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1. Estratégia  

1.1. Nota Introdutória  
  

A formação cidadãos para as artes e profissionais de excelência, que norteia a atuação 

do atual Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira “Luiz Peter Clode”, 

surge na sequência da necessidade evidenciada no início do séc. XX de uma oferta 

cultural na área da artística insular, na população Madeirense, uma vez que, por 

questões de descontinuidade territorial, rareava, sendo também notória a falta, à data, 

de escolas que pudessem desenvolver o gosto e o ensino da música e pelas artes em 

geral. 

 

A organização “Sociedade de Concertos”, de génese associativa livre, veio a culminar na 

fundação, em 1946, da Academia de Música da Madeira, mais tarde convertida em 

Academia de Música e Belas Artes da Madeira, associando, deste modo, várias formas 

de arte, que estando em alinhamento com o plano curricular do Conservatório Nacional, 

possibilitou o reconhecimento legal das habilitações ministradas a nível nacional.  Estava 

assim encontrado um modo de promover o gosto pelas artes e facultar aos interessados 

a respetiva aprendizagem, ficando habilitados, através dos cursos ministrados naquela 

Academia, a entrarem no mercado de trabalho. 
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Após abril de 1974, formando-se o Governo Regional da Madeira, iniciou-se o processo 

de autonomização e regionalização de serviços centrais e posteriormente a então a 

Academia de Música e Belas Artes da Madeira converte-se no Conservatório de Música 

da Madeira. O ensino da música é regionalizado, ficando sob a tutela da Secretaria 

Regional da Educação, sendo ministrados cursos no domínio da Música, cumprindo-se 

um ideal de uma cultura artística democratizada e acessível à generalidade da 

população. 

 

Em 2000, passa a chamar-se Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, 

pela necessidade de se criarem cursos profissionais nas diferentes áreas das Artes 

(Música, Teatro e Dança). Em 2004, em homenagem ao seu fundador, é-lhe alterado o 

nome para a sua atual designação: Conservatório – Escola Profissional das Artes da 

Madeira, Eng. Luiz Peter Clode. 

 

A alteração orgânica operada a 7 de agosto de 2019, através do Decreto Regulamentar 

Regional n.º 5/2019/M (entretanto alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar 

Regional n.º 3/2020/M, de 9 de janeiro), congregou no Conservatório os cursos livres 

em artes, anteriormente desenvolvidos pela Direção de Serviços de Educação Artística 

e Multimédia (DSEAM), antigo Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA), 

bem como a área da Investigação Comunicação, Edições e Formação. Passa então a 

contar com cerca de 2.000 alunos nas várias ofertas formativas: Iniciação à Música; 

Curso Básico e Curso Secundário de Música; Cursos Profissionais nas áreas da música 

erudita e jazz, teatro e dança; e os Cursos Livres em Artes (música, teatro, dança, artes 

plásticas musicoterapia, artes circenses e cinema de animação). A regulamentação do 

setor na área da formação profissional tem de por base os documentos orientadores da 

Região, por forma a adequar o modelo educativo e formativo às reais necessidades da 

estrutura sociodemográfica da Região.  

 

Superou-se então o enorme desafio para esta Instituição que, maximizando recursos 

humanos, financeiros e patrimoniais, elevou o Conservatório a um patamar superior, 

nas referências nacionais e internacionais. Nesta nova realidade, o Conservatório 
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transformou-se numa instituição educativa com competências mais alargadas e com um 

maior impacto na sociedade, correspondente a 7 sete eixos de ação: 

 

1. “Produtor de Eventos”, de grandes dimensões;  

2. “Europeu”, com participação ativa de alunos e docentes em atividades europeias 

congéneres;  

3. “Oferta Especializada em Artes”, evidenciada pela diversidade da oferta 

pedagógica disponibilizada;  

4. “Descentralizado”, no território autónomo (através da sua Sede, 5 Polos e 8 

Núcleos, distribuídos e desenvolvendo atividade por toda RAM);  

5. “Inovador e Produtor de Conhecimento”, apresentando edições, investigações, 

ações de formação e masterclasses;  

6. “Comunicação Social”, sensibilizando toda a comunidade para as artes; 

7. “Online”, estando capacitado e adaptado à realidade contextual através da 

presença em diversas plataformas digitais. 

 

Cientes que o modelo previsto na Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que indica o 

ensino integrado ou articulado é aquele que com mais sucesso pode promover nos 

alunos, ao completarem, no mínimo, o Curso Básico de Música (equivalente ao 9.º ano 

de escolaridade) e que muitos deles possam depois ingressar nos cursos profissionais, 

intui-se, naturalmente, no futuro o alargamento da atividade formativa ao ensino de 

grau universitário como uma necessidade premente a colmatar a breve trecho, assim 

sendo previsível um novo salto no crescimento institucional que carece ainda da 

necessária sustentação legal.   

 

Não tendo a pretensão de ser a única instituição na Madeira que desenvolve a prática 

das artes e considerando salutar a abertura e a existência de outras instituições públicas 

e particulares, parceiras e complementares, que promovam práticas artísticas 

diversificadas, inclusive numa ótica de “ocupação dos tempos livres”, o Conservatório é 

reconhecido no panorama regional, nacional e internacional na formação artística de 

todos aqueles que manifestem vocação, motivação e as aptidões necessárias para o 
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desenvolvimento dos seus talentos, sendo numerosos os casos de sucesso entre os seus 

alunos, ex-alunos e docentes.  

 

A trilogia de valores de TALENTO – MOTIVAÇÃO – APOIO, tem vindo a demonstrar 

evidente sucesso num projeto único no país, que democratizou o acesso aos bens (e 

conhecimento) culturais na área das artes, legitimando-os como uma necessidade de 

cada cidadão considerado individualmente e no seu conjunto, sendo reconhecidamente 

essencial o investimento na área artística para a realização completa dos cidadãos 

 

Mas, se numa escola o mais importante são os alunos, que estão no centro da 

comunidade educativa, os docentes e os funcionários são imprescindíveis para que se 

garanta uma educação de qualidade rumo à excelência, certo é que o investimento 

público feito pelo Governo Regional da Madeira nos meios de suporte humanos e 

materiais, tem vindo a demonstrar-se imprescindíveis para o cumprimento da missão 

que corresponde a uma oferta de ensino inigualável e exemplar, sendo de relevar todos 

aqueles que ao longo dos tempos conduziram a instituição à dimensão e patamar que 

lhe é transversalmente reconhecida numa visão de futuro e de valoração que 

permitiram que o Conservatório seja hoje uma instituição de referência na área do 

ensino e promoção das artes e se projete no futuro com a ambição e vontade de 

crescimento sustentado integrado no desafio que o contexto cultural e artístico, 

presente e futuro, representam. 

 

 

1.2. Objetivos Estratégicos  
  

Considerando o anteriormente referido e os pilares definidos no Programa de Governo 

da Região Autónoma da Madeira para 2020 – 2023, bem como as orientações 

estabelecidas no Programa Madeira 14-20, os objetivos estratégicos do Conservatório – 

Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, para o período de 2021 

– 2024 apresentados no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)- (Eixos 

Estratégicos e Objetivos Estratégicos, conforme constam do Plano Estratégico aprovado 

a 11 de janeiro de 2021), são os seguintes: 
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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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2. Caracterização do Conservatório – Escola Profissional das 

Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode  

2.1. Quem somos e o que fazemos  
  

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 de 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.  

  

O Conservatório é dirigido por um Presidente, equiparado para todos efeitos legais a um 

Diretor Regional, do qual dependem a Direção de Serviços de Expressões Artísticas e a 

Direção de Serviços de Investigação Comunicação, Edições e Formação, sendo 

assessorado pela Direção de Gestão de Recursos, Direção Pedagógica, Gabinete Jurídico, 

Gabinete de Sistema de Gestão e o Gabinete de Inovação e Produção Artística. 
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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. 

 

A organização interna dos serviços é, assim, composta segundo o modelo de estrutura 

hierarquizada, conforme previsto na 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 aprovou os Estatutos deste organismo e 

regula a respetiva organização e a estrutura interna. 

  

O Conservatório cumpre atribuições da Secretaria Regional de Educação, Ciência e 

Tecnologia (SRE), sob a tutela do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

visando uma maior eficiência, eficácia e qualidade na prossecução dos objetivos 

comuns, com o intuito de valorar o ensino e a formação profissional artística.  

  

Para completar a caraterização desta instituição são apresentados de seguida o 

organograma, as atribuições, a missão, a visão, os valores, a política de qualidade, as 

partes interessadas e um pequeno esquema ilustrativo do modelo de gestão desta 

organização.  
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Atribuições:  
  

 

Nos termos do  artigo 3º do que procede do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2019/M, 

de 7 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 

3/2020/M, de 9 de janeiro, diploma este que aprova a estrutura orgânica do Conservatório 

— Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter, 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 

projetos, iniciativas e eventos, designadamente concertos, espetáculos, programa de rádio 

e de televisão e edição de obras de natureza artísticas em parceria e/ou promovidos por 

entidades públicas e privadas. 

 

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

educação e formação: 

. Cursos de ensino e formação profissional; 

. Educação artística vocacional, nos termos previstos na respetiva legislação; 

. Realização de cursos e ações de formação que se desenvolvam no âmbito das suas 

atribuições. 

 

No desempenho da sua atividade, o Conservatório está sujeito à tutela científica, pedagógica 

e funcional da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). 
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Missão:  

Formar cidadãos para as artes e profissionais de excelência.  
 

Visão:  

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

internacional.  
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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. 

 

Política da Qualidade:  

Ir de encontro às expetativas de todos os interessados, no âmbito das atribuições 

definidas na orgânica, pugnando pela melhoria e evolução contínua.   

  

Partes Interessadas:  

Para assegurar a satisfação das necessidades e expetativas de cada uma das partes 

interessadas nos serviços do Conservatório foi criado um “plano de ações” para 

monitorizar a execução das ações e iniciativas a empreender acima apresentadas.  

 

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:  

 

Governo Regional da Madeira 

Expetativa  

Cumprimento da orientação política emanada para o âmbito de atuação da instituição. 

Cumprimento das orientações emanadas, no âmbito do COVID-19. 

 Ações a Empreender 

Elaboração e cumprimento do “Plano de Atividades” e os restantes documentos orientadores; 

Reporte das atividades realizadas no “Relatório de Atividades”. 

Definição e atualização do “Plano de Contingência”. 
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Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia 

Expetativa  

Cumprimento da orientação política emanada para o âmbito de atuação da instituição. 

Cumprimento das orientações emanadas, no âmbito do COVID-19. 

 Ações a Empreender 

Elaboração e cumprimento do “Plano de Atividades” e os restantes documentos orientadores; 

Reporte das atividades realizadas no “Relatório de Atividades”. 

Definição e atualização do “Plano de Contingência”. 

Reporte, informação, monitorização e acompanhamento da atividade normal e/ou incidental, 
tendo em conta as orientações da tutela 

 

Tribunal de Contas  

Expetativa  

Cumprimento dos requisitos à prestação de contas, auditorias e outros procedimentos inerentes 

às competências dessa entidade. 

 Ações a Empreender 

Submissão no prazo estabelecido das obrigações legais no âmbito das competências dessa 

entidade; 

 

 

Rede Europeia de Conservatórios e outros parceiros protocolados   

Expetativa  

Manutenção e aprofundamento do relacionamento institucional e formativo; 

 Ações a Empreender 

Realização de ações sinalagmáticas de interligação na rede de Conservatórios e outros parceiros 

protocolados tendo em conta os interesses conjuntos que incluam alunos e docentes; 
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Instituto para a Qualificação Profissional   

Expetativa  

Manutenção e aprofundamento do relacionamento institucional e formativo de âmbito 

profissional 

Cumprimentos das obrigações de esclarecimento e das regras emanadas no decorrer dos 

processos 

 Ações a Empreender 

Iniciativas de continuidade e incremento de novas que promovam os interesses conjuntos de 

ambas as entidades; 

Proceder com celeridade aos esclarecimentos solicitados e implementação das regras emanadas 

no decorrer dos processos  

Monitorização das atividades e projetos 

 

        Fundo Social Europeu 

Expetativa  

Manutenção e aprofundamento do relacionamento institucional e formativo de âmbito do 

financiamento da formação profissional 

Cumprimentos das obrigações de esclarecimento e das regras emanadas no decorrer dos 

processos 

 Ações a Empreender 

Iniciativas de continuidade e incremento de novas que promovam os interesses conjuntos de 

ambas as entidades; 

Proceder com celeridade aos esclarecimentos solicitados e implementação das regras emanadas 

no decorrer dos processos  

Monitorização das atividades e projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

        Fornecedores  

Expetativa  

Manutenção como fornecedores 

Cumprimento dos pagamentos nos prazos legais e contratuais 

Cumprimento das regras emitidas no contexto pandémico 

 Ações a Empreender 

Avaliação e cumprimento do desempenho orçamental; 

Implementação de regras de incremento à comunicação e transparência 

Implementação das regras emanadas no decorrer emitidas no contexto pandémico 

 

Colaboradores (Docentes/Formadores e não docentes)  

Expetativa  

Integração em equipa dinâmica competente e profissional com reconhecimento pelos 

resultados obtidos 

Aumento de produtividade, motivação e valorização profissional 

Acesso à informação e oportunidades de carreira 

Orientação assertiva e informação das regras emitidas no contexto pandémico 

 Ações a Empreender 

Cumprimento do plano de formação e progressão profissional 

Implementação de regras de incremento à comunicação e transparência 

Implementação de procedimentos de avaliação da satisfação dos colaboradores 

Implementação das regras emanadas no decorrer emitidas no contexto pandémico 
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Alunos  

Expetativa  

Existência de oferta formativa adequada às suas expectativas e necessidades 

Qualidade, excelência e valorização da formação ministrada 

Adequação da formação às oportunidades de carreira 

Orientação assertiva e informação das regras emitidas no contexto pandémico 

 Ações a Empreender 

Cumprimento do plano de formação proposto tendo em conta a progressão profissional dos 

formandos 

Implementação de regras conducentes qualidade, excelência e valorização da formação 

ministrada 

Implementação de procedimentos de avaliação da satisfação dos formandos 

Implementação das regras emanadas no decorrer emitidas no contexto pandémico 

 

Pais/Encarregados de Educação  

Expetativa  

Existência de oferta formativa adequada às expectativas e necessidades dos seus educandos 

Qualidade, excelência e valorização da formação ministrada aos educandos 

Adequação da formação às oportunidades de carreira 

Humanidade, empatia e dedicação dos docentes/formadores 

Acesso à informação formativa e das obrigações a que estão adstritos 

Cumprimento dos horários estipulados 

Orientação assertiva e informação das regras emitidas no contexto pandémico e segurança 

 Ações a Empreender 

Cumprimento do plano de formação proposto sendo este conducentes qualidade, excelência e 

valorização da formação ministrada 

Abertura e manutenção de formações nas áreas profissionalmente adequadas 

Implementação de regras e fomento nas áreas pedagógicas adequadas à faixa etária dos 

alunos/formandos, bem como a formulação de regras no cumprimento dos horários letivos 

Incremento da informação disponibilizada e nos meios de comunicação disponíveis 

Implementação de procedimentos de avaliação da satisfação  

Implementação das regras emanadas no decorrer emitidas no contexto pandémico 
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Cidadão, público em geral e comunicação social 

Expetativa  

Qualidade, variedade e excelência da oferta formativa e valorização da formação da instituição 

Oferta efetiva e regular de eventos artísticos com qualidade consentânea às expectativas 

Acesso à informação formativa e eventos, bem como a destaques informativos para divulgação 

 Ações a Empreender 

Cumprimento do plano de formação proposto sendo este conducente à qualidade, excelência e 

valorização das formações ministradas 

Cumprimento de plano de eventos programado, pugnando pelo empenho de todos os 
intervenientes 

Incremento da informação disponibilizada e nos meios de comunicação disponíveis, 

inclusivamente desenvolvendo canais institucionais diretos facilitadores da informação 

Implementação de procedimentos de avaliação da satisfação 

 

Atendendo à missão, os principais clientes foram caracterizados da seguinte forma:  

- Crianças e jovens em idade escolar que pretendem formação em cursos livres de artes; 

- Crianças e jovens em idade escolar que pretendem aprofundar conhecimentos na área 

artística e concluir formação de ensino artístico especializado, a par da escolaridade 

regular, sendo que não podem nesse ensino regular ter um desfasamento superior a 2 

anos, face ao nível do ensino especializado artístico que frequentam; 

- Jovens a partir dos 15 anos que pretendem concluir o ensino secundário e obter 

qualificação profissional na área artística; 

- Adultos que pretendem aprofundar ou continuar a formação artística. 

 

 

Ação Estratégica e Objetivos  

 

Análise SWOT  

 

Análise Interna  
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Pontos fracos:  

 

Infraestruturas 

a. Vetustez, segurança e desadequação em especial dos edifícios Sede e Polos do Bom 

Jesus e da Levada.   

b. Dispersão dos serviços por vários edifícios, o que não permite a agregação e 

aproveitamento de custos, multiplicando-os e exigindo investimentos deslocalizados.  

c. Infraestruturas físicas e tecnológicas associadas ao sistema de informação obsoletas   

d. Fraca interoperabilidade de sistemas de informação. 

e. Falta de uniformidade de circuitos e procedimentos de comunicação interna. 

f. Dificuldade na realização de horários, sendo os mesmos dependentes dos horários 

escolares de outras instituições e dependência das disponibilidades dos docentes, em 

especial os que se deslocam a mais do que um edifício (sede/polos/núcleos) . 

g. Preenchimento tardio por parte dos docentes do programa eSchooling.  

 

Recursos humanos 

h. Escassos recursos humanos em determinadas categorias, em especial os assistentes 

operacionais. 

i.  Pessoal docente sem formação em necessidades educativas especiais. 

 

Recursos financeiros 

j. Recursos financeiros e materiais escassos. 

k. Escaços recursos para investimento em consultadorias e inovação.  

 

Comunidade 

l. Pouca participação e envolvimento dos alunos nas estruturas educativas.  

m.  Fraca fidelização de alunos na frequência do EAE, em especial no regime supletivo.  

 

Pontos fortes:  

 

Infraestruturas 

a.  Possibilidade de transição (ainda que temporária) para estabelecimento disponível. 

b.  Perceção do estado das necessidades reveladas ao nível das infraestruturas 

necessárias. 
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Recursos humanos  

c.  Estrutura de dirigentes ampla e pluridisciplinar.  

d.  Estabilidade e multiculturalidade do Corpo Docente. 

 

Formação  

e.  Oferta de cursos profissionais ao longo de mais de duas décadas. 

f.  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, produção e edição de conteúdos.  

d. Capacidade de produção de projetos e eventos inovadores.  

e. Elevada participação em projetos europeus.  

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

 

Planeamento e resultados 

a. Orientação e planeamento estratégico.   

g. Percentagem de alunos que ingressam no ensino superior artístico.  

 

Comunicação  

f. Divulgação das atividades através do Departamento de Comunicação e Audiovisual.    

g. Apetência contextual para a divulgação de eventos culturais. 

 

Contexto/ comunidade 

b.  Ampla rede de parceiros.  

h. Boa imagem da instituição na comunidade.  

 

2. Análise Externa  

     

Ameaças:  

 

Infraestruturas 

a.  Degradação das instalações. 

b.  Segurança. 
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Contexto/comunidade 

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

d.  Demografia – Envelhecimento da população e diminuição da população discente.  

e.  Economia em recessão.  

f.  Alterações ao enquadramento legal da educação.   

g.  Hipóteses adversas no desenvolvimento do ensino artístico advenientes de eventuais 

novas vagas covid/confinamentos e eventual necessidade de acionar planos de 

contingência (ensino à distância pouco propicio às artes) com propagação temporal 

indefinida. 

 

Oportunidades:  

 

Infraestruturas tecnológicas 

a.  Diversidade de softwares tecnológicos disponíveis no mercado.  

b.  Rentabilização de aplicações digitais gratuitas, associadas às contas 

edu.madeira.gov . 

c.  Abertura dos meios de comunicação digitais e sociais à Instituição.  

 

Formação 

d.  Projetos de financiamento na área social. 

e.  Cursos da ANQEP na área do ensino artístico especializado.   

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

Programa Erasmus+. 

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

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

i.  Legislação: Autonomia e flexibilidade do currículo.  

 

Contexto/ comunidade 

j.  Procura de adultos para a prática artística.   

l.  Envolvimento da comunidade educativa em projetos sociais.   

m. Participação de personalidades reconhecidas da sociedade madeirense em eventos 

do Conservatório.  

n.  Envolvência e angariação de novos parceiros e redes de cooperação . 
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o.  Interesse crescente na área do ensino artístico revelada pelo aumento do nº de 

alunos.  

 

2.2. Análise externa especifica - Ameaças e Oportunidades (vertentes 

política, económica, socio cultural e tecnológica)  
 

Análise Política e Sócio Cultural  

 

- O Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2030 e o Documento de Orientação 

Estratégica Madeira 2030 consideram a política de formação profissional na área artística na 

RAM tem espaço para a formação de ativos jovens e também a formação de adultos 

promovendo a empregabilidade e ao mesmo tempo elevando o nível cultural da população. 

(oportunidade);  

  

Um dos desafios claros é a formação de competências, enquadrado em várias vertentes, 

nomeadamente a cultural e artística, através de modelos associadas aos fluxos regulares das 

modalidades de formação escolar, para a promoção da escolaridade obrigatória, assegurando o 

desenvolvimento de competências transversais indispensáveis à progressão escolar. 

(oportunidade);  

  

- Uma das prioridades da Comissão Europeia consiste na promoção e desenvolvimento da 

Educação e Formação Profissional inclusivamente a artística, constatando-se que as pessoas 

formadas neste âmbito tendem a encontrar emprego mais rapidamente que os colegas do 

ensino geral, inclusivamente no estrangeiro. (oportunidade);  

  

- O atual Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 verá o seu financiamento reforçado, com 

fundos de recuperação e resiliência para reforço da aposta na educação, nas competências para 

a economia da próxima geração, aposta no digital e apoio às empresas, e no emprego e no apoio 

aos mais desfavorecidos. (oportunidade);  

  

- O novo ciclo do FSE 2021-2027, será orientado para o reforço do Pilar dos Direitos Sociais 

com incentivos conducentes à redução do abandono e insucesso escolar. (oportunidade);  

  

- A Estratégia Portugal 2030, defende em matéria de qualificação de recursos humanos, um 

ajustamento entre a oferta e a procura de qualificações, aumentando para isso a ligação entre 

o sistema de ensino e formação profissional inclusivamente na área artística, para: combater o 
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abandono e insucesso escolar; alinhar a qualificação inicial dos jovens com novas 

especializações, mormente na área artística (oportunidade);  

  

- A Comissão Europeia definiu um projeto de transição ambicioso para a UE: avançar para uma 

economia verde e digital que funcione para as pessoas e não deixe ninguém para trás com 

especial enfase nas competências individuais diferenciadas, especialmente patentes na área 

artística, pelo que o ensino e formação profissional desempenhará um papel central na 

estratégia de crescimento sustentável. (oportunidade). 

 

Análise Económica e Demográfica:  

 

-A Região ainda é marcada pelo baixo nível educativo, apresentando uma estrutura global de 

níveis de habilitação da população ativa caracterizado por 53,2% da população detentora apenas 

do ensino básico, para uma média de 22% na EU. (oportunidade);  

  

- Relativamente ao funcionamento do mercado de trabalho observamos uma dificuldade 

acrescida de entrada no mercado de trabalho dos desempregados detentores de menores 

qualificações (ameaça);  
  

- Portugal é considerado um país de tradição generalista (liceal) no que diz respeito ao sistema 

educativo, em virtude do baixo nível de participação dos jovens em ofertas profissionalizantes 

no ensino secundário ao longo das últimas décadas. Em 2014, a RAM chegou a registar uma taxa 

de 46% de jovens no secundário a frequentar vias profissionalizantes, no entanto, o decréscimo 

tem sido significativo situando-se neste momento nos 33,8%, abaixo de média nacional que é 

de 40,7% (ameaça);  
  

- O CEDEFOP revelou, através do estudo “Matching skills and jobs in Europe”, a existência de 

um problema complexo na compatibilização das competências e da formação de quem procura 

emprego, e as necessidades do mercado de trabalho em toda a Europa pelo que é importante 

promover formação diferenciada, nomeadamente na área artística, por forma a que um 

individuo possa competir com acrescida vantagem na área artística, área esta que é 

extremamente competitiva e que procura a diferenciação pela positiva e o talento individual 

diferenciador que define um profissional de sucesso da área. (oportunidade);  
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Análise Tecnológica  

 

- Em Portugal, segundo o Relatório do Estado da Educação 2019, o nível global de qualificações 

da população adulta em literacia digital está abaixo da média da UE, estimando-se que 4 em 

cada 10 empregos da União Europeia terão tarefas automatizadas o que exigirá novas 

competências na área da digitalização. Na área artística em que não se vislumbra a possibilidade 

de substituição do ser humano pela máquina, por natureza, ainda que a tecnologia possa ser 

aliada de forma profícua à arte, dando origem a um novo conceito apreciado pela comunidade 

(oportunidade). 

 

2.3. Recursos existentes  
 

Recursos Humanos  

   

Para desenvolver as suas atividades o Conservatório conta atualmente com a 

colaboração de uma equipa de 270 trabalhadores distribuídos da seguinte forma:  

Grupo Profissional Efetivo 

Dirigentes - Direção Superior de 1º grau 1 

Dirigentes - Direção Intermédia de 1º e 2º grau 6 

Técnicos Superiores a) b) c) 14 

Docentes 147 

Docentes em Funções Técnico Pedagógicas 7 

Formadores 15 

Chefe de Administração Escolar 1 

Coordenador Especialista e Coordenador Técnico 3 

Assistente Técnico 33 

Especialista de Informática 1 

Técnico de Informática 1 

Encarregado Operacional 2 

Assistente Operacional  42 

Total 273 

 

a) 1 técnico superior em comissão de serviço no Instituto de Desenvolvimento Regional 

b) 1 técnico superior em mobilidade na Secretaria Regional de Turismo e Cultura 

c) 1 técnico superior em mobilidade no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 

I.P. 

 

Durante o ano de 2022 o Conservatório pretende recrutar docentes e não docentes para 

áreas em que existem lacunas. 
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A proposta de recrutamento de pessoal não docente para 2022 assenta nas seguintes 

carreiras/categorias: 

 

• 5 vagas de Técnico Superior – nas áreas de investigação, sistema de gestão de 

qualidade, direito, gestão e ciências da cultura ou gestão cultural; 

• 2 vagas de Assistente Técnico – um para a biblioteca/Sede e um na área do design ou 

da música (substituição de pessoal ausente por doença); 

• 8 vagas de Assistente Operacional; 

• 1 jardineiro. 

 

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 para colmatar 

as necessidades que surjam nas áreas mais procuradas pelo seu público-alvo.  

Perspetiva-se para 2022, a necessidade de desenvolver ações de recrutamento, 

nomeadamente, o recurso a procedimentos de mobilidade publicitados na BEPRAM – 

Bolsa de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira e, a abertura de 

procedimento concursal comum para as carreiras referidas. 

  

Continuará a ser um vetor estrutural deste organismo a qualificação dos colaboradores, 

de forma a colmatar as necessidades de formação profissional transversal em domínios 

críticos das suas áreas de atuação, bem como, as necessidades específicas de 

aprofundamento e aquisição de competências, de acordo com as exigências da função e 

das orientações estratégicas delineadas para o presente ano.  

  

O plano de formação, à semelhança de anos anteriores, irá contemplar quer ações a 

ministrar por entidades externas, quer ações organizadas internamente, de forma a dotar 

os trabalhadores de competências que lhes possibilitem o desenvolvimento da sua 

atividade com crescente qualidade e autonomia, e num futuro próximo, a gestão do seu 

potencial, nomeadamente, nas áreas artísticas mas também nas áreas genéricas do 

Direito, Gestão e Administração, Contabilidade e Fiscalidade, Informática, Secretariado e 

Trabalho Administrativo, Higiene e Segurança no Trabalho e do Desenvolvimento Pessoal. 
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Recursos Financeiros 

 

Para o exercício de 2022 o Conservatório dispõe de um orçamento global na ordem dos 

7,4 milhões de euros, do qual, cerca de 7 milhões correspondem às dotações do 

orçamento de funcionamento e o remanescente aos projetos do PIDDAR, conforme o 

quadro seguinte: 

 

Designação do Projeto / Atividade Dotação prevista 

52140 - United By Arts II 37 836,00 

52141 - Ações de Formação no Âmbito do CEPAM - Ciclo 
Formativo 2019/2022 

81 234,00 

52186 - Promoção e Divulgação Artística 45 000,00 

52387 - Ações de Formação no Âmbito do CEPAM - Ciclo 
Formativo 2020/2023 

222 678,00 

Total dos Projetos PIDDAR 386 748,00 

Orçamento de Funcionamento 7 039 286,00 

Total do Orçamento 7 426 034,00 

 

Edifícios, equipamentos e materiais:   

 

De uma forma geral, as infraestruturas disponíveis para a concretização dos objetivos 

atrás expostos são, nomeadamente, as salas de formação, os gabinetes de trabalho, os 

armazéns, o auditório, as naves, as cafetarias, os estacionamentos e as zonas comuns, 

inseridos na sede e em 5 polos e 8 núcleos, sendo de reforçar a vetustez e desadequação 

de muitas das infraestruturas, conforme já se fez anteriormente referência. 

O Conservatório possui ainda outros recursos materiais, nomeadamente, a um vasto 

património de instrumentos musicais, computadores, impressoras, as aplicações 

informáticas, as UPs, os servidores, os automóveis, plataformas, aplicações e bases de 

dados informáticas de gestão de processos e ainda os equipamentos audiovisuais e todo 

o equipamento existente nas cafetarias, os extintores, entre outros, património esse que 

está em processo de atualização de inventário e indexação e registo informático, sendo 

certo que resulta da fusão de duas entidades diversas e que carecem da congregação num 

corpo único de inventariação. Acresce referir que dada a natureza deste património a sua 

durabilidade em termos de tempo é limitada sendo certo que o uso intensivo dos mesmos 

acarreta um elevado desgaste e consequente necessidade de reparação e substituição.   
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3. Atividades a Desenvolver   

As atividades a desenvolver no decurso do corrente ano estão diretamente relacionadas 

com os objetivos estratégicos e operacionais que integram o “Quadro de Avaliação e 

Responsabilização de 2021-24” (QUAR) e que resultam dos pilares estratégicos 

enunciados no capítulo da Estratégia e estão intimamente ligadas à gestão de 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.  

Os objetivos previstos para o ano de 2022 foram traçados tendo em conta a 

preocupação e necessidade de dotar a sede, polos e núcleos de condições para promover 

um serviço de qualidade a toda a comunidade educativa.   

A execução das atividades e projetos essenciais, bem como dos objetivos estratégicos 

definidos, está alinhada com a gestão do orçamento e PIDDAR aprovados para ano de 

2022, constantes dos links infra. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-238-2021-12-

31.pdf 

https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/ficheiros/PIDDAR/PIDDAR_2022.pdf 

A reabilitação do edifício tem em vista a sua valorização patrimonial, bem como a 

adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados, sendo uma intervenção 
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a cargo da PATRIRAM prevista para decorrer entre os anos de 2022 a 2023, no valor total 

de 2 524 170 €.  

Em termos de instalações e tendo em conta o contexto evolutivo do parque escolar da 

RAM, estão a ainda a ser equacionadas soluções alternativas e adicionais, sendo que foi 

perspetivado o início de obras exteriores e cobertura do edifício sede a serem levadas a 

cabo pela entidade gestora PATRIRAM ainda no decurso do ano de 2022.   
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3.1. SIADAP - RAM 1 – Quadro de Avaliação e Responsabilização de 2021-24 
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3.2. FICHAS DE PROJETO DE 2022 

Direção de Gestão de Recursos – 01.DGR 

Diretor Pedagógico – 02.DP 

Direção de Serviços de Expressões Artísticas – 03.DSEA 

Direção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação– 04.DSICEF 
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3.3. Metodologia de elaboração do Plano de Atividades  
  

O Plano de Atividades do Conservatório foi elaborado pelos dirigentes e colaboradores 

envolvidos na concretização das atividades estratégicas.  

  

O início dos trabalhos concretizou-se com a definição dos orçamentos e com a 

realização da primeira análise SWOT efetuada pelo Presidente do Conservatório.  

 

Posteriormente, esta análise foi distribuída aos Diretores de Serviços para que, 

conjuntamente com os seus colaboradores, procedessem a uma análise mais 

pormenorizada do contexto de trabalho. O resultado final contribuiu para a análise 

global da envolvente.  

  

Os Dirigentes dinamizaram a elaboração do “Plano de Atividades” através do 

preenchimento das “Fichas de Projeto”, nas quais descreveram os objetivos, os 

indicadores e as metas, bem como as atividades, a respetiva calendarização e os 

responsáveis pela sua concretização integrados no QUAR. Os projetos foram 

enquadradas nos orçamentalmente, tendo as mesmos sido aprovados em sede de 

reunião da gestão de topo.  

  

A gestão de topo analisou a proposta global do “Plano de Atividades”, identificou 

eventuais necessidades de correção e de melhoria. Após a sua correção, o “Plano de 

Atividades” é proposto para aprovação à tutela e divulgado aos colaboradores e ao 

público em geral, através dos canais de comunicação internos e do portal deste 

organismo.  
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4. 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  
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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  

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 and Threats 

 

 

 

 

   

 

  


