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Resumo 
 
 O presente relatório, elaborado na Direcção-Geral do Orçamento, faz uma análise 
da Qualidade da Despesa Pública, em termos da eficiência e eficácia do Investimento 
em Educação no âmbito do PIDDAC, mais concretamente do Plano Tecnológico da 
Educação. Fazemos uma breve análise sobre a Qualidade das Finanças Públicas bem 
como a importância da sua correcta medição. Esta análise baseia-se na utilização de 
indicadores de desempenho. Contudo a dificuldade na obtenção de informação 
quantitativa designadamente sobre outputs e outcomes condicionou a elaboração do 
estudo e as respectivas conclusões. Não obstante esta limitação, podemos concluir, com 
alguma segurança que, em termos gerais, o PTE revelou-se eficiente na medida em que 
a despesa prevista ficou aquém do programado e os resultados dentro do previsto, senão 
mesmo melhores como é o caso dos principais indicadores de modernização 
tecnológica, o Número de alunos por computador e o Número de alunos por 
computador com acesso à Internet. Conclui-se também que o PTE pode ser considerado 
um programa eficaz na medida em que a modernização tecnológica terá contribuído 
para a melhoria do desempenho educativo em Portugal, tendo em conta a evolução 
positiva de Portugal em determinados indicadores do PISA. 
 
Palavras-Chave: Qualidade da Despesa Pública, Despesa Pública, Eficiência, Eficácia, 
PIDDAC, Plano Tecnológico da Educação 

 
Abstract 
 
 This report, developed at the Direcção-Geral do Orçamento, analyzes the quality of 
public spending in terms of effectiveness and efficiency of investment in education as 
part of PIDDAC, specifically the Technological Plan for Education. We present a brief 
analysis on the Quality of Public Finances as well as on the importance of proper 
measurement. This analysis is based on the use of performance indicators. However, the 
difficulty in obtaining quantitative information on outputs and outcomes has 
conditioned the development of the study and its conclusions. Despite this limitation, 
we can conclude with some certainty that, in general, the PTE has proved to be efficient 
in the expenditure planned fell short of programmed and results on schedule, and even 
better concerning the main indicators of technological modernization, the number of 
students per computer and the number of students per computer with Internet access. 
We also conclude that the TPE can be considered an effective program to the extent that 
technological modernization have contributed to the improvement of educational 
performance in Portugal, taking into account the positive evolution of Portugal in some 
of the PISA indicators. 

  
Keywords: Quality of Public Expenditure, Public Expenditure, Efficiency, 
Effectiveness, PIDDAC, Technological Plan for Education 
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Enquadramento do Estágio 
 

No âmbito do Mestrado em Economia e Políticas Públicas, a decorrer no Instituto 
Superior de Economia e Gestão, como Trabalho Final de Mestrado, foi escolhido um 
estágio curricular, resultando num Relatório de Estágio. 

O estágio curricular foi realizado na Direcção-Geral do Orçamento, Ministério das 
Finanças e da Administração Pública, com a duração de 400 horas e teve como 
objectivo a realização de um estudo sobre a Qualidade da Despesa Pública, referindo-se 
especificamente ao Investimento em Educação, com aplicação ao Plano Tecnológico da 
Educação. O Objectivo do estudo consiste em fazer uma análise da qualidade, em 
termos de eficiência e eficácia, da despesa pública afecta ao PTE. 
 

• Caracterização da Instituição 
 
 A Direcção-Geral do Orçamento (DGO), com sede em Lisboa, existe há cerca de 
150 anos, sendo designada anteriormente de Direcção-Geral da Contabilidade Pública, 
sempre pautou a sua actividade por elevados critérios de rigor e eficiência, num 
aperfeiçoamento constante, com vista a responder às novas exigências da gestão 
financeira no âmbito das políticas económico-sociais. 
 
 A DGO é o organismo do Ministério das Finanças e da Administração Pública 
responsável por “zelar pela qualidade das finanças públicas”1, dirigir a elaboração, 
gestão e execução do Orçamento do Estado, na contabilidade pública, no controlo da 
legalidade, regularidade e economia da administração financeira do Estado e na 
elaboração das contas públicas. Como tal ocupa uma posição de importância 
privilegiada no âmbito do sistema de controlo interno da administração financeira do 
Estado, actuando ao nível do controlo estratégico, de carácter horizontal relativamente a 
toda a administração, e contribuindo para a realização das metas traçadas nos 
instrumentos previsionais, designadamente no Orçamento do Estado. 
 

• Actividades Desenvolvidas 
 
 Para a realização do estágio curricular, trabalhamos com diversas direcções de 
serviços da DGO. 
 Começamos por desenvolver contacto com a Direcção de Serviços do PIDDAC 
(DSPI), uma vez que os projectos inscritos no Plano Tecnológico da Educação são 
investimentos no âmbito do PIDDAC. O acesso ao sistema de informação do PIDDAC 
(SIPIDDAC) permitiu-nos ter uma melhor percepção das suas vantagens (informação 
sobre a história dos projectos de investimentos) mas também das suas limitações (trata-
se do único sistema de informação orçamental, com informação sobre o exercício 

                                                           
1
 DGO, RELATÓRIO DE ACTIVIDADES de 2009 (Aprovado por despacho de Sua Excelência o Secretário de 

Estado Adjunto e do Orçamento, de 23.Abril.2) 
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material dos Projectos de Investimento, no entanto essa informação raramente se 
encontra actualizada).  

Tivemos também apoio e interacção com a Direcção de Serviços de Análise e 
Finanças Públicas (DSAFP). Tivemos acesso a diversa informação que serviu de 
suporte ao enquadramento teórico sobre a qualidade das finanças públicas do presente 
trabalho. Adicionalmente, desenvolvemos uma actividade que consistiu na organização 
de um ficheiro com informação sobre execução orçamental de municípios (num total de 
308). 
 Os dados fornecidos para a elaboração do estudo também passaram pela ajuda e 
colaboração do Gabinete de Estratégia e Planeamento da Educação (GEPE), Ministério 
da Educação, que nos forneceu dados complementares aos obtidos na DGO sobre o 
PTE, e ainda uma pequena intervenção do Gabinete de Gestão Financeira, que nos 
ajudou a perceber as oscilações presentes nos valores da despesa do PTE. 
 A nossa passagem pela DGO, para a elaboração deste estudo, passou muito pela 
pesquisa de conteúdos importantes para a compreensão da complexidade da medição da 
qualidade das finanças públicas, bem como transformação de dados e sua observação 
concreta para uma conclusão de eficiência e eficácia a nível de um projecto concreto do 
PIDDAC Educação, o PTE. 
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Introdução 
 
 A Qualidade das Finanças Públicas é um tema que tem recebido uma atenção 
crescente, não apenas pelos meios académicos mas também por parte dos decisores da 
política económica. Esta importância está directamente relacionada com os novos 
desafios que as economias dos diversos países têm de enfrentar, como a globalização, o 
envelhecimento da população e recentemente os efeitos recessivos provocados pela 
crise económica e financeira internacional. 
 Esta temática é importante para todos os sectores, contudo, o sector da educação 
assume um papel crucial no processo de desenvolvimento económico e social de 
qualquer país, desta maneira, surge uma necessidade de uma sociedade qualificada e 
informada como um factor essencial para o crescimento e desenvolvimento de qualquer 
economia. Com o desenvolvimento constante a que todos os dias estamos expostos, no 
sector da educação destaca-se uma preocupação com o desenvolvimento das 
competências e qualificações tecnológicas educativas em Portugal, sendo essencial não 
apenas modernizar mas também valorizar a escola, através da criação de condições 
físicas que favoreçam o sucesso escolar e consolidem o papel das TIC enquanto uma 
ferramenta básica para ensinar e aprender, nesta nova era, onde a tecnologia ocupa um 
papel primordial.  
 Com esta preocupação e com a prova de que o investimento em educação é um 
factor importante que contribui para a melhoria do desempenho educativo, surge o 
nosso objecto de estudo que se foca na análise da qualidade da despesa pública afecta ao 
Plano Tecnológico da Educação. 
 
 Ao longo deste relatório, para além de introduzirmos o conceito de qualidade das 
finanças públicas e como esta pode ser medida, vamos posteriormente observar como 
surgiu o PTE, como se enquadra no nosso país e nos programas de desenvolvimento, 
bem como entender o que até à data já foi alcançado. 
 O trabalho está repartido em quatro capítulos, no 1º faremos uma breve análise do 
que é a Qualidade das Finanças Públicas e o seu relacionamento com o crescimento 
económico, falaremos também dos conceitos a ela associados, a eficiência e eficácia e 
dos métodos da sua medição. No 2º Capítulo, faremos uma análise da despesa pública 
em Portugal com especial destaque para o sector da educação, mostramos a relação 
positiva existente entre o investimento em tecnologia e o desempenho educativo e 
apresentamos ainda uma breve descrição do PIDDAC. No 3º Capítulo, falaremos sobre 
o Plano Tecnológico da Educação, investimento inscrito no PIDDAC Educação, onde 
ficaremos a conhecer todos os seus projectos e objectivos. No Capítulo 4, iremos fazer 
uma análise de eficiência e eficácia do PTE e, por fim, são apresentadas as principais 
conclusões e limitações deste estudo. 
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1 – A Qualidade das Finanças Públicas 
 
 A temática “Qualidade das Finanças Públicas” tem sido objecto de crescente 
interesse, tanto pelo meio académico como pelos decisores de política económica, 
designadamente no contexto europeu. A relevância desta temática está associada em 
grande medida às pressões crescentes que se exercem sobre a sustentabilidade das 
finanças públicas, em particular nos países da União Europeia (UE 27), resultante quer 
de factores demográficos, tais como o progressivo envelhecimento da população, quer 
do fenómeno de globalização que aumenta a mobilidade de factores e 
consequentemente aumenta a exposição a choques externos, principalmente das 
pequenas economias abertas, e mais recentemente do efeito recessivo da crise 
económica e financeira internacional que se traduziu na deterioração acentuada do 
défice e da dívida pública na generalidade dos Estados-Membros da UE27, em 
particular nos países da área euro.  
 
 A importância da Qualidade das Finanças Públicas foi reconhecida no âmbito de 
supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros da União Europeia. Em 
Março de 2005, o relatório do Conselho ECOFIN ao Conselho Europeu, incluiu, no 
ponto “Melhorar a aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento” referências 
específicas para os Estados-Membros melhorarem a qualidade das finanças públicas, 
condição essencial para o êxito na implementação de políticas no contexto da Estratégia 
de Lisboa para o Crescimento e Emprego. Desde então2, o Código de Conduta do 
Programa de Estabilidade e Crescimento3 passou a incluir uma secção dedicada à 
Qualidade das Finanças Públicas, que analisa em termos específicos, a Estratégia 
Política seguida, a Composição, Eficiência e Eficácia da despesa pública e ainda a 
Estrutura e Eficiência dos sistemas fiscais.  
 

1.1– Conceito Multidimensional 
 
 Segundo um estudo do EPC4 (2007), a Qualidade das Finanças Públicas é “um 
conceito amplo que se refere à condução e organização da política orçamental e 
respectivo impacto potencial sobre o crescimento a longo prazo da economia”. Por 
outras palavras a qualidade das finanças públicas refere-se à correcta e eficiente 
utilização dos recursos públicos, que são escassos, devendo a despesa pública e a 
política fiscal serem orientadas de modo a contribuírem para o objectivo de crescimento 
económico a longo prazo, garantindo situações orçamentais claramente sólidas, 
suportadas por regras e instituições orçamentais. 

                                                           
2
 No que diz respeito ao caso específico do PEC português, esta secção foi introduzida no PEC 2008-2011 

3
 European Comission, Economic and Financial Affairs 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/coc/2010-09-
07_code_of_conduct_(consolidated)_en.pdf) 
4
 EPC (Economic Policy Committee) foi instituído por decisão do Conselho em 18 de Fevereiro de 1974 

(74/122/CEE). Contribui para o trabalho do Conselho de coordenação das políticas económicas dos 
Estados-Membros e da Comunidade e fornece aconselhamento à Comissão e ao Conselho.  
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 Segundo Barrios e Schaechter (2008), o conceito de qualidade das finanças 
públicas tem um carácter multidimensional, englobando seis dimensões chave de 
alcance do crescimento económico, conforme ilustrado na Figura 1. 
 

Figura 1 – A Qualidade das Finanças Públicas – Quadro Multidimensional 
 

 
Fonte: European Comission, Barrios e Schaechter (2008) 
 
 No presente estudo, a qualidade das finanças públicas será abordada em termos de 
análise da dimensão três, isto é, análise da eficiência e eficácia da despesa pública. 

 

1.2 - A Eficiência e Eficácia da Despesa Pública 
 

1.2.1 - Conceitos 
 
 Os conceitos de eficiência e eficácia relacionam inputs, outputs e outcomes, 
conforme ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Conceito de Eficiência e Eficácia 
 

 
 Fonte: European Comission, Deroose e Kastrop (2007) 
 
 Os inputs são os recursos utilizados na produção de actividades, podem ser 
monetários (recursos financeiros, como por exemplo a despesa pública gasta em 
educação) ou não monetários (número de recursos humanos, por exemplo, o número de 
alunos por escola).  
 Os outputs são o resultado da produção. No exemplo que está a ser utilizado, 
corresponde, por exemplo, ao número de alunos formados.  
 Os outcomes, correspondem aos impactos socioeconómicos, estes têm de ser vistos 
num contexto mais amplo, o outcome abrange todos os efeitos a longo prazo dos 
programas públicos, em termos de bem-estar e deve também captar as várias dimensões 
dos valores da sociedade, no exemplo citado, os outcomes, poderão corresponder à taxa 
de empregabilidade dos alunos formados.  
 
 De acordo com a Figura 2, a eficiência deriva da relação entre os inputs e os 
outputs, e é tanto maior, quanto maior o output para um dado input, ou menor o input 
para um dado output. Os resultados de eficiência são condicionados por diversos 
factores institucionais ou estruturais que são específicos de cada país, como factores 
ambientais ou exógenos, ignorar tais factores pode levar a uma discrepância na 
mensuração da eficiência e da eficácia pois estes factores podem ser considerados 
instrumentos eficazes para ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia. 
 
 Segundo Mandl, Dierx e Ilzkovitz (2008) a eficácia diz respeito ao input ou output 
para os objectivos finais a serem alcançados, ou seja, o resultado (outcome). A eficácia 
mostra o sucesso dos recursos utilizados na realização dos objectivos previamente 
delineados. 
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1.2.2 – Métodos de medição 

 
 Apesar da clara definição de eficiência e eficácia, a sua medição não é um processo 
fácil e muito menos simples. 
 É necessário utilizar métodos paramétricos e não-paramétricos para conseguir fazer 
uma análise destes dois fenómenos, no entanto, muitas vezes é difícil separá-los, sendo 
importante fazer análises mais específicas por sectores/áreas ao invés de fazer uma 
análise agregada, pois uma análise agregada pode esconder várias ineficiências que são 
importantes de ter em conta. 
 Na medição da eficiência e eficácia é ainda importante ter em conta o que foi feito 
e o que está a ser feito pelos outros países, no sentido de haver uma absorção das boas 
práticas que possam ser implementadas no sentido de melhorar a situação do país. 
 
 As metodologias habitualmente utilizadas para medir a eficiência podem ser 
classificadas em duas grandes categorias, os indicadores de desempenho e os métodos 
de fronteira.  
 Os indicadores de desempenho podem ser indicadores individuais ou compósitos e 
têm como objectivo medir aspectos particulares da entidade avaliada.  
 No que diz respeito aos métodos de fronteira, esta é uma abordagem que assenta no 
conceito de fronteira de eficiência, pois permite a obtenção de um indicador global de 
eficiência relativa. Esta estimação empírica envolve a estimação da fronteira de 
eficiência e o cálculo do desvio de cada entidade em relação a essa referência. 
 Os métodos de estimação baseados no conceito de fronteira podem ser 
paramétricos ou não paramétricos. 
 Os métodos paramétricos são constituídos por técnicas econométricas, admitindo a 
possibilidade da entidade estar sujeita a factores aleatórios exógenos ao incluir um 
termo de erro que engloba duas componentes, a ineficiência e ainda o resíduo 
estatístico. As suas limitações são o facto da especificação a priori da forma funcional 
da fronteira de eficiência e da distribuição do termo de erro condicionar a análise de 
eficiência. Nos métodos paramétricos a técnica que é utilizada com mais frequência é a 
Fronteira Estocástica (SFA - Stochastic Frontier Analysis). Esta técnica baseia-se no 
conceito microeconómico da função de produção que representa a produção máxima 
que se pode obter dada uma certa quantidade de recursos. 
 Por outro lado os métodos não-paramétricos ou semi-paramétricos correspondem a 
um método de programação matemática, através do qual se constrói uma fronteira de 
eficiência usando dados de input/output para toda a amostra. Neste tipo de casos a 
fronteira constitui um benchmark relativamente ao qual as entidades avaliadas podem 
medir os seus potenciais ganhos de eficiência pela distância que se encontram da 
mesma. Este tipo de método tem vantagens e desvantagens, como todos os outros, uma 
vez que não existem métodos capazes de superar todas as dificuldades que surjam na 
medição da eficiência. A vantagem deste método é a sua facilidade e transparência em 
lidar com os múltiplos outputs, pois este tipo de abordagem não requer pressupostos 
acerca da forma funcional específica da função de produção. Por outro lado este método 
também apresenta uma desvantagem que é a sua natureza determinística da abordagem, 
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pois os resultados dependem fortemente não só da composição mas também da 
dimensão da amostra em questão, assim como da selecção das variáveis de input e 
output usadas, como tal os métodos não-paramétricos tendem a ser mais sensíveis a 
erros de medição, ruído estatístico e outliers. 
 Nos métodos não-paramétricos ou semi, a técnica que é mais utilizada corresponde 
ao DEA – Data Envelopment Analysis, existindo também o FDH – Free Disposable 
Hull, estas técnicas permitem-nos estimar não apenas fronteiras de eficiência mas 
também perdas de eficiência. 
 
 Segundo Cincera, Czarnitzki e Thorwarth (2009), diversos estudos foram feitos de 
forma a analisar a eficiência dos gastos públicos em diversas áreas, utilizando estas 
metodologias específicas, por exemplo para o caso específico da educação, que é o 
centro do nosso trabalho, estudo foram feitos por Gupta e Verhoven (2001) que utilizam 
a análise FDH pata avaliar a eficiência da despesa pública em educação e saúde, já 
St.Aubyn (2002) e Clementes (2002) focaram-se apenas na medição da eficiência dos 
gastos em educação.   
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2 – Despesa Pública em Educação 
 

2.1 – Composição da despesa pública   
 
 Segundo Alves, Centeno e Novo (2010), a educação assume um papel crucial no 
processo de desenvolvimento económico e social moderno de qualquer país, uma vez 
que o crescimento económico sustentável em qualquer economia requer uma população 
de trabalhadores, empresários e gestores, com um elevado nível de escolaridade, apenas 
desta forma se desenvolve o potencial de criação de novas ideias. Desta maneira, a 
necessidade de uma sociedade qualificada e informada é um factor essencial não só para 
o crescimento e desenvolvimento de qualquer economia, mas também para o 
desenvolvimento e enriquecimento pessoal de cada indivíduo, mediante os retornos que 
isso lhe possa trazer. 
 
 A análise do nível e composição da despesa pública é importante na medida em 
que esta é uma das dimensões que caracterizam a Qualidade das Finanças Públicas. 
Neste contexto, considera-se importante fazer uma análise geral da evolução da despesa 
pública em Portugal, redireccionando-nos depois para a análise dos investimentos no 
sector da Educação.  
 
 Antes de passarmos à observação da despesa concreta no sector da educação, é 
importante fazermos uma análise do total da despesa pública em percentagem do PIB 
em comparação com os outros países da UE, como podemos ver no Anexo 1. 
 A despesa pública em Portugal, ao longo dos anos observados, não apresentou 
grandes alterações significativas, mantendo sempre uma ligeira tendência de 
crescimento até 2009, a qual se acentuou em 2010.   

No que diz respeito à média da União Europeia, Portugal encontra-se relativamente 
dentro da média, apresentando apenas, valores ligeiramente mais baixos, enquanto que a  
Finlândia, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca, são os países que apresentam os maiores 
níveis de despesa pública em percentagem do PIB. 
 
 Quando observamos a despesa em educação podemos ver pelo Gráfico 1 que esta 
manteve uma linha constante, sofrendo apenas pequenas oscilações ao longo dos anos. 
 Neste tipo de análise é igualmente importante fazer uma comparação com a média 
da União Europeia (Anexo 2), de maneira a ver como Portugal se situa em relação aos 
outros países, sendo importante mencionar a falta de dados para a média da União 
Europeia (27), quer em 2000, 2001 como em 2009, podemos apenas fazer a nossa 
observação recair para os anos com ambos os dados. 
 No conjunto da União Europeia, a despesa pública em Educação manteve-se 
praticamente inalterada em cerca de 5,2% do PIB.  
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Gráfico 1 – Evolução da Despesa em Educ
 

            Fonte: Eurostat 
 

Em Portugal, e conforme ilustra o Gráfico 1, a despesa pública em Educação, em 
percentagem do PIB, situou
ponto percentual.  
 

Tabela 1 – Comparação de Portugal com os países com maior despesa em Educação
 

 Fonte: Eurostat 

 
 Países como, a Dinamarca
pública em educação em percentagem do PIB, superiores aos de Portugal e com 
tendência crescente no período 2000
 

 No que diz respeito à despesa 
Tabela 1 (Anexo 3), que esta regista um aumento do seu peso no
10 anos, passando de 41.1% em 2000
principalmente explicado pelo crescimento da despesa com prestações sociais, em 
particular com pensões e subsídios sociais.
 No que diz respeito ao sector da educação,
aumento da despesa em educação de
comparando com o aumento da despesa 

2000 2001

Dinamarca 7,4 7,4

Suécia 6,7 7,1

Estónia 6,7 6,6

Portugal 6,4 6,5

Despesa em Educação em % do PIB - Portugal e os países com maiores gastos em Educação
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Evolução da Despesa em Educação e comparação com a UE

, e conforme ilustra o Gráfico 1, a despesa pública em Educação, em 
percentagem do PIB, situou-se acima da média da União Europeia, em mais de um 

o de Portugal com os países com maior despesa em Educação

a Dinamarca, a Suécia e a Estónia, apresentam níveis de despesa 
pública em educação em percentagem do PIB, superiores aos de Portugal e com 

eríodo 2000-2009.  

No que diz respeito à despesa pública por funções, podemos constatar at
Tabela 1 (Anexo 3), que esta regista um aumento do seu peso no PIB,

, passando de 41.1% em 2000, para quase 50% do PIB em 2009. Este
principalmente explicado pelo crescimento da despesa com prestações sociais, em 

pensões e subsídios sociais. 
No que diz respeito ao sector da educação, nestes 10 anos, regista

da despesa em educação de 0,2%, sendo uma subida muito pouco significativa, 
comparando com o aumento da despesa pública total em percentagem do PIB

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

7,7 7,7 7,6 7,3 7 6,7

7,3 7,2 7,1 7 6,9 6,7

6,8 6,5 6,3 6 6 5,9

6,7 6,6 6,8 6,9 6,6 6,2

Despesa em Educação em % do PIB - Portugal e os países com maiores gastos em Educação
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, e conforme ilustra o Gráfico 1, a despesa pública em Educação, em 
se acima da média da União Europeia, em mais de um 

o de Portugal com os países com maior despesa em Educação 

 

apresentam níveis de despesa 
pública em educação em percentagem do PIB, superiores aos de Portugal e com 

s constatar através da 
, ao longo destes 

, para quase 50% do PIB em 2009. Este aumento é 
principalmente explicado pelo crescimento da despesa com prestações sociais, em 

regista apenas um 
do uma subida muito pouco significativa, 

em percentagem do PIB. 

2008 2009

7 8

6,8 7,3

6,7 7

6,3 6,7

Despesa em Educação em % do PIB - Portugal e os países com maiores gastos em Educação
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Gráfico 2 – Despesa em Educação por categorias económicas 
 

 
     Fonte. Eurostat 
 

 Analisando a despesa em Educação por categorias económicas (Gráfico 2), 
constata-se que a grande parcela se destina a pagar as remunerações dos professores e 
empregados, surgindo o investimento em educação pouco expressivo (Anexo 4).  
 
 Apesar de Portugal apresentar níveis de despesa em educação na média da UE é 
reconhecido por vários estudos quer da OCDE, quer da Comissão Europeia, para citar 
alguns, que o desempenho educativo em Portugal apresenta resultados inferiores à 
generalidade dos países da OCDE, concluindo-se pela ineficiência da despesa pública 
neste sector em Portugal. 
 Apesar do investimento em educação ter sido um dos objectivos prioritários das 
políticas, o facto de um país apresentar uma despesa elevada em educação, isto não 
significa que tenha uma eficiente e eficaz utilização dessa despesa, uma vez que países 
que gastam menos têm resultados educativos mais eficientes e eficazes, como é o caso 
da Finlândia, contrariamente ao que acontece em Portugal. 
 Sendo de conhecimento geral que o nível educativo português se encontrava entre 
um dos mais baixos da Europa, segundo Cortes Leal (2006) esta situação é comprovada 
pelo cruzamento de dados dos relatórios da OCDE de 2003, Education at a Glance e o 
estudo do PISA, que permitem verificar que o problema da educação nacional se coloca 
ao nível da qualidade do investimento em educação e não tanto no da sua quantidade.  
 No entanto, com o avançar dos anos, Portugal tem vindo a melhorar lentamente a 
sua performance em termos educativos, como podemos ver no estudo do PISA para 
2009 (Anexo 5), onde se encontra dentro da média da EU em determinadas áreas, 
comparando com países que apresentam valores muito baixos, estando também 
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associados as novas entradas na UE, que correspondem a países com níveis educativos 
muito deficientes.  
 Através desta análise podemos afirmar que os países só têm a beneficiar com 
projectos de aprendizagem mútua, ao transmitirem entre si boas práticas para melhorar 
o seu desempenho a nível educativo, tal como aplicar projectos que estejam a ter 
sucesso num determinado país, não querendo isto dizer que o investimento seja por si só 
um ponto positivo, sendo sim importante a qualidade desse investimento. 

 

2.2 – Importância do Investimento Tecnológico em Educação para o 
Desempenho Educativo 

 
 Na sociedade actual, as tecnologias, bem como o investimento que cada país dedica 
ao seu desenvolvimento, desempenham um papel cada vez mais importante e 
contributivo para todos os sectores constituintes dessa mesma sociedade. 
 Uma vez que o motor de uma sociedade passa pela instrução e o quão desenvolvida 
é a sua população em termos educativos, e o nosso objecto de estudo, concentra-se no 
desenvolvimento das capacidades tecnológicas do sector educativo, bem como a 
importância do investimento em educação, é importante ter em conta qual a posição que 
o investimento em tecnologias ocupa para a melhoria do desempenho escolar. 
 Quando nos referimos ao sistema educativo, o tipo e a quantidade de recursos que 
são disponibilizados, mas também correctamente utilizados, tem uma interferência 
significativa no desempenho dos seus alunos. 
 Muitos estudos foram feitos, neste campo, de forma a provar que o uso de novas 
tecnologias educativas, como computadores, videoprojectores, quadros interactivos, 
plataformas online educativas, entre outros, seria benéfico para a melhoria do ensino e 
da aprendizagem. Segundo Von Stan B. (2006) apenas o estudo realizado pela OCDE, 
comparando os resultados do PISA5 2003 com o acesso dos alunos a computadores e a 
computadores com acesso à Internet, conseguiu provar que existe uma correlação 
positiva entre o uso de computadores e um melhor desempenho educativo.  
 No que diz respeito ao caso português, a preocupação com a integração de novas 
tecnologias neste sector não é recente, no entanto, em 2003 Portugal posicionou-se nos 
últimos lugares no ranking do indicador de modernização tecnológica: Nº de alunos por 
computador (Figura 3). 
 

 
 
 
 
 

                                                           
5
 O PISA (Programme for International Student Assessment), consiste num exame internacional que 

avalia e compara o desempenho de jovens de 15 anos nos 31 Estados-Membros da ODCE e os seus 11 
parceiros, é um exame realizado com base no Censo Escolar e envolve alunos de escolas particulares e 
privadas de todas as regiões do país, focando-se todos os anos numa temática particular. 
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Figura 3 – Nº médio de alunos por computador 2003 
 

 
Fonte: PISA 2003 
 

 No entanto, com a crescente preocupação com as tecnologias, e o crescente 
desenvolvimento das mesmas, Portugal foi melhorando a sua performance, mas muito 
gradualmente, mantendo em 2006 um posicionamento semelhante no referido ranking. 
(Ver Figura nº 6 do Capítulo 3).  
 Ao falarmos da importância das tecnologias apenas queremos mostrar que estas 
contribuem para o desempenho educativo, pois são capazes de estimular não apenas a 
aprendizagem, mas também o ensino por parte dos professores. 
 No estudo realizado em 2006 pela OCDE “Are de Students Ready for a Technology 
Rich World?“ é possível verificar que os alunos que possuem computador apresentaram 
um melhor desempenho escolar, na maioria das áreas desenvolvidas, mesmo 
expurgando os efeitos de factores económicos, sociais e culturais. 
 O uso das tecnologias, sejam elas quais forem, funcionam como um desafio para os 
alunos, colocando-os perante situações capazes de desenvolver e estimular as suas 
capacidades. Portanto, segundo este estudo, o aluno que não tem acesso a tecnologias, 
mais propriamente, computadores que se apresentam como o grande reforço tecnológico 
capaz de estimular a aprendizagem, apresenta-se em franca desvantagem no processo de 
desenvolvimento escolar e pessoal.  
 Os dados deste estudo, relativos ao acesso dos alunos a computadores (Figura 4) 
confirmam que Portugal se encontra abaixo da média da OCDE.  
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Figura 4 - Número de alunos por Computadores em 2005 
 

 
 Fonte: PISA 2005 

   

2.3 – O PIDDAC 
 
 O PIDDAC (Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da 
Administração Central) foi criado em 1987, sendo caracterizado como um programa de 
carácter plurianual, destinado a funcionar como o quadro de referência da despesa 
pública em investimento realizado pela Administração Central, incluindo despesas de 
apoio ao investimento de outros sectores institucionais através de subsídios e 
transferências designadamente no âmbito dos “sistemas de incentivos” e de esquemas 
de colaboração com entidades exteriores à Administração Central. Neste contexto, 
afigura-se como uma das peças fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico 
do país, sendo por isso considerado um instrumento privilegiado de política económica 
não só para a criação de infra-estruturas mas também um incentivo ao investimento 
produtivo. 
 
 O PIDDAC é um programa descrito através do Mapa XV do Orçamento do Estado, 
que detalha de forma regionalizada os respectivos programas e medidas orçamentais, 
que estão articulados com as Grandes Opões do Plano (GOP) e com o Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA III), onde são evidenciados os encargos plurianuais, bem 
como as fontes de financiamento.  
 As principais fontes de financiamento são o Orçamento do Estado, mais 
especificamente o Capítulo 50, a comparticipação comunitária, e os recursos próprios 
dos Fundos e Serviços Autónomos, onde estão incluídos o auto financiamento mas 
também o crédito contratado directamente pelas entidades. 
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 O PIDDAC afigura-se um importante instrumento de acompanhamento da política 
económica e orçamental, pois é o único sistema de informação que incorpora 
informação capaz de cobrir a execução financeira e física referente aos investimentos 
realizados pela Administração Central.  
 Contudo, na prática, este sistema mostra-se redundante em relação aos restantes 
sistemas no que respeita à informação financeira, sendo relativamente pobre no que 
respeita à informação sobre o desempenho dos projectos de investimento.  
 
 Segundo o Relatório Final da Comissão da Orçamentação por Programas (2008), 
“o PIDDAC enquanto instrumento de gestão tem-se revelado inconsequente”. Isto 
acontece devido ao facto do acompanhamento do PIDDAC focar-se exclusivamente no 
exercício financeiro, não existindo capacidade por parte dos organismos centrais e 
sectoriais competentes para efectuarem o acompanhamento e avaliação dos indicadores 
de desempenho definidos, informação esta que seria relevante, para aferir sobre a 
eficiência e eficácia da despesa pública em investimentos. 
 
 No âmbito de uma observação geral da despesa efectiva correspondente ao 
PIDDAC por Ministério (Anexo 6 e Anexo 6a) num período de três anos, podemos 
afirmar que ao longo destes três anos existem cerca de quatro ministérios que se 
destacam por apresentarem valores bastante elevados comparados com os outros, são 
eles o MEI, o MADRP, o MOPTC e o MCTES. Nesta observação é de destacar a queda 
abruta do MOPTC de 2007 para 2008. Em 2009 temos novamente uma subida do nível 
da despesa dos ministérios que se destacam, surgindo um novo ministério com uma 
subida acentuada da despesa, o Ministério da Educação (MEDU), que teve um 
acréscimo considerável de despesa neste ano, estando associada à iniciativa específica 
do Programa Orçamental Iniciativa para o Investimento e Emprego6. 
 Segundo o Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação, no período 
de 2003 a 2008, o investimento do Ministério da Educação no âmbito do Capítulo 50 do 
Orçamento do Estado decresce significativamente resultante da diminuição do 
“plafond” atribuído ao Ministério no âmbito dos Investimentos do Plano7 e da 
dificuldade na concretização de fundos comunitários, decorrente da não 
disponibilização de parte das verbas aprovadas pelo QCA III. Em 2007 e 2008 esta 
situação agravar-se-ia face à dificuldade na aprovação das candidaturas no âmbito do 
QREN. 
 No entanto apesar desta tendência de decréscimos, em 2009 regista-se um 
crescimento absolutamente excepcional em resultado do Programa Orçamental 

                                                           
6
 O Programa Orçamental Iniciativa para o Investimento e o Emprego, criado pela Lei nº 10/2009, de 10 

de Março, visava “promover o crescimento económico e o emprego, contribuindo para o reforço da 
modernização e da competitividade do País, das qualificações dos portugueses, da independência e da 
eficiência energética, bem como para a sustentabilidade ambiental e promoção da coesão social” 
7
 A necessidade de contenção da despesa pública tem-se traduzido, em termos de investimento da 

Administração Central, na variação negativa do financiamento nacional inscrito no Capítulo 50 do OE. 
Em termos de “plafond” inicial o financiamento nacional decresce todos os anos do período 2003 a 
2008. 
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Iniciativa para o Investimento e o Emprego no quadro do qual foram atribuídos ao 
Ministério 300 milhões de euros destinados à Modernização das Escolas.  
Deste montante, cerca de 266,5 milhões de euros foram aplicados no Programa de 
Modernização de Escolas com Ensino Secundário da responsabilidade da Parque 
Escolar, EPE e 33,4 milhões de euros foram afectos às Direcção regionais da Educação 
no quadro do Programa de Requalificação das Escolas do 2º, e 3º Ciclos do Ensino 
Básico.  
 Desta maneira, podemos afirmar que não só este Programa Orçamental como 
também preocupações constantes em elevar a qualidade da educação, bem como a 
posição de Portugal neste campo na Europa, justificam a subida da despesa do MEDU 
de 2% em 2005 para 11% em 2009 (Anexo 6b). 
 Contudo, apesar da subida abrupta da despesa em 2009, em 2010, torna-se a 
verificar uma queda bastante acentuada da mesma. 

 
Gráfico 3 – PIDDAC do Ministério da Educação 

 

 
 Fonte: DGO, Conta Geral do Estado 

  
Para finalizar a parte correspondente ao PIDDAC e ao montante que lhe é 

destinado, em particular, à parte da educação, o Gráfico 3, vem apenas reforçar a 
evolução em termos de programação e execução de valores do PIDDAC para o 
Ministério da Educação, tanto em 2007 como em 2008 os valores programados foram 
superiores à despesa que foi realmente concretizada, ou seja, ao que foi realmente gasto, 
no entanto esta tendência foi alterada em 2009 devido ao programa mencionado 
especifico para este ano, em 2010 a tendência voltou a ser de maior previsão e uma 
execução menor. 
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Tabela 2 – Projectos PIDDAC Educação 
 

 
Fonte: SIGO SCC (pagamentos líquidos mês 14 para 2008/2009 e mês 13 para 2010) e SIGO SFA (mês 
13) 
(a) (b) em 2009, inclui € 286913950 realizados com o Programa IIE - Modernização de Escolas com 
Ensino Secundário pelas DRE´s e GGF 

* Na Tabela 2, o valor inicial de 2008 para o PTE, é diferente do que esta programado mais a frente na 

Tabela 14, pois foi o valor destinado quando o PTE estava sobre a tutela do GGF e que foi aprovado no 
OE inicial. 

 

 

 O PIDDAC da Educação, como já pudemos observar anteriormente tem visto a sua 
expressão financeira crescer, no que diz respeito à despesa total PIDDAC. É um 
programa que envolve diversos projectos muito concretos do âmbito escolar como 
podemos observar na Tabela 2. 
 Neste conjunto de programas podemos observar a importância e destaque do Plano 
Tecnológico da Educação, pois é o programa que apresenta a maior expressão 
financeira ao longo destes três anos de implementação, sendo por isso o nosso alvo de 
estudo.  

Inicial Executado Inicial Executado Inicial Executado

Instalações, Apetrechamento e Conservação Infra-

Estruturas para os Ensinos Básico e Secundário (a)
46,1 43,2 44,5 69,8 76,1 42,6

Plano Tecnológico da Educação 17,5* 29,7 135,4 63,7 160,6 64,5

Modernização das Escolas com Ensino Secundário (b) 42,3 14,9 16,5 281,7 50 52,3

Outras Intervenções para os Ensinos Básico e 

Secundário
1,3 - - - 18,9 -

Educação Especial, Competências-chave 

Soc.Conhecimento e Conteúdos Multimédia
8,5 1,9 6,9 0,01 - -

Assistência Técnica QCA III 0,42 - - - -

Outras Iniciativas 5,2 1,8 - - - -

Total 121,6 91,7 203,4 415,3 305,6 159,5

2008 2009 2010

Unidade: Milhões€
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3 – O Plano Tecnológico da Educação  
 

3.1 – Situação de Partida 
 
 O Plano Tecnológico da Educação (PTE) foi criado em 20078, tendo como quadro 
de referência estratégico para o desenvolvimento das políticas de educação e de 
formação na Europa comunitária o Programa Educação e Formação 2010. Este 
Programa estabelecia objectivos claros e ambiciosos relativamente às qualificações e 
competências necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e 
para o acesso de todos às tecnologias de informação e comunicação. 
     
 A implementação do PTE foi precedida de um estudo de diagnóstico sobre o estado 
de modernização tecnológica do sistema de ensino em Portugal. Este estudo concluiu 
que, apesar de Portugal ter registado uma evolução lenta, até 2006, nos principais 
indicadores de modernização tecnológica, observava-se, no entanto, ainda um atraso 
face à média europeia e aos objectivos traçados no âmbito do Programa Educação e 
Formação 2010. Com efeito, entre 2001 e 2006: 
 

• o número de alunos por computador registou uma melhoria na ordem dos 40%; 
porém, o rácio português representava ainda o dobro do finlandês, um dos países 
de referência no que se refere a modernização tecnológica do ensino. 

 

• o rácio alunos por computador com acesso à Internet melhorou cerca de 60%; 
contudo, era ainda 48% superior ao dos países da UE15 e mais do que o dobro 
do finlandês. 

 
Figura 5 - Indicadores de Modernização Tecnológica 

 

Fonte: GEPE/ME, Empírica Report 8/2006. 

                                                           
8
 Resolução do Conselho de Ministros Nº137/2007 de 18 de Setembro. 
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 No que diz respeito à modernização tecnológica escolar, medida pelo indicador 
“número de alunos por computador”, Portugal encontrava-se assim, em 2006, 
praticamente na cauda da Europa ocupando a 24ª posição, muito abaixo da média da 
UE.   

 
Figura 6 – Nº de Alunos por Computador 2006 

 

Fonte: “Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006” 

 
 O mesmo estudo avaliou o grau de modernização tecnológica no ensino com base 
em três factores críticos – acesso, competências e motivação -, tendo concluído que as 
principais barreiras à modernização tecnológica em Portugal prendiam-se com 
insuficiências ao nível do acesso (equipamentos e intranet) e das qualificações e 
competências. 

 
Figura 7 - Barreiras à Modernização Tecnológica 

 

 
 Fonte: GEPE/ME, “Estudo de diagnóstico: a modernização tecnológica do sistema de ensino em Portugal 
– Principais resultados”. Maio de 2007. 
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Com efeito, Portugal apresentava: 
 

No âmbito da tecnologia: 
• uma reduzida dotação de computadores, agravada pela elevada percentagem de 

computadores com mais de 3 anos; 

• limitações ao nível de equipamentos de apoio como videoprojectores, 
impressoras e quadros interactivos. A título de exemplo, o número de 
videoprojectores era inferior a 1 por cada 7 salas de aula e apenas 1/3 das escolas 
disponha de quadros interactivos.    

 

 As carências apontadas constituíam uma forte barreira à utilização de tecnologias 
nas escolas pelo que era necessário reforçar a sua dotação. 
 
 
No âmbito dos conteúdos: 

• o canal de comunicação (e-mail) era muito pouco utilizado (menos de 1/3 das 
escolas disponibilizava endereços de e-mail a docentes e não docentes vs. 70% a 
nível europeu);  

• leque de processos informatizados reduzido, apenas 5% das escolas utilizavam 
sistemas de gestão documental electrónica. 

 
No âmbito das competências: 

• necessidade de reequacionar o modelo de formação de docentes, à luz das 
melhores práticas dos países de referência, de forma a estabelecer metas e 
mecanismos de certificação de competências, e desenhar programas de formação 
modulares, contínuos e progressivos;  

• necessidade de acelerar a formação em tecnologia para os alunos, antecipando 
no tempo o contacto dos mesmos com as ferramentas básicas TIC e assegurando 
que a utilização das TIC não está confinada a disciplinas específicas, mas que 
faz parte do dia-a-dia da escola e do método de aprendizagem de todas as 
disciplinas.  

 
Em matéria de investimento e financiamento: 

• níveis de investimento em tecnologia na educação significativamente inferiores 
aos países de referência (cerca de 48% da média da UE15);  

• cerca de 80% das despesas das escolas em TIC eram maioritariamente 
suportadas por receitas próprias, um modelo de financiamento que origina, com 
frequência, decisões de investimento ineficientes e que reproduz assimetrias.  

 
 Com o objectivo não só de recuperar o atraso tecnológico diagnosticado mas 
também de colocar Portugal no conjunto dos países europeus mais avançados em 
matéria de modernização tecnológica do ensino, foi criado o PTE o qual assenta numa 
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visão e objectivos ambiciosos quanto à infra-estruturação tecnológica das escolas, à 
disponibilização de conteúdos e serviços em linha e ao reforço das competências TIC 
não apenas dos alunos, mas também dos docentes e dos não docentes. 
 

3.2 - Visão e objectivos do PTE 
 
 O objectivo primordial do PTE, consistia em colocar Portugal entre os cinco países 
europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino, em 2010. 

 De forma a alcançar este objectivo ambicioso, foram definidos os seguintes 
objectivos operacionais: 

 

Figura 8 – Visão e Objectivos do PTE 

Fonte: GEPE, Ministério da Educação, Resolução de Conselho de Ministros nº137/2007 de 18 de 
Setembro de 2007 

 
 O PTE estrutura-se em três eixos de actuação principais, Tecnologia, Conteúdos e 
Formação, no contexto dos quais foram desenvolvidos um conjunto de projectos chave 
visando dar resposta aos factores inibidores de utilização de tecnologia no ensino em 
Portugal, identificados anteriormente. 
 
 O presente trabalho centra-se principalmente na análise do eixo da Tecnologia o 
qual é constituído pelos Projectos presentes na Tabela 3. Nesta Tabela é possível 
também observar o ano que cada projecto começou a entrar em funcionamento, sendo 
que alguns projectos têm duas datas devido à regionalização. No que diz respeito ao ano 
de finalização praticamente todos os projectos estavam previstos terminarem em 2010, 
mas vêem a data de término adiada para 2012, pois foram concedidos financiamentos 
adicionais. O PTE vê-se prolongado por financiamentos adicionais, porque existe uma 
insuficiência de verba, que está associada a dificuldades de execução dos fundos 
comunitários. 
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 Tabela 3 – PTE - Eixo Tecnologia – Projectos 
 

 
                         Fonte: DGO, PIDDAC Educação 

 
 O projecto Computadores na Sala de Aula, aspirava a promoção da utilização da 
tecnologia, mas tinha como objectivo principal dotar as escolas de um número adequado 
de computadores, através do fornecimento, instalação e manutenção de computadores 
pessoais para as escolas públicas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e com ensino 
secundário. 
 
 A Escola Interactiva, um projecto semelhante ao anterior, tinha como objectivo o 
fornecimento, instalação e manutenção de videoprojectores e quadros interactivos para 
as escolas públicas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e com ensino secundário.  
 
 O Projecto Computadores do 1º Ciclo (E-Escolinha)9, foi um projecto que não 
surgiu com o PTE inicial, sendo apenas introduzido em 2009, no âmbito do reforço da 
preocupação do Governo na implementação e promoção da iniciativa E-Escolinha com 
o objectivo da generalização do acesso a computadores portáteis ultra-leves dos alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico, revelando assim a preocupação e desejo de incutir nas 
camadas mais jovens da sociedade, a presença das novas tecnologias e não apenas a 
partir do 2.º e 3.º ciclos.  
 
 A Escola em Rede, Internet na Sala de Aula, é um projecto que visava promover a 
utilização de tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem, bem como na gestão 
de processos administrativos, dotando as escolas de uma infra-estrutura de redes de 
comunicação que suporte a utilização de tecnologia e de Internet de uma forma segura e 
omnipresente. 
 
 O projecto Escola@segura, tinha como objectivo aumentar a segurança escolar, 
não só dos alunos mas também do património escolar, dotando todas as escolas com 
sistemas de alarme e videovigilância e assegurar a implementação de um modelo de 
monitorização e de intervenção eficiente que salvaguarde a integridade dos 
equipamentos. 
 

                                                           
9
 Resolução do Conselho de Ministros Nº118/2009 de 30 de Dezembro 

Projectos Início Fim

Computadores na Sala de Aula 2008/2009 2010/2012

Escola Interactiva 2008 2010/2012

Computadores 1º Ciclo (E-Escolinha) 2010 2011

Escola em Rede 2008 2010/2012

Escola@segura 2009 2010/2012

Sistemas de Informação da Educação (ED) 2009 2011

Cartão Escola 2009/2010 2013
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 O Sistema de Informação da Educação, era um projecto que tinha como principal 
objectivo a desmaterialização de processos e inicio de utilização de uma plataforma 
electrónica de apoio à gestão escolar. 
 
 Por fim, o projecto Cartão Escola, tinha como objectivo dotar as escolas de maior 
segurança a nível pessoal do aluno, assegurando a disponibilização de funcionalidades 
de controlo e acesso de porta-moedas electrónicos de forma a evitar certos 
constrangimentos que muitas vezes ocorrem no meio escolar, visava também aumentar 
a eficiência dos processos de gestão, assegurando a implementação generalizada de 
plataformas compatíveis entre si e que permitam o acompanhamento do registo dos 
alunos ao longo do seu ciclo de vida na escola. 

 

 Após esta breve caracterização do PTE e dos projectos que o integram, podemos 
então começar a questionar-nos o quão eficiente e eficaz se revelou a despesa pública 
neste programa. 
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4 – Análise da Eficiência e Eficácia do PTE 
 
 Devido à impossibilidade de obter dados desagregados por escola do PTE, quer em 
relação a inputs, quer em relação a outputs, não foi possível efectuar a análise da 
eficiência através das metodologias descritas na secção 1, nomeadamente utilizando a 
técnica DEA. Pelo que, a análise da eficiência e eficácia, alternativamente, irá basear-se 
em indicadores de desempenho que nos permitam avaliar a utilização dos recursos e 
compreender os resultados do PTE, face aos objectivos previamente delineados. 
 

4.1 – Análise dos Projectos 
 
 A análise da eficiência e eficácia do PTE irá incidir primeiramente na análise 
individual de cada um dos 7 Projectos que integram o PTE (listados na Tabela 3). 

Como inputs considerou-se a despesa PIDDAC afecta a cada projecto, enquanto os 
outputs, regra geral, são os mesmos que se encontravam identificados no PTE.  

 
 
                                                Computadores na Sala de Aula 
 
 
Este projecto tinha como principais medidas: 

� Fornecer às escolas com 2º. e 3.º ciclos de ensino básico ou com ensino 
secundário 310 000 computadores até 2010, em três fases; 

� Celebrar contratos de manutenção e de renovação de equipamento com as 
entidades fornecedoras de equipamentos às instituições de ensino. 

 

Inputs:  
 

Tabela 4 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada

 
 Fonte: DGO, SIPIDDAC 
 

Outputs: 
 

• Nº de alunos por computador (5 alunos por computador em 2008/2009 e 2 
alunos por computador em 2010) 

• Nº de alunos por computador com acesso à Internet (rácio) 
 

 

 Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

16,1 11,3 70% 39,9 38,4 96% 50,1 26,3 52%

Unidade: Milhões de Euros

Computadores 

na Sala de Aula

2008 2009 2010

Projecto 1 
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Tabela 5 – Metas e Realizações 

 

 
                Fonte: Ministério da Educação 

 
 O Projecto Computadores na Sala de Aula foi um dos projectos com mais 
expressão do PTE. Com inicio em 2008, apresentou uma taxa de execução média 
relativamente elevada, cerca de 73%. 
 Em termos dos outputs do projecto, conclui-se que os principais resultados foram 
plenamente alcançados. Com efeito, as metas definidas para 2010 para os dois 
principais indicadores de modernização tecnológica, o número de alunos por 
computador e número de alunos por computador com acesso à Internet, foram 
alcançados antecipadamente, conforme ilustra o Gráfico 4. 
 

Gráfico 4 – Indicadores de modernização tecnológica  
 

 
                  Fonte: Ministério da Educação, GEPE  

 
 Assim com base nos indicadores disponíveis podemos concluir que o projecto 
revelou elevada eficiência e eficácia. 

 
 
                                                    Escola Interactiva 
 
 
No projecto Escola Interactiva, as principais medidas eram: 

Objectivo 2008 Objectivo 2009 Objectivo 2010 Metas 2010 Realizado 2010

Computadores na sala de aula 74.864 69.407 176.650

Alunos por pc 7 5 2

Projecto
Nº de Equipamentos

310.000 111.491

11,7
10,5

9,5

7,9

2,1
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� Fornecer às escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou com ensino 
secundário 25 mil videoprojectores até 2010 e 9000 quadros interactivos por ano 
até 2010; 

� Celebrar contratos de manutenção e de renovação de equipamento às instituições 
de ensino. 

 

Inputs:  
Tabela 6 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada 

 
 Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 

Outputs: 
 

• % de salas equipadas com videoprojectores (1 videoprojector por sala de aula 
em 2010); 

• % de salas equipadas com quadros interactivos (1 quadro interactivo por cada 3 
salas de aula em 2010). 

 

 Tal como o projecto anterior de Computadores na Sala de Aula, este foi um dos 
projectos do PTE com melhores resultados em termos de eficiência e eficácia. Com 
efeito, a despesa ficou relativamente aquém do previsto, no entanto os resultados do 
projecto, superam o previsto em termos de videoprojectores instalados, sendo os 
resultados menos conseguidos em termos dos quadros interactivos por sala de aula.  
 

Tabela 7 – Metas e Realizações 
 

 
 Fonte: Ministério da Educação 

 
 Como podemos ilustrar com a Tabela 7, no que diz respeito aos videoprojectores a 
meta foi amplamente alcançada e até ultrapassada em relação ao que estava previsto 
para 2010. Com efeito, estava previsto a instalação de 25 mil videoprojectores, tendo 
sido instalados mais de 28 mil, correspondendo a 1 videoprojector por sala de aula, 
conforme o objectivo definido.  
 Em relação aos quadros interactivos, o valor alcançado (5613 quadros instalados) 
ficou aquém do planeado (9 mil quadros por cada ano).  

 Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

7,3 4,4 60% 0,7 6,1 871% 4,7 2,6 55%

Unidade: Milhões de Euros

Escola 

Interactiva

2008 2009 2010

Objectivo 2008 Objectivo 2009 Objectivo 2010 Metas 2010 Realizado 2010

Videoprojectores 6.505 3.330 28.962

Nº de salas por videoprojector 4 3 1

Quadros Interactivos 2.051 2.135 8.178

Nº de salas por quadro interactivo 9 6 3
9.000 5.613

Projecto
Nº de Equipamentos

25.000 28.711
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 Apesar do GEPE e do Ministério da Educação afirmarem que a meta foi alcançada 
com sucesso e de se ter alcançado o objectivo de 1 quadro interactivo por 3 salas de 
aula, não corresponde à meta que estava delineada. 
 
 

                                                    Computadores do 1º Ciclo 
 
 O Projecto Computadores do 1º Ciclo, programa E-escolinha, mencionado como 
uma das prioridades da política educativa no sentido de beneficiar os alunos do 1º ciclo 
neste tipo de iniciativas tecnológicas, tinha como principal objectivo distribuir 250.000 
computadores nos anos lectivos 2009-2010 e 2010-2011. 

 
Inputs:  

 

Tabela 8 – Despesa PIDDA Prevista e Realizada 

 
                                Fonte: DGO, SIPIDDAC 
 

Outputs: 
 

• Nº de computadores adquiridos ao abrigo do programa E-escolinha; 

• % de alunos com acesso a computadores disponibilizados pela escola. 
 

 Este projecto, com inicio em 2010, apresentou uma taxa de execução física e 
financeira bastante elevada para o que se estava à espera no seu primeiro ano de 
actuação, como podemos observar nas Tabelas 8 e 9.  
 

Tabela 9 – Metas e Realizações 
 

 
                                             Fonte: Ministério da Educação 

 
 Neste projecto, estava prevista a distribuição de 250.000 computadores em dois 
anos lectivos. Considerando que o ano de arranque dos projectos revela, regra geral, 
menores taxas de execução, os resultados alcançados por este projecto em 2010 são 

Previsto Executado
Taxa de 

Execução

31,10 21,7 70%

Unidade: Milhões de Euros

Computadores 

1º Ciclo

2010

Metas 2010 Realizado 2010

e-Escolinha 130.000 91.099

Projecto

Nº de equipamentos

Projecto 3 
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bastante satisfatórios, levando-nos a concluir que o projecto se revelou eficiente e 
eficaz. 
 
 
                                                   Escola em Rede 
 
 
A Escola em Rede tinha como principais medidas: 

� Implementar redes de área local, com acesso remoto e separação segura de 
redes, em todas as escolas; 

� Implementar pontos de acesso cablados e sem fios nas salas de aula e nas 
principais áreas de estudo e de convívio da escola; 

� Implementar um sistema centralizado de suporte à operação e à gestão de redes 
de área local. 

 

Inputs:  
Tabela 10 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada 

 
 Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 
Outputs: 
 

• % de salas de aula com acesso à Internet 
• % de escolas com serviços de manutenção, suporte e gestão de rede local  

 
 Este Projecto, com inicio em 2008, apresentou algumas vicissitudes como sejam a 
insuficiência de plafonds e problemas na aquisição de verbas, o que se reflectiu numa 
baixa taxa de execução financeira (Tabela 10). 
Em termos de resultados de acordo com os dados apurados apenas 75% das escolas com 
2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário apresentam redes de área local com e sem 
fios. 
 
 
                                                  Escola@Segura 
 
 
O projecto Escola@Segura, tinha como principais medidas: 

� Implementação, em todas as escolas, de sistemas de alarme e de videovigilância 
com monitorização local e remota; 

� Disponibilização de equipamentos e de serviços a preços preferenciais às escolas 
que pretendam reforçar ou alargar a área protegida.  

 Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

19,6 9,2 47% 60,3 10,9 18% 40,9 n.d n.d

Unidade: Milhões de Euros

2008 2009 2010

Escola em Rede

Projecto 4 

Projecto 5 
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Inputs:  
Tabela 11 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada 

 

 
 

 Fonte: DGO, SIPIDDAC 
 

Outputs: 
 

• % de escolas com sistemas de alarme e videovigilância implementados 
• Número de alarmes 

 
 Tal como o projecto anterior, o projecto Escola@Segura, com inicio em 2009, 
apresenta ausência de informação quantitativa sobre os seus resultados, o que inviabiliza 
a análise da eficiência e eficácia do mesmo, sendo a única informação de 65% das cerca 
de 1200 escolas com 2º e 3º ciclos e com ensino secundário tem sistema de 
videovigilância instalado, cerca de 759 escolas. 
 Acompanhando estes dados, a baixa taxa de execução financeira indicia que os 
resultados terão ficado muito aquém do esperado. 
 
 

                                                   Sistemas de Informação da Educação 
 
 
O projecto Sistemas de Informação da Educação, corresponde à operação de Educação 
digital que congrega um conjunto de actividades previstas no PTE que visa: 

� Concepção de uma plataforma tecnológica que suportará um sistema de 
informação integrado do Ministério da Educação; 

� Construção de um Portal da Escola, espaço Web 2.0 das comunidades 
educativas com disponibilização e partilha de conteúdos, comunicação e 
aprendizagem à distância; 

� Criação de um sistema integrado de gestão escolar e administração do Ministério 
da Educação; 

� Criação de um SIAME (Sistema Integrado do Atendimento do Ministério da 
Educação) 

 

 
 
 
 

Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

9,3 1,5 16% 20,1 10,2 51%

Unidade: Milhões de Euros

Escola@Segura

2009 2010

Projecto 6 
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Inputs: 
Tabela 12 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada 

 
 Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 

Outputs: 
 

• Nº de conteúdos publicados 

• Nº de processos administrativos desmaterializados 
 
 O projecto Sistemas de Informação da Educação, com inicio em 2008, apresenta 
insuficiência de informação quantitativa inviabilizando a análise sobre a eficiência e 
eficácia do mesmo. 
 Com a análise da taxa de execução podemos afirmar que apenas no primeiro ano de 
execução houve um cumprimento rigoroso, no entanto nos anos seguintes, as baixas 
taxas de execução financeira indiciem que os objectivos terão ficado aquém do 
planeado. 
 
 

                                                     Cartão Escola 
 
 
 O projecto Cartão Escola é um projecto que contempla o estabelecimento de 
parcerias com entidades privadas que assegurem a implementação no universo de 
escolas das plataformas de cartão electrónico de aluno com funcionalidades chave. 
 

Inputs:  
Tabela 13 – Despesa PIDDAC Prevista e Realizada 

 
      Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 

Outputs: 
 

• % de escolas com plataforma de cartão electrónico 
• % de escolas com serviço de manutenção e suporte do sistema. 

 Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

4,7 4,7 100% 7,7 2,0 26% 10,0 3,6 36%

Unidade: Milhões de Euros

Sistema de 

Informação da 

Educação

2008 2009 2010

Previsto Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

17,4 4,5 26% 3,72 n.d n.d

Unidade: Milhões de Euros

2009 2010

Projecto 7 
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 Previsto (*) Executado
Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução
Previsto Executado

Taxa de 

Execução

Computadores Sala de Aula 16,1 11,3 70% 39,9 38,4 96% 50,1 26,3 52%

Escola Interactiva 7,3 4,4 60% 0,7 6,1 871% 4,7 2,6 55%

Computadores 1ºCiclo 31,10 21,7 70%

Escola em Rede 19,6 9,2 47% 60,3 10,9 18% 40,9 n.d n.d

Escola Segura 9,3 1,5 16% 20,1 10,2 51%

Sistema de Informação da Educação 4,7 4,7 100% 7,7 2,0 26% 10,0 3,6 36%

Cartão Escola 17,4 4,5 26% 3,72 n.d n.d

Total PTE 47,7 29,6 62% 135,3 63,4 47% 160,6 64,4 40%

Unidade: Milhões de Euros

Projectos PTE

2008 2009 2010

 

 Por fim, o projecto Cartão Escola, com inicio em 2009, é um projecto sem 
execução para o ano de 2010. Devido à carência de informação quantitativa não foi 
possível proceder à análise sobre a eficiência e eficácia do mesmo. 
 

4.2 – Análise Global do PTE 
 
 Após observarmos os projectos constituintes do PTE, podemos fazer agora uma 
análise global no que diz respeito ao PTE, como plano de acção de melhoria das 
capacidades tecnológicas educativas. 
 

Tabela 14 – PTE – Previsões, Realizações e Taxas de Execução 
 

Fonte: DGO, SIPIDDAC  
(*) Dotação corrigida pelo facto de os projectos não constarem no PIDDAC Inicial 

 
 Como inputs do PTE, são considerados todos os recursos financeiros que foram 
utilizados na execução de cada projecto, como podemos ver na Tabela 14. Como output 
do PTE, é considerado, a colocação de Portugal, entre os cinco países europeus mais 
avançados em termos de modernização tecnológica do ensino. Por fim como outcome 
deste ambicioso Plano, temos a melhoria do desempenho escolar dos estudantes 
portugueses.  
 
 Quando o PTE foi formalizado e aprovado, estava previsto inicialmente, nos seus 
três anos de execução, uma despesa de 300 milhões de euros, até à data o valor oficial 
de despesa em PTE para estes anos foi de 158 milhões de euros. Com esta informação 
podemos afirmar que com metade do montante planeado este Plano, conseguiu finalizar 
a primeira fase dos Computadores na Sala de Aula, terminar o Projecto Escola 
Interactiva e avançar com sucesso o programa E-Escolinha, dando também inicio aos 
outros projectos que ainda se encontram em curso. 
 Podemos dizer que o PTE, apesar de alguns projectos se encontrarem ainda a 
decorrer e revelarem atrasos na sua execução, apresentou grandes avanços e 
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desenvolveu com sucesso os projectos que são considerados ter um maior impacto na 
situação escolar da população portuguesa, bem como no âmbito de um maior 
desenvolvimento tecnológico. 
 Com esta informação e com o facto de o Plano apresentar uma taxa média de 
execução de cerca de 50%, podemos assim afirmar, que o PTE apresenta eficiência no 
seu desempenho respeitante à melhoria da tecnologia escolar em Portugal.  
 No que diz respeito à eficácia do projecto podemos também afirmar que, apresenta 
eficácia nos projectos de sucesso.  
 No entanto no que diz respeito ao alcance do objectivo inicial de conseguir colocar 
Portugal, entre os cinco países europeus mais desenvolvidos em termos de 
modernização tecnológica, através de apoios e inovações destinadas às escolas, alunos e 
aos processos de aprendizagem e ensino, devido à ausência de dados disponíveis, nada 
podemos concluir quanto à evolução de Portugal no ranking dos países mais modernos 
tecnologicamente.  
 Uma vez que o Plano Tecnológico da Educação continua em execução e ainda está 
longe de ser terminado, podendo apenas afirmar que este Plano poderá ter contribuído 
para a melhoria da posição de Portugal nos indicadores do PISA. No que diz respeito à 
utilização de tecnologias como computadores e acesso à Internet em casa, o país 
encontra-se acima da média da OCDE (Anexo 7), apesar da melhoria do rácio de 
computadores por alunos (Anexo 8), no que diz respeito ao uso de computadores com 
Internet nas escolas, Portugal encontra-se entre os piores classificados num ranking de 
70 países, com uma posição muito abaixo da média da OCDE (Anexo 7), mesmo que o 
acesso a estas tecnologias nas escolas esteja dentro da média da OCDE (Anexo 9), 
como é comprovado pelo último estudo que actualiza o PISA (PISA 2009). 
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Conclusão 
 
 O foco do nosso trabalho, assentou no sector da educação, o qual tem um 
importante papel para qualquer sociedade, pois uma sociedade com um capital humano 
desenvolvido e bem instruído é uma característica fundamental e uma mais-valia para 
contribuir para um bom funcionamento económico, e com o desenvolvimento constante 
das tecnologias, era igualmente importante introduzir dentro do sector da Educação 
estas tecnologias de forma a melhorar o desempenho escolar português, levando à 
melhoria da posição de Portugal em comparação com os outros países da UE, que 
durante muitos anos se encontrou entre os valores mais baixos. 
 O objectivo inicial do trabalho era utilizar a metodologia DEA, utilizando o 
montante investido por aluno em termos do PTE, de forma a analisar se havia ou não 
uma melhoria da posição das escolas no ranking anual escolar, derivado deste 
investimento nos projectos do PTE, no entanto, fomos confrontados com a insuficiência 
e indisponibilidade de dados que não nos permitiu avançar. Contudo apesar da falta de 
dados, tivemos a oportunidade de analisar a eficiência e eficácia do Plano Tecnológico 
da Educação e os seus projectos constituintes através da análise de indicadores de 
desempenho. 
 De um modo geral, este Plano teve um desempenho eficiente e eficaz, apesar de 
não estar concluído e ter sido prolongado, apresentou taxas de execução perto dos 50%, 
e alcançou os principais objectivos em termos tecnológicos, no que diz respeito à 
distribuição de computadores, quadros interactivos e videoprojectores, que eram os 
projectos com maior valor e expressão, surtindo mais efeitos no desenvolvimento.  
 No que diz respeito ao grande objectivo do PTE, em colocar Portugal entre os 5 
países mais avançados em termos de modernização tecnológica, nada nos foi permitido 
concluir, pois não se encontram dados disponíveis. Tendo em conta a relação positiva 
entre o investimento em tecnologias e o desempenho escolar, demonstrada nos 
resultados do PISA 2009 e dos anos anteriores, podemos concluir que a modernização 
tecnológica do ensino Português, levada a cabo através do PTE, terá contribuído de uma 
forma positiva para melhorar o desempenho educativo em Portugal em determinadas 
áreas, este Plano poderá ter contribuído para a melhoria da posição de Portugal nos 
estudos do PISA, no que diz respeito à utilização de novas tecnologias em casa, no 
entanto, no que diz respeito à sua utilização no espaço escolar, Portugal ainda se 
encontra muito aquém da média da OCDE conforme ilustram os dados recentemente 
actualizados do PISA (PISA 2009).  
 Após a conclusão deste trabalho, é possível afirmar que os dados disponíveis ainda 
se encontram muito aquém do esperado, no que diz respeito aos resultados alcançados 
por cada projecto constituinte do PTE, como tal, em termos de recomendação para 
próximos estudos, era importante as entidades responsáveis pelo PTE e pelo PIDDAC, 
onde este Plano se encontra inserido, criarem indicadores de desempenho 
quantificáveis, bem como fornecer um acompanhamento da avaliação desses 
indicadores de forma a proporcionar informação adequada não só por ano de execução, 
mas também de forma a ser possível fazer uma análise comparativa temporal do 
programa. 
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Anexo 2 – Despesa em Educação em % do PIB, Portugal e UE 

 

 
Fonte: Eurostat 

 

Anexo 3 – Despesa Pública por Funções (% do PIB) em Portugal  
 

 
 Fonte: Eurostat 

 
Anexo 4 – Despesa em Educação parcelada 2000-2009  
 

 
Fonte: Eurostat 

 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU (27) n.d n.d 5,2 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 5,2 n.d

Portugal 6,4 6,5 6,7 6,6 6,8 6,9 6,6 6,2 6,3 6,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Funções Gerais de Soberania 5,9 6 5,8 6,3 6,4 6,6 6,5 6,9 6,8 6,9

Defesa Nacional 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4

Segurança e Ordem Públicas 1,7 1,7 1,8 2 1,9 2 1,9 1,8 2 2,2

Funções Económicas 4,6 4,9 4,2 4,2 4,3 4,2 3,6 3,5 2,8 3,9

Protecção do Ambiente 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7

Habitação e Serviços Colectivos 1 1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

Saúde 6,2 6,5 6,5 6,7 7 7,2 6,7 6,6 6,3 7,1

Serviços Culturais, Recriativos e Religiosos 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1 1,1 1,1

Educação 6,4 6,5 6,7 6,6 6,8 6,9 6,6 6,2 6,3 6,7

Segurança e Acções Sociais 12,1 12,5 13,2 14,2 14,7 15,2 15,5 15,3 15,7 17,4

Total 41,1 42,5 42,3 43,8 44,7 45,8 44,5 43,8 43,6 48,2

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Consumo Intermédio 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Remuneração dos Empregados 5 4,8 4,7 5,1 5,3 5,3 5,2 5,2 5 4,9

Subsidios 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Outras Transferências Correntes 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Despesas com produtos fornecidos às 

famílias através de produtores mercantis
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Transferências de Capital 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajudas ao Investimento 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Formaçao Bruta de Capital Fixo 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

Aquisições líquidas de cessões de activos 

não financeiros não produzidos
0 -0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0

Total da Despesa em Educação em % do PIB 6,70 6,3 6,2 6,6 6,9 6,8 6,6 6,7 6,5 6,4
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Anexo 5 – Dados do PISA 2009 

 

 
Fonte: OCDE, PISA 2009 
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Unidade: Euro

Inicial D. Efectiva Inicial D. Efectiva Inicial D. Efectiva Inicial D. Efectiva Inicial D. Efectiva 

EGE 98616,61 59126,55 53820,27 40696,4 48.944,20 35.937,04 2.630,00 2.271,83 3.730,00 3.723,40

PCM 79.628,57 32.404,82 58.430,87 33.949,76

MAI 51461,81 41930,45 60970,75 47151,51 63.577,80 60.375,65 107.816,84 71.168,35 124.585,55 69.855,60

MNE 22984,86 12133,5 14675,73 9888,93 12.251,35 8.375,71 12.232,50 7.537,10 14.755,59 8.631,83

MFAP 102292,67 32386,23 63148,39 34260,9 37.859,22 28.850,90 81.684,74 19.027,73 59.070,59 26.113,68

MDN 66417,88 94387,34 22645,68 4469,55 41.285,91 27.946,21 40.255,00 11.722,47 37.725,00 21.853,62

MJ 149646,89 55462,62 85166,4 46733,6 57.612,89 53.963,81 119.096,24 44.092,20 222.110,98 41.534,67

MAOTDR 469343,15 214197,96 276189,01 167195,52 217.049,44 136.919,52 194.449,35 147.097,78 270.481,65 147.168,52

MEI 931540,98 533237,88 643452,85 462263,58 208.271,60 371.360,31 376.203,02 575.402,21 566.287,18 726.201,92

MADRP 830653,74 640456,48 546443,31 588325,03 514.312,43 501.665,33 714.555,14 656.037,86 672.094,05 633.282,50

MOPTC 2850806,97 1859235,19 2045037,36 1404111,4 2.576.423,10 1.760.743,82 612.173,89 415.688,94 719.858,86 524.631,41

MTSS 148441,39 94881,51 142409,35 99021,52 123.621,14 86.891,79 113.760,45 81.637,45 82.526,19 31.441,89

MS 190473,7 91696 116947,41 87759,06 91.609,77 76.835,73 106.794,73 57.963,31 80.872,23 37.547,29

MEDU 125868,16 82697,35 120524,73 90179,51 104.497,49 77.906,68 121.622,73 60.665,57 203.430,57 413.913,12

MCTES 549013,28 378036,45 564427,55 413711,64 803.867,13 548.193,89 816.434,75 620.889,69 874.023,68 640.883,60

MCUL 136459,72 76097 100827,25 63056,6 76.952,19 66.541,25 91.782,58 77.190,79 77.055,96 54.885,18

Total PIDDAC 6724021,8 4265942,5 4856706,02 3558824,74 4.978.135,66 3.842.507,63 3.591.090,54 2.880.798,10 4.061.038,94 3.415.617,98

2007 2008 20092005 2006

Anexo 6 – Despesa PIDDAC por Ministério – Inicial e Executado 
Fonte: DGO 

 
Anexo 6a – Despesa Efectiva por Ministério 
 

 
Fonte: DGO 
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Anexo 6b – Evolução do peso do Ministério da Educação no total da despesa 
PIDDAC 
 

                   
        Fonte: Elaboração própria, DGO, Conta Geral do Estado 
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Anexo 7 – Percentagem de alunos que usam computador em casa e na escola 

 
 

 
  Fonte: OCDE, PISA 2009 
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Anexo 8 – Rácio computador por aluno nas escolas entre 2000 e 2009 

 

 
      Fonte: ODCDE, PISA 2009 
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Anexo 9 – Percentagem de alunos com acesso a Computadores e Internet nas escolas 

 
 

 
   Fonte: OCDE, PISA 2009 


