
Canadá, Estados Unidos da América e Venezuela; na Oceânia, Austrália. Os projetos ou atividades
ocorrem em torno da língua portuguesa enquanto fator identitário das diásporas, vindo a
desenvolver-se o seu ensino como Língua de Herança.
Sob a gestão, in loco, de Coordenadores de Ensino e Adjuntos de Coordenação, apresenta-se, de
seguida, quadros sinopse da atividade desenvolvida na área da docência e aprendizagem, incluindo
o número de professores.
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INDICADORES FÍSICOS 2018-2019
NOVEMBRO DE 2018
ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

N.º PROFS
PAÍS
ALEMANHA

HORAS
LETIVAS

ESCOLAS
2018/2019

PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO 1
PARAL.

INTEGR.

BÁSICO 2/3
PARAL.

SEC

INTEGR.

PARAL.

INTEGR.

Total Alunos

2.724

ALUNOS

37

816

114

967

69

1.120

79

413

76

ANDORRA

2

45

10

33

0

32

55

14

54

188

ESPANHA

23

536

54

0

1.315

0

3.128

0

1023

5.466
788

BÉLGICA

6

141

21

31

567

11

126

0

53

HOLANDA

4

45

8

174

0

59

0

0

0

233

LUXEMBURGO1

25

510

74

850

968

0

586

498

68

2.970

FRANÇA

92

2.005

434

201

12.540

807

492

0

290

14.330

REINO UNIDO

25

545

61

977

501

647

275

701

496

3.597

SUÍÇA

79

1.709

254

3.533

320

4.409

30

1.182

0

9.474

TOTAL EUROPA

293

6.352

1.030

6.766

16.280

7.085

4.771

2.808

2.060

39.770

ÁFRICA DO SUL 2

18

450

152

565

182

558

360

530

26

2.221

3

75

7

0

0

0

56

76

4

136
240

NAMÍBIA

3

1

25

2

216

24

ZIMBABUÉ

1

25

1

0

169

0

156

0

0

325

TOTAL ÁFRICA

23

575

162

565

351

558

572

822

54

2.922

316

6.927

1.192

7.331

16.631

7.643

5.343

3.630

2.114

42.692

67

2.493

1.726

1.428

1.375

252

96

7.370

95

330

995

260

920

0

11.900

14.405

SUAZILÂNDIA

4

TOTAL REDE
OFICIAL
CANADÁ 5

175

EUA (Boston)

250

4.950

EUA (Califórnia)

57

1.254

24

375

442

75

146

0

1.158

2.196

EUA (Newark)

76

825

39

510

121

672

164

95

540

2.102

7.029

158

1.215

1.558

1.007

1.230

95

13.598

18.703

5

197

388

195

231

213

264

1.488

230

3.905

3.672

2.630

2.836

560

13.958

27.561

25

371

0

152

44

100

0

667

EUA (Total)

383

VENEZUELA

58

TOTAL AMÉRICA

616

AUSTRÁLIA

33

7.029

TOTAL REDE
APOIADA

649

7.029

255

4.276

3.672

2.782

2.880

660

13.958

28.228

TOTAL REDE
BÁSICO E
SECUNDÁRIO

965

13.956

1.447

11.607

20.303

10.425

8.223

4.290

16.072

70.920

Tendo em conta o ano letivo de 2018-19, constata-se que, na Rede Oficial, 56% dos alunos
frequentam cursos integrados — nos países europeus, a percentagem ascende a 58%; na Rede
Apoiada, essa percentagem cifra-se em 73%.
Relativamente ao ano de 2015(-16), verifica-se uma evolução em 19% do número de alunos
inscritos em cursos integrados, na Rede Oficial — nos países europeus, a percentagem ascende a
23%.
Ainda, tendo em conta o ano letivo de 2015-16, a Rede do Ensino Básico e Secundário teve um
crescimento de 4%.
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•

Projeto “Plano de Incentivo à Leitura”

Registe-se, como processo motivador das aprendizagens e fomentador da literacia em Língua
Portuguesa, o projeto designado “Plano de Incentivo à Leitura”.
Em 2017-2018, a execução do “Plano de Incentivo à Leitura” (PIL) permite constatar a consolidação
de práticas de promoção da leitura junto da rede EPE. De facto, registaram-se:
1. 41 bibliotecas enviadas para a rede EPE e outros locais, em 2017 e 2018:
 7 bibliotecas enviadas em 2017, assim distribuídas: Alemanha – 2; EUA – 2; Itália – 1;
Suíça – 1; Tunísia – 1;
 34 bibliotecas enviadas, em 2018, assim distribuídas: Alemanha – 1; Bélgica e Holanda –
11; Suíça – 10; Austrália – 12;
2. 1.056 realizações de atividades do PIL, em toda a rede EPE, observando-se um aumento de
65,5%, em relação aos registos do ano anterior;
3. 35 realizações da atividade Visita de Escritor, em toda a rede EPE, observando-se uma
diminuição de 20,4%, em relação aos registos do ano anterior;
4. 57.617 participações de alunos nas atividades do PIL, em toda a rede EPE, verificando-se
um aumento de 18,5%, em relação ao ano anterior;
5. 1.606 participações de professores nas atividades do PIL, em toda a rede EPE, verificandose uma diminuição de 3,6%, em relação ao ano anterior;
As ações do PIL que registaram maior número de realizações na rede EPE, no total, foram a Leitura
Orientada

(280

realizações), Consigo,

Ler

(162

realizações), Semana

da

Leitura

(73

realizações), Dia da Língua Portuguesa (68 realizações), Biblioteca de Turma (66 realizações)
e Visita à Biblioteca (39 realizações).
As ações que registam maior número de realizações (“Leitura Orientada”, “Consigo, Ler”, “Semana
da Leitura”, “Dia da Língua Portuguesa”, “Biblioteca de Turma” e “Visita à Biblioteca”)
confirmam: (i) a importância da leitura acompanhada e orientada, quer seja pelo professor quer
seja por pais, familiares ou outros elementos das comunidades e (ii) a necessidade de reforçar o
acervo de material bibliográfico, para realização de atividades como “Leitura Orientada” e
“Biblioteca de Turma”.
A representatividade da atividade “Consigo, Ler” evidencia o envolvimento de outros elementos
das comunidades na promoção da leitura (visto que se convidam membros das famílias e das
comunidades para participar, com os alunos, nas atividades de leitura). Verificou-se também um
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grande interesse em atividades celebrativas da língua e cultura portuguesas, pela participação
relevante nas atividades de celebração do “Dia da Língua Portuguesa” e da “Semana da Leitura”.
3. Língua e Cultura Portuguesas — Investigação e Conhecimento
•

Investigação

No contexto da promoção da Investigação na área da Língua Portuguesa e Ciências Humanas, o
Camões, I.P. tem três formatos de apoio: Cátedras, Programas de Investigação e Bolsas.
•

“Cátedras Camões” — Dando sequência a este projeto, de registar a abertura de 3 novas
cátedras:
PAÍS

Alemanha
Itália
Chile

UNIVERSIDADE

Universidade de Göttingen
Universidade de Milão*
Universidade de Playa Ancha

IDENTIFICAÇÃO CÁTEDRA

Cátedra José de Almada Negreiros
Cátedra António Lobo Antunes
Cátedra Fernão de Magalhães

O número de Cátedras e Programas de Investigação ascende, presentemente, a 49; integram-nos
382 investigadores associados.
Da análise dos relatórios das Cátedras, será de assinalar:
─

128 publicações, em 2018;

─

Cerca de 201 linhas de investigação identificadas.

o

Bolsas de Estudo Língua e Cultura

O Camões, I.P. gere um conjunto de bolsas destinadas a cidadãos estrangeiros e portugueses
através dos quais apoia e promove prioritariamente:
(i)

o estudo e a investigação da área da língua e cultura portuguesas;

(ii)

a formação científica ou profissional na área de português língua não materna;

(iii)

a formação e ou o aperfeiçoamento na área da tradução e interpretação de
conferências.

De acordo com o Regulamento do Programa de Bolsas de Estudo, aprovado pelo Despacho n.º
1251/2011, de 14 de janeiro (Despacho conjunto do Ministério da Tutela e do Ministro das
Finanças), são atribuídas bolsas de estudo no âmbito dos seguintes programas: (i) Curso Anual; (ii)
Curso de Verão; (iii) Programa Fernão Mendes Pinto; (iv) Programa Pessoa; (v) Programa Vieira; (vi)
Programa de Investigação.
No quadro infra, o levantamento do número de bolsas em 2018.
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Programas

Curso Anual

Bolsas de Estudo de Língua e Cultura
Portuguesas do Camões, I.P.
1º
2º
TOTAL
Semestre
Semestre
2018
2018
16
18
34

Curso Verão
Fernão Mendes
Pinto
Pessoa

0
87

40
87

40
174

---

----

----

Vieira

3

3

6

Investigação
Total

10
116

16
164

26
280

•

Conhecimento

o

Repositório “Biblioteca Digital Camões”

No âmbito do programa Simplex+, e tendo em vista a transformação digital dos serviços assente na
desmaterialização dos processos e na otimização dos recursos, foi consolidada, em 2018, a
migração total dos conteúdos da Biblioteca Digital Camões (BDC) para a plataforma BiblioNET
(Sistema de Gestão de Bases de Dados de Bibliotecas), solução já utilizada pelas bibliotecas físicas
do Camões, I.P.
Este

sistema,

cujas

características

técnicas/funcionais

se

adequam

à

gestão

e

comunicação/interoperabilidade de informação bibliográfica permitiram, igualmente, dar resposta
ao projeto “Diretório dos Repositórios Digitais (DRD)”, promovido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, em articulação com o Ministério da Cultura, cujo objetivo é a criação
de um referencial de acesso aos repositórios digitais de Portugal na área da ciência e da cultura.
Em consequência, a BDC adotou a lógica de funcionamento enquanto repositório, sendo essa
mudança originadora de duas grandes mudanças:
a) a aposta, em quantidade e qualidade, na meta informação (meta dados) que
descreve os objetos, o que facilita e potencia a recuperação de informação, bem
como a interoperabilidade entre sistemas de natureza semelhante;
b) a alteração da natureza dos itens que compõem a BDC, passando de uma realidade
composto por apenas documentos textuais (monografias, publicações em série,
etc.), para uma realidade de objetos digitais, em consonância com a natureza de
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um repositório digital; assim sendo, são considerados objetos digitais quaisquer
itens que acrescentem valor informativo (e.g. um livro digital, uma página web,
uma base de dados).
A BDC encontra-se organizada/estruturada de acordo com grandes áreas temáticas e, dentro
destas, subáreas mais específicas. Na sequência da restruturação concetual já referida foram assim
criadas novas áreas temáticas:


Investigação - Protocolos de Cooperação – produção científica relacionada com
entidades com protocolos de cooperação com o Camões, I.P., designadamente
Cátedras;



Comunicação – objetos digitais da autoria/responsabilidade do GDC;



Avaliação e Auditoria – objetos digitais orientadores ou com o intuito de reporte
institucional;



Centro Virtual Camões – objetos digitais do CVC (incluindo exposições bibliográficas,
bases temáticas e recursos individuais);



Cooperação – objetos digitais da área da DSC, produzidos interna ou externamente.
Objetos Digitais Publicados

Área temática

Quantidade de
objetos publicados
2017

2018

DISSERTAÇÕES E TESES

6

---

HISTÓRIA

1

---

INVESTIGAÇÃO - CÁTEDRAS
CAMÕES

52

64

INVESTIGAÇÃO - PROTOCOLOS DE
COOPERAÇÃO

1

---

LÍNGUA

15

---

REVISTAS E PERIÓDICOS

130

261

COMUNICAÇÃO

6

---

AVALIAÇÃO E AUDITORIA

32

1

CENTRO VIRTUAL CAMÕES

42

---

COOPERAÇÃO

20

2

305

328

TOTAL

Entre 2016 e 2018, registou-se um incremento de 21% em objetos digitais publicados pelo Camões,
I.P.
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CONTEÚDOS, CREDITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
 Conteúdos
o

“Diferenciação dos públicos escolares das diásporas: adequação de metodologias de
ensino da língua portuguesa”

Desde maio de 2017 que um grupo de trabalho, constituído por elementos do MENJE, do Camões,
I.P., da Coordenação de Ensino do Luxemburgo e de um elemento do Ministério da Educação de
Portugal (DGE) tem vindo a trabalhar na elaboração do documento de enquadramento dos Cursos
Complementares. Recorde-se que esta oferta formativa decorre do Memorando de Entendimento
(MdE) sobre o ensino português, assinado no dia 5 de abril de 2017, entre as autoridades
portuguesas e luxemburguesas.
Durante o ano de 2018, o trabalho de elaboração do documento concetual foi realizado a distância,
através de interação por correio eletrónico e via skype, e presencialmente. Em Lisboa, nos dias 19 e
20 de julho de 2018, decorreu uma sessão presencial para a monitorização dos cursos
complementares, tendo ficado consolidada a estrutura dos documentos de referência para a
organização pedagógica e administrativa dessa oferta formativa. A aprovação final do documento
irá ocorrer, previsivelmente, durante o primeiro semestre de 2019.
O processo de elaboração dos documentos e de materiais foi acompanhado pela CEPE, que, a par
de sessões presenciais, tem proporcionado momentos de formação aos docentes, sobre temáticas
relevantes para o desenvolvimento profissional dos docentes.
Ao abrigo deste MdE, no ano letivo de 2018/2019 estão a funcionar 58 cursos complementares,
frequentados por 586 alunos.
o Criação de materiais de ensino para fins específicos
Ao longo de 2018, a DSL consolidou um trabalho já iniciado em anos anteriores de análise e
acompanhamento científico-pedagógico na área da língua portuguesa, tendo em conta contextos
específicos de intervenção e públicos envolvidos, designadamente: (i) Português para Fins Militares,
(ii) Português na Saúde, (iii) Português na Comunicação Social
Assim, além de análises e pareceres técnicos a solicitações da Direção de Serviços da Cooperação
(DSC), foram analisados e acompanhados os projetos desenvolvidos por aquela Direção em que a
componente de língua portuguesa assumia maior relevância, tendo a DSL participado em painéis de
seleção para manifestações de interesse no âmbito dos referidos projetos.
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Destaca-se, neste âmbito, o trabalho de coordenação científica e didática realizado no âmbito da
cooperação técnico-militar, que conduziu à publicação do segundo manual “Português em Marcha
– nível B1” e ao início do trabalho de criação do terceiro manual de fins específicos para contexto
militar “Português em Marcha – nível B2”.
Em 2018, foram realizados 10 cursos de português na área técnico-militar, no total de 1.200 horas,
envolvendo 158 formandos (29 oficiais, 96 sargentos e 33 praças).

o

Cursos de aprendizagem de Português Língua de Herança (PLH) e de Português Língua
Materna (PLM) a distância — Plataforma Português Mais Perto

Verificando-se a existência de um novo público escolar na diáspora, crianças e jovens que iniciaram
o percurso educativo em Portugal, em virtude da emigração temporária dos seus pais, e que se
encontram a residir no estrangeiro, tendo no seu horizonte voltar ao sistema escolar português, o
Camões, I.P. desenvolveu um sistema de cursos de Português Língua Materna (PLM) a distância,
recorrendo a uma parceria com a Porto Editora.
Assim, o Camões, I.P. e a Porto Editora, através da plataforma digital “Português mais Perto”
disponibilizaram a aprendizagem da leitura e escrita de Português Língua Materna (PLM), adaptada
aos currículos nacionais portugueses, do 1º ao 12º ano (1º, 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário), que
pode ser feita de forma autónoma ou com tutoria. Acresce que “Português mais Perto” também
oferece cursos de Português Língua de Herança (PLH), para acolher crianças e jovens que não
disponham dos cursos presenciais da rede do Camões, I.P., tendo estado disponíveis quatro níveis
de proficiência em 2018: A1, A2, B1 e B2.
Em 2018, registaram-se 77 inscrições individuais sem tutoria (29 em PLM e 48 em PLH) e 12, com
tutoria (7 em PLM e 5 em PLH).
A par com as inscrições registadas diretamente na plataforma e com o objetivo de reforçar a
utilização deste recurso, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., criou um projetopiloto, iniciado no ano letivo de 2017/2018 de utilização da plataforma por alunos e professores de
turmas da rede não oficial deste instituto, com o intuito de se familiarizar os possíveis utilizadores
com a plataforma, evidenciando as suas potencialidades e criando massa crítica para uma maior
divulgação deste recurso. Ainda ao abrigo do protocolo, os tutores, que são professores nestes
países, receberam formação a distância para utilização da plataforma.
Em 2018, foi concluído o primeiro ano de implementação do projeto, concretizado na América do
Norte, no Canadá e nos Estados Unidos da América (EUA), tendo sido estabelecido um protocolo
com 11 escolas, 33 professores e 486 alunos.
Ainda no terceiro trimestre de 2018, este instituto manteve o projeto-piloto, integrando novas
escolas e novos alunos nos EUA e Canadá, bem como novos países, mercê de uma estratégia de
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diversificação colocada em prática, permitindo o acesso dos alunos a conteúdos de qualidade em
áreas não abrangidas pela nossa rede, mas alargando a aplicação do projeto a mais três países,
nomeadamente a África do Sul, a Austrália e a Venezuela. O projeto-piloto envolveu, assim, no final
de 2018, cinco países, 18 escolas e 500 alunos, oferecendo, em várias cidades da África do Sul, da
Austrália e da Venezuela, assim como em vários estados/regiões do Canadá e dos EUA, condições
para a criação de exemplos de boas práticas e utilização de uma plataforma de conteúdos
interativos multimédia, para apoio ao ensino/aprendizagem do português.
Um dos principais resultados deste projeto-piloto é a intenção já manifestada pelo Conselho
Consultivo Consular do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco de alargamento de utilização
da plataforma a todas as escolas comunitárias e do ensino oficial onde se aprende português.

o

Cursos de formação contínua de PLE nas áreas do conhecimento linguístico,
pedagógico-didático e cultural — Cursos em linha

Em 2018, o Camões, IP disponibilizou 66 edições de cursos a distância, nas áreas de: português
língua estrangeira (48 edições de 6 cursos: 497 alunos); português para fins específicos (5 edições
de 3 cursos: 20 alunos); formação de professores (11 edições de 6 cursos: 96 formandos); tradução
(1 edição de 1 curso: 8 formandos); e cooperação para o desenvolvimento (1 edição de 1 curso: 12
formandos).
Registaram-se 633 inscrições, representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior,
sendo as principais áreas de intervenção os cursos de Português língua estrangeira e de formação
de professores.
Para efeitos de síntese, contabilizou-se apenas uma edição por nível/modalidade de curso.
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Áreas / Cursos

N.º de Alunos

Cooperação

12

501 - Introdução à Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

12

Formação de Professores

96

203 - Escrita Criativa - NI

9

212 - Aprendizagem e Ensino de Português Língua Não Materna

10

214 - Didática do Português Língua de Herança

20

210 - Pragmática Linguística e Ensino do Português: a Comunicação Oral e Escrita

8

217 - TMePL2 - Tecnologias Móveis para o Ensino de Português L2

16

218 - O Desafio da Diferença: Abordagens de Diferenciação Pedagógica no Ensino de Línguas

33

PLE - Língua do Quotidiano

497

314 - Português para Estrangeiros - A1/A2 (PHF)

12

308 - Português para Estrangeiros - A1 - Autoaprendizagem

114

308 - Português para Estrangeiros - A1 - Básico

30

308 - Português para Estrangeiros - A1 - Premium

52

308 - Português para Estrangeiros - A2 - Autoaprendizagem

67

308 - Português para Estrangeiros - A2 - Básico

3

308 - Português para Estrangeiros - A2 - Premium

16

308 - Português para Estrangeiros - B1 - Autoaprendizagem

40

308 - Português para Estrangeiros - B1 - Básico

17

308 - Português para Estrangeiros - B1 - Premium

20

308 - Português para Estrangeiros - B2 - Autoaprendizagem

37

308 - Português para Estrangeiros - B2 - Básico

8

308 - Português para Estrangeiros - B2 - Premium

24

308 - Português para Estrangeiros - C1 - Autoaprendizagem

29

308 - Português para Estrangeiros - C1 - Básico

12

308 - Português para Estrangeiros - C1 - Premium

16
20

PLE - Língua para Fins Específicos
208 - Laboratório de Escrita Criativa - NA

9

307 - Português para Negócios

2

313 - Introdução ao Português Jurídico

9

Tradução

8

401 - Tradução e Tecnologias de Informação Linguística

8
Total
Geral

o

633

Certificação de proficiência PLH — Público infanto-juvenil

A certificação das aprendizagens no Ensino Português no Estrangeiro (EPE) é um projeto
desenvolvido pelo Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. (Camões, I.P.), em
articulação com a Direção-Geral da Educação (DGE), de acordo com as Portarias n.º 232/2012, de 6
de agosto e n.º 246/2017, de 3 de agosto e, ainda, de acordo com a Portaria nº 102/2013, de 11 de
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março. Em cada ano, são produzidas, pela DPFC, 30 provas para três épocas de exame (10 provas
por época) para executar a certificação em PLH.
Em 2018, os exames de Certificação EPE realizaram-se em 14 países, por 4.115 alunos, em 58
centros de exame, tendo sido aplicados por 408 vigilantes, conforme explicitado no quadro
seguinte:
País
África do Sul
Alemanha
Austrália
Bélgica
Canadá
Espanha/Andorra
Estados Unidos da América
França
Luxemburgo
Países Baixos/Holanda
Reino Unido
Suíça
Venezuela
Zimbabué
Total

Nº
Centros
de Exame
3
6
3
1
7
1
4
13
4
1
4
7
3
1
58

Nº
Vigilantes
EPE
19
35
6
6
65
22
3
24
68
248

Nº
Vigilantes
externos
21
12
4
29
34
5
6
4
10
19
13
3
160

Nº Provas % Provas
realizadas realizadas
p/ país
91
2,2%
604
14,6%
45
1%
69
1,6%
117
2,8%
49
1,1%
110
2,6%
837
20,3%
180
4,3%
52
1,2%
432
10,4%
1352
32,8%
130
3,1%
47
1,1%
4115
100%

Em relação a 2017, verificou-se um aumento de 3,1% no número de provas realizadas; registase um aumento de 26% relativamente a 2013, 1º ano de realização das provas de exame de
certificação (3.268 provas em 2013).
A consolidação deste Projeto – que mobiliza toda a rede EPE – confirma-se com uma avaliação
bastante positiva quer dos alunos quer dos professores envolvidos, cuja satisfação com o processo
é aferida através de inquérito de satisfação, realizado online, tendo-se registado, em 2018, para os
docentes, uma média de satisfação de 4,3, igual à do ano anterior (escala 1 [pior] a 5 [melhor]) e,
em relação aos alunos (mesma escala), uma média de satisfação de 4,2, superior à média de 3,9 de
2017. No inquérito aos alunos, a resposta à questão sobre a satisfação global com a prova de
exame - Globalmente, fiquei satisfeito por ter feito esta prova - apresenta uma média de 4,4, em
comparação com o valor de 4,14, de 2017.
O quadro seguinte apresenta a evolução em cada país desde o ano inicial, registando-se um
crescimento globalmente sustentado de 27,8% desde o seu lançamento.
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PAÍS
África do Sul
Alemanha
Austrália
Bélgica
Canadá
Espanha/Andorra
EUA
França
Luxemburgo
Países Baixos
Namíbia
Reino Unido
Suíça
Venezuela
Zimbabué
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

151

82

14

23

60

91

161
-18
231
-149
952
-88
18
286
1.149
-16
3.219

586
-34
132
78
134
666
155
39
16
523
1.341
66
3.852

724
12
49
73
37
95
753
146
39
15
346
1.490
126
15
3.934

777
19
55
98
45
76
883
127
38
2
298
1.427
100
21
3.989

674
24
78
96
67
112
820
131
59
291
1.382
138
30
3.962

604
45
69
117
49
110
837
180
52
432
1352
130
47
4.115
23.071

Tendo em vista a validação da uniformidade de aplicação das provas, foi realizada uma auditoria ao
processo de administração dos exames.
A equipa de auditoria designada para 2018 deslocou-se ao centro de exames de Bruxelas, na 2ª
época da certificação EPE (Europa e América), realizada no dia 16 de junho de 2018. A CEPE
BeNeLux realizou, no total, 301 provas de certificação. No centro de exames de Bruxelas,
realizaram-se 69 provas.
As evidências recolhidas no decorrer da auditoria permitiram assegurar o cumprimento de todas as
regras definidas, garantindo a fiabilidade do processo. As visitas de auditoria no dia do exame
contribuem para a aferição do sistema de certificação das aprendizagens, potenciando a
responsabilização dos diferentes intervenientes, nomeadamente dos membros do secretariado dos
exames e dos professores aplicadores, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da
certificação.
No que respeita à aferição da satisfação dos alunos com a realização dos exames de certificação, foi
realizado, tal como em 2017, um inquérito online.
Nas médias das respostas dos alunos, apresentadas no quadro seguinte, regista-se uma melhoria
em todas as questões do inquérito, em comparação com os dados de 2017. Em 2018, a média
obtida, em todas as questões, é de nível bom (média de 4 ou superior) – o que traduz uma
satisfação crescente dos alunos com o processo de certificação.
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A resposta à questão sobre a satisfação global com a prova de exame - Globalmente, fiquei
satisfeito por ter feito esta prova – - mostra uma melhoria em relação ao ano anterior,
apresentando um valor de 4,4 (escala 1 [pior] a 5 [melhor]), em comparação com o valor de 4,14,
de 2017.
A1

A2

B1

B2

C1

Média
2018

Média
2017

A

B

C

A

B

C

A

B

A

A

1. As salas e as instalações onde fiz a prova eram boas.

4,0

4,6

4,0

4,4

4,1

4,3

4,0

4,2

4,1

4,2

4,2

3,88

2. A duração da prova foi suficiente.

4,1

4,2

5,0

4,5

4,5

4,5

3,9

4,2

4,5

4,6

4,4

3,83

3. Os materiais usados na prova eram bons.

3,9

4,8

5,0

4,5

3,8

4,8

3,8

4,1

4,3

4,1

4,3

3,96

4. As instruções foram úteis para realizar as tarefas da
prova.
5. A prova tinha um grau de dificuldade adequado ao
meu nível.
6. Os temas e textos da prova eram adequados à minha
idade.
7. Globalmente, fiquei satisfeito por ter feito esta
prova.

4,2

4,6

4,0

4,6

4,4

4,3

4,0

4,1

4,3

4,2

4,3

4,04

4,1

4,4

5,0

3,8

4,0

4,3

3,9

3,9

4,1

3,7

4,1

3,67

4,2

4,6

3,0

4,3

3,8

4,5

3,9

4,2

4,2

4,2

4,1

4,09

4,3

4,4

5,0

4,6

4,1

4,8

4,1

4,2

4,4

4,1

4,4

4,14

Em 2018, os alunos que realizaram as provas de nível A1 C, A2 C e A2 A foram os que se mostraram
globalmente mais satisfeitos com a prova (médias acima de 4,5).
Os alunos que registaram uma média de satisfação global mais baixa (ainda assim de nível bom,
4,1) foram os dos níveis A2 B, B1 A e C1. Na prova A2 B, os aspetos mais críticos registam-se na
questão 3. Os materiais usados na prova eram bons e na questão 6. Os temas e textos da prova
eram adequados à minha idade; Na prova B1 A, os aspetos mais críticos registam-se na questão 3.
Os materiais usados na prova eram bons, na questão 5. A prova tinha um grau de dificuldade
adequado ao meu nível e na questão 6. Os temas e textos da prova eram adequados à minha idade;
Na prova C1, o aspeto mais crítico, com classificação de 3,7, foi a questão 5. A prova tinha um grau
de dificuldade adequado ao meu nível.
Em 2018, as questões que obtiveram uma média de classificação mais elevada correspondem, por
esta ordem, aos seguintes itens: 2. A duração da prova foi suficiente; 3. Os materiais usados na
prova eram bons; 4. As instruções foram úteis para realizar as tarefas da prova.
As questões em que se verifica maior melhoria na satisfação dos alunos, em comparação com as
médias obtidas em 2017, são relativas (i) à duração da prova (questão 2. A duração da prova foi
suficiente - média de 4,4, face a 3,83 em 2017), o que se explica pela alteração na duração das
provas, introduzida em 2018, através da aplicação do disposto na Portaria n.º 246/2017, publicada
no Diário da República n.º 149/2017, Série I de 2017-08-03; (ii) à adequação da prova ao nível de
proficiência dos alunos (questão 5. A prova tinha um grau de dificuldade adequado ao meu nível média de 4,1, face a 3,67 em 2017).
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o

Certificação de proficiência PLE — Público infanto-juvenil

Para certificar o público infanto-juvenil, foi criado um modelo conceptual e foi assinado protocolo
com IAVE (Instituto de Avaliação Educativa, IP) para desenvolvimento de plataforma eletrónica de
e-assessment.
A introdução do português nos sistemas de ensino de vários países, como língua de opção
curricular, tem vindo a criar contextos de ensino e aprendizagem da língua portuguesa em
ambientes formais, em que não existe a componente de aprendizagem da língua por imersão.
Sendo contextos com um público juvenil distinto dos alunos de português como Língua de Herança
(PLH), surgiu a necessidade de conceber um sistema de certificação diferenciado para este público,
cuja aprendizagem do português como Língua Estrangeira (PLE) se concretiza em ambiente
exclusivamente formal.
Em 2018, foram realizadas diversas ações, nomeadamente,
•

a nível da divulgação, foi disponibilizada informação no portal do instituto sobre este
exame e enviada documentação informativa sobre o exame à rede externa, para
contactos junto de autoridades educativas locais/regionais/nacionais;

•

a nível dos itens da prova, foram parametrizados os itens de exame na plataforma,
criados itens para construção de banco de itens e foi efetuada a pilotagem e calibração
de itens;

•

a nível da preparação logística para aplicação das provas, foram aferidas com as CEPE,
Centros Culturais Portugueses e CLP, as condições técnicas para a realização dos exames
e inclusão nos centros do exame Camões, Júnior;

•

a nível das condições técnicas/informáticas, foi identificado o software para suporte de
banco de itens e aprofundada a parceria com o IAVE, para desenvolvimento da
plataforma TAO.

o

Certificação de proficiência PLE — Público adulto

A certificação de proficiência PLE para um público adulto realiza-se no âmbito do Centro de
Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira (CAPLE), fazendo o Camões, IP parte da
sua Comissão Consultiva. No que se refere a Locais de Aplicação de Exame (LAPE) de exames
aplicados pelo CAPLE (4.733 exames em 2018), as estruturas que fazem parte da rede do Camões,
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IP – Leitorados, Centros de Língua Portuguesa, Cátedras, Centros Culturais ou Universidades
apoiadas por protocolos de cooperação, representam a quase totalidade dos LAPE no estrangeiro.

 Creditação

o

Inclusão da língua portuguesa nos sistemas de línguas de entrada ao ensino
superior dos EUA, designado Scholastic Assessment Test

No final do ensino secundário, as universidades dos EUA avaliam as candidaturas dos estudantes
com base nas classificações escolares, incluindo competências em línguas estrangeiras.
Desde 2017, os estudantes do ensino secundário nos EUA podem ter acesso aos exames do
National Exams in World Languages (NEWL) de língua portuguesa para obter créditos no acesso às
principais instituições norte-americanas de ensino superior.

Decorreu no dia 26 de abril de 2018 a 2.ª Edição do Exame de Português NEWL, realizado por 215
alunos, valor quatro vezes superior ao registado em 2017 (54). O maior número de inscrições
verificou-se nos Estados de Massachusetts (70) e de Nova Jérsia (90), onde estão sedeados os dois
gabinetes da CEPE-EUA, tendo-se verificado 16 inscrições de uma escola no Estado da Flórida.
Estes exames são desenvolvidos por uma organização privada, o College Board, à qual as escolas do
ensino secundário e instituições de ensino superior públicas e privadas têm de aderir para,
respetivamente, aplicar os testes aos seus alunos ou para utilizar os seus resultados como requisito
de admissão.
Foi assinado, em janeiro de 2018, o Memorando de Entendimento entre a American Councils for
International Education e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., tendo sido
acordado o pagamento de um apoio financeiro no valor de 4.000,00€ à American Councils for
International Education, para apoiar os custos das propinas de estudantes portugueses ou lusoamericanos, que se candidatem ao Exame de português NEWL e a participação de professores de
português nas oficinas/workshops de desenvolvimento profissional, promovidos pela AC/NEWL.

o

Acreditação de Escolas e Centros Associados;
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No âmbito da Rede de Escolas e Centros Associados do Camões, I.P., em 2018, foi alargado o
número já existente de escolas e centros associados, com duas novas adesões, por escolas nos
Estados Unidos da América e em França. O número total de escolas e centros associados era, em
2018, de 21 escolas.
Também em 2018, foi iniciado o processo de integração da primeira escola de línguas em Espanha,
segundo o Sistema de Acreditação da Qualidade.

3.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO
3.1. PLANEAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

No ano 2018, das atividades desenvolvidas ao nível do Planeamento e Desenvolvimento
Organizacional, destacam-se as seguintes ações:
(i)

Assegurou a continuidade da implementação dos planos de ação de melhoria tendo por
base nos resultados obtidos no Inquérito de Satisfação Interno, potenciando a satisfação
dos colaboradores;

(ii) Promoveu a continuidade do processo de acolhimento e integração de novos
colaboradores;
(iii) Procurou desenvolver trabalho em rede/parceria (tanto a nível interno como externo);
(iv) Procurou padronizar a documentação de processos e procedimentos internos;
(v) Assegurou a continuidade do programa “Bem Estar Camões, I.P.”;
(vi) Apoiou e integrou o grupo de trabalho da implementação do RGPD no Instituto.
A valorização profissional dos recursos humanos e o consequente desenvolvimento das suas
competências constituem fatores decisivos para a melhoria do desempenho organizacional.
Neste sentido, em 2018, destacam-se as principais atividades desenvolvidas ao nível da avaliação
e formação dos recursos humanos do Camões, I.P.:
(i) diagnóstico das necessidades de formação e respetiva elaboração do Plano Anual de
Formação no âmbito do PeFi [1];
(ii) acompanhamento e monitorização do Plano de Formação;
(iii) apuramento dos impactos e respetiva avaliação da formação;

[1]

Plano Estratégico de Formação Integrada.
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(iv) elaboração do Relatório de Gestão da Formação a reportar à Direção-Geral de Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto entidade coordenadora da
formação profissional da Administração Pública.
Assegurar ainda o apoio à Rede Externa do Camões, I.P., designadamente na abertura dos
procedimentos concursais locais, com vista a regularizar os vínculos de 11 trabalhadores.
Enquanto instrumento operacional do Plano Estratégico de Formação Integrada (PeFi), o Plano de
Formação 2018 alcançou uma taxa de execução de 92,31%.
No âmbito da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) foram
realizadas ações de formação e apresentados contributos para a operacionalização do
Regulamento no contexto do Camões, I.P., salientando-se o mapeamento dos dados na área de
recursos humanos, os modelos e políticas de segurança nesta área, bem como a Avaliação de
Impacto Sobre a Proteção de Dados (DPIA) relativa aos dados biométricos.

Fonte: Balanço Social 2018

Durante o período em análise, no âmbito da gestão administrativa de recursos humanos, foram
concretizadas e/ou desenvolvidas várias atividades, destacando-se, entre outras:
(i)

a comunicação mensal a todo o Camões, I.P. das entradas e saídas de trabalhadores
ocorridas em cada mês;

(ii)

o envio mensal de ficheiros com o controlo das valorizações remuneratórias dos
trabalhadores do Camões, I.P., decorrentes do processo de descongelamento das
carreiras;

(iii) a entrega mensal de ficheiros de descontos para a Autoridade Tributaria e Aduaneira,
Caixa Geral de Aposentações, ADSE, Tribunais, Solicitadores e Agentes de Execução, bem
como para outras entidades;
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(iv) Procedeu-se ao registo trimestral, na base de dados do Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE), disponibilizada pela Direção-Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP), dos elementos referentes aos recursos humanos do Camões,
I.P.;
(v)

Procurou-se dar continuidade ao projeto de desenvolvimento de um guia com Perguntas
Frequentes no âmbito da gestão administrativa de recursos humanos;

(vi) Participação no Grupo de trabalho criado para elaboração do Despacho n.º 4943/2018,
de 11 de maio, que aprovou as percentagens dos rendimentos brutos da categoria A
auferidos pelo desempenho no estrangeiro de funções ou comissões de caráter público
ao serviço do Estado Português não sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares para cada país;
(vii) Parametrização da aplicação de processamento de vencimentos de forma a acomodar a
operacionalização do despacho atrás referido bem como assegurar todas as correções
aos processamentos e reportes à Autoridade Tributária em conformidade com aquele
diploma;
(viii) O programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração
Pública e no Setor Empresarial do Estado – PREVPAP, abrangeu no Camões, I.P. 16
trabalhadores, dos quais 5 para os Serviços Internos e 11 para a Rede Externa. Em 2018
foi assegurada a abertura dos procedimentos concursais e instrução dos processos com
vista à regularização dos 5 trabalhadores dos serviços internos;
No seguimento do desafiante contexto de complexidade de gestão de recursos humanos, fruto da
diversidade de carreiras coexistentes no Camões, I.P., designadamente, Dirigente, Geral,
Informática, Professores, Leitores, Agentes de Cooperação e Bolseiros, a DPRH[2] tem procurado,
não obstante o deficit de recursos humanos com que se deparou no período em análise,
responder às diversas solicitações dos trabalhadores.
Ao longo do ano de 2018, a DPRH registou na Sede 52 entradas de trabalhadores no Camões, I.P.,
contrapondo com 48 saídas (vd. detalhe no Balaço Social 2018).

[2]

Divisão de Planeamento de Recursos Humanos.
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A 31 de dezembro de 2018, o número de trabalhadores do Camões, I.P. encontrava-se distribuído
da seguinte forma: (i) 153 trabalhadores efetivos; (ii) 335 professores e 48 leitores da Rede EPE; e
(iii) 69 agentes de cooperação, conforme seguinte quadro[3].
Tendo o Mapa de Pessoal aprovado para 2018 um total de 173 postos de trabalho (Sede) o n.º de
efetivos a 31 de dezembro de 2018 fixou-se nos 153 trabalhadores comparado com os 149 a 31 de
dezembro de 2017.
N.º de Postos
Aprovados 2017
Dirigentes - Direção Superior
4
Dirigentes - Direção intermédia - Diretores de Serviço
3
Dirigentes - Direção intermédia - Chefe de Divisão
13
Diplomatas
0
Técnico Superior
98
Informática
4
Coordenador Técnico/Assistente Técnico
45
Assistente Operacional
6
Total
173
Professores/Coordenadores/Adjuntos
379
Leitores
Total
379
Cargo/Categoria

Agentes de Cooperação

Total

N.º de Postos Ocupados
a 31-12-2017
3
3
12
1
84
4
38
4
149
325
49
374

N.º de Postos
Aprovados 2018
4
3
13
0
98
5
44
6
173
379
379

N.º de Postos Ocupados
a 31-12-2018
4
5
14
4
82
5
35
4
153
335
48
383

Variação
2017/2018
1
2
2
3
-2
1
-3
0
4
10
-1
9

150

60

130

69

9

150

60

130

69
Total da variação anual

9
22

Esta variação anual deveu-se sobretudo, à alteração da estrutura orgânica deste Instituto,
operada pelo Decreto-Lei n.º 48/2018, de 21 de junho, e subsequentemente o aditamento de
unidades orgânicas nucleares e flexíveis pela Portaria n.º 215/2018, de 19 de julho, onde se
verificou um incremento no número de dirigentes intermédios de 1.º e 2.º grau, transitando de
um total de 3 dirigentes intermédios de 1.º grau para um total de 5, e de 13 dirigentes
intermédios de 2.º grau, para um total de 15. Tal facto, implicou assim, um cômputo de 177
postos de trabalho necessários no mapa de pessoal da Sede do Camões, I.P. no ano em apreço.
No quadro abaixo apresentam-se alguns indicadores no âmbito da gestão administrativa de
recursos humanos (Quadro 13).
Indicadores no Âmbito da Gestão Administrativa
690

Declarações/Documentação emitida no âmbito da rede EPE e Sede

120

Processo de inscrição/renovação/cessação de cartões ADSE

300

Processos de inscrição/renovação proteção de doença no estrangeiro (S1)

732

Nº documentos de despesa de saúde enviados para comparticipação na ADSE

71

Atos publicados em Diário da República

5

Anúncios de Procedimentos Concursais publicados em Jornal de expansão nacional

[3]

Reporte trimestral do SIOE – Sistema de Informação da Organização do Estado - Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro
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18

Processos instruídos de Seguro Social Voluntário a Agentes de Cooperação

61

Tratamento de processos de mobilidade interna na categoria

6

Tratamento de processos de consolidação da mobilidade na categoria, intercarreiras e intercategorias

4

Tratamento de processos de mobilidade estatutária de docentes

22

Gestão de processos de início/cessação/renovações de comissões de serviço de Dirigentes Superiores e Intermédios

9

Desenvolvimento e/ou conclusão de procedimentos Concursais e PREVPAP

123

Registo de candidaturas espontâneas
Fonte: DPRH

De acordo com o Balanço Social do ano de 2018, destacam-se os seguintes indicadores: (i) taxa de
feminização de 71,90% (77,18% em 2017); (ii) taxa de tecnicidade de 53,59% (56,38% em 2017);
(iii) índice habilitacional[4] de 72,55% (70,47% em 2017); (iv) nível etário [55-69] (igual a 2017) e
(v) nível de antiguidade [15-24] (igual a 2017).
2016

2017

2018

Taxa de Feminização

75,32%

77,18%

71,90%

Taxa de Tecnicidade

55,84%

56,38%

53,59%

Índice habilitacional

70,13%

70,47%

72,55%

30,87%

30,07%

38,26%

37,91%

Grupo etário [55-69 anos]
Nível de antiguidade [15-24 anos]

35,71%

Fonte: DPRH

Perante os indicadores apresentados, poderemos definir o trabalhador tipo do Camões, I.P. como
sendo técnico superior, do sexo feminino, com escolaridade superior, tendo uma idade entre os
55 e os 69 anos e antiguidade na Administração Pública entre os 15 e 24 anos.

3.2. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Em 2018, o planeamento e controlo orçamental revelou-se decisivo num contexto de grande
exigência. Em termos de execução orçamental, em particular, no que respeita à despesa com
aquisição de bens e serviços, esta foi fortemente condicionada pelas cativações determinadas pela
Lei do Orçamento do Estado e pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental, que impossibilitaram a
regularidade do exercício orçamental, condicionando os processos de despesa do instituto.
[4]

N.º de trabalhadores com com instrução superior / n.º de trabalhadores *100
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Na prossecução da melhoria contínua, operacionalização de boas práticas de gestão e
incremento dos processos de controlo interno, ao nível da gestão financeira e patrimonial
destacam-se as seguintes ações:
−

o acompanhamento e monitorização de todas as contas bancárias do Camões, I.P. junto do
IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. (IGCP), através da
realização das respetivas conciliações bancárias.

Esta área tem suscitado redobrada

atenção por parte da área financeira, sendo os seus resultados evidentes e reconhecidos
pelo órgão de fiscalização do Instituto;
−

deu-se continuidade à 2ª fase do Programa de Apoio Técnico Especializado em Finanças
Públicas (PaT II) para a capacitação das estruturas da rede externa nas áreas orçamental,
contabilística e patrimonial. A 2ª fase do PaT (PaT II) assenta também numa abordagem
mista entre ações de formação e de assistência técnica presenciais e à distância. O
Programa de Apoio Técnico Especializado em Finanças Públicas (PaT) foi criado a
14/02/2014 com o objetivo de contribuir para a capacitação nas áreas financeira,
contabilística e de gestão de património dos serviços das estruturas da rede externa do
Camões, I.P. de modo a possibilitar a transferência de conhecimentos técnicos adequados à
prossecução das atribuições e funções dos responsáveis e trabalhadores daquelas
estruturas nos termos legalmente previstos.
De salientar que o PaT II permitiu que a rede externa procedesse à entrega da grande
maioria das contas de gerência junto do Tribunal de Contas dentro do prazo estipulado
(sem necessidade de solicitar a prorrogação da entrega da conta).

−

Com o objetivo de evidenciar os procedimentos necessários em cada fase do ciclo da
despesa, a DGFP atualizou o manual de procedimentos dos Centros Culturais Portugueses
para disponibilizar dois instrumentos de apoio à rede externa: Modelo de Informação de
Serviço e o Mapa de controlo de cabimentos e compromissos;

−

No sentido de eliminar as reservas e ênfases assinaladas pelo Fiscal Único, dar
cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas elencadas no Relatório de Auditoria
n.º 17/2015 – 2ª Secção, e também às recomendações constantes do Relatório de
Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças do ano de 2016, e em articulação com a ESPAP1 e
Fiscal Único, a DGFP deu continuidade à implementação das medidas definidas em sede de

1

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública.
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regularização das fragilidades identificadas pelas referidas entidades.
Em termos estatísticos:
−

o decurso do ano de 2018, a área financeira realizou 1059 transferências para 57 países
fora do espaço SEPA (Single Euro Payment Area), em 9 moedas diferentes incluindo o Euro,
(menos uma moeda em comparação com o ano transato - Riyal Arábia Saudita), em um
montante global de 28,2M€;

−

Quanto aos Pagamentos de Ordem Externa (POP) foram registados 1059 POP. Em média
foram registados 88 pedidos mensais, sendo o mês de dezembro aquele em que se
registou um aumento mais significativo do número de POP (192 pedidos), que se justifica
sobretudo pelo pagamento de Protocolos;

−

Em 2018, a rede externa do Camões IP procedeu à entrega de 24 contas de gerência junto
do Tribunal de Contas, sendo que 96% (23 contas) foram entregues dentro do prazo
estipulado. Em termos comparativos: 2012 (0%), 2013 (50%), 2014 (77%), 2015 (85%), 2016
(93%), 2017 (89%) e 2018 (85%);

−

Foram efetuados 331 reportes mensais, trimestrais e anuais, no âmbito da
obrigatoriedade que o Instituto tem em prestar informação da execução orçamental e
financeira junto de diversas Entidades Externas;

−

No quadro abaixo apresentam-se alguns indicadores relativos à atividade corrente da área
financeira;
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Ciclo da Despesa
3782

Cabimentos

4848

Compromissos

8415

Pedidos de Autorização de Pagamento

1059

Pagamentos de Ordem Externa

6.235.422,64€

Pagamentos de Vencimentos (média anual)

2113

Fornecedores

389

Registo Novos de Fornecedores

166

Reposições Abatidas nos Pagamentos

13

Documentos de Reconstituição de Fundo de Maneio
Ciclo da Receita

739

Guias de Receita

97

Certidões de Receita
Outros Indicadores

−

12

Reportes de Unidade de Tesouraria

261

Registo de Contratos e Apólices de Seguro Agentes da Cooperação

27

Contas Bancárias

122

Contratos Plurianuais (SCEP)

Fonte: DGFP com base em dados GeRFiP 2018

No abaixo apresentam-se ainda alguns indicadores relativos à atividade corrente da área
patrimonial:

Fonte: GeRFiP 2018 e DGFP
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Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)
Decorrente do estabelecido no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro2, na sua atual
redação, e no nº 1 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 85/2016, de 21 de dezembro3, o processo de
transição para o SNC-AP no Camões, I.P. enquanto entidade aderente ao sistema contabilístico
GeRFiP, seguiu as indicações da eSPap.
Neste sentido, a eSPap desenvolveu uma solução informática, designada por GeRFiP 3.1, que
engloba em simultâneo o POCP4 e o SNC-AP. A adaptação do GeRFiP permitiu a transição gradual
de factos patrimoniais, em particular: (i) mapeamento das contas POCP para SNC-AP; (ii)
contabilizações complementares a partir de contabilizações POCP; (iii) lançamentos contabilísticos
diretos em SNC-AP para os casos não enquadráveis em sede do POCP.
No ano de 2018, dada a escassez de recursos humanos na área da contabilidade pública no
Camões, I.P. não foi possível desenvolver procedimentos internos no sentido da transição do POCP
para o SNC-AP, pelo que a elaboração da Conta de Gerência de 2018 do Instituto tem por base o
diploma legal POCP. A elaboração da Conta de Gerência de 2018 do Camões, I.P. em POCP vai de
encontro à Resolução nº 7/2018, de 09 de janeiro do Tribunal de Contas, à Instrução nº 1/2019, de
15 de fevereiro do Tribunal de Contas e do Aviso nº 9/DGO/2019, de 18 de abril, nomeadamente
quanto à opção de escolha do referencial de prestação de contas relativamente ao ano económico
de 2018.
Uma área crítica identificada pelo Camões, I.P. no processo de implementação do SNC-AP é a sua
Rede Externa, pelo que a estratégia a seguir na referida implementação passará pela identificação
de entidades piloto que utilizem a moeda euro como moeda corrente, com diferentes tipologias,
volume de operações, complexidade, dimensão de equipas e competências existentes, com vista a
avaliar a viabilidade e replicar metodologia para as restantes entidades da Rede Externa do
Instituto.

3.3. APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO
No âmbito da atividade desenvolvida, a DAJC procurou manter o ritmo de desmaterialização
administrativa e de atualização de meios e recursos em alinhamento com diretrizes de
modernização administrativa, quer no âmbito da contratação pública, quer na área do
2

Aprovação do Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP).
Primeira alteração ao SNC-AP.
4
Plano Oficial de Contabilidade Pública.
3
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contencioso administrativo, quer ainda na persecução de uma comunicação cada vez mais
eletrónica e desmaterializada da sua ação, que assim traduz uma forma célere, transparente,
acessível, eficaz e ambiental no impacto, seja na atividade interna, seja na atividade externa com
as diversas entidades e organismos com que interage.
Na área da Contratação Pública a desmaterialização dos processos permitiu uma redução dos
prazos de execução dos concursos e uma maior transparência dos procedimentos de contratação.
Na área do Contencioso Administrativo a desmaterialização permitiu que a tramitação dos
processos administrativos ocorresse eletronicamente, através da entrega das respetivas peças
processuais on-line, sem a necessidade de deslocação aos referidos tribunais. Assim, numa
perspetiva de eficácia no uso dos recursos públicos e de rentabilização do tempo de trabalho dos
juristas afetos à Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso do Camões, I.P., que desenvolvem
funções na área do contencioso, foi notória a mais-valia associada à utilização do Sistema de
Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SITAF).
Em 2018, importa referir o acompanhamento do programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP), que se propõe regularizar cerca de 16
trabalhadores identificados no Instituto, dos quais 5 concretizados em 2018. Outra atividade a
destacar foi o trabalho desenvolvido em prol da constituição da Associação Luís de Camões no Rio
de Janeiro.
A atividade da DAJC em 2018 desenvolveu-se nas seguintes áreas:
(i)

Contratação Pública e Outros Contratos

De salientar, a análise jurídica de contratos de cooperação, instrumental ao registo dos
mesmos nos termos do regime jurídico dos agentes da cooperação. Em 2018, na sequência da
alteração ao regime jurídico dos Agentes da Cooperação, os serviços jurídicos do Camões I.P.
desempenharam

um

papel

fundamental

na

operacionalização

do

novo

regime,

nomeadamente com vista à celebração de novos contratos, bem como todo o apoio jurídico
inerente à contratação de serviços de seleção de agentes de cooperação através de empresa
especializada no recrutamento de recursos humanos;
(ii)

Pareceres Técnicos e Produção e alteração de atos normativos

Cumpre destacar, o acompanhamento das propostas de alteração a atos normativos junto dos
respetivos gabinetes dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos diplomas,
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exigindo a participação em reuniões, grupos de trabalho e o desenvolvimento de todo o
processo instrutório inerente às propostas. A realização de Pareceres Técnicos e Produção e
alteração de atos normativos, no domínio das 3 áreas pilares da atividade do Camões, I.P.,
incluem pareceres de análise aos pedidos de equiparação e/ou reconhecimento a agente da
cooperação;
De salientar todo o trabalho desenvolvido no quadro do cumprimento do Regulamento Geral
de Proteção de Dados, integrando grupos de trabalho para preparação de diversos
instrumentos de regulação da atividade do Camões, nomeadamente no que respeita à política
de segurança da informação.
Acresce referir toda a atividade de acompanhamento, pareceres jurídicos e preparação de
elementos de informação relativos às questões sindicais, sobretudo relacionadas com a Rede
de Ensino de Português no Estrangeiro;
(iii)

Contencioso Administrativo

Na área do Contencioso Administrativo, e à semelhança do que tem sido a atuação nesta área,
foi assegurada toda a defesa judicial do organismo pelos juristas da DAJC, através da
elaboração das várias peças processuais, requerimentos e articulados inerentes às fases
procedimentais;
(iv)

Informar e Sensibilizar.

No âmbito de um apoio jurídico mais preventivo destaca-se o papel fundamental do programa
Informar e Sensibilizar, com o envio de comunicações aos colaboradores do Camões, I.P., com
o objetivo de divulgar as alterações legislativas publicitadas em DR, com especial incidência
em medidas que impliquem diretamente com a missão do Instituto.

3.4. GESTÃO DAS TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Aproveitando o Programa Simplex + como um acelerador das medidas de modernização
administrativa previstas no Programa do XXI Governo, nas GOPS 2016-2019 e no PNR, o Camões,
I.P. tem vindo a desenvolver uma estratégia de progressiva transformação digital dos serviços em
conformidade com três grandes linhas de orientação: (i) qualificar a prestação do serviço público;
(ii) reorientar, racionalizar e otimizar os recursos; (iii) melhorar a comunicação institucional sobre a
missão do Instituto e fomentar a atração de novos públicos para a língua e cultura portuguesas.
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A transformação digital Camões, I.P. – assente na convergência da informação e da oferta dos
serviços online num único local “Novo Portal de Serviços Camões + acessível” – é transversal a todas
as áreas de intervenção do Instituto, da Cooperação à Língua e Cultura, e visa, como resultado final,
a simplificação de medidas com impacto positivo na vida dos cidadãos e das empresas.
Transformação Digital do Camões, I.P.

Fonte: DSPG

Com vista à implementação desta estratégia, o Camões, I.P. aproveitou a oportunidade do
Programa Simplex + como acelerador das medidas de modernização administrativa, tendo sido
apresentadas, em 2018, 2 medidas no âmbito do Simplex + (já tinham sido apresentadas 4
medidas em 2016 e 3 medidas em 2017).
Com o firme propósito de reforçar o financiamento para a concretização da estratégia definida e
tendo presente o objetivo do Programa SAMA 2020, a estratégia passa por apoiar operações de
modernização e capacitação da Administração Pública que contribuam para (i) a melhoria do
acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação; (ii) a redução dos custos de contexto; e (iii) o
reforço da capacitação institucional com melhorias no serviço público prestado aos diversos
stakeholders.
Nesse sentido, o Camões, I.P. viu aprovado o financiamento comunitário para o projeto “Camões +:
Camões Global, + soluções no mundo”, o que permitiu potenciar o investimento inicial de 0,5M€,
mediante um incentivo FEDER correspondente a 56,95% (1,1M€), para um investimento elegível
global na ordem dos 2M€, no qual se incluiu financiamento para as medidas previstas no Programa
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SIMPLEX+ 2016 e SIMPLEX +2017. De realçar que as atividades definidas no projeto SAMA2020
estão alinhadas com o Programa SIMPLEX +.
Transformação Digital, Visão de Médio Prazo

Fonte: DSPG

A convergência de múltiplas aplicações, de suporte às áreas da Cooperação, Língua e Cultura numa
única plataforma, permitiu concretizar três importantes resultados no quadro do Programa
Simplex+:
(i) o princípio da “concentração num único ponto de contacto” ao fazer convergir para uma
única plataforma os múltiplos serviços garantindo a centralização da informação e a
interoperabilidade entre aplicações;
(ii) o princípio do “utilizador de serviços e bens públicos” (segundo o qual as medidas de
modernização devem ter em conta as necessidades efetivas de um universo alargado de
pessoas e empresas) ao disponibilizar um conjunto de serviços online a um leque alargado
de destinatários: desde Agentes de Cooperação, ONGDS e Fundações, a Professores e
Leitores, Bolseiros, Agentes Culturais, Investigadores e Universidades;
(iii) contribuir para o alinhamento do Instituto com uma Administração Pública Digital, mais
simplificada, mais eficiente e mais transparente na sua prestação de contas.
No âmbito do Programa Simplex + 2017, foram consideradas três medidas – todas integradas no
capítulo “Mais Serviços e + Informação num Único Local:
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(i)
(ii)
(iii)

Multicanal.Camões;
e.Pagamentos Camões;
e-ACE.

O ano de 2018 ficou marcado pela implementação da última medida prevista, e-Ação Cultural
Externa, respeitante à implementação de uma plataforma tecnológica com informação integrada
relativa às atividades culturais externas, promovidas ou apoiadas pelos organismos e serviços
públicos, que assegure a todos os intervenientes as ações de conceção, gestão e divulgação do
Plano Indicativo Anual da Ação Cultural Externa.
Por outro lado, deve sublinhar-se o arranque dos processos relativos ao novo Sistema Integrado de
Informação (SII) – EPE.Digital- Este sistema a utilizar no âmbito da Rede de Ensino de Português no
Estrangeiro, deverá ser concluído em 2019 e que incluirá a aplicação Rede.App, bem como
adaptação tecnológica do Portal do Camões a duas novas línguas (Mandarim e Espanhol), que
deverá estar concluído no final do 1º semestre de 2019.
Foi dada continuidade ao desenvolvimento das fases 1 e 2 das Linhas de Financiamento da
Cooperação – financiadas através da candidatura ao SAMA 2020 -, devendo a fase 2, relativa ao
back-office, ser finalizada em 2019.
Foi ainda apresentada nova candidatura ao SAMA 2020, para os anos de 2019 e 2020, que incluirá
duas medidas de simplificação de administração apresentadas pelo Camões – Gestão do Ciclo de
Vida dos Agentes da Cooperação e “Business Intelligence”.
Em suma, mantém-se a aposta na progressiva transformação digital dos serviços, que permitirá
reforçar a otimização dos recursos, quer através de ganhos diretos com poupanças na despesa
pública, designadamente nos custos intermédios, quer com ganhos de produtividade, através de
novas formas de organização de trabalho e de uma progressiva reorientação dos recursos
humanos, focalizando-os para atividades de maior valor acrescentado.

4.

GABINETE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Em 2018, nas atividades de auditoria realizadas pelo GAA incluem-se:
•

Auditorias Externa aos Programas de Cooperação Delegada realizadas pela CE:
acompanhamento/ponto de situação dos seguintes projetos: UE-ACTIVA (Guiné-Bissau);
PAAC - Timor-Leste/EU; PASP (PALOP e Timor-Leste); PACED (PALOP e Timor-Leste).
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•

Acompanhamento e seguimento das auditorias externas:
o

Em articulação com as Unidades Orgânicas do Camões, I.P., o GAA preparou a

resposta às solicitações da Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC), nomeadamente o pedido
de informação sobre Embaixada de Portugal em Copenhaga;
o

Coordenação da resposta ao processo de acompanhamento das recomendações da

auditoria da CE para gerir cooperação delegada;
o

Acompanhamento das recomendações do Tribunal de Contas no relatório 17/2015.

•

Articulação interna relativamente à auditoria externa ao projeto Saber +;

•

Auditoria interna ao processo de implementação das Bolsas da Cooperação;

•

Plano de Gestão do Risco, incluindo o risco de Corrupção e Infrações Conexas 2015-2017: O
GAA elaborou o relatório de acompanhamento do Plano relativamente a 2017 e elaborou o
Plano de Gestão de Risco 2018-2020, com a colaboração de todas as UO;

•

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD): foram realizadas ações de formação
sobre o RGPD, mapeados os Dados Pessoais e elaboradas políticas e modelos a serem
utilizados no Camões, IP. Foi igualmente realizada uma DPIA (avaliação de impacto)
relativamente aos dados biométricos;

•

Sistema de Gestão da Qualidade do Camões, I.P.: foram revistos/atualizados modelos e
procedimentos;

•

Questionários de Satisfação Externa (destinatários institucionais do Camões, I.P.) e
Satisfação Interna (colaboradores do Camões, I.P.): foram implementados e divulgados os
respetivos resultados.

As atividades de avaliação incluíram:
•

Avaliação conjunta do PEC de Timor-Leste (2011-2017) – elaborada a versão final do
relatório;

•

Avaliação da Integração da Igualdade de Género na Cooperação Portuguesa (2011-2015):
elaborada a versão final do relatório;

•

Projeto Formar Mais (2016-2018) em Timor-Leste: iniciada em junho, foi realizada a fase de
terreno e elaborada a versão provisória do relatório;

•

Avaliação externa do apoio à construção de infraestruturas em Cabo Verde através das
linhas de crédito: realizado o procedimento concursal para seleção da equipa de avaliação,
não tendo sido rececionada nenhuma proposta. O processo terá de ser reiniciado;
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•

Avaliação externa das competências dos professores do Ensino Secundário de S. Tomé e
Príncipe: avaliação solicitada pelas autoridades santomenses. Foram elaborados os TdR e
iniciado o processo de avaliação;

•

Avaliação da Cooperação Técnico-Policial: elaborados os TdR;

•

Avaliação das Cátedras: elaborados os TdR;

•

Cofinanciamento da Avaliação de Impacto de um Scorecard para Escolas patrocinada pelo
Fundo de Apoio Social de Angola, realizada pelo DIME/Banco Mundial;

•

5.

Estudo de avaliabilidade: iniciado o estudo relativo ao Apoio à Edição.

GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Gabinete de Documentação e Comunicação (GDC) desenvolve, no âmbito das atribuições que lhe
estão cometidas, as suas principais atividades em torno de dois eixos estratégicos fundamentais – a
Comunicação e a Documentação.
Para 2018, foram definidos como objetivos operacionais desta Unidade Orgânica as seguintes
funções:
Propor a implementação de um projeto de digitalização dos arquivos à guarda do Camões,
I.P.;
Garantir a atualização da informação disponibilizada no Portal do Camões, I.P.;
Produzir indicadores de utilização do Portal do Camões, I.P, com base na
informação disponibilizada pelo Google Analytics, que possam ser relevantes para
assegurar a manutenção evolutiva do Portal em alinhamento com a estratégia de
comunicação adotada;
Promover a comunicação externa e interna do Camões, I.P. difundindo a informação
noticiosa e institucional no portal, na Intranet, Redes Sociais, Encartes, Clipping interno e
contatos com os media;
Organizar na sede, ações no âmbito da Diplomacia Cultural e da promoção da ação cultural
externa;
Propor uma Estratégia de Gestão e Comunicação para as Bibliotecas do Camões, I.P.;
Reforçar a política de gestão pela qualidade total no domínio da gestão da melhoria de
modo a avaliar a satisfação dos utilizadores.
O ano de 2018 foi um ano de continuidade na modernização dos sistemas de informação e do
desenvolvimento de uma nova política de comunicação, mais direcionada para os cidadãos, de
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modo a melhorar a visibilidade deste instituto nas suas três áreas de atividade – cooperação,
cultura e língua -, e a interatividade com os utilizadores.
O processo de certificação da qualidade do Camões, I.P., obtida em 2015, continuou também até
setembro de 2018, pelo que as atividades do GDC seguiram as linhas de orientação emanadas
deste processo, a que está fortemente vinculado, através do cumprimento do PR07 – Gestão da
informação e da comunicação através das seguintes atividades nele contidas: (i) Projetar a marca
Camões; (ii) Definir a Estratégia de Comunicação do Camões, I.P.; (iii) Difundir informação de cariz
noticioso e informativo nos diversos canais de comunicação disponíveis; (iv) Gerir a página
eletrónica Institucional; (v) Gerir eventos no âmbito da diplomacia cultural e protocolar na sede do
Camões, I.P. (vi) Gestão de arquivos, bem como do PR 20 – Gestão da melhoria, em que o GDC
assegura o registo, e gestão dos elogios, sugestões e reclamações.
COMUNICAÇÃO
No âmbito do eixo da Comunicação, constituem atribuições do GDC: (i) Conceber, atualizar e aplicar
os critérios e normas e produtos de comunicação da imagem do Camões, I.P., e das suas atividades,
nos domínios da cooperação e da difusão da língua e da cultura portuguesas; (ii) Conceber e
manter atualizado o sítio do Camões, I.P., na Internet, bem como outras formas inovadoras de
comunicação e interação; (iii) Promover ações de sensibilização e informação dos diferentes
grupos-alvo das atividades do Camões, I.P., em articulação com os serviços responsáveis por essas
atividades; (iv) Assegurar os procedimentos inerentes à tradução, edição e distribuição de
publicações da responsabilidade do Camões, I.P., bem como à participação em publicações de
outros parceiros, em diferentes suportes; (v) Manter os serviços informados sobre a atividade do
Camões, I.P..
No âmbito da Comunicação, foram desenvolvidas as seguintes ações:
1. Portal Camões
O desenvolvimento do Portal Camões continuou a ter como objetivo integrar, aumentar e melhorar
a oferta dos serviços em rede que o Camões, I.P. presta a um alargado público por força da sua
missão e atribuições.
Sendo o Portal institucional o principal instrumento de comunicação com o público, este é o local
central de divulgação dos principais conteúdos do Instituto. De janeiro a dezembro de 2018 foram
introduzidos 635 notícias e 792 eventos na Agenda Cultural, referentes às diferentes áreas de
atuação do Instituto: Cooperação, Cultura e Língua. Foram também criados 995 artigos e editados
3.766 artigos no portal durante o ano em análise.
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2017

2018

Evolução

Notícias

565

635

12,38%

Agenda Cultural

754

792

5%

Fonte: Joomla, janeiro de 2019

Em 2018, o portal registou 2.219.888 visualizações (um crescimento de 14,6% face a 1.935.698
visualizações em 2017) com visitantes de 206 países. Os principais visitantes vieram de Portugal,
Brasil, Espanha, Moçambique, França, EUA, Angola, Reino Unido, Suíça e Alemanha.
Indicador

1 jan 2018 a 31 dez 2018

N.º de visualizações

2.219.888

Nº de páginas/sessão

3,26

Duração média sessão (mnts)

00:03:01

Fonte: Google Analytics | janeiro 2019
Quanto aos dados demográficos, há uma maioria de utilizadores do sexo feminino (64,8% vs 35,2%
masculino) com predominância para utilizadores entre os 25 e os 34 anos (33,05%).

2. Encartes “Camões” nos jornais “Mundo Português” e “Jornal de Letras”
Durante 2018, o Camões, I.P. continuou a colaborar com o “Jornal de Letras, Artes e Ideias” e com o
Jornal “Mundo Português” na publicação de um encarte mensal. Em 2018 as notícias do instituto
foram também promovidas através de um suplemento na edição mensal da revista PORT.COM.
O “Jornal de Letras” possui um grande prestígio na cobertura temática no domínio da língua e da
cultura portuguesas, com ampla divulgação nacional e forte projeção no mercado de comunicação
social, pelo que a colaboração com este periódico permite ao Camões, I.P. projetar fortemente a
sua imagem junto da opinião pública nacional e internacional divulgando a sua atividade e carta de
missão, sensibilizando a opinião pública para a importância e para o potencial da língua portuguesa
no mundo.
O semanário “O Emigrante/Mundo Português” é o jornal português de maior circulação no
estrangeiro, fazendo chegar aos portugueses residentes no estrangeiro informação em português e
relacionada com o seu país de origem, garantindo assim o direito à informação sobre o que se
passa naquele e a manutenção dos laços que os ligam a Portugal. Esta parceria com o Camões, I.P.
possui, assim, uma dimensão estratégica única no reforço, promoção, divulgação e difusão da
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língua e cultura portuguesas no mundo constituindo um veículo de transmissão estratégico de
comunicação institucional.
A revista PORT.COM é um projeto de divulgação dos interesses informativos dos portugueses no
estrangeiro, através da publicação mensal, em papel e on-line, de uma revista sobre Portugal e as
comunidades, estando presente em 108 países com uma audiência mensal de 400 mil leitores. É,
igualmente, um instrumento importante na transmissão e difusão da missão do Camões, I.P.
No ano em análise foram publicados 13 números do encarte Camões no “Jornal de Letras”, 6 no
“Mundo Português” e 7 na revista “PORT.COM”.

3. Clipping diário
A nível interno, foi enviado diariamente aos colaboradores do Camões, I.P. um clipping com os
principais destaques referentes às áreas de atuação do Instituto, num total de 3.896 notícias
selecionadas em 2018.
Mês
janeiro

N.º Notícias Clipping
355

fevereiro

350

março

395

abril

320

maio

389

junho

317

julho

332

agosto

241

setembro

321

outubro

346

novembro

269

dezembro

261

TOTAL
3.896
Fonte: GDC, janeiro 2019
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4. Relação com os órgãos de comunicação social
Em 2018 foram enviados 33 comunicados de imprensa, tendo saído nos diversos órgãos de
comunicação social nacionais e internacionais mais de 250 notícias sobre atividades do Camões, e
cerca de 500 com referências ao instituto.
O Presidente do Camões, I.P. realizou 7 grandes entrevistas – um ao Expresso, 2 à RTP, uma
participação no programa da RTP “Decisão Nacional”, uma à LUSA, uma à agência espanhola EFE e
uma à Radio France Internacionale. Acresce ainda mais de 5 declarações e participações em
programas da RDP Internacional.

33 comunicados de imprensa

OCS

+ de 250 notícias sobre atividade do Camões, I.P.

+ de 500 notícias com referências aos Instituto

5. Redes sociais
As redes sociais do Camões, I.P. mantêm a sua tendência para um rápido crescimento, sendo de
destacar o crescimento, no número de seguidores, de 124% no LinkedIn e de 38% no Youtube. O
Facebook e o Twitter apresentam um crescimento contínuo e estável no número de seguidores. No
ano em análise, o Facebook atingiu os 83.701, o Twitter 107.605 seguidores, o LinkedIn 5.395
seguidores e o Youtube possuía 667 subscritores.

Facebook

Twitter

2017: 81.239

2017: 105.361

2018: 83.701

2018: 107.605

Redes Sociais
Camões, I.P.

LinkedIn

Youtube

2017: 2.404

2017: 483
2018: 667

2018: 5.395

(Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube), dezembro 2017 e dezembro 2018
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Fonte:

Redes

Sociais

6. Política de Eventos
O Camões I.P. desenvolve uma política de eventos no âmbito da diplomacia cultural e promoção da
cultura portuguesa, interagindo com entidades externas para organização em parceria de eventos
culturais na sua sede.
Os espaços da sede do Instituto acolheram 73 eventos em 2018, entre reuniões internas e externas,
palestras e seminários com entidades parceiras, incluindo 5 exposições. O Camões, I.P. organizou
ainda, fora da sede, 3 eventos.
De destacar os seguintes eventos: Seminário Cooperação para o Desenvolvimento (5 de janeiro),
Sessão de Apresentação do Programa Indicativo Anual da Ação Cultural Externa 2018

(18

de

janeiro), XI Reunião Plenária do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento (25 de julho),
Cerimónia de encerramento e entrega de diplomas da 9.ª edição internacional do Curso de Alta
Direção em Administração Pública – CADAPi (29 de agosto de 2018), Apresentação pública da Rede
de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) 2018/2019 (21 de setembro), Assinatura de Memorando
de Entendimento com a Fundação espanhola Mulheres por África (10 de outubro).
O Camões, I.P. organizou, ou coorganizou, ainda, fora da sede, os seguintes eventos: Apresentação
das iniciativas públicas comemorativas do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP

(30

de abril), Evento da União Europeia "Her world is our world" (25 de maio) e o 3.º Encontro de
Professores do Ensino de Português no Estrangeiro (23 de julho).

No que concerne a exposições destacam-se: Ikebana Internacional Arte floral - Exposição de
Bonecas - Demonstração de Cerimónia do Chá (13 a 16 de março); exposição internacional de arte
moderna "De Lisboa por Minsk a Vladivostok" (12 abril a 4 de maio); "Cartografias" de Catarina
Castel-Branco (10 a 25 de maio); Mostra de Curtas-Metragens do Kosovo (22 de maio); exposição
"Magia del Caribe" (20 de novembro a 5 dezembro).
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7. Camões dá que falar
Com início em janeiro de 2018, a iniciativa “Camões dá que falar” conta com um orador convidado
por mês, dos mais diversos setores da sociedade. Através desta iniciativa, o Camões, I.P. abre as
suas portas à sociedade civil e pretende tornar-se palco de discussões e debates, num registo
informal e inclusivo, de modo a estimular a troca de ideias com a participação ativa da audiência.
Durante o ano em análise foram convidados: Luís Amado (25 de janeiro); Mia Couto (8 de
fevereiro); Alfonso Lucini (26 de março); Jorge Moreira da Silva (18 de abril); Leonor Beleza (23 de
maio); Bernardo Carvalho (5 de junho); Mónica Ferro (19 de julho);

Manuel

Alegre

(20

de

setembro); Domício Gouveia (31 de outubro); Pilar del Rio (5 de novembro); Catarina Albuquerque
(15 de novembro); Germano Almeida (6 de dezembro).

8. Participação em reuniões de pontos focais de comunicação para o desenvolvimento
No âmbito das redes de pontos focais de comunicação para o desenvolvimento, o GDC
acompanhou ainda o trabalho desenvolvido por aquelas e participou nas seguintes reuniões:
•

“EU development communication network - first steering committee meeting” e “European
Development Days 2018 - First Community Meeting” (24 de janeiro, Bruxelas)

•

II Reunião de Pontos Focais de Comunicação para a Cooperação Ibero-americana (9 e 10 de
julho, em Madrid)

•

Reunião da “EU Development Comunication Network” (11 de setembro, Bruxelas)

•

OCDE DevCom Annual Meeting (21 e 22 de novembro, Paris)
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9. Política de Gestão de Melhoria
No âmbito da prossecução de uma Política de Gestão da Melhoria foi atribuída ao GDC a
monitorização do mapa de gestão de melhorias (PR20). Até setembro de 2018 foram registados, a
partir da área de elogios, reclamações e sugestões no portal, e nas caixas de correio afetas, 25
elogios externos, 3 reclamações e 1 sugestão de melhoria.

1

3

Sugestões de
Melhorias

25

Reclamações

Elogios
Externos

DOCUMENTAÇÃO
No eixo da Documentação, constituem atribuições do GDC: (i) Assegurar a pesquisa, aquisição,
tratamento, conservação e difusão de toda a informação relevante para a atividade do Camões,
I.P.; (ii) Definir uma política de gestão do arquivo do Camões, I.P., assegurando o respetivo acesso
ao público, nos termos da lei.
1. Serviço de referência/atendimento presencial
O serviço de referência/atendimento presencial efetuado pelo Gabinete de Documentação e
Comunicação (GDC) traduziu-se, no decurso do ano de 2018, em 60 pedidos de consulta, incluindo
investigadores externos e pedidos internos. Foram também recebidos 6 pedidos de informações
solicitados por cidadãos dos Antigos Territórios Ultramarinos.

Mês
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N.º de utilizadores

janeiro

10

fevereiro

8

março

4

abril

7

maio

3

junho

6

julho

4

agosto

2

setembro

3

outubro

5

novembro

2
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6

dezembro
TOTAL

60

2. Bibliotecas Camões, I.P.
No ano de 2018 iniciou-se a integração e reorganização dos acervos do Camões, I.P., bem como o
acompanhamento das bibliotecas da rede externa e dos projetos em curso. Foi definida a missão da
Biblioteca Camões, I.P., sedeada em Lisboa, de modo a consolidar a sua identidade e torná-la numa
biblioteca especializada de referência para os estudos da cooperação internacional e do apoio ao
desenvolvimento; do ensino do português no estrangeiro; da internacionalização da língua e da
cultura portuguesas, distinguindo-se, deste modo, pela especificidade do seu acervo, em relação a
outras bibliotecas e serviços de documentação nacionais.
Para tal, foi elaborada a “Política de Gestão das Coleções da Biblioteca Camões, I.P.” que reúne
princípios orientadores determinantes da política de aquisição e seleção documental da Biblioteca
Camões, I.P., em função da sua missão e das necessidades de informação dos seus utilizadores. Foi
ainda criada uma nova classificação bibliográfica que permite agrupar os documentos por áreas
temáticas e assuntos, garantindo, deste modo, um fácil acesso a toda as coleções.
A Biblioteca Camões, I.P. definiu também como objetivo dar um apoio técnico efetivo às Bibliotecas
da Rede Externa do Camões, com vista à adoção de critérios de organização, procedimentos do
tratamento documental e na uniformização dos processos adotados. Deste modo, foi produzido um
Manual de Procedimentos para a Catalogação de Monografias no sistema biblio.NET com
recomendações não só para a catalogação dos documentos, mas também para o trabalho de
indexação, com o objetivo de normalizar a base de dados e ao mesmo tempo otimizar as pesquisas
dos utilizadores.
a. Incorporações
Em 2018 não foi realizada qualquer permuta mas foram recebidos 291 volumes/exemplares de
oferta, que foram incorporados na coleção da sede.
Tipo de documento

Quantidades

Monografias

251 volumes

Publicações periódicas

40 volumes

TOTAL

291 volumes

Fonte: GDC | janeiro 2019
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b. Formações da rede externa
Além da atualização da informação referente ao número de trabalhadores afetos a cada biblioteca
da rede Camões, tipo de documentação que disponibilizam, utilizadores que servem, necessidades
e sugestões referentes ao serviço, foi também disponibilizado um pacote de formações (lecionadas
online) sobre a base de dados biblio.NET, dirigida aos funcionários das Bibliotecas dos Centros
Culturais Portugueses, tendo sido lecionadas, em 2018, 14 sessões, cada uma com duração de três
horas.
c. Serviço de referência
Embora o ano de 2018 tenha sido um ano de reestruturação das coleções do Camões, I.P., não
permitindo que a biblioteca esteja disponível ao público, foi realizado serviço de referência externo,
através de email, contabilizando-se 37 pedidos de informação com questões diretamente
relacionadas com a biblioteca.
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