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1. Lista de Siglas e Acrónimos 

BNP – Biblioteca Nacional de Portugal 

CA – Conselho Administrativo 

CD – Compact Disc 

CEPAM – Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode 

CLA – Curso Livres em Artes 

CPI – Curso Profissional de Instrumentista 

CPIJ - Curso Profissional de Instrumentista Jazz 

DRC – Direção Regional de Cultura 

DSICEF – Direção de Serviços de investigação, Comunicação, Edições e Imagem 

E@D – Ensino à Distância 

EAE – Ensino Artístico Especializado 

EE – Ensino Especializado 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Erasmus - European Region Action Scheme for the Mobility of University Students 

FSE – Fundo Social Europeu 

GCEF – Gabinete de Comunicação, Edições e Formação 

GCLA – Gabinete dos Cursos Livres em Artes 

GCLA – Gabinete dos Cursos Livres em Artes 

GID – Gabinete de Investigação e Documentação 

GIPE – Gabinete de Inovação e Produção Artística 

JM – Jornal da Madeira  

MEA – Magazine de Educação Artística 

NCO – Núcleo de Controlo Orçamental 

NEA – Núcleo de Estudos Artísticos 
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NEAG – Núcleo de Edições e Artes Gráficas 

NFRP – Núcleo de Formação e Recursos Pedagógicos 

NGB – Núcleo de Gestão de Bibliotecas 

NP – Núcleo de Produção  

NPA – Núcleo de Produção Audiovisual 

OAJI – Open Academic Jaurnals Index 

OJS – Open Journal System 

PDF -  Portable Document Format 

PEE – Projeto Educativo de Escola 

PIDDAR – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

da Região Autónoma da Madeira 

RNOD – Registo Nacional de Objetos Digitais 

RPEA – Revista Portuguesa de Educação Artística 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 
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2. Nota introdutória 

 

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, adiante 

designado por Conservatório, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade 

jurídica, com autonomia administrativa, financeira e património próprio, integrada na 

administração indireta da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Região 

Autónoma da Madeira, nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2020/M, de 9 de 

janeiro que procede à Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2019/M, de 7 

de agosto, que aprova a estrutura orgânica do Conservatório — Escola Profissional das Artes da 

Madeira — Eng.º Luiz Peter, procedendo à fusão da Direção de Serviços e Educação Artística e 

Multimédia, integrando algumas das atribuições da referida Direção de Serviços no setor de 

educação artística no Conservatório — Escola Profissional das Artes da Madeira — Eng.º Luiz Peter 

Clode. 

 

3. Caraterização do Conservatório  

3.1. Visão 

Ser reconhecido como um Conservatório de excelência ao nível regional, nacional e 

internacional. 

3.2.  Missão 

Formar cidadãos para as artes e profissionais de excelência. 

3.3.    Valores 

Acreditamos que o trabalho de equipa é a base para o sucesso e que uma cultura organizacional 

focada na avaliação, inovação, investigação e na procura da excelência nos mantém na 

vanguarda da Educação. 

3.4. Atribuições 
 

São atribuições do Conservatório a realização de cursos e ações de formação que se desenvolvam 

no âmbito do ensino profissional em artes, da educação artística vocacional, dos cursos livres em 

artes e outros que lhe venham a ser atribuídos, bem como promover, colaborar e participar em 
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projetos, iniciativas e eventos, designadamente concertos, espetáculos, programas de rádio e de 

televisão e edição de obras de natureza artística e pedagógica, em parceria e/ou promovidos por 

entidades públicas e privadas. 

O Conservatório, no âmbito das suas atribuições, conta com as seguintes modalidades de 

educação e formação: 

a) Cursos de ensino e formação profissional; 

b) Educação artística vocacional, nos termos previstos na respetiva legislação; 

c) Realização de cursos e ações de formação. 

 

3.5. Estrutura Organizacional 
 

A organização interna do Conservatório obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e é 

constituída por unidades nucleares e flexíveis, designadas respetivamente por quatro direções de 

serviços e por duas divisões, a saber: Direção Pedagógica; Direção de Gestão de Recursos, 

subdividida em duas chefias de divisão: Divisão de Recursos Humanos e Divisão de Gestão 

Financeira e Patrimonial; Direção de Serviços de Expressões Artísticas e Direção de Serviços de 

Investigação, Comunicação, Edições e Formação. 

 São Órgãos de Administração, Direção e Gestão: 

a) O Presidente; 

b) O Conselho da Comunidade Educativa; 

c) O Conselho Pedagógico; 

d) O Conselho Administrativo. 
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3.6.  Stakeholders 
 

No desenvolvimento da sua ação estratégica o Conservatório relaciona-se com diversos 

stakeholders, que contribuem para a prestação de serviços ou são destinatários desses mesmos 

serviços, nomeadamente: 

Alunos 

Cidadão e público em geral 

Docentes/Formadores 

Fornecedores 

Instituto para a Qualificação Profissional  

Não docentes  

Pais/Encarregados de Educação  

Parceiros protocolados  

Rede Europeia de Conservatórios  

Secretaria Regional da Educação  

Tribunal de Contas 
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4. Recursos Existentes 

4.1. Recursos Humanos 
 

Para desenvolver as suas atividades, o Conservatório conta com a colaboração de uma equipa de 

trabalhadores distribuídos da seguinte forma: 

Grupo Profissional  

Dirigentes - Direção Superior de 1º grau 1 

Dirigentes - Direção Intermédia de 1º e 2º grau 5 (1 vaga por ocupar) 

Técnicos Superiores 16 

Docentes 154 

Chefe de Administração Escolar 1 

Coordenador Especialista e Coordenador Técnico 3 

Assistente Técnico 30 

Técnico de Informática 1 

Encarregado Operacional 2 

Assistente Operacional 36 

TOTAL 249 

 

Durante o ano de 2021 o Conservatório pretende recrutar docentes e não docentes para áreas 

em que existem lacunas. 

A proposta de recrutamento de pessoal não docente para 2021 assenta nas seguintes 

carreiras/categorias: 

2 vagas de Técnico Superior, área de sistema de gestão de qualidade, direito e gestão; 

1 técnico especialista de Informática; 

2 vagas de Assistente Técnico; 

13 vagas de Assistente Operacional. 

A nível do recrutamento de pessoal docente, o Conservatório prevê manter os docentes que se 

encontram a exercer funções em regime de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, 

renovando os seus contratos, e pretende abrir ofertas públicas nas áreas mais procuradas pelo 
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seu público-alvo. Pretende ainda reforçar algumas áreas carenciadas, tais como o Canto e 

Multimédia. 

 

4.2. Recursos Financeiros 
 

As atividades a desenvolver estão diretamente ligadas com a gestão das instalações, reparação 

de instrumentos e gestão corrente. Ao longo do ano irão verificar-se necessidades que serão 

colmatadas com as dotações orçamentais disponíveis na altura. 

 É objetivo do Conservatório para 2021 dotar a sede, polos e núcleos de condições que visem a 

promoção de um serviço de qualidade quer aos encarregados de educação quer aos 

alunos/formandos. 

 

Objetivos Atividades Datas Dotação Financeira 

Aquisição de Carro 

Elétrico  

Além de menos poluente, a economia ao nível 

de combustível é enorme 

Junho               35 000,00 €  

Aquisição de 

equipamento 

informático 

Elaborar procedimento concursal  Março               85 000,00 €  

Afinação de pianos  Elaborar procedimento concursal e planear as 

viagens e estadia para os afinadores 

Julho                 6 000,00 €  

Aquisição de 

instrumentos 

Existem muito instrumentos que necessitam 

ser substituídos 

Junho               45 000,00 €  

Reparação de 

instrumentos 

Os instrumentos necessitam de uma reparação 

constante ao longo do ano 

interrupçõe

s letivas 

              20 000,00 €  

Apetrechamento da 

oficina do Lutier 

Através de concurso externo, foi contratado 

um lutier de Sopros, que necessita de 

ferramentas próprias 

ao longo do 

ano 

              20 000,00 €  

Formadores   Aquisição de prestação de serviços nas 

disciplinas de onde temos uma maior procura 

agosto               20 000,00 €  

Atualização do 

imobilizado 

Necessidade de efetuar a atualização do 

inventário do imobilizado  

Junho                              -   €  
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Informatização dos 

serviços - Circulares 

Necessidade de maior celeridade de processos ao longo do 

ano 

                             -   €  

Hasta pública dos 

pianos 

Venda de alguns pianos março                              -   €  

Arrendamento de 

novo espaço para 

funcionamento do 

Núcleo do Caniço 

As instalações do núcleo do Caniço são 

pequenas e sem condições 

julho                 1 200,00 €  

Aquisição de 

Câmaras de filmar 

Para prevenir entradas indesejadas junho               10 000,00 €  

Reparação das 

Harpas 

As harpas necessitam de manutenção Março                 5 000,00 €  

 

Responsabilidades dotação financeira total 

DGFP 247 200,00 € 
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5. Edifícios, Equipamentos e Materiais  
 

No quadro seguinte, fazemos uma breve descrição dos objetivos propostos para o ano de 2021. 

 

Objetivo Atividades a desenvolver 

Aquisição de Carro 

Elétrico 

 

Atendendo a que os nossos veículos já têm entre 10 a 20 anos, necessitam de 

uma maior manutenção. Seria importante adquirir um carro elétrico, por ser não 

poluente, através do sistema de renting. 

 

Aquisição e reparação de 

instrumentos 

 

Atendendo à dificuldade do ano de 2020, não foi possível proceder à aquisição 

e reparação de instrumentos na sua totalidade, pelo que é proposta de 2021 

tentar colmatar as necessidades não satisfeitas. 

Devido à pandemia e atendendo a que o Lutier que repara as Harpas, não se 

pode deslocar à Madeira, não foi possível a reparação das duas harpas. Assim, 

pretende-se efetivar estas reparações em 2021. 

 

Arrendamento de novo 

espaço para o núcleo do 

caniço 

 

Tendo em conta o número crescente de alunos neste núcleo e as poucas salas, 

a falta de salubridade das instalações e a necessidade de dar resposta a alunos, 

professores e funcionários, revela-se necessário proceder ao arrendamento de 

um espaço maior - objetivo que se pretende realizar em 2021. 

Aquisição de Câmaras de 

filmar 

Atendendo a fatores externos ocorridos na Sede, torna-se importante garantir 

a segurança das instalações e de toda a comunidade educativa, pelo que se 

perspetiva a integração de um circuito integrado de vigilância com câmaras.   

Atualização de 

Imobilizado e hasta 

pública de pianos 

 

A necessidade de avaliação de todos os bens móveis da nossa instituição para a 

avaliação dos referidos bens e a decisão de aquisição ou reparação é uma 

prioridade para este ano de 2021. 

Existem pianos que já não estão em bom estado para uso nas aulas que 

deveriam ser vendidos em hasta pública. 

Objetivo Atividades a desenvolver 

Informatização dos 

serviços - Circulares 

 

Perspetiva-se uma menor circulação de papel, informatizando procedimentos 

administrativos que ajude na maior celeridade do processo de tomada de 

decisão e economicidade de recursos. 
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Aquisição de 

Equipamento 

Informático 

O parque informático está muito desatualizado, com equipamentos com 10-15 

anos de vida que não correspondem às reais necessidades da Instituição, pelo 

que se perspetiva a aquisição, em renting, de equipamentos informáticos, 

acompanhando assim o desenvolvimento tecnológico. 

  

Verifica-se a necessidade de efetuar uma atualização do imobilizado mais pormenorizada na sede, 

polos e núcleos, pois procedeu-se a várias mudanças nomeadamente: do Núcleo da Calheta para 

o interior da Escola Básica e Secundária da Calheta, bem como o núcleo da Camacha para o 

interior da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior. 

Encontra-se previsto na proposta do PIDDAR 2021 a reabilitação do Edifício do Conservatório - 

Escola Profissional das Artes da Madeira. A reabilitação do edifício tem em vista a sua valorização 

patrimonial, bem como a adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados, sendo 

a intervenção a cargo da PATRIRAM que irá decorrer entre os anos de 2021 a 2023, no valor total 

de 2 .418 .772,00 €. 

https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/ficheiros/PIDDAR/PIDDAR_2021_proposta.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/ficheiros/PIDDAR/PIDDAR_2021_proposta.pdf
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6. Ação Estratégica e Objetivos 

6.1. Análise SWOT 

6.1.1. Análise Interna 
 

Pontos fracos: 

a. Infraestruturas físicas e tecnológicas associadas ao sistema de informação 

obsoletas  

b. Ausência de interoperabilidade de sistemas de informação 

c. Recursos financeiros e materiais escassos 

d. Pouca participação e envolvimento dos alunos nas estruturas educativas 

e. Ausência de procedimentos de comunicação interna uniformizados 

f. Falta de edifício de condições adequadas ao Conservatório no Funchal  

g. Circuitos de informação dentro da organização 

h. Ausência de um Plano para os alunos com necessidades educativas especiais  

i. Dispersão dos serviços por vários edifícios 

j. Escassos recursos humanos em determinadas categorias 

k. Dinheiro para investimento em Consultadorias  

l. Compatibilidade entre documentos estratégicos 

m. Pessoal docente sem formação em necessidades educativas especiais 

n. Fraca fidelização de alunos na frequência do EAE 

Pontos fortes: 

a. Orientação e planeamento estratégico  

b. Ampla rede de parceiros 

c. Percentagem de alunos que ingressam no ensino superior artístico 

d. Capacidade de produção de projetos e eventos inovadores 

e. Oferta de projetos e atividades extracurriculares e de projetos pedagógicos  

f. Divulgação das atividades por um Departamento de Comunicação e 

Audiovisual   

g. Estabilidade e multiculturalidade do Corpo Docente 

h. Boa imagem da instituição na comunidade 

i. Estrutura de dirigentes ampla e pluridisciplinar 

j. Elevada participação em projetos europeus 
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k. Oferta de cursos profissionais ao longo de mais de duas décadas 

l. Plano de formação específico para Pessoal Docente e não docente 

m. Oferta formativa diversificada e descentralizada pela Região 

n. Envolvimento dos colaboradores na elaboração dos documentos 

estruturantes 

o. Capacidade de investigação e produção e edição de conteúdos 

6.1.2. Análise Externa 
    

Ameaças: 

a. Pouco envolvimento dos EE e alunos nas estruturas educativas 

b. N.º de desistências elevado, especialmente no EAE em Regime Supletivo 

c. Degradação das instalações 

d. Demografia – Envelhecimento da população e diminuição da população 

discente 

e. Economia em recessão 

f. Alterações ao enquadramento legal da educação 

Oportunidades: 

a. Diversidade de softwares tecnológicos disponíveis no mercado 

b. Procura de adultos para a prática artística  

c. Envolvimento da comunidade educativa em projetos sociais  

d. Participação de personalidades reconhecidas da sociedade madeirense  

e. Projetos de financiamento na área social 

f. Cursos da ANQEP na área do ensino artístico especializado  

g. Envolvência e angariação de novos parceiros e redes de cooperação 

h. Rentabilização de aplicações digitais gratuitas, associadas às contas 

edu.madeira.gov 

i. Abertura dos meios de comunicação digitais e sociais à instituição 

j. Fundos Europeus no domínio da educação e Projetos aprovados ao abrigo do 

Programa Erasmus+  

k. Criação de conteúdos educativos digitais com os professores (E@D) 

l. Serviço educativo para novos públicos (Escola Espetador, Interativo) 

m. Legislação Autonomia e flexibilidade do currículo 
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7. Eixos Estratégicos e Objetivos estratégicos 
 

EIXO 1 – PROMOVER UMA FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE QUALIDADE 

Objetivo Operacional 1: Garantir o acompanhamento pedagógico contribuindo para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens 

Objetivo Operacional 2: Promover uma oferta formativa diversificada 

Objetivo Operacional 3: Promover o sucesso académico e combater o abandono escolar 

Objetivo Operacional 4: Promover a fruição das artes junto da Comunidade 

Objetivo Operacional 5:  Realizar projetos de cariz social e inclusivo 

 

EIXO 2 – MELHORAR A REDE DE PARCEIROS E A IMAGEM DO CONSERVATÓRIO 

Objetivo Operacional 6: Reforçar a comunicação e a imagem externa do Conservatório 

Objetivo Operacional 7: Criar redes de parcerias institucionais 

 

EIXO 3 – PROMOVER A INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE 

Objetivo Operacional 8: Aumentar a produção de conhecimento e a sua aplicação 

Objetivo Operacional 9: Reforçar as competências e valorizar os colaboradores 

 

EIXO 4 – MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS 

Objetivo Operacional 10: Melhorar tecnologicamente o Conservatório 

Objetivo Operacional 11: Uniformizar procedimentos 

Objetivo Operacional 12: Manter atualizada a informação orçamental e financeira 

Objetivo Operacional 13: Aumentar a taxa de execução financeira dos Cursos Profissionais 

Objetivo Operacional 14: Elaboração de orçamento com base no projeto educativo 
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8. Direção de Serviços de Gestão de Recursos 
 

Organograma funcional 

 

 

Competência da Direção de Serviços de Gestão de Recursos: 

Acompanhar, e controlar com regularidade, o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, a 

execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial e analisar a sua 

contabilidade; 

Emitir pareceres da sua área de atribuição de competências; 

Garantir, em articulação com o diretor pedagógico, as condições necessárias às candidaturas e 

processos de financiamento de projetos comunitários; 

Assegurar a gestão integrada dos recursos financeiros, de acordo com as orientações do 

presidente do CEPAM, designadamente no que respeita à elaboração e execução do seu 

orçamento; 

Garantir a gestão dos recursos humanos; 

Gerir a logística das instalações, espaços e equipamentos, bem como outros recursos educativos. 



Plano de Atividades de 2021  

 

19 

 

 

9. Divisão de Recursos Humanos 
 

Organograma funcional 

  

 

 

Competência da Divisão de Recursos Humanos: 

 Coordenar, acompanhar e propor os procedimentos necessários à aplicação dos sistemas de 

avaliação de desempenho; 

Assegurar a execução dos procedimentos administrativos relativos à gestão de recursos humanos, 

nomeadamente recrutamento, mobilidade, mudanças de posição remuneratórias, aposentação e 

exoneração ou demissão; 

Assegurar os processos de recrutamento e seleção dos formadores externos e a respetiva 

contratação; 

Organizar e manter atualizados os registos biográficos do pessoal, e efetuar o controlo e registo 

de assiduidade; 

Instruir e dar seguimento aos processos de acidentes em serviço; 

Emitir parecer sobre o plano de formação profissional do pessoal não docente; 

Coordenar e acompanhar o núcleo administrativo. 
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Destinatário Serviços Prestados 

Docentes e não docentes Coordenar, acompanhar e propor os procedimentos 

necessários à aplicação dos sistemas de avaliação de 

desempenho 

Docentes, não docentes e público em geral Assegurar a execução dos procedimentos administrativos 

relativos à gestão de recursos humanos, nomeadamente 

recrutamento, mobilidade, mudanças de posição 

remuneratórias, aposentação e exoneração ou demissão 

Formadores externos   Assegurar os processos de recrutamento e seleção dos 

formadores externos e a respetiva contratação 

Docentes e não docentes  Organizar e manter atualizados os registos biográficos do 

pessoal, e efetuar o controlo e registo de assiduidade 

Docentes e não docentes  

  

Instruir e dar seguimento aos processos de acidentes em 

serviço. 

Direção de Serviços de Investigação, 

Comunicação. Edições e Formação 

Emitir parecer sobre o plano de formação profissional do 

pessoal não docente 

Coordenador Técnico e Gestores Coordenar e acompanhar o núcleo administrativo 

9.1. NÚCLEO ADMINISTRATIVO 
  

DESTINATÁRIOS ATIVIDADES 

Cidadão em geral Assegurar as operações manuais e eletrónicas de receção, abertura, registo, 

expedição, distribuição e arquivo geral de toda a correspondência 

Docentes e não docentes Coordenar e controlar a circulação de documentos pelos diversos serviços e 

proceder à autenticação de documentos;  

Cidadão em geral Verificar o correio eletrónico geral e proceder à respetiva distribuição; 

Docentes e alunos Coordenar a distribuição de salas e auditórios 
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10. Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

Organigrama Funcional 

 

 

Competência da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial:  

 Elaborar as propostas de orçamento e propor as respetivas alterações orçamentais;   

Planear e assegurar as aquisições de bens, serviços e empreitadas de obras públicas necessárias 

ao regular funcionamento do CEPAM;  

Assegurar todas as ações inerentes ao processamento dos abonos e regalias sociais do pessoal;   

Elaborar e preparar os processos com vista aos pagamentos devidos a formandos e formadores;   

Efetuar os pagamentos previamente autorizados;   

Controlar a afetação e a utilização dos fundos disponíveis atribuídos ao CEPAM;  

 Elaborar e manter atualizadas as previsões financeiras em concordância com o plano anual de 

escola, bem como assegurar a obtenção dos fundos necessários em tempo oportuno e a 

otimização da aplicação dos recursos financeiros à disposição do CEPAM, no desenvolvimento das 

suas atividades;   

Arrecadar e escriturar as receitas, processar e liquidar, nos termos legais, as despesas inerentes 

ao exercício da atividade;  

Elaborar a conta de gerência, obter a aprovação do CA e submeter, dentro do prazo legal, à Secção 

Regional da Madeira do Tribunal de Contas e demais entidades;   

Coordenar a obtenção e a sistematização dos contributos das diversas estruturas, necessárias à 

elaboração do relatório de execução do PIDDAR;   
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Manter devidamente organizada a contabilidade e respetiva documentação e assegurar uma 

contabilidade analítica de gestão que permita um adequado controlo de custos e receitas;  

 Instruir processos que permitam verificar e controlar o processamento das despesas quanto à 

sua legalidade e respetivo cabimento;   

Coordenar a gestão do imobilizado e manter atualizado o respetivo cadastro patrimonial;   

Promover e assegurar as ações inerentes à gestão e manutenção de todas as infraestruturas e 

equipamentos;   

Assegurar a gestão e manutenção da arquitetura dos sistemas de informação, de informática e de 

comunicações;   

Coordenar a gestão da documentação e do arquivo;   

Assegurar a segurança das instalações e a manutenção do plano de prevenção e emergência;   

Assegurar a gestão dos serviços de cantinas, bares;   

Coordenar todas as funções administrativas do Núcleo de Controlo Orçamental;   

Executar os pedidos de reembolso e saldo, em articulação com o GIPE;   

Exercer as demais funções que, dentro da sua área funcional, lhe sejam atribuídas  

 

DESTINATÁRIOS ATIVIDADES 

Alunos e encarregados de 

educação 

 

São os nossos clientes que pagam as propinas, pelo que temos de assegurar 

um serviço de qualidade. 

Docentes, não docentes 

 

Assegurar o pagamento de vencimentos dos docentes e não docentes e 

garantir os descontos entregues nos prazos certos  

Formadores externos Assegurar que os pagamentos são feitos dentro dos prazos estabelecidos. 

Coordenador do Núcleo de 

Controlo Orçamental 

 

Coordenar e acompanhar o núcleo de controlo orçamental. 
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10.1. Núcleo de Controlo Orçamental (NCO) 
  

Objetivos operacionais: 

 Acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, a 

execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial e analisar a sua 

contabilidade; 

Controlar a afetação e a utilização dos fundos disponíveis atribuídos e elaborar os processos de 

requisição de fundos 

Garantir a execução do orçamento em tempo útil; 

Arrecadar as receitas e efetuar pagamentos nos termos regulamentares e legais. 
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11. Gabinete de Investimentos e Projetos Europeus 
 

Organograma funcional 

 

 

Competências do Gabinete de Investimentos e Projetos Europeus 

Proceder à divulgação das possibilidades de financiamento do Fundo Social Europeu (FSE) e 

outros; 

Coordenar as candidaturas de apoios financeiros, tendo em conta quer as normas comunitárias, 

nacionais e regionais, quer as orientações para a sua gestão; 

Coordenar todas as ações e programas referentes ao FSE e outros, e elaborar os relatórios de 

execução e outros instrumentos de suporte à sua gestão financeira; 

Acompanhar as auditorias realizadas pelo sistema regional e nacional de controlo, bem como 

prestar a informação e dados de suporte à sua realização; 

Propor a adoção das medidas adequadas tendo em vista a melhoria dos níveis de eficiência e 

eficácia dos apoios concedidos e garantir o cumprimento das decisões de aprovação. 

Objetivos operacionais: 

1 - Programa Erasmus 

1.1 - Concretização de mobilidades virtuais, realização de um concerto internacional 

virtual em abril de 2021 e dos 3 ciclos de mobilidades presenciais previstos no projeto United by 

Arts II, para 17 formandos participantes e 6 professores acompanhantes. No caso dos professores 

acompanhantes, a estadia, pela primeira vez, dividir-se-á num acompanhamento de 11 

dias/professor, para garantir que os participantes têm sempre um adulto responsável presente.  
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 1.2 - Receção de alunos provenientes de outras instituições de ensino europeias, 

consoante normalização do estado pandémico. 

1.2.1 - Da parceria com estas instituições e do produto resultante do intercâmbio dos 

alunos recebidos com os formandos do nosso Conservatório, pretende-se realizar um ou mais 

concertos, considerando que existem instrumentistas de orquestra de sempre que possível e 

depende da das limitações impostas por conta da situação pandémica. 

1.3 - Apresentação do relatório intercalar com a execução do Projeto United by Arts II até 

março de 2021. 

1.4 - Questionário e apresentação de resultados com atividade performativa pelos 

formandos participantes nas mobilidades, como disseminação de resultados. 

 1.5 - Realização de vários eventos associados ao “Erasmus Days” com conferências e ação 

de divulgação do Programa e Projeto United by Arts II a toda a comunidade educativa. 

1.6 - Celebração de novas parcerias para as mobilidades a ocorrerem em 2021-2022 nas 

áreas da Dança e Teatro. 

 1.7 - Preparação das 23 mobilidades para 2021 (agendamento das mobilidades, 

apuramento dos participantes e professores acompanhantes, aquisição das viagens, seguro e 

estadia, reuniões com participantes e encarregados de educação). 

  

2 - Cursos Profissionais – Fundo Social Europeu 

2.1 - Reporte das execuções físicas e financeiras de 2020, no âmbito dos projetos 43, 51 e 

57, onde consta a frequência de horas por formando, horas de formação ministradas e cursos 

associados a cada projeto em curso, que são cofinanciados, de todos os anos dos cursos de 

formação em curso. 

 2.2 - Garantir o reporte ajustado dos cursos concluídos até julho de 2020 (Projeto 43), no 

que diz respeito à submissão das execuções físicas e financeiras de 2021. 

2.3 - Proceder à nova Candidatura para os 3ºs anos dos cursos que se iniciaram em 2020-

2021 e e 2º e 3os anos dos que se iniciarão em 2021-2022, nomeadamente: Curso Profissional 

Instrumentista de Cordas e de Tecla; Curso Profissional Instrumentista de Sopro e de Percussão; 

Curso Profissional Instrumentista de Jazz; Curso Profissional em Artes do Espetáculo – 

Interpretação e Curso Profissional Intérprete de Dança Contemporânea. 
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2.4 - Abertura do Curso Profissional Técnico de Audiovisuais, Cinema, Televisão, Desenho 

e Conteúdos Redes Sociais. 

 

3 - Programa Europa Criativa 

3.1 - Apoio na reformulação da candidatura e possível execução do projeto. 

 

12. Serviço de Informática 
 

Organograma funcional 

 

Objetivos operacionais: 

 Terminar a reestruturação da uniformização da rede do Conservatório; 

 Criação de site intranet; 

 Conceção e implementação do projeto de gestão documental 

 Terminar estrutura e implementar o novo site do Conservatório 

 Apoio helpdesk 

 Manutenção de equipamentos e rede 

 Implementação de políticas de segurança e de backups 
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13. Direção Pedagógica 
 

13.1. Missão 
 

Formar a sociedade para as Artes, promovendo o ensino e a divulgação das Artes de Palco. A 

oferta educativa visa a preparação de jovens músicos, atores e bailarinos com vista à sua 

integração no mercado de trabalho ou ao prosseguimento com sucesso dos seus estudos a nível 

superior. (PEE 2017-2021) 

Contribuir para uma formação sólida de cultura artística, tornando os nossos alunos não só 

conhecedores das dinâmicas artísticas através da aprendizagem pela experiência, bem como num 

público de eventos performativos, consumidores instruídos de arte, elevando assim o seu nível 

sociocultural e a sua formação integral como melhores cidadãos. (PEE 2017-2021) 

Proporcionar o desenvolvimento de competências dos nossos alunos, ajudando-os a consolidar 

as suas aptidões gerais, como o desenvolvimento da concentração, memória, desenvolvimento 

motor, aptidões sensoriais, maturidade emocionais, integração e articulação social através do 

trabalho de conjunto, com relevante desenvolvimento da integração e autoestima, respeito pelos 

outros e pelas lideranças. (PEE 2017-2021) 

13.2. Visão 
 

Encorajar os alunos para o desenvolvimento de uma postura profissional de mente aberta, 

apostando na excelência do ensino.  

Organograma Funcional 
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DADOS ESTATÍSTICOS- ano letivo 2020/2021 e previsão para o ano letivo 2021/2022 

ANO LETIVO  2020-2021 

Nº DE ALUNOS  

2021-2022 

Nº DE ALUNOS 

Oferta Formativa  Renovações e novos alunos  

Ensino artístico especializado 1049  1000 

Cursos livres (FA, Jazz) 26 30 

Cursos livres em Artes 827 850 

Cursos profissionais 120 135 

TOTAIS 2022 2015 

 

Constituição do Conselho Pedagógico para o ano letivo 2019/2020: 

1. Diretor Pedagógico de preside  

2. Departamento de Instrumentos de Cordas Friccionadas   

3. Departamento de Instrumentos de Sopro   

4. Departamento de Instrumentos de Tecla    

5. Departamento de Cordas Dedilhadas e de Plectro   

6. Departamento de Canto  

7. Departamento de Instrumentos de Percussão  

8. Departamento de Ciências Musicais  

9. Departamento Socio Cultural e Científica dos Cursos Profissionais 

10. Departamento de Teatro 

11. Departamento de Dança  

12. Departamento de Jazz  

13. Representante dos Diretores de Cursos Profissionais 

14. Representante dos Coordenadores de Polos e Núcleos 

15. Serviço de Psicologia e Orientação 
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Conselho Pedagógico / 

Destinatários 

Atividade Datas 

Alunos e Professores 

 

  

Aprovação dos critérios das provas de transição 2020/2021 janeiro 2021 

Aprovação das propostas e pareceres das provas de Transição 

2020/2021 

janeiro 2021 

 

Aprovação critérios Provas de Acesso ao Ensino Artístico 

Especializado Profissional 2021/2022 

fevereiro 2021 

Calendarização das provas globais 2020/2021 abril 2021 

Aprovação do Calendário Escolar 2021/2022 setembro 2021 

Aprovação dos critérios de avaliação 2020/2021 setembro 2021 

 

Aprovação critérios das provas Globais 2020/2021 setembro 2021 

 

Aprovação dos critérios das provas de avaliação final 

2020/2021 

setembro 2021 

 

Aprovação das  Provas de Aptidão Profissional 2020/2021 setembro 2021 

 

Aprovação do projeto da disciplina  Cidadania e 

desenvolvimento 2021/2022 

setembro 2021 

 

 

O Conservatório é constituído pelo edifício-sede, por 5 polos e 8 núcleos. Para cada Polo ou Núcleo 

é nomeado um coordenador com as funções definidas em regulamento Interno, nomeadamente: 

1. Sede – Cursos Profissionais; Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e 

Supletivo); Curso de Jazz; Formação de Adultos  

2. Polo do Bom Jesus – Cursos Livres em Artes 

3. Polo de São Martinho - Cursos Profissionais  

4. Polo da Levada - Cursos Livres em Artes 

5. Polo da Ribeira Brava – Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

6. Polo de Machico - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

7. Núcleo da Calheta - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

8. Núcleo da Ponta do Sol - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

9. Núcleo de S. Vicente - Ensino Artístico Especializado (Regime Supletivo) 

10. Núcleo de Câmara de Lobos - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e 

Supletivo) 
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11. Núcleo da Camacha - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

12. Núcleo do Caniço - Ensino Artístico Especializado (Regime Articulado e Supletivo) 

13. Núcleo de Santana - Ensino Artístico Especializado (Regime Supletivo) 

14. Núcleo do Porto Santo - Ensino Artístico Especializado (Regime Supletivo) e Formação de 

Adultos 

 

Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico 

Secção de Avaliação 2020 /2021 e 2021/2022 

 

Secção de Avaliação do 

Desempenho Docente do Conselho 

pedagógico / Destinatários 

Atividade 

 

Datas 

 

     

 

 

 

 

Docentes do ECD 

Aplicar o sistema de avaliação do desempenho       Todo o ano 

Calendarização dos procedimentos de avaliação Ano 

letivos 2021/2022 

 

     setembro 2021 

Conceber e publicitar o instrumento de registo e 

avaliação Ano letivo 2021/2022 

 

     setembro 2021 

Acompanhar e avaliar o processo dos Anos Letivos 

2020/21 e 2021/2022 

 

     Todo o ano 

Aprovar a classificação final   

 

    junho 2021 

 Harmonização das propostas dos avaliadores       junho 2021 
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

A Equipa é constituída por: 

1. Docente com Formação em Educação Especial  

2. Psicólogo  

3. Docente – Cursos Profissionais  

4. Docente – Ensino Especializado 

5. Docente – Cursos Livres 

6. Diretor Pedagógico 

  

A educação inclusiva visa responder à diversidade das necessidades de apoio à aprendizagem de 

todos os alunos: 

  

1. Medidas Universais - Estão disponíveis para todos os alunos e podem ser definidas pelo 

Conselho de Turma e/ou pela EMAEI para a melhoraria das aprendizagens e promoção da 

participação; 

2. Medidas Seletivas - São mobilizadas para colmatar as necessidades não supridas pelas medidas 

universais; 

3. Medidas Adicionais - São mobilizadas para colmatar as necessidades de suporte à 

aprendizagem não supridas pelas medidas universais e seletivas,  

Mapa de reuniões: 

1º período 

 

2º período 

 

3º período 

 

12/10 18/01 03/05 

02/11 01/02 07/06 

30/11 01/03 05/07 
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Projeto Educativo de Escola 2021/2025: 

Avaliação e criação de uma comissão de trabalho para a elaboração do projeto Educativo de 

Escola 2021/2025 

A Equipa é constituída por: 3 docentes indicados pelo Conselho Pedagógico e o Diretor Pedagógico  

 

Plano de Trabalho 2020/2021 

Mês / Tarefa Dez. Jan. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Diagnóstico 

Estratégico 

X      

Missão e Visão X      

Objetivo central  X     

Objetivos 

estratégicos 

 X     

Metas 

Indicadores e 

meios de 

verificação 

  X X   

Plano de 

avaliação do 

projeto educativo 

  X X   

Parecer do CP e 

CEE 

    X  

Homologação      X 

Divulgação do 

projeto Educativo 

     X 
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13.3. Área de Alunos 
A área de alunos é um serviço de apoio administrativo, dirigida por um coordenador e 

subcoordenador. 

Destinatário Atividade  

Candidatos  Gestão das Prés  Inscrições 2021/2022 

Alunos Gestão das Matriculas 2020/2021 e 2021/2022 

Alunos Gestão das renovações 2021/2022 

Docentes e Alunos Apoio das provas 2020/20 e 2021/2022 

Docentes Apoio Gestão Pedagógica dos Cursos Profissionais 

Docentes Apoio Gestão Pedagógica do Ensino Especializado 

Docentes Apoio Gestão Pedagógica cursos não certificados 

Alunos Monitorização da assiduidade dos alunos do Ensino Artístico Especializado 

 

13.4. Departamento de Ensino Profissional 
 

1. Curso Profissional Instrumentista de Cordas e de Tecla  

2. Curso Profissional Instrumentista de Sopro e de Percussão  

3. Curso Profissional Instrumentista Jazz  

4. Curso Profissional Artes do Espetáculo – Interpretação 

5. Curso Profissional Intérprete de Dança Contemporânea 

 

Cursos Profissionais / 

Destinatários  

Atividades    Datas 

   

   

  Docentes e Formandos 

   

   

   

   

   

Provas técnicas e interpretação    CPI e CPIJ – janeiro, maio, junho, 

dezembro. 

Exames recuperação de módulos     Em cada trimestre 

Provas de acesso aos cursos profissionais 

2020/2021 

  junho 2021 

Conselhos de Turma    Em cada trimestre 

Espetáculos CPAE-I e CPIDC    Em cada trimestre 

Recitais CPI e CPIJ    Todo o ano 
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Protocolos de Formação em Contexto de 

Trabalho   

Associação Notas e Sinfonias Atlânticas  

Escola Superior de Teatro e Cinema  

Escola Superior de Dança  

Associações atividades de dança  

Teatro Municipal Baltazar Dias  

Todo o ano 

Provas de Aptidão Profissional  2019/2020   julho 2020 

Projetos  interdisciplinares: Rs4e; Parlamento 

Jovem; Cidadania e Desenvolvimento  

Todo o ano 

 

13.5. Departamento de Ensino Artístico Especializado 
 

Ensino Artístico Especializado – regime articulado e supletivo - Curso Básico de Música.  

Ensino Artístico Especializado – regime supletivo - Curso Secundário de Música e Canto. 

 

Destinatários Atividade   Datas 

  Alunos, docentes e Encarregados 

de Educação 

   

   

   

   

   

   

   

Provas de acesso aos Ensino Artístico 

Especializado 2021/2022 

 abril 2020 

Protocolos com Escolas do Regime 

Articulado 2021/2022 

  Julho 2021 

Provas Globais 2020/2021  junho e julho 2021 

Provas de Avaliação Final 2020/21    Junho 2021 

Provas de Transição de Grau 

2020/2021 

janeiro 2021 

Provas de Aptidão Artística 

2020/2021  

julho 2021  

Audições de Classe 2020/21 e 

2021/22  

2º 3º períodos 2020/21 e 1º Período 

2021/2022  

Audições Gerais 2020/21 e 2021/22 2º 3º períodos 2020/21 e 1º Período 

2021/2022 
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13.6. Departamentos Curriculares 
 

No Conservatório existem os seguintes Departamentos Curriculares: 

1. Departamento de Instrumentos de Cordas Friccionadas: Violino; Viola d’Arco; 

Violoncelo; Contrabaixo. 

2. Departamento de Instrumentos de Sopro: Clarinete; Fagote; Flauta de Bisel; Flauta 

Transversal; Oboé; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba e Bombardino. 

3. Departamento de Instrumentos de Tecla: Acordeão; Cravo; Órgão; Piano; 

Acompanhamento e Improvisação; Baixo Contínuo; Instrumento de tecla; Piano 

Complementar. 

4. Departamento de Instrumentos de Cordas Dedilhadas e Plectro: Guitarra; Bandolim; 

Harpa; Cordofones Madeirenses. 

5. Departamento de Canto e Coros: Canto; Alemão; Italiano; Estúdio de Ópera; Educação 

Vocal; Coro;   

6. Departamento de Instrumentos de Percussão: Percussão; Bateria 

7. Departamento de Ciências Musicais: Iniciação à Formação Musical: Formação Musical; 

Análise e Técnicas de Composição; História da Cultura e das Artes; Oferta Complementar: 

Acústica Musical; Oferta Complementar: Organologia; Oferta Complementar: Tecnologias 

da Música; Teoria e Análise Musical; Projetos Coletivos e Improvisação; Física do Som; 

Oficina do Som. 

8. Departamento Sociocultural e Científica dos Cursos Profissionais: Área de Integração; 

Educação Física; Educação Moral e Religiosa; História da  Cultura e das Artes; 

Inglês; Português; Tecnologias de Informação e Comunicação; Psicologia; Psicologia e 

Sociologia; Dramaturgia; CLA – Teatro; UFCD do CPAE-I. CLA – Dança; Estudo do 

Movimento; UFCD do CPIDC. 
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Destinatários Atividades Datas 

Alunos EAE; Profissionais e CLA Preparação dos candidatos às 

Orquestra Jovens Conservatórios 

Oficiais   

janeiro 2021 

Alunos EAE Organização das provas de Transição 

2020/2021 

janeiro 2021 

Alunos EAE Organização das provas de acesso ao 

Ensino Artístico especializado 

2021/2022   

Interrupção Letiva Páscoa 

Alunos EAE Organização das Provas Globais de 2º 

5º e 8º Grau do EAE 2020/2021  

junho e julho 2021 

Alunos EAE Organização das Provas Finais de 

Avaliação 2020/2021  

junho 2021 

Todos os alunos Critérios de Avaliação Disciplinares  setembro 2021 

EAE; CLA; Curso Jazz; Formação 

Adultos 

Marcação de Horários Ensino 

Artístico Especializado   

setembro 2020 

Docentes Reuniões de Departamento 

Curricular  

Períodos letivos 
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13.7. Cursos Livres em artes 
 

Os Cursos Livres em Artes (CLA), o projeto mais recente do Conservatório, tem por objetivo a 

implementação de atividades artísticas no âmbito da música, do teatro, da dança, das artes 

plásticas e da multimédia. Estas atividades visam proporcionar a ocupação criativa de crianças e 

jovens, através de práticas que promovem o estímulo e o desenvolvimento das diferentes formas 

de comunicação e expressão artística. Um número significativo de alunos faz parte dos grupos 

que integram a Temporada do Conservatório, uma planificação de espetáculos e concertos, 

apresentados a cada ano letivo, por toda a RAM.  

 

Destinatários Atividade Datas 

Docentes Divulgação do Concurso Infantojuvenil 1º Período 2020/2021 

Alunos Avaliações finais Maio 

Diretores artísticos Atualização da constituição dos grupos Setembro 

Docentes Atualização dos critérios de Avaliação disciplinares Setembro 

Alunos e docentes Marcação de horários  Setembro 

Docentes  Reuniões de Departamento Curricular  Períodos letivos 

Alunos e docentes Preparação do mapa de audições Setembro 

Alunos, docentes e Encarregados de 

Educação 

Audições, Aulas abertas, Concurso Infantojuvenil, 

Concertos e espetáculos,… 

Todo o ano 
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13.8. Cursos de Jazz  
 

O Conservatório disponibiliza formação musical na área do Jazz de forma a preparar os alunos 

para o prosseguimento de estudos, proporcionando parcerias com entidades regionais, nacionais 

e internacionais de forma a desenvolver conhecimentos e divulgação na área do jazz junto das 

estruturas culturais e turísticas da Região e ainda interface entre as diferentes modalidades de 

formação nomeadamente entre o Ensino Especializado de Música e a música ligeira ou de raiz 

popular e o jazz. 

 

Destinatários Atividade Datas 

A
lu

n
o

s 

  

Provas de Acesso para 2021/2022  Junho 2021 

Jam Sessions    Datas a anunciar  

Organização de Workshops com a parceria do Funchal 

Jazz  2021 

julho 2021 

Concertos com Combos 2020/21 e 2021/22 2º 3º períodos 2020/21 e 1º 

Período 2021/2022 

Concertos da Orquestra de Jazz  2º 3º períodos 2020/21 e 1º 

Período 2021/2022 
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13.9. Formação de Adultos  
 

O Projeto Educativo do Conservatório apoia-se na sua missão de formar a sociedade para as artes, 

através de cursos certificados. A formação para as artes na idade adulta visa dar a oportunidade 

a todos aqueles que gostariam de prosseguir os seus estudos musicais depois de se formarem nos 

seus cursos superiores, com o mesmo empenho que os jovens. A Formação de Adultos não tem 

um plano curricular próprio. Para este regime de formação é aplicado o plano curricular do Ensino 

Básico e Secundário dos Cursos do Ensino Artístico Especializado, em regime supletivo. 

  

Destinatários Atividade Datas 

A
lu

n
o

s 

 

Provas de Transição de Grau 2020/21 

 

 janeiro 2021 

Pres inscrições   

 

março 2021 

Provas Globais 2020/21 

 

 junho 2021 

Provas de Avaliação Final 2020/21 

 

junho 2021 

Provas de Aptidão Artística 2020/21 julho 2021 

Audições de Classe 2020/21 e 2021/22 2º 3º períodos 2020/21 e 1º 

Período 2021/2022 

Audições Gerais  2º 3º períodos 2020/21 e 1º 

Período 2021/2022 
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13.10. Serviço de Psicologia e Orientação 
 

O Serviço de Psicologia e Orientação, (SPO) em conformidade com o Decreto-Lei 190/91 de 17 de 

maio, é uma unidade especializada de apoio psicoeducativo do Conservatório - Escola Profissional 

das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.   

Destinatários Atividade 

Docentes; Não Docentes; Alunos/Formandos Apoio psicológico e psicopedagógico    

Alunos/Formandos Orientação escolar e profissional    

Alunos/Formandos e docentes Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações  

 

14. Direção de Serviços de Expressões Artísticas 
 

14.1. Missão:    
 

Proporcionar o acesso a práticas artísticas, a jovens e crianças desde o nascimento, permitindo-

lhes a integração numa formação artística e promover a descentralização cultural através da 

apresentação de projetos inovadores. 

14.2. Visão: 
  

Revelar-se como um espaço de referência no desenvolvimento das diferentes formas de 

comunicação e expressão artística, conquistando “palcos” de vanguarda e promovendo 

formações artísticas de excelência.  
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Organograma funcional: 

  

 

  

Objetivos operacionais: 

1. Garantir em 35% a permanência dos alunos nos CLA, durante cinco anos consecutivos; 

2. Garantir a realização de vinte audições e aulas abertas; 

3. Promover, junto das escolas dos 1.º/2.º e 3.º CEB, quatro ações de sensibilização à prática 

artística; 

4. Promover duas master classes para os alunos dos CLA; 

5. Garantir que 30% dos alunos inscritos, integrem as formações artísticas do Conservatório; 

6. Promover uma ação de formação didático-pedagógica, para os docentes dos CLA, visando 

a melhoria das suas práticas pedagógicas; 

7. Promover a criação de uma nova formação artística; 

8. Apresentar um plano de Temporada, com cem concertos/espetáculos; 

9. Atualizar e divulgar mensalmente, o plano de eventos; 

10. Apresentar um projeto de vanguarda, com o recurso às novas tecnologias de informação 

e comunicação; 

11. Promover um concerto/espetáculo numa perspetiva inclusiva; 

12. Promover um concerto/espetáculo solidário; 

13. Promover o Festival da Canção Infantil da Madeira, junto de autores de música e letra; 

14. Promover uma ação de formação na área da produção artística e cultural; 
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15. Promover uma ação de formação na área da inovação e criatividade em artes; 

16. Preparar um plano de reuniões para avaliar os diferentes projetos, com os respetivos 

parceiros; 

17. Destacar/divulgar dois projetos que, pelo seu caráter inovador e qualidade artística, 

sejam modelos a replicar; 

18. Realizar uma candidatura financeira, em articulação com o Gabinete de Investimentos e 

Projetos Europeus; 

19. Catalogar o reportório das diferentes formações artísticas, em articulação com o Núcleo 

de Gestão de Bibliotecas; 

20. Organizar, uniformizar e divulgar o manual de procedimentos; 

21. Garantir em 95%, o atual número de parceiros da Temporada do Conservatório; 

22. Conseguir dois novos parceiros; 

23. Garantir o grau de satisfação ao nível dos responsáveis artísticos, público e parceiros, 

superior a 4.5 (escala de 1 a 5). 

 

DESTINATÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Crianças a partir do 

nascimento e jovens em 

idade escolar 

Promoção de atividades artísticas extraescolares nos domínios da música, teatro, 

dança, expressão plástica e multimédia; 

Promoção de atividades de enriquecimento artístico, cultural e lúdico; 

Orientação e apoio aos alunos que demonstram talento e apetência para uma 

futura carreira artística; 

Aferição do índice de satisfação dos alunos, professores e encarregados de 

educação. 

Alunos e colaboradores Identificação e acompanhamento, através de ações específicas, aos alunos com 

necessidades especiais, através da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva.  

Identificação e encaminhamento de alunos que manifestem capacidades artísticas 

individuais; 

Promoção e acompanhamento de projetos pluridisciplinares, inclusivos, com 

grupos/instituições da comunidade; 

Aferição do índice de satisfação dos responsáveis artísticos. 

Público em geral Promoção de concertos/espetáculos com os diferentes grupos de música, teatro e 

dança, de forma descentralizada; 
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Gestão do agendamento e produção de eventos culturais, envolvendo as várias 

formações artísticas do Conservatório e outros grupos/instituições convidadas; 

Divulgação do plano de Temporada do Conservatório; 

Aferição do índice de satisfação do público. 

Organizações locais e 

comunicação social 

Articulação da comunicação com a hierarquia e com os diferentes agentes 

externos. 

Entidades 

públicas/privadas 

Angariação de parcerias por forma a apoiar os diferentes projetos do 

Conservatório; 

Aferição do índice de satisfação dos parceiros. 

 

  



Plano de Atividades de 2021  

 

44 

 

 

14.3. Gabinete dos Cursos Livres em Artes 
 

ÁREA PROJETO PRODUTOS ATIVIDADES 

C
u

rs
o

s 
Li

vr
es

 e
m

 A
rt

es
 

A
rt

e
s 

em
 a

çã
o

 

Atividades de 

música, teatro, 

dança, expressão 

plástica e multimédia 

Divulgação das diferentes práticas artísticas; 

Definição do período para as renovações de matrícula e 

pré-inscrições; 

Monitorizar a preparação e marcação dos horários, junto 

de alunos e professores; 

Divulgação do mapa de reuniões. 

P
al

co
 d

e 
ta

le
n

to
s 

Audições  Preparação e divulgação do mapa audições; 

Preparação do programa de cada audição; 

Registo em documento próprio, a participação de alunos 

e professores; 

Coordenação de toda a logística; 

Avaliação da audição pelo responsável. 

Aulas abertas Calendarização junto da coordenadora do GCLA; 

Preparação do programa; 

Registo em documento próprio, a participação de alunos 

e professores; 

Coordenação de toda a logística; 

Avaliação da aula aberta pelo respetivo professor. 

Concurso 

Infantojuvenil 

Divulgação do regulamento; 

Recolha das inscrições; 
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14.4.  Gabinete de Inovação e Produção Artística 
 

ÁREA PROJETO PRODUTOS ATIVIDADES 

In
o

va
çã

o
 e

m
 a

rt
e 

A
çõ

es
 e

 in
te

rv
en

çõ
es

 in
o

va
d

o
ra

s 

Formação na área da inovação e 

criatividade em artes 

Auscultação do público alvo; 

Calendarização; 

Identificação do formador; 

Definição dos objetivos; 

Promoção da formação; 

Avaliação da ação. 

Projeto de vanguarda, com o 

recurso às novas tecnologias de 

informação e comunicação; 

Calendarização; 

Promoção de uma reunião com o Núcleo de 

Produção e o diretor artístico; 

Definição do alinhamento; 

Identificação dos recursos materiais; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

Manual de procedimentos Enquadramento legal; 

Definição das áreas de intervenção; 

Definição de objetivos; 

Organização de fluxogramas funcionais; 

Revisão sistemática de formulários em utilização; 

Implementação dos procedimentos 

Aplicação de inquéritos de satisfação. 

Articulação de processos com o Sistema de Gestão 

ou responsável provisório. 

N
ú

cl
eo

 
d

e 

P
ro

d
u

çã
o

 

Te
m

p
o

ra
d

a 
d

o
 

C
o

n
se

rv
at

ó
ri

o
 Formações Artísticas de música, 

teatro e dança 

Identificação das diferentes formações; 

Atualização de dados: currículo, constituição, foto; 

Recolha de propostas para a Temporada; 

Recolha do reportório para catalogar. 
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Concerto comemorativo do dia 

mundial da música  

Identificação da formação artística; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

o diretor artístico; 

Definição do alinhamento; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

Concertos de Natal Calendarização; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

o diretor artístico; 

Definição do alinhamento; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Divulgação dos concertos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Projeto “O Conservatório 

descentralizado – Perpetuum 

mobile” 

Apresentação de propostas por parte dos diretores 

artísticos e parceiros; 

Sistematização das diferentes propostas, através 

de um plano de atividades anual; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Ciclo “Sons da Adega”  

  Ciclo “Jam Sessions”  
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  Dias Mundiais – Música, Teatro, 

Dança, Voz e dia internacional do 

Jazz 

Calendarização; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

o respetivo diretor artístico; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Concerto dos Laureados - 

Concurso Infantojuvenil do 

Conservatório 

Calendarização; 

Promoção de reunião entre a equipa responsável e 

o Núcleo de Produção; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pela equipa responsável e o 

respetivo colaborador da produção. 

  40.ª Edição do Festival da Canção 

Infantil da Madeira 

Revisão e divulgação o regulamento; 

Nomeação da equipa responsável; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

a equipa responsável; 

Pré-seleção das canções concorrentes; 

Preparação dos playbacks; 

Preparação da logística ao nível da revista; 

Gravação dos solistas e coro em estúdio; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 
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Avaliação do evento pela equipa responsável e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Bailado Calendarização; 

Definição da equipa responsável; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

a equipa responsável; 

Definição do alinhamento; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pela equipa responsável e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Projeto: “Postais da Ilha” com 

assinatura do Conservatório 

Apresentação de propostas por parte dos 

coordenadores dos Polos e Núcleos; 

Sistematização das diferentes propostas; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Gravação do áudio em estúdio; 

Recolha de imagens nos diferentes miradouros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  1.ª “Maratona das Artes” do 

Conservatório 

Apresentação de propostas por parte dos diretores 

artísticos; 

Sistematização das diferentes propostas; 

Identificação dos diferentes espaços; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 
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Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Ciclo de Concertos na Sé Calendarização; 

Apresentação de propostas por parte dos diretores 

artísticos; 

Sistematização das diferentes propostas; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Ciclo de Espetáculos no Porto 

Santo 

Calendarização; 

Identificação de despesas; 

Angariação de parceiros; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Recitais no Conservatório e 

nos Hotéis do Grupo Porto Bay  

Calendarização; 

Apresentação de propostas por parte dos 

professores; 

Sistematização das diferentes propostas; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação dos eventos em articulação com a 

DSICEF (GCEF e NEAG); 

  Concerto de encerramento do ano 

letivo  

(Contempla a entrega de 

Diplomas a alunos finalistas dos 

CP’s) 

Calendarização; 

Identificação da formação artística; 

Promoção de reunião entre o diretor artístico e o 

Núcleo de Produção; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Identificação de despesas; 
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Angariação de parceiros; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

  Concertos/Espetáculos pontuais 

(propostas internas e externas) 

Validação pelo Presidente do Conservatório; 

Promoção de reunião com o Núcleo de Produção e 

o respetivo diretor artístico; 

Identificação de despesas; 

Organização e coordenação de toda a logística; 

Divulgação do evento em articulação com a DSICEF 

(GCEF e NEAG); 

Avaliação do evento pelo responsável artístico e o 

respetivo colaborador da produção. 

 Rede de 

parceiros 

Constituição de parcerias com 

agentes externos 

Angariação de novos parceiros e/ou novas 

parcerias; 

Criação de protocolos de cooperação; 

Fidelização de parceiros e parcerias; 

Aferição do nível de satisfação dos parceiros; 

Atualização da base de dados de entidades 

parceiras. 
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15. Direção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e 

Formação 
 

15.1. Missão:  
 

Melhorar a capacidade de inovação, de pesquisa e comunicação do Conservatório, através da 

concretização de planos exigentes e ambiciosos no domínio das edições, da formação, da 

comunicação, do audiovisual, da investigação e da disponibilização de recursos pedagógicos de 

referência à comunidade.  

15.2. Visão: 
 

Ser uma direção de serviços que contribui para que o Conservatório seja uma organização de 

referência no plano nacional e internacional nos domínios da investigação, da produção de 

conteúdos originais com professores e alunos e sua publicação em edições, da melhoria da 

competência dos recursos humanos da organização, da disponibilização de recursos pedagógicos 

de qualidade na biblioteca e na relação de comunicação com a sociedade.  

Organograma: 
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Áreas funcionais:  

 

1. Gabinete de Investigação e Documentação (GID); 

2. Núcleo de Estudos Artísticos (NEA);  

3. Núcleo de Gestão de Bibliotecas (NGB). 

4. Gabinete de Comunicação, Edições e Formação (GCEF) 

5. Núcleo de Edições e Artes Gráficas (NEAG) 

6. Núcleo de Formação e Recursos Pedagógicos (NFRP) 

7. Núcleo de Produção Audiovisual (NPA) 

 

Objetivos operacionais: 

 

 Divulgar os resultados de projetos científicos, através de 6 comunicações e artigos; 

 Tratar 30 inquéritos; 

 Envolver 30 investigadores externos em projetos científicos (Revista Portuguesa de 

Educação Artística, documentários, comunicações, Congresso de Educação Artística); 

 Realizar 4 candidaturas a programas cofinanciados; 

 Pesquisar nos jornais da Madeira, por anos e datas, 1500 acontecimentos sobre música, 

teatro, artes plásticas, etc.; 

 Realizar 22 composições e arranjos e produzir anualmente uma obra orquestral de, 

aproximadamente, 30 minutos; 

 Conceber, realizar e editar 75 produtos audiovisuais internos (documentários, videoclips, 

spots, etc.); 

 Publicar 40 vídeos nos canais Youtube e Facebook; 

 Concorrer a 45 festivais internacionais com filmes de animação originais do 

Conservatório; 

 Criar um plano anual de 10 formações para pessoal docente; 

 Criar um plano anual de 6 oficinas/sessão de coaching para pessoal não docente; 

 Alcançar o grau de satisfação dos clientes superior a 4,6 (escala de 1 a 5) nas áreas de 

‘Investigação e Documentação, ‘Estudos Artísticos, ‘Biblioteca, ‘Comunicação, ‘Edições e 
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Artes Gráficas, ‘Produção Audiovisual, ‘Congresso de Educação Artística e de 9,1 na área 

da ‘Formação (escala de 1 a 10); 

 Organizar 2 concursos para alunos, no âmbito do serviço educativo da biblioteca; 

 Organizar um ciclo de cinema, no âmbito do projeto Cine Clube, com 6 filmes ao longo do 

ano; 

 Produzir conteúdos para 4 Magazines de Educação Artística; 

 Gerir o site do Conservatório, em articulação com as restantes unidades orgânicas da 

instituição, de modo a incluir semanalmente novidades;  

 Produzir anualmente 65 notas de imprensa sobre as atividades do Conservatório.  

 

DESTINATÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Alunos, 

educadores, 

professores, 

população em 

geral, divisões e 

áreas funcionais 

do 

Conservatório 

 

Aquisição de documentação especializada em educação e artes e sua disponibilização através 

da Biblioteca das Artes; 

Criação e compilação de documentação digital no domínio das artes e divulgação através do 

Portal de Recursos para a Educação Artística; 

Inserir os artigos da Revista Portuguesa de Educação Artística no OJS (Open Journal System) e 

OAJI (Open Academic Journals Index) e nos DOI (Digital object identifier); 

Inserir os documentos digitais da Biblioteca do Conservatório no RNOD (Registo Nacional de 

Objetos Digitais), agregador de conteúdos bibliográficos digitais e digitalizados, 

disponibilizados em rede por instituições portuguesas, gerido pela BNP (Biblioteca Nacional de 

Portugal); 

Compilação e criação de recursos pedagógicos nos domínios artísticos e sua divulgação em 

edições; 

Conceção e produção de conteúdos audiovisuais nos domínios da educação e da cultura 

(documentários, videoclips, spots, etc.); 

Realização de gravações e edição de vídeo de projetos educativos; 

Conceção e tratamento de questionários com software especializado (SPSS); 

Realização de trabalhos de investigação nos domínios da educação e da cultura, com especial 

ênfase no património cultural madeirense, e divulgação através de artigos em revistas da 

especialidade e da produção da Revista Portuguesa de Educação Artística; 

Recuperação de partituras históricas e biografias de autores madeirenses; 

Divulgação de atividades culturais e educativas da RAM através de periódicos de referência da 

região, de programas de televisão e de plataformas sociais digitais. 
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Organização de conferências nos domínios das artes e da educação e o Congresso de Educação 

Artística;  

Criação de projetos de design gráfico e editorial para as diferentes divisões e áreas funcionais 

do Conservatório; 

Realização de candidaturas financeiras, em articulação com o Gabinete de Investimentos e 

Projetos Europeus;  

Organização de concursos e atividades extracurriculares com alunos no âmbito do serviço 

educativo da Biblioteca das Artes; 

Divulgar internamente as áreas de formação e eventos;  

Organizar ações de formação contínua de curta duração para pessoal docente e não docente. 

Conceber composições e arranjos musicais para projetos do Conservatório; 

Aferir o índice de satisfação dos clientes e colaboradores do Conservatório com o Gabinete de 

Sistema de Gestão. 
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15.3. Gabinete de Investigação e Documentação 
 

15.3.1. Núcleo de Estudos Artísticos 

15.3.2. Núcleo de Gestão de Bibliotecas 
 

ÁREA NÚCLEO PROJETO PRODUTOS ATIVIDADES 
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 d
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ProCiA –  

Promoção 

das 

Ciências 

nas Artes 

Comunicações e artigos 

científicos de 

investigações próprias 

Pesquisa e recolha de dados; 

Sistematização dos dados; 

Redação de conteúdos; 

Preparação dos resultados de investigações de 

acordo com as normas das revistas científicas;  

Apresentação pública em conferências da 

especialidade, em revistas científicas. 

Partilha de resultados de 

investigações de outros 

investigadores 

Pesquisa regular em três periódicos de referência na 

área da educação artística; 

Seleção das investigações mais relevantes; 

Partilha do artigo ou do vídeo de comunicação 

científica no site e no Facebook do Conservatório.  

Artigos históricos sobre 

artes na imprensa  

(para a MEA) 

Pesquisa de textos sobre artes, dança, música e 

teatro nos jornais regionais;  

Seleção de notícias de relevo; 

Produção de textos. 

Revista Portuguesa  

de Educação Artística 

Vol. 11, N.º 1 e N.º 2 

Chamada para publicação de artigos/comunicações;  

Seleção de propostas pelo conselho editorial; 

Pedido de parecer a revisores externos; 

Paginação dos artigos; 

Revisão final. 

 Livro de 

Inquéritos 

da DSICEF    

 Inquéritos de Satisfação  

 

Identificação de áreas em que é relevante ouvir 

público-alvo do serviço; 

Desenho de inquéritos e criação de Livro de 

Inquéritos da DSICEF 

Implementação e tratamento dos inquéritos; 
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Divulgação dos resultados. 

Candidatu

ras 

financeira

s (em 

articulaçã

o com o 

GIPE) 

Projetos candidatos a 

cofinanciamento 

Identificação de programas de apoio 

Realização de candidaturas 

Envio de propostas e reuniões 

Realização de relatórios para patrocinadores. 

Portal de 

Recursos 

Biblioteca digital de 

recursos 

Criação de documentos digitais (playbacks midi, 

ficheiros PDF, vídeos, etc.);   

Inserir artigos da RPEA no OJS (Open Journal System) 

e OAJI (Open Academic Journals Index);   

Catalogação dos documentos no Portal de Recursos; 

Introdução de edições na Loja Online; 

Gestão das encomendas na Loja Online. 

Loja Online 

Site da RPEA 

In-Art – 

Investigaç

ão em 

Educação 

Artística 

 

40 Anos de Educação 

Artística na Madeira 

Pesquisa bibliográfica; 

Construção de um modelo; 

Criação e implementação de instrumentos de recolha 

de informação; 

Tratamento da informação; 

Produção de textos; 

Apresentação pública dos resultados. 

Ensino Artístico 

Articulado no 

Conservatório 

ID-

entidades 

Madeiren

ses 

 

Antologia da Música na 

Madeira 

Pesquisa bibliográfica; 

Síntese das principais ideias; 

Recolha de dados; 

Redação de conteúdos; 

Apresentação pública em conferências da 

especialidade, em revistas científicas ou em produtos 

audiovisuais. 

Cancioneiro Arquivo 

Padre Eduardo Nunes 

Pereira 

Cancioneiro Madeira, 

Cabo Verde e Brasil  
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Dicionário online de 

músicos 

Envio de questionários de recolha de dados a 

familiares de músicos; 

Pesquisa em periódicos; 

Redação de biografias de músicos madeirenses; 

Envio das biografias para parecer a revisores 

externos; 

Revisão final; 

Publicação online no Portal de Recursos para a 

Educação Artística. 

N
ú

cl
eo

 d
e 
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tu

d
o

s 
A
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ís
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co
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Em busca 

dos factos 

históricos 

 

Entradas na cronologia  Pesquisa em jornais; 

Transcrição de notícias; 

Sistematização da informação em tabelas.  

Partituras em fac-simile 

(digitais)  

Recolha de partituras junto de arquivos e família; 

Digitalização de partituras. 

Peças históricas em 

notação moderna 

Identificação e seleção de partituras madeirenses 

históricas; 

Transcrição de partituras. 

Peças pedagógicas Transcrição de peças pedagógicas; 

Divulgação em edições ou no Portal de Recursos. 

Orquestra

ção e 

composiç

ão 

Composições e arranjos Identificação e necessidade de composições e 

arranjos musicais; 

Seleção de projetos a realizar; 

Criação musical; 

Apresentação públicas das composições. 

Playbacks  Avaliação das solicitações e seleção dos playbacks a 

criar; 

Criação dos playbacks; 

Envio aos requisitantes para revisão; 

Envio para os requisitantes e/ou para o estúdio de 

gravação áudio. 
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e 
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e 
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PORBASE 

Biblioteca presencial e 

online do Conservatório 

Introdução de dados nos livros de entradas; 

Indexação dos documentos por assuntos; 

Inserir documentos digitais no RNOD – Registo 

Nacional de Objetos Digitais; 

Catalogação em software PORBASE; 

Atendimento público. 

 

Serviço 

Educativo 

da 

Biblioteca 

das Artes 

Concurso Declamação 

Poesia 

Divulgação do regulamento; 

Promoção do concurso (cerimónia de lançamento, 

cartaz, convite, vídeo promocional, visitas às escolas); 

Constituição de júri; 

Avaliação dos vídeos concorrentes e divulgação; 

Realização de questionários de avaliação. 

Concursos Externos de 

Leitura e Escrita (PNL, 

Baú de Leitura) 

FunFest – Concurso de 

Curtas-Metragens 

Definição do regulamento; 

Promoção do concurso (cerimónia de lançamento, 

cartaz, convite, vídeo promocional, visitas às escolas); 

Constituição de júri; 

Avaliação dos vídeos concorrentes e divulgação; 

Realização de questionário de avaliação. 
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15.4. Gabinete de Comunicação, Edições e Formação 
 

15.4.1. Núcleo de Edições e Artes Gráficas 

15.4.2. Núcleo de Formação e Recursos Pedagógicos 
 

ÁREA NÚCLEO PROJETO PRODUTOS ATIVIDADES 
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 d
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o
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Plano de 

comunicação 

Notas de imprensa Recolha de informação; 

Redação; 

Divulgação junto da comunicação social. 

Publicações no site 

oficial e nas redes 

sociais (online) 

Recolha de informação; 

Redação; 

Divulgação junto da comunicação social. 

Rubricas em parceria 

com a comunicação 

social e Magazine de 

Educação Artística 

Recolha de informação; 

Redação; 

Paginação (em articulação com o Núcleo de 

Edições e Artes Gráficas). 

Partilha de boas 

práticas na área da 

Educação Artística 

Pesquisa regular na imprensa de investigações, 

eventos e boas práticas na área da educação 

artística; 

Seleção do conteúdo mais relevante; 

Partilha desses conteúdos no site e no Facebook 

do Conservatório. 

Organização de 

eventos 

científicos e de 

formação 

Congresso de 

Educação Artística 

(12.ª edição) 

Criação do programa do evento com todas as 

atividades; 

Convite a formadores e oradores; 

Chamada para participação no evento a 

investigadores e docentes; 

Escolha do local de realização; 

Abertura e gestão de inscrições; 

Divulgação do evento. 

N
ú

cl
eo

 

d
e 

Ed
iç

õ
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e 
A

rt
e

s 

G
rá

fi
ca

s Plano Editorial Antologia, 3 volumes 

(parceria com DRC) 

Seleção e criação de conteúdos; 

Ilustração; 
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Banda Desenhada A 

Pequena Feiticeira e a 

Elegia da Terra 

Design gráfico e editorial; 

Revisão. 

Contributo e Ideias 

para a Educação 

Artística: A revolução 

da educação artística: 

40 anos do projeto 

Livro viola de arame 

(com CD) 

2 Álbuns Novos 

Talentos da Madeira 

(parceria com DRC) 

Livro com textos de 

alunos (concursos 

serviço educativo 

bibliotecas) 

Álbum Festival da 

Canção Infantil da 

Madeira 

10 composições de 

filmes para braguinha 

(crowdfunding) 

Revista Portuguesa de 

Educação Artística 11, 

1-2 

Cancioneiro Música 

Tradicional – Padre 

Eduardo Nunes Pereira 

– parceria com Arquivo 

Regional 

Livro 75 Anos 

Conservatório 
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Artes gráficas Projetos de design: 

 desdobráveis, 

programas, banners, 

convites, certificados e 

cartazes 

Pesquisa; 

Ilustração; 

Design gráfico e editorial; 

Revisão. 

N
ú
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e 

Fo
rm

aç
ão

 e
 R

ec
u

rs
o

s 
P
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ó
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Formações / 

Oficinas / 

Sessões de 

Coaching 

(para docentes e 

não docentes) 

 

Plano de formação do 

pessoal docente 

Receção das propostas de formação dos 

formadores; 

Elaboração do “Plano Anual de Formação” e 

aprovação superior; 

Solicitação da validação / creditação e 

divulgação; 

Gestão do processo das formações na 

plataforma Interagir, em articulação com a DRE; 

Gestão de ocupação de salas e da 

documentação. 

Plano de formação do 

pessoal não docente 

Receção das propostas de formação dos 

formadores; 

Elaboração do “Plano Anual de Formação” e 

aprovação superior; 

Gestão do processo das formações; 

Gestão de ocupação de salas e da 

documentação. 

Plano de formação à 

distância 

Identificação de formações necessárias; 

Seleção de tutoriais e colocação no site do 

Conservatório; 

Elaboração do “Plano Anual de Formação” e 

aprovação superior; 

Gestão do processo das formações; 

Apoio à formação à distância em articulação com 

o Núcleo de Produção Audiovisual. 

N
ú
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e 
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A
u

d
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Apoio 

Audiovisual 

Book trailers de 

edições 

Criação de guiões; 

Captação ou produção de imagens; 

Realização de entrevistas (opcional);  Spots de eventos 
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criação de vídeos para 

o ensino à distância 

Webinares/formações online; 

Aulas em vídeo; 

Edição e pós-produção; 

Revisão final. 

Outros vídeos de apoio 

a projetos e/ou 

eventos 

Produções 

Audiovisuais e 

Educativas 

Projeto ‘Portfólio’ Seleção de alunos finalistas e locais para 

filmagens; 

Filmagens com alunos; 

Edição dos vídeos; 

Divulgação de vídeos no site do Conservatório e 

redes sociais.       

Projeto ‘Conservatório 

Multicultural’ 

Seleção de docentes de várias nacionalidades; 

Filmagens com docentes; 

Edição dos vídeos; 

Divulgação de vídeos no site do Conservatório e 

redes sociais.       

Projeto ‘Ao toque de...’ Seleção de docentes de vários instrumentos; 

Filmagens com docentes; 

Edição dos vídeos; 

Divulgação de vídeos no site do Conservatório e 

redes sociais.       

Cineclube, (apoiado 

pelo ICA em 

articulação com o 

Núcleo de Gestão de 

Bibliotecas) 

Identificação de filmes a apresentar; 

Criação de um ciclo de cinema; 

Divulgação do ciclo na comunidade; 

Orientação e moderação de sessões com alunos. 

Cinema de 

Animação 

Festivais 

internacionais com 

filmes originais do 

Conservatório 

Definição de equipa organizadora; 

Criação do programa do festival e promoção; 

Tratamento da parte legal; 

Realização do evento e avaliação. 

 

  



Plano de Atividades de 2021  

 

63 

 

 

16. ANEXOS 
 

16.1. Anexo A - Plano de Comunicação 
 

Objetivos e plano de ação 

I. OBJETIVOS / METAS: 

a) Melhorar a comunicação interna do Conservatório, através dos vários canais de comunicação 

existentes, promovendo a interação entre os colaboradores; 

b) Melhorar a comunicação externa do Conservatório, nos vários canais de comunicação 

existentes, promovendo novas iniciativas e parcerias com vista a elevar a imagem do 

Conservatório e a promover as suas atividades e os seus alunos. 

a) COMUNICAÇÃO INTERNA 

a1) Melhorar a comunicação interna do Conservatório, através dos vários canais de comunicação 

existentes, promovendo: 

a1.1) A partilha de novidades, atividades e eventos das várias áreas funcionais entre todos os 

colaboradores, através de endereço eletrónico, como forma de melhorar a interação entre todos 

e, consequentemente, o clima organizacional da instituição; 

a1.2) Estratégias com vista a melhorar o conhecimento sobre as várias áreas da instituição, 

colaboradores e parceiros, com o intuito de aumentar a autoestima e, consequentemente, a 

motivação; 

a1.3) Ações que permitam obter a opinião dos colaboradores sobre a imagem da instituição e 

sobre as divulgações realizadas; 

b) COMUNICAÇÃO EXTERNA 

b1) Melhorar a comunicação externa do Conservatório, nos vários canais de comunicação 

existentes, através da: 

b1.1) Divulgação dos eventos, novidades e projetos à comunicação social; 

b1.2) Divulgação dos eventos, novidades e projetos à comunidade em geral, através do sítio oficial 

do Conservatório e redes sociais (Facebook e YouTube); 
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b1.3) Divulgação dos eventos, novidades e projetos à comunidade em geral, através da publicação 

bimensal da Magazine de Educação Artística (MEA); 

b1.4) Implementação de medidas que promovam a dinâmica do sítio oficial e das redes sociais da 

instituição e que aumentem, consequentemente, o número de seguidores; 

b1.5) Implementação de medidas que promovam a informação e a identificação da instituição em 

locais de eventos ou atividades, externos ao Conservatório. 

 

II. CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 

O plano de comunicação terá dois grandes grupos de canais ao seu dispor:  

a) Comunicação offline - o formato mais conhecido de marketing que consiste no uso de 

ferramentas bem estabelecidas para promover a venda de produtos e serviços. O que caracteriza 

esse tipo de comunicação é a não utilização da internet. 

b) Comunicação online - é baseada nas inúmeras possibilidades que o surgimento da internet 

trouxe; tem os mesmos objetivos da comunicação offline, mas pode trazer outro tipo de 

resultados e propagar-se de forma mais imediata e expansiva. 

a) COMUNICAÇÃO OFFLINE 

a.1) Rádio e televisão – reportagens no telejornal e presença periódica em programas de 

especialidade ou informativos; 

a. 2) Imprensa escrita – divulgação de eventos, novidades e projetos nos jornais regionais e 

nacionais, revistas de informação e/ou especializadas; criação de parcerias para presenças 

periódicas nestes meios; 

a.3) Móveis de rua, sinalização, outdoors – disponibilização de informação imediata em locais de 

eventos, novidades e projetos exteriores à instituição; 

a.4) Conferências de imprensa e/ou outros momentos de disponibilização de informação imediata 

sobre eventos, novidades e projetos. 

b) COMUNICAÇÃO ONLINE 

b.1) Página oficial - divulgação de documentos, eventos, novidades e projetos; arquivo de 

documentos, eventos e assuntos de imprensa; 
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b.2) E-mail marketing – divulgação de eventos, novidades e projetos através do e-mail; convites 

para eventos; 

b.3) Redes sociais - divulgação de documentos, eventos, novidades e projetos; arquivo de fotos e 

eventos; convites para eventos; criação de planos de propaganda (conteúdo pago);  

b.4) Publicações digitais, newsletters, boletins informativos – Magazine de Educação Artística, 

comunicações e investigações. 

 

III. PLANO DE AÇÃO: 

a) Comunicação interna 

Metas a atingir Ações Canais Periodicidade Observações 

- Partilha de 

novidades, atividades 

e eventos das várias 

áreas funcionais entre 

todos os 

colaboradores, através 

de endereço 

eletrónico, como 

forma de melhorar a 

interação entre todos 

e, consequentemente, 

o clima organizacional 

da instituição 

- Divulgação dos 

eventos do 

Conservatório, através 

do seu cartaz / convite 

/ spot, e de outras 

informações achadas 

pertinentes, através 

dos seus formatos de 

divulgação, a todos os 

colaboradores e alunos 

- Offline: 

Cartazes 

expostos nos 

vários edifícios 

- Online: Email 

marketing; 

Facebook - 

convite para 

eventos e 

identificação 

dos envolvidos 

em publicações 

- Sempre que há 

eventos e outras 

informações a 

partilhar 

- Apoio da Divisão 

de Recursos 

Humanos e da Área 

de alunos para o 

envio desses emails 

- Divulgação de 

formação para pessoal 

docente e não docente 

- Offline: 

Cartazes 

expostos nos 

vários edifícios 

- Online: Email 

marketing; 

- Sempre que há 

proximidade de 

formação 

- Apoio da Divisão 

de Recursos 

Humanos para o 

envio desses emails 

- Criação de 

estratégias com vista a 

melhorar o 

conhecimento sobre 

- Envio de postal digital 

de aniversário a todos 

os colaboradores 

- Online: Email 

marketing; 

- Sempre que há 

aniversários 

- Apoio da Divisão 

de Recursos 

Humanos para a 

identificação 
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as várias áreas da 

instituição, 

colaboradores e 

parceiros, com o 

intuito de aumentar a 

autoestima e, 

consequentemente, a 

motivação 

desses dias e envio 

desses postais 

digitais 

- Promover uma ação 

de apresentação das 

várias áreas funcionais 

a todos, ou através de 

um organograma 

dinâmico ou de uma 

apresentação 

multimédia, que possa 

ser enviado 

digitalmente, e onde 

todos os funcionários 

sejam identificados 

- Online: Email 

marketing; 

Apresentação 

multimédia 

(- Offline: Na 

reunião de 

líderes, cada 

responsável 

apresentar a sua 

área e essas 

apresentações 

serem depois 

enviadas a 

todos? Pode ser 

criado um 

modelo de 

apresentação 

com base no 

organograma, 

para facilitar) 

- Única - Proposta de 

projeto ‘Hoje 

vamos conhecer 

a/o... (nome da 

área funcional)’, 

realizado pelo 

Gabinete de 

Comunicação com 

o apoio de todas as 

áreas funcionais 

- Apoio da Divisão 

de Recursos 

Humanos para o 

envio dessas 

apresentações 

- Implementação de 

ações que permitam 

obter a opinião dos 

colaboradores sobre a 

imagem da instituição 

e sobre as divulgações 

realizadas 

- Implementação de 

formulário/inquérito 

de satisfação para a 

área de comunicação 

- Online: Email 

marketing; 

 - Apoio da Divisão 

de Recursos 

Humanos para o 

envio desses emails 

com link para o 

formulário;  

- Apoio do Gabinete 

de Investigação e 

Documentação 

para análise dos 

dados 
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- Manutenção do 

inquérito de satisfação 

para as áreas de 

imagem e vídeo 

  - Continuação do 

envio destes 

formulários para os 

requisitantes dos 

vários serviços 

 

b) Comunicação externa 

Metas a atingir Ações Canais Periodicidade Observações 

- Divulgação dos 

eventos, 

novidades e 

projetos à 

comunicação social 

- Envio periódico de notas 

de imprensa à 

comunicação social 

- Online: Email 

marketing;  

- Sempre que há 

eventos e outras 

informações a 

partilhar 

- Apoio de todas as 

áreas funcionais 

com eventos em 

destaque 

- Criação, no sítio oficial, 

de separador destinado à 

imprensa, com todas as 

notas divulgadas e 

informações relativas aos 

nossos eventos, grupos e 

agenda 

- Online: Sítio 

oficial 

- Única, com 

atualização 

constante 

- Apoio do Serviço 

de Informática e do 

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

Profissional para 

alterações ao site 

- Criação e manutenção 

de parcerias com a 

imprensa regional 

- Offline: 

Imprensa escrita 

 

- Quinzenal ou 

mensal 

- Parceria JM – 

Artes em Ação? 

- Divulgação dos 

eventos, 

novidades e 

projetos à 

comunidade em 

geral, através do 

sítio oficial do 

Conservatório e 

redes sociais 

- Divulgação dos eventos 

do Conservatório, através 

do seu cartaz / convite / 

spot, e de outras 

informações achadas 

pertinentes, através dos 

seus formatos de 

divulgação, em todas as 

plataformas digitais 

inerentes à instituição 

- Online: Sítio 

oficial; 

Facebook; 

YouTube 

- Sempre que há 

eventos e outras 

informações a 

partilhar 

- Identificação de 

todos os 

colaboradores das 

áreas funcionais 

com eventos em 

destaque 
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(Facebook e 

YouTube) 

- Atualização de 

conteúdos 

- Online: Sítio 

oficial; 

Facebook; 

YouTube 

- Sempre que há 

alterações aos 

conteúdos 

 

- Divulgação dos 

eventos, 

novidades e 

projetos à 

comunidade em 

geral, através da 

publicação 

bimensal da 

Magazine de 

Educação Artística 

(MEA) 

- Recolha periódica de 

conteúdo para a 

produção da MEA 

- Offline: 

Imprensa 

impressa; notas 

de imprensa 

- Online: Sítios 

oficiais da 

imprensa 

regional 

Bimensal 

(janeiro, março, 

maio, julho, 

setembro, 

novembro) 

- Apoio de todas as 

áreas funcionais 

com eventos em 

destaque 

- Paginação da MEA - Online: Edição 

digital divulgada 

por email 

marketing; 

- Apoio do Núcleo 

de Edições e Artes 

Gráficas 

- Implementação 

de medidas que 

promovam a 

dinâmica do sítio 

oficial e das redes 

sociais da 

instituição e que 

aumentem, 

consequentement

e, o número de 

seguidores; 

- Divulgação de eventos e 

atividades e partilha de 

informações e 

documentos de destaque 

(regulamentos, vídeos, 

calendários, etc.) 

- Online: Sítio 

oficial; 

Facebook; 

YouTube 

- Sempre que há 

eventos e outras 

informações a 

partilhar 

- Apoio do Serviço 

de Informática e do 

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

Profissional 

- Convites para novos 

seguidores 

- Partilha de notícias da 

comunicação social digital 

- Divulgação de trabalhos 

/ ações dos alunos 

- Atualização de 

conteúdos 

- Sempre que há 

alterações aos 

conteúdos 

- Implementação 

de medidas que 

promovam a 

- Apoio na preparação de 

conferências de imprensa 

e respetivos cadernos de 

- Offline: 

presença física 

de todos os 

- Sempre que há 

grandes eventos 

- Apoio de todas as 

áreas funcionais 

com eventos em 
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informação e a 

identificação da 

instituição em 

locais de eventos 

ou atividades, 

externos ao 

Conservatório; 

imprensa para eventos de 

destaque 

envolvidos, com 

transmissão 

posterior nos 

vários canais 

destaque e das 

chefias 

- Colocação de 

informação em locais de 

eventos ou atividades, 

externos ao 

Conservatório 

- Offline: 

presença física 

de todos os 

envolvidos, com 

transmissão 

posterior nos 

vários canais 

- Em eventos a 

definir 

- Apoio do Gabinete 

de Inovação e 

Produção Artística 

(GIPA) e do Núcleo 

de Produção (NP) 

no local dos 

eventos 

 

 

IV. RESULTADOS: 

Pretende-se avaliar os resultados deste plano através: 

a) Dos formulários/inquéritos a implementar sobre a área da Comunicação e os já implementados 

nas áreas de imagem e vídeo, cujos resultados são registados no quarto trimestre de cada ano; 

b) Do alcance ou não das metas definidas trimestral e anualmente, apresentadas nos respetivos 

relatórios. 
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16.2. Anexo B - Plano Anual de Formação 2020/2021 
 

Tipo Horas Designação Formador Destinatários Local Data 

Credita

da  

25h XI Congresso de 

Educação Artística 

Vários Pessoal 

docente e não 

docente 

Horácio 

Bento 

Gouveia  

(Mista) 

2 a 4 de setembro, 

das 08h30 às 

18h30 

Não 

validad

a 

13h Passar da ideia à Cena - 

Metodologias de 

construção de um 

exercício de Teatro nas 

escolas 

Diogo 

Correia 

Pinto 

Pessoal 

docente 

(Responsáveis 

por clubes / 

núcleos de 

teatro)  

Presencial 

(A definir) 

ADIADA para 

outubro 2021 

Não 

validad

a 

6h Vídeo: equipamentos e 

técnicas básicas 

Alexandre 

Neves e 

Angelizabel 

Sousa 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

Salão do 

Polo do 

Nogueira 

6 e 7 de outubro, 

das 14h00 às 

17h00  

Validad

a - ITG-

1366/18 

25h Metodologias de 

pesquisa para a 

realização de trabalhos 

académicos 

 

Helena 

Aldinhas 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Misto 

Salão 

Nobre - 

CEPAM  

12 e 19 de 

outubro, das 9h00 

às 13h00; 26 de 

outubro, das 9h00 

às 12h00; 2 de 

novembro das 

9h00 às 13h00; 

+ 10 horas não 

presenciais 

Validad

a -  

ITG-

1981/20 

 

 

13h Bases do desenho para 

banda desenhada e 

cinema de animação 

João Pedro 

Pereira 

Pessoal 

docente 

Online 2, 9, 16 e 23 de 

novembro, das 

17h30 às 20h00; 

30 de novembro, 

das 17h00 às 

20h00 
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Validad

a - ITG-

2006/20 

15h Inteligência emocional, 

uma ferramenta para a 

ação consciente 

Ruben Sousa Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

– Polo de 

São 

Martinho 

5, 6, 12, 13 e 19 

novembro,  

das 10h às 13h 

Não 

validad

a 

6h Iniciação ao Adobe 

InDesign 

Tiago 

Machado 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Online 13 e 20 

novembro, das 

14h30 às 17h30 

Validad

a - ITG-

2006/20 

15h Inteligência emocional, 

uma ferramenta para a 

ação consciente 

Ruben Sousa Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

– Polo de 

São 

Martinho 

3, 10 e 17 

dezembro, das 

10h às 13h; 

7 e 14 dezembro, 

das 14h às 17h 

Não 

validad

a 

6h Iniciação ao Adobe 

Illustrator 

Tiago 

Machado 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Online 10, 11, dezembro 

das 14h30 às 

17h30 

Não 

validad

a 

6h Adobe Photoshop – 

Imagem digital 

 

Tiago 

Machado 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Online 22 e 28, janeiro 

das 14h30 às 

17h30 

Em 

process

o de 

validaçã

o 

14h Finale João 

Caldeira 

Pessoal 

docente 

Online 7, 12, 14, 19, 21, 

26, 28 janeiro, das 

11h00 às 13h00 

Validad

a - ITG-

1969/19 

14h Performance anxiety – 

O medo de 

apresentação em 

público: Entender, 

desmistificar e 

enfrentar o processo 

de autodestruição no 

palco 

Robert 

Andres 

Pessoal 

docente 

Presencial 

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

16, 23 janeiro, das 

9h00 às 13h00 e 

das 15h00 às 

18h00 

Não 

validad

a 

6h SIADAP – Estratégias 

para definição de 

objetivos individuais 

Helena 

Berenguer 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 19 e 26 janeiro, 

das 14h30 às 

16h30; 
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- Salão - 

Polo do 

Bom Jesus 

2 fevereiro, das 

14h30 às 16h30 

Acredita

da 

15h Introdução à Psicologia 

da Música 

 

Gonçalo 

Teixeira 

Barradas 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial  

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

4, 11, 18 e 25 

fevereiro, das 

14h30 às 17h30;  

4 março, das 

14h30 às 17h30 

Não 

validad

a 

7h30 Comunicação 

organizacional, 

imagem e protocolo 

 

Artur Jorge 

Quintal 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

– Polo de 

São 

Martinho 

4, 11 e 18 

fevereiro, das 

10h00 às 12h30 

Não 

validad

a 

6h Gestão emocional e 

relaxamento   

 

João Pedro 

Pereira 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

(A definir) 

Polo de 

São 

Martinho 

8, 15 e 22 

fevereiro, das 

18h00 às 20h00 

Validad

a - ITG-

1938/20 

13h Orquestração no 

ensino 

João 

Caldeira 

Pessoal 

docente 

Online 18 a 20 fevereiro, 

das 9h00 às 

13h00;  

+ 1h de trabalho 

autónomo 

Validad

a -  

ITG-

1981/20 

13h Bases para a criação de 

um videoclip musical 

Alexandre 

Neves 

Pessoal 

docente 

Online Dias 4, 5 e 6 

março, das 9h30 

às 12h30; 

+ 1 sessão não 

presencial de 

4h00 

Não 

validad

a 

9h Relações interpessoais 

e Gestão do tempo e 

do stress 

Armando 

Correia 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

- Polo de 

São 

Martinho 

4, 11 e 18 março, 

das 09h30 às 

12h30  
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Em 

process

o de 

validaçã

o 

15h Masterclasse de 

percussão e bateria 

João Paulo 

Monteiro 

Pessoal 

docente 

Presencial 

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

2, 3 e 4 abril, das 

10h00 às 12h00 e 

das 14h00 às 17h0 

Não 

validad

a 

7h Negociação de 

Conflitos  

Armando 

Correia 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial 

- Polo de 

São 

Martinho 

8 e 15 abril, das 

09h00 às 12h30 

Validad

a - ITG-

2007/20 

13h Masterclasse em canto 

em Língua Portuguesa 

Tânia 

Valente 

Pessoal 

docente 

Presencial  

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

13 abril, das 9h30 

às 13h30 e das 

14h30 às 16h30; 

14 abril, das 9h30 

às 13h30 e das 

15h00 às 17h00 

Em 

process

o de 

validaçã

o 

13h Formação musical + 

Método Kodaly 

Cristina 

Brito da Cruz 

Pessoal 

docente 

Presencial  

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

1 e 2 julho das 

9h30 às 13h00 e 

das 14h30 às 

17h30 

Validad

a - ITG-

2049/20 

25h Viver com Animação - 

Estratégias para uma 

escola mais feliz 

Francisco 

Caldeira 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial

/online  (A 

definir) 

Polo de 

São 

Martinho 

5 a 12 julho, das 

09h00 às 12h00; 

13 e 14 julho, das 

09h00 às 12h30 

Validad

a 

25h Musicoterapia em 

educação e saúde 

Patrícia 

Sabbatella 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial  

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM 

 

12 a 16 julho, das 

14h00 às 18h00; 

17 julho, das 9h00 

às 14h00 
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Em 

process

o de 

validaçã

o 

15h Curso de 

Musicoterapia 

Avançado  

Patrícia 

Sabbatella 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Presencial  

(A definir) 

Salão 

Nobre - 

CEPAM  

13 a 16 julho das 

09h30 às 13:30; 

16 julho, das 

09h30 às 12h30 

 

SIADAP – RAM – Quadro de Avaliação e Responsabilização de 2021 

 



ANO: 2021

Meta 2021
Grau de 

concretização

PESO TOTAL 100%

PESO: 40,00%

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind1 Informações aos alunos e EE 10 não aplicável 40,00% Trimestral

Ind2 Informações aos professores 10 não aplicável 30,00% Trimestral

Ind3 Reuniões com responsáveis pedagógicos 50 não aplicável 30,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind4 Ações de Sensibilização nas escolas 20 não aplicável 15,00% Anual

Ind5 Alunos do Conservatório 1900 não aplicável 15,00% Anual

Ind6 Alunos em projetos europeus 25 não aplicável 10,00% Anual

Ind7 Audições/Aulas Abertas 200 não aplicável 20,00% Trimestral

Ind8 Masterclasses 10 não aplicável 20,00% Trimestral

Ind9 Alunos em atividades de arte terapia 24 não aplicável 10,00% Anual

Ind10 Alunos sinalizados pela educação especial 20 não aplicável 10,00% Anual

Peso: 10%

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind11 Taxa de alunos no articulado (EAE) 40,00% não aplicável 20,00% Anual

Ind12
Taxa de alunos conclusão curso básico de 

música
40,00% não aplicável 20,00% Anual

Ind13
Taxa de alunos CLA com 5 ou mais anos 

de frequência
35,00% não aplicável 20,00% Anual

Ind14 Taxa global de desistências 10,00% não aplicável 20,00% Anual

Ind15
Taxa de alunos que ingressam em cursos 

superiores
90,00% não aplicável 20,00% Anual

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind16 Formações artísticas 16 não aplicável 30,00% Anual

Ind17 Concerto e espetáculos da temporada 110 não aplicável 40,00% Trimestral

Ind18 Iniciativas promotras da multiculturalidade 6 não aplicável 30,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind 19 Alunos envolvidos em projetos sociais 50 não aplicável 50,00% Anual

Ind20 Instituições apoiadas socialmente 5 não aplicável 50,00% Anual

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind21 Vídeos produzidos 75 não aplicável 40,00% Trimestral

Ind22 Notícias na comunicação social 950 não aplicável 30,00% Trimestral

Ind23 Produtos gráficos concluídos 160 não aplicável 30,00% Trimestral

10%

Realizado

2021

95,00%

OOP2:  PROMOVER OFERTA FORMATIVA DIVERSIFICADA

OOP6:  REFORÇAR A COMUNICAÇÃO E A IMAGEM EXTERNA DO CONSERVATÓRIO
Peso:

Realizado

2021
Indicadores

Indicadores

 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUÍZ PETER CLODE

Objetivos Operacionais (OOP)   

10%

 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Designação do Serviço|Organismo:

Missão:

FORMAR CIDADÃOS PARA AS ARTES E PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA

Objetivos Estratégicos (OE):                                                                                                                             

Peso:
OOP1: 1. GARANTIR O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUIZ PETER CLODE

OE1• Promover uma formação artística de qualidade 

OE2:• Melhorar a rede de parceiros e a imagem do Conservatório

OE3:• Promover a inovação e a criatividade

EFICÁCIA

OE4:• Melhorar a gestão dos recursos disponíveis

Taxa de Realização do OOP2

Taxa de Realização do OOP\3

Taxa de Realização do OOP\4

Indicadores
Realizado

2021

OOP4:  PROMOVER  A FRUIÇÃO DAS ARTES JUNTO DA COMUNIDADE
Peso: 10%

OOP5:  REALIZAR PROJETOS DE CARIZ SOCIAL E INCLUSIVO
Peso: 10%

10%Peso:

OOP3:  PROMOVER  O SUCESSO ACADÉMICO E COMBATER O ABANDONO ESCOLAR

Indicadores
Realizado

2021

Indicadores
Realizado

2021

Taxa de Realização do OOP1

Taxa de Realização do OOP\5

Indicadores
Realizado

2021

Taxa de Realização do OOP\6



Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind24 Protocolos 20 não aplicável 30,00% Trimestral

Ind25 Parcerias 100 não aplicável 70,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind26 Obras históricas recuperadas 25 não aplicável

Ind27 Projetos de investigação a decorrer 4 não aplicável

Ind28 Artigos e comunicações 6 não aplicável 20,00% Trimestral

Ind29 Artigos publicados RPEA 12 não aplicável 20,00% Trimestral

Ind30 Edições produzidas 8 não aplicável 20,00% Trimestral

Ind31 Autores regionais publicados 50 não aplicável 20,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind32
Construção de quadro de indicadores 

orçamentais e financeiros
1 não aplicável 100,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Monitorização Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind33 Taxa de execução do orçamento 98% não aplicável 100,00% Trimestral

PESO: 30,00%

Meta

2021
Tolerância Peso Mês (monitorização) Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind34 Procedimentos administrativos informatizados 2 não aplicável 50,00% Trimestral

Ind35
Medidas para melhorar tecnologicamente as 

atividades pedagógicas
2 não aplicável 50,00% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Mês (monitorização) Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind36
Taxa de execução financeira dos cursos 

profissionais 
0,00% não aplicável 100,00% Trimestral

PESO: 30,00%

Meta

2021
Tolerância Peso Mês (monitorização) Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind37 Formações 16 não aplicável 33,33% Trimestral

Ind38 Inscrições 500 não aplicável 33,33% Trimestral

Ind39 Horas de formação 220 não aplicável 33,33% Trimestral

Meta

2021
Tolerância Peso Mês (monitorização) Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind40 Procedimentos implementados 15 não aplicável 50,00% Trimestral

Ind41 Taxa de satisfação 4,5 não aplicável 50,00% Trimestral

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5

X X X X X

OB6 OB7 OB8 OB9 OB10

X X

X X

X

OB11 OB12 OB13 OB14

X X X X

10%

Taxa de Realização do OOP14

OOP7:  CRIAR REDES DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Peso: 10%

OOP8:  AUMENTAR A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E A SUA APLICAÇÃO
Peso: 10%

OOP9:  MANTER ATUALIZADA A INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRAS Peso: 10%

Realizado

2021

Realizado

2021

50%

Realizado

2021

Realizado

2021

Indicadores

Indicadores

QUALIDADE

Peso: 50%
OOP12: AUMENTAR A TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CURSOS PROFISSIONAIS

OOP13:  REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS E VALORIZAR OS COLABORADORES Peso:

Taxa de Realização do OOP12

Peso:

Taxa de Realização do OOP11

50%

Indicadores

Taxa de Realização do OOP13

EIXO 3: PROMOVER A INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

50%

Indicadores

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP 14: MELHORAR OS PROCEDIMENTOS Peso:

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

EIXO 2: MELHORAR A REDE DE PARCEIROS E A IMAGEM DO CONSERVATÓRIO

EIXO 1: PROMOVER UMA FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE QUALIDADE

EIXO 4: MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

EIXO 4: MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

EIXO 1: PROMOVER UMA FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE QUALIDADE

EIXO 2: MELHORAR A REDE DE PARCEIROS E A IMAGEM DO CONSERVATÓRIO

EIXO 3: PROMOVER A INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

EIXO 4: MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

EIXO 1: PROMOVER UMA FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE QUALIDADE

EIXO 2: MELHORAR A REDE DE PARCEIROS E A IMAGEM DO CONSERVATÓRIO

EIXO 3: PROMOVER A INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo 

menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

Indicadores
Realizado

2021

Taxa de Realização do OOP\10

Realizado

2021

Indicadores
Realizado

2021

20,00% Trimestral

Taxa de Realização do OOP\8

Indicadores
Realizado

2021

Taxa de Realização do OOP\9

EFICIÊNCIA
OO11: MELHORAR TECNOLOGICAMENTE O CONSERVATÓRIO

Peso:
OOP10:  ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COM BASE NO PROJETO EDUCATIVO

Taxa de Realização do OOP\7

Indicadores



Eficácia 40% 30% 30,00%

#REF! #REF! #REF!

Insuficiente

DESVIO
D

E

S

I

RH

Planeada

RH

Realizada

Dirigentes - Direção Superior 1 1

6 6

1 1

Técnico Superior 13 13

Coordenador Especialista 1 1

Coordenador Tecnico 2 2

Técnico de Informática 1 1

70 70

31 31

50 50

Assistente Técnico 30 30

Encarregado Operacional 2 2

Assistente Operacional 34 34

Prestadores de Serviços 6 6

T

o

t

248 0 248

N.º DE TRABALHADORES RESULTADOS   POSSÍVEIS
RESULTADOS        

OBTIDOS

13

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1

Coordenador Especialista 1

Coordenador Tecnico 2

Técnico de Informática 1

30

Encarregado Operacional 2

34

TOTAL 84 0,00

PLANEADO (€) EXECUTADO

  -   €  

6 613 335,00

                     526 601,00 € 

                     199 000,00 € 

Ações de formação no âmbito do CEPAM                      374 473,00 € 

ERASMUS+ 37 836,00 €

Outros valores (promoção e divugação 

artística) 200 000,00 €

750,00

Total (OF+OI+OV) 7 951 995,00  -   € 

Outros Valores - CineClube e Estúdido de Animação (OV) 

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

DESIGNAÇÃO

#REF!

Orçamento de Funcionamento 

RECURSOS FINANCEIROS

Docentes em mobilidade (requisitados 

Docentes com contrato  a termo resolutivo

Docentes em Contrato de Funções Púbicas por Tempo Indeterminado

Chefe de Servçios de Administração Escolar

RESULTADO GLOBAL DO SIADAP-RAM 3 -   BIÉNIO 2019/2020 - as quotas não foram ultrapassadas

Assistente Operacional

Aquisições de Bens de Capital

Assistente Técnico

Técnico Superior

Observação: 

Orçamento de Investimento 

 (objetivos/indicadores)

Qualidade

RECURSOS HUMANOS- Meios disponiveis

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Dirigentes - Direção intermédia

Eficiência

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

SatisfatórioBom

OBSERVAÇÕES: Com a publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2019/M de 7 de agosto verificou-se a junção do Conservatório -Escola Profissional das Artes a 

Madeira (CEPAM) com a  Direção de Serviços de  Educação Artística e Multimédia (DSEAM)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
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