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I – ÂMBITO 

 Aplicável às atividades de organização do serviço à comunidade pelos docentes e não docentes, que contribui 

para a divulgação e visibilidade da ESEP. 

II – OBJETIVOS 

 Assegurar a organização dos serviços externos desenvolvidos por docentes. 

 Assegurar o cumprimento do regulamento interno para a realização de atividades de formação e serviços externos. 

 Assegurar a organização de eventos. 

 Garantir condições para a requisição de atividades extracurriculares. 

 Garantir condições para a cedência, arrendamento e aluguer dos espaços físicos e de equipamentos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Atividades de prestação de serviço à comunidade – atividades negociadas e acordadas entre uma entidade 

externa e a escola, em que aquela promove a atividade e a escola assegura o serviço decidindo quem o presta e 

as condições para a sua realização.  

 Atividades institucionais internas – atividades realizadas pela escola (individualmente ou em parceria com outra 

instituição), promovidas por iniciativa dos órgãos de gestão, de uma unidade/grupo formalmente constituído, de 

um conjunto de docentes, ou de um docente. 

 Atividades de colaboração externa – atividades promovidas e realizadas por entidades externas, em que um 

docente da escola, convidado por essa entidade, participa, a título individual, previamente autorizado pela escola. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Aplica-se o regulamento interno para a realização de atividades de formação e serviços externos. 

 Aplica-se o regulamento de cedência, arrendamento e aluguer dos espaços físicos e de equipamentos. 

 No caso de ações planeadas de atividades institucionais internas deverá ser registado no modelo plano de 

formação (MOD.70) a previsão das mesmas. 

 Para as ações de formação deverá ser elaborado um programa de formação (MOD.71) pelo docente responsável 

pela ação a ministrar e no final da formação deverá ser entregue aos participantes os questionários de avaliação 

da formação (MOD.73).  

 Para ações a realizar internamente a inscrição de participantes no SIGAI é efetuada para ações com mais de 50 

participantes. Com número inferior de participantes, a inscrição é efetuada por e-mail para o SS, que procede ao 

seu tratamento. 

 Para ações de formação a realizar internamente, após a recolha dos questionários, deverá ser elaborado pelo 

responsável da ação, um relatório de avaliação da formação (MOD.74). 

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 
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 Manual de gestão da qualidade. 

 Protocolos. 

 Aplicativo SIGAI. 

 Aplicativo GESTA. 

 Aplicativo PRIMAVERA. 

 Plataforma eletrónica de registo de assiduidade (aplicativo PERA). 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Atividades de formação e serviços externos 

1. Manifestar o interesse da atividade. Instituição externa e/ou docente 

2. Rececionar e dar entrada no aplicativo gestão documental. SS 

3. Emitir parecer (disponibilidade e interesse) e preencher o modelo de 

requerimento de atividades de formação e serviços externos (MOD.69). 
Docente 

4. Avaliar a oportunidade e o interesse e, caso aplicável, indicar o nome do 

docente responsável. 
Presidente 

5. Autorizar. 

Presidente ou vice-presidente de 

acordo com despacho de delegação 

de competências. 

6. Responder à instituição envolvida e comunicar autorização ao docente. SS 

7. Efetuar cálculos e registos financeiros, se aplicável. CGR-COC 

8. Registar a ausência no aplicativo PRIMAVERA e registar a atividade no 

processo individual. 
CGR-RH 

Desenvolver ações de formação por iniciativa interna para o exterior, caso aplicável 

1. Incluir a ação de formação no plano de formação (MOD.70). Responsável pela ação de formação 

2. Elaborar o programa de formação (MOD.71). 
Docente e responsável pela ação de 

formação 

3. Aprovar o programa de formação. CTC 

4. Divulgar a ação de formação. GDIAP 

5. Efetuar a requisição da elaboração das fichas de inscrição e submissão 

para evento ao CIT (MOD.76). 
GDIAP 

6. Elaborar a ficha de inscrição no SIGAI, caso aplicável. CIT 

7. Proceder à inscrição de participantes no SIGAI, caso aplicável. Participantes 

8. Realizar a ação de formação. 

Docente 
9. Preencher o registo de sumários e presenças (MOD.72). 

10. Entregar aos participantes o modelo de avaliação da formação (MOD.73) 

para registo da apreciação da formação dada. 

11. Emitir a declaração de presença em evento/formação (MOD.75). GDIAP 

12. Elaborar o relatório de avaliação da formação (MOD.74). Responsável pela ação de formação 
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Ação Responsabilidade 

Cedência de espaços 

1. Efetuar a requisição de espaço escolar, material de apoio necessário ou 

serviço de segurança para a realização de atividade extracurriculares no 

modelo MOD.93. e remeter para o SS. 

Instituições 

2. Pedir autorização por fluxo documental ao órgão de gestão conforme 

despacho de competências. 
SS 

3. Enviar a requisição ao CIT, CGR – AP ou SAV conforme aplicável, no caso 

de a autorização ser concedida. 
SS 

Eventos 

1. Proceder de acordo com o manual de organização de eventos (MT.02). GDIAP, SS, SAV e CGR - AP 
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VI – FLUXOGRAMA 
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VII - DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento para a realização de atividades de formação e serviços externos. 

 Regulamento de cedência, arrendamento e aluguer dos espaços físicos e de equipamentos. 

 MT.02 – Manual de trabalho de organização de eventos. 

 MOD.69 – Requerimento de atividades de formação e serviços externos. 

 MOD.70 – Plano de formação. 

 MOD.71 – Programa da formação. 

 MOD.72 – Sumário e presenças. 

 MOD.73 – Avaliação da formação. 

 MOD.74 – Relatório de avaliação da formação. 

 MOD.75 – Declaração de presença em evento/formação. 

 MOD.76 – Requisição da elaboração das fichas de inscrição e submissão para evento. 

 MOD.93 – Requisição de atividades extracurriculares. 


