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I.

Preâmbulo

Os Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior do Exército (EME) são um
instrumento de elevada importância na relação entre as Forças Armadas e a sociedade
civil, partilhando com esta os princípios basilares da sua cultura e identidade. É
determinante valorizar a sua história para identificar e potenciar os seus aspetos
distintivos, assegurando as condições necessárias para a manutenção de um projeto de
ensino de qualidade reconhecida, assente na especificidade e diferenciação nas
dimensões que configuram a formação de matriz militar.
No atual contexto da Educação em Portugal, atendendo à evolução exponencial das
dinâmicas sociais e profissionais associadas, importa garantir o respeito pelo passado
preservando a memória do importante património histórico do bicentenário Colégio
Militar (CM); consolidar as bases do presente após a profunda reforma implementada
no período 2013-2015 e, conscientes das exigentes mudanças para o futuro, garantir
as condições para a sua existência e para a promoção do seu papel no Sistema
Educativo Português, potenciando o projeto educativo ministrado e as características
únicas do seu espaço escolar.
Sob tutela do Exército/MDN, o CM é um Estabelecimento Militar de Ensino não
Superior em paridade pedagógica com os estabelecimentos de ensino públicos,
particulares e cooperativos, seguindo as diretrizes pedagógicas emanadas pelo
Ministério da Educação, que ministra os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e o Ensino
Secundário num sistema de ensino misto, num regime de frequência optativo entre
externato e internato, exclusivamente em externato para os alunos do 1ºciclo, e que
pode ser frequentado por filhos de militares e civis, nacionais ou estrangeiros.
II.

Nota Introdutória

Este novo documento, denominado “Plano Estratégico do Colégio Militar 2021-2025”
(PECM_21-25), resulta de uma alargada reflexão interna, traduz as opções tomadas e
as prioridades atribuídas, e identifica os Objetivos Estratégicos, as Linhas de Ação e as
Atividades a desenvolver. Dele decorre o Projeto Educativo do Colégio Militar, de
periodicidade trienal, em processo de revisão para implementação no novo ciclo que
compreenderá os anos letivos de 2022 a 2025.
O CM orienta a sua conduta, estabelece prioridades e afeta recursos em resultado das
orientações conferidas pelas linhas de ação apresentadas na Diretiva Estratégica do
Exército 2019-2021 (DEE 19-21) e na Diretiva da Direção de Educação 2019-2021
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(DDE 19-21). É, pois, neste contexto, que o PECM_21-25 confere importantes
orientações que visam contribuir para a credibilidade, modernidade, atratividade e
elevada prontidão e competência do Exército Português.
Assim sendo, define linhas de açao estrategica de medio prazo apontando para o
crescimento gradual do efetivo do Corpo Discente; a composiçao equilibrada do Corpo
Docente e a adequaçao de salas de aula, laboratorios, espaços tematicos e desportivos
(cobertos e descobertos) para os quantitativos de turmas previstos para cada ciclo
(estabilizado a partir do ano letivo de 2021/2022), no respeito pela identidade propria
do CM e pelo definido, e a definir, no seu Projeto Educativo.
III.

Missão

O CM tem por missão assegurar uma sólida formação de matriz militar, intelectual,
técnica, física, moral e cívica, inspirada nas qualidades e virtudes da vida militar, e na
prossecução dos princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo Português,
bem como relevar o papel da defesa nacional e das Forças Armadas na sociedade.
IV.

Visão

Continuar a afirmar a Instituição como escola de referência do sistema de ensino
português, consubstanciada numa formação integral alicerçada num projeto educativo
assente nos valores permanentes da identidade nacional e das virtudes militares.
O CM mantém como principal objetivo formar cidadãos solidários, com plena
consciência dos seus direitos e deveres, respeitadores da pessoa e do meio ambiente,
defensores do património cultural e histórico da sua Pátria, intervenientes e
participativos nas suas responsabilidades sociais e de cidadania.
V.

Valores

O CM promove a prática de um conjunto de valores que o identificam como uma
instituição com Identidade, Autonomia e Responsabilidade, assente em projetos fortes
e marcantes, orientado por princípios que são guias de comportamento e ação.
Assumindo a cultura e as virtudes militares, e tendo presentes as orientações
superiores emanadas através da DDE 19-21 e a DEE 19-21, o CM compromete-se a
desenvolver o seu projeto educativo consubstanciado nos seguintes valores:
DISPONIBILIDADE, manifestada na permanente prontidão para servir;
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DISCIPLINA, como meio para atingir a unidade de esforço na prossecução dos sucessos
académicos e sociais desejados;
HONRA, decorrente da atitude honesta, firme e digna, assumida em todas as
circunstâncias;
LEALDADE, como força anímica da disciplina, consubstanciada na prática da verdade
e na fidelidade aos princípios éticos, elementos basilares da camaradagem e da coesão;
CORAGEM, na forma como se enfrentam os riscos e se superam as dificuldades;
PATRIOTISMO, um sentimento de amor a Pátria e o desejo de a servir, com vista ao
seu crescimento coletivo;
CAMARADAGEM, como valor vivencial em ambiente comunitário, onde a
solidariedade e a entreajuda são essenciais;
SOLIDARIEDADE, como a consciência da dependência mútua, de atender às
necessidades dos outros e ser justo nas relações interpessoais;
LIDERANÇA, assente no exemplo, no sentido de responsabilidade e na autonomia.
VI.

Orientação Estratégica

O CM desenvolve um sistema de ensino regular tendo como finalidade principal, na
vertente escolar, promover o acesso dos seus alunos ao sistema de ensino superior,
assegurando ainda uma formação de matriz militar de base. Nessa perspetiva o
PECM_21-25 assenta em quatro pilares essenciais:
A. Melhoria da qualidade do Ensino;
B. Consolidação e modernização dos sistemas e das infraestruturas;
C. Reforço da cooperação nacional e internacional; e
D. Prestação de serviços à Comunidade.
No âmbito do Ensino, a utilização massiva de novas tecnologias constitui um
importante e contínuo desafio com o qual se pretende contribuir para a melhoria da
qualidade do Ensino, em geral, e para reforçar o reconhecimento e o prestígio do CM
enquanto Escola dinâmica e reformista, respeitadora dos Princípios e Valores em que
assenta a sua formação de cidadãos responsáveis, autónomos e competentes para
liderar num futuro próximo.
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A vida colegial, assente numa rigorosa e exigente disciplina e inspirada nas Virtudes
Militares e no Código de Honra do Aluno do Colégio Militar, constitui um vínculo
crucial, traço de união entre o passado, o presente e o futuro, conjugando estes três
estádios num todo que se mantém perene e atual, numa saudável prática comum a
várias gerações.
Numa perspetiva transversal, dever-se-á acompanhar a evolução do sistema educativo
nacional promovendo a indispensável adequação do sistema de ensino não superior de
matriz militar. Incentivando uma dinâmica colaborativa, interdisciplinar e inovadora,
as atividades escolares deverão acompanhar as melhores práticas educativas
implementadas com sucesso em escolas nacionais das redes pública e privada, bem
como procurar e adaptar práticas de referência de escolas internacionais.
Importa também ter presente, a importância da valorização e estabilidade do Corpo
Docente; o gradual crescimento sustentado e qualitativo do efetivo discente; a
adequada formação, requalificação e empenhamento do pessoal não docente; uma
eficiente e eficaz gestão da informação e do conhecimento e a otimização dos recursos
humanos, financeiros e materiais.
Em relação à modernização dos sistemas e das infraestruturas, há que continuar a
requalificar e adequar o espaço escolar cumprindo o previsto no plano diretor do CM,
de acordo com a alocação de recursos financeiros programada nos sucessivos planos
anuais de intervenções, sempre na perspetiva de contribuir para o incremento da
qualidade do projeto educativo e tendo bem presente o desenvolvimento de atividades
de recuperação, manutenção e preservação do património à guarda do CM.
Berço da obra do nosso Fundador, a Feitoria do CM constitui-se como um polo de
referência para todos os “Meninos da Luz”. Infraestrutura essencial à realização de
múltiplas atividades de apoio e de complemento à dinâmica colegial, a utilização da
Feitoria deve continuar a ser incrementada, tanto em atividades de caráter social ou
cultural, como em iniciativas de âmbito pedagógico, por ano ou turma, e ainda,
constituir-se e adaptar-se, gradualmente, à sua capacitação como Centro de Estágios
desportivos e temáticos, de complemento formativo, preparação para competições ou
de atividades da integração/coesão para a comunidade colegial.
No que respeita ao reforço da cooperação nacional e internacional, a estratégia
passa pela implementação de medidas que contribuam para a melhoria das condições
de segurança, bem-estar e qualidade de vida da comunidade colegial e ainda por
apostar na participação alargada de membros da comunidade educativa, e de outras
entidades, nas atividades e cerimónias do Colégio, no intuito de melhor dar a conhecer
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a realidade atual da Escola e de possibilitar a troca de experiências e diferentes visões
do Mundo aos nossos Alunos. Enquadram-se neste pilar, dinâmicas multidisciplinares
na formação de jovens cidadãos através das atividades inseridas no Programa
Erasmus+, nos intercâmbios e visitas de cariz internacional, na realização de iniciativas
tipo Open Day, na disponibilidade para promover visitas guiadas ao espaço colegial, em
particular, às suas coleções visitáveis, e na celebração de protocolos, parcerias ou
acordos de cooperação com universidades e demais instituições de ensino.
Quanto à prestação de serviços à Comunidade, a prioridade estratégica deve ser
orientada no sentido do sucesso escolar geral dos alunos, da melhoria contínua dos
resultados académicos e da qualidade da formação de matriz militar ministrada.
Entende-se que deverão ser considerados como indicadores de medição, a
continuidade dos estudos, as opções conseguidas no acesso ao ensino superior, a
empregabilidade e o nível de desempenho ou de reconhecimento profissional dos
antigos alunos nas suas áreas de atividade.
Para a concretizaçao das intençoes anunciadas, o PECM_21-25 identifica areas de
esforço e define os Objetivos, as Linhas de Açao e as Atividades a ter em conta na gestao
corrente do CM tendo em vista garantir a satisfaçao da comunidade escolar como um
todo. Nesta perspetiva, pretende-se ainda implementar e consolidar um Sistema de
Gestao de Qualidade que promova a avaliaçao contínua do nosso desempenho,
identificando situaçoes a corrigir ou oportunidades de melhoria a adoptar. Exige-se
uma cultura de qualidade, pelo que importa avaliar e monitorizar, permanentemente e
a todos os níveis, as atividades e os procedimentos internos.
VII.

Áreas de esforço

A estratégia de curto e médio prazo visa a cabal continuidade do cumprimento da
Missão e a promoção do sucesso escolar dos alunos, assente numa sólida formação de
matriz militar e num equilibrado crescimento escolar, identificando-se, para tal, as
seguintes Áreas de Esforço:
1. Sustentabilidade do ensino não superior de matriz militar;
2. Gestão criteriosa dos recursos humanos e financeiros;
3. Prossecução permanente da qualidade do ensino ministrado;
4. Eficaz comunicação que assegure maior número de candidatos.
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Assim sendo, este plano estratégico tem como finalidades:
- Assegurar o alinhamento conceptual das opções do CM com as opções estratégicas
do Exército e as opções operacionais da Direção de Educação;
- Identificar soluções que permitam responder aos desafios decorrentes da análise
SWOT apresentada, de modo a eliminar ou reduzir os pontos fracos, potenciar
vantagens conferidas pelos pontos fortes, mitigar constrangimentos e explorar as
oportunidades, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade do ensino
ministrado e dos diversos serviços no seio da comunidade educativa.
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VIII.

Análise SWOT
Fatores Internos Preponderantes
Forças

S1

W1

S2

Ambiente interno estável.

W2

S3
S4
S5
S6

Oportunidades
O1

Fatores Externos Dominantes

O2
O3
O4
O5

Vulnerabilidades

Obrigatoriedade de provas de admissão e oferta
alargada de acesso ao regime de internato.

Formação assente nos valores, liderança e princípios
da vida militar.
Diversidade e qualidade da oferta de atividades de
complemento curricular.
Existência de apoio social à família militar.
Disponibilidade e qualidade das infraestruturas e
equipamentos de apoio escolar.

Crescer

W3

Reduzida estabilidade do pessoal militar e falta de
não Docentes do MPCE (AO’s).
Dependência do Ministério de Educação no
recrutamento de parte dos docentes.
Resultados escolares do ensino secundário não
satisfatórios.

W4

Limitada capacidade de internato feminino.

W5

Saídas voluntárias no final do 3º ciclo.
Coexistência de frequência em regime de externato
e internato.

W6

Otimizar

Reduzida oferta de escolas com internato.
Existência de uma comunidade ativa de antigos
alunos.

A imagem do ensino não superior de matriz militar.
A capacidade de internato feminino.

A divulgação do CM junto da comunidade militar e civil.
As oportunidades de potenciar a relação das Forças
Armadas com a sociedade civil.

Meios informáticos e métodos de ensino
inovadores de acordo com a evolução tecnológica.

O acompanhamento da evolução das plataformas
informáticas e das melhores práticas de ensino.

O envolvimento dos antigos alunos nas atividades de
promoção do sucesso escolar.

Intercâmbios com escolas similares a nível
internacional.
Localização das instalações na Luz e na Feitoria.

As condições favoráveis ao estudo e melhoria dos
resultados escolares.
A cooperação nacional e internacional.

Ameaças
T1

Existência de escolas na área de implantação com
melhores resultados escolares.

T2

Elevado número de aposentações de Docentes e
AO’s no curto prazo.

T3

Constrangimentos de recursos humanos.

T4

Constante escrutínio externo face ao modelo
"militar" de enquadramento dos alunos.

Dinamizar
A perceção da comunidade educativa para a melhoria dos
resultados escolares.
O CM como escola de excelência, pela prossecução dos
princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo
Português e por relevar o papel da defesa nacional e das
Forças Armadas na sociedade.
A ligação do CM às escolas de ensino superior público
universitário militar e às Universidades nacionais.
A Feitoria com a adequação das suas instalações para a
criação de um Centro de Estágios.

Proteger
A gestão de pessoal no sentido da otimização dos custos.

A gestão criteriosa de recursos financeiros.
As caraterísticas diferenciadoras do modelo de ensino e da
história e tradições do CM.
O Património Cultural do CM.
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IX.

Objetivos Estratégicos

Tendo em consideração os objetivos estabelecidos na DEE 19-21 e na DDE 19-21, a
missão prioritária do CM e os quatro pilares em que assenta este PECM_21-25, são
definidos os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) para o CM:
OE 1 – Otimizar a obtenção e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros;
OE 2 – Valorizar e certificar a qualidade do Projeto Educativo;
OE 3 – Modernizar os sistemas e infraestruturas;
OE 4 – Dinamizar a comunicação e imagem, interna e externa;
OE 5 – Reforçar e fortalecer a cooperação nacional e internacional;
OE 6 – Garantir adequada preservação e divulgação do Património Cultural.
Estes objetivos pretendem sistematizar e articular o que o CM se propõe concretizar,
materializando o cumprimento da sua missão e da visão definida.
Tal desiderato deverá ser alcançado através da consolidação de um processo de ensinoaprendizagem promotor de novas metodologias e boas práticas, incentivado pela troca
de experiências e novos contatos, também em ambientes internacionais e culturalmente diversos.
Para tal, importa assumir o compromisso de dotar o CM de um modelo de gestão cada
vez mais eficiente, de infraestruturas modernas e de uma cultura baseada na
responsabilidade, na exigência e na qualidade em toda a comunidade educativa que
engloba Alunos e Antigos Alunos, Militares e Civis, Docentes e não Docentes, Pais e
Encarregados de Educação.
No elencar das atividades a desenvolver, identificam-se uma cadeia de valor e as forças
que possibilitarão ao CM alcançar os resultados pretendidos e cumprir a sua Missão. A
análise baseia-se nas perspetivas estratégicas definidas pelas DEE e DDE 19-21, ao
nível de:
A. Recursos,
B. Processos,
C. Desenvolvimento, e
D. Missão.
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No âmbito dos Recursos, tendo como perspetiva o desenvolvimento de todas as
atividades a realizar, uma vez que estas só se concretizarão através da prévia obtenção,
adequada gestão e preservação dos recursos indispensáveis ao cumprimento da
missão atribuída, contribuindo para a aquisição de competências de nível social e
educacional. Neste âmbito, assumem particular relevo os recursos humanos, materiais
e financeiros, os informacionais e os infraestruturais.
Na perspetiva dos Processos, identificam-se os que se afiguram de maior criticidade,
pelos ganhos de eficiência e eficácia que urge materializar com vista à obtenção de
inequívocos incrementos de qualidade e economias de escala, nomeadamente na
preservação do património, na obtenção de bens e serviços e na requalificação de
infraestruturas, sempre com o apoio institucional preferencial da rede de parceiros do
Exército no âmbito histórico, cultural, cientifico-tecnológico e desportivo.
Quanto ao Desenvolvimento, consubstancia-se num conjunto de ativos de natureza
Organizacional, Pessoal e Informacional, no âmbito nacional e internacional. A
qualidade e a valorização dos recursos afiguram-se extremamente relevantes nesta
dimensão, consolidados por um esforço contínuo de adaptação e de melhoria,
potenciando competências e aumentando o conhecimento com o aperfeiçoamento dos
processos e sistemas de informação e com o culto do património histórico, cultural,
intelectual, científico, do conhecimento, ambiental e desportivo do Exército.
Por último, na perspetiva da Missão, materializa-se o propósito primário e essencial
de existência do CM, a promoção do sucesso escolar dos alunos assente numa sólida
formação de matriz militar, num sustentável crescimento escolar e na garantia da
qualidade do ensino ministrado, em consonância com o Sistema Educativo Português.
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X.
OBJECTIVOS

LINHAS DE ACÇÃO

ESTRATÉGICOS
OE1. Otimizar a
obtenção e gestão dos
recursos humanos,
materiais e financeiros.

LA1.
LA2.
LA3.
LA4.

LA5.
OE2. Valorizar e
certificar a qualidade
do Projeto Educativo.

LA6.

LA7.

LA8.

LA9.
OE3. Modernizar os
sistemas e
infraestruturas.

LA10.
LA11.
LA12.

OE4. Dinamizar a
comunicação e
imagem, interna e
externa.

LA13.

LA14.
LA15.
OE5. Reforçar e
fortalecer a
cooperação nacional
e internacional.

LA16.
LA17.

OE6. Garantir
adequada
preservação e
divulgação do
Património Cultural.

Linhas de Ação

LA18.
LA19.
LA20.

Manter e estabilizar os Recursos Humanos.
Preservar os recursos materiais existentes e garantir a sua
renovação.
Garantir a sustentabilidade financeira.

ÁREA
SecPess
SecLog
SecLog/
SubSecFin

Promover o sucesso académico e a qualidade do processo
educativo dos nossos alunos, através da adoção e partilha de
SvçEsc
práticas pedagógicas e metodologias de ensino inovadoras.
Promover a formação de pessoal docente tendo em vista a SvçEsc e
melhoria das competências profissionais e o cumprimento do SecPess
preconizado no Estatuto da Carreira Docente.
Melhorar a gestão escolar, através da implementação
generalizada de procedimentos apoiados nas tecnologias de
SvçEsc
Informação.
Promover uma maior eficiência na estrutura de coordenação
e supervisão pedagógica incentivando a um trabalho colaborativo SvçEsc
mais eficaz e consequente com vista à melhoria dos resultados
escolares dos alunos.
Implementar um Sistema de Gestão de Qualidade tendo em vista Direção/
a Certificação externa do CM.
GabPlForLidValP
Promover a melhoria das instalações e das condições de
Direção/ EM
trabalho de todos os servidores do Colégio, com base num plano SecLog/
de prioridades para a modernização, beneficiação, manutenção SubSecFin
e construção de infraestruturas.
Continuar a modernização do processo de gestão escolar, Direção/
integrando
o
uso
de
tecnologia
no
processo
de CoordPed
ensino/aprendizagem.
Manter e promover parcerias tendo em vista a melhoria e Direção/EM
modernização dos sistemas e infraestruturas.
Promover e divulgar o CM reforçando a sua identidade e
GabApDir/
projetando a sua imagem, enquanto escola de referência.
Comu.Imagem
Promover o aumento do número de candidatos através da GabApDir/
participação e realização de atividades que projetem para o GAG/
exterior a imagem de rigor e qualidade do Colégio.
Comu.Imagem
Direção/EM
Proporcionar uma comunicação mais eficaz com os PEE, APEEACM,
GabApDir/
AAACM, Servidores e outras entidades/instituições.
GAG/
Realizar intercâmbios com Escolas Militares internacionais Direção
congéneres.
Garantir a continuidade da internacionalização progressiva do CM Direção/EM
através da participação no Programa ERASMUS+ e outras iniciativas GGE/
similares.
CoordPed/
Reforçar e promover a cooperação com instituições de Ensino Direção/
nacionais e estrangeiras.
GabApDir
Direção/EM
Implementar um roteiro de Coleções Visitáveis, garante da
Coordenador
preservação do Património Cultural do CM.
das Coleções
Implementar um programa de visitas com parcerias institucionais.
Direção
Garantir a preservação e manutenção dos espaços ocupados Direção/EM
pelas Coleções Visitáveis e demais infraestruturas de valor histórico Coordenador
do CM.
das Coleções
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XI.
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO

LA1.
OE1. Otimizar a
obtenção e gestão dos
recursos humanos,
materiais e financeiros.

Matriz de Objetivos, Linhas de Ação, Atividades, Indicadores e Metas

LA2.

LA3.

Manter e estabilizar os Recursos
Humanos.

Preservar os recursos materiais
existentes e garantir a sua
renovação.
Garantir a sustentabilidade
financeira.

ATIVIDADES
Garantir condições de trabalho estáveis e
motivadoras para Docentes no CM.
Incentivar militares QP/RC para prestação de
serviço no CM.
Garantir condições de trabalho estáveis e
motivadoras para os Civis no CM.
Garantir a atualidade dos Planos de Manutenção
Preventiva.
Realizar a substituição dos equipamentos
obsoletos/economicamente ultrapassados
identificados em relatório.
Reduzir os encargos com instalações.
Programar anualmente as aquisições de bens e
serviços garantindo economias de escala.
Garantir o sucesso e a qualidade do Ensino no 1º
ciclo.

OE2. Valorizar e certificar
a qualidade do Projeto
LA4.
Educativo.

Promover o sucesso académico e
a qualidade do processo
educativo dos nossos alunos,
através da adoção e partilha de
práticas pedagógicas e
metodologias de ensino
inovadoras.

Garantir o sucesso e a qualidade do Ensino do 2º e
3ºCiclo.

Garantir o sucesso e qualidade do Ensino no
Secundário e melhorar o desempenho nos Exames
Nacionais.

INDICADOR
Número de saídas do CM de Docentes
igual ou inferior a 5.
Número de pedidos para sair do
Colégio Militar.
Número de pedidos de mobilidade no
âmbito da Função Pública inferior a 3.
Planos de Manutenção Preventiva
atualizados.
Substituição dos equipamentos
elencados em relatório.
Redução em 5% dos custos correntes.
Existência de um Plano Anual de
aquisições de Bens e Serviços.
80% do número total de alunos do
1ºCEB com Classificação Final de ano
de Bom a Muito Bom.
50% do número total de alunos do 2º e
3ºCEB com Classificação Final de ano
de Nível 4 ou 5.
Acréscimo de 5% por cada ano ao
número total de alunos do 2º e 3ºCEB
com Classificação Final de ano de Nível
4 ou 5.
50% do número total de alunos do
Secundário com Classificação Final
acima de 14 Valores.
Acréscimo de 5% por cada ano ao
número total de alunos do Secundário
com Classificação Final de ano acima
de 14 Valores.
75% dos alunos do CM submetidos a
Exames Nacionais com nota igual ou
superior á média nacional.

META
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
2021/2025
Anual

2021/2022

2022/2025

2021/2022

2022/2025

Anual
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OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO

LA5.

LA6.

LA7.
OE2. Valorizar e certificar
a qualidade do Projeto
Educativo do CM.

ATIVIDADES

75% dos Docentes frequentam pelo
Garantir a frequência de ações de formação pelos
menos 25 horas de formação por ano
Docentes.
letivo.
Elaborar um Plano de Formação Anual de
Existência de Plano Anual atualizado.
Docentes (Formação Interna e Externa).
Garantir a certificação do Programa Tecnológico
Certificação ADS do CM.
Melhorar a gestão escolar, através do CM implementado.
da implementação generalizada
100% dos novos Docentes com
Garantir a continuidade e atualidade do Programa
de procedimentos apoiados nas
formação.
Tecnológico Digital do CM, através da formação
tecnologias de Informação.
80% dos Servidores ligados ao ensino
contínua aos Servidores.
com formação de atualização.
100% da Estrutura de Coordenação e
Supervisão Pedagógica a utilizar a
Promover uma maior eficiência na Implementar Processos de Gestão Escolar comuns
Plataforma Office 365, SharePoint e MS
a todos os Departamentos, através da utilização
estrutura de coordenação
Teams.
da Plataforma Office 365, SharePoint e MS Teams.
e supervisão pedagógica
100% Digitalização dos Processos de
incentivando a um trabalho
Gestão Escolar.
colaborativo mais eficaz e
Otimizar a utilização da Plataforma de Gestão
100% dos Docentes utilizam a PGE para
consequente com vista à melhoria
Escolar (PGE) por todos os docentes para apoio ao atividades de Gestão Escolar (Faltas;
dos resultados escolares dos alunos.
processamento de documentação escolar e
Participações de ocorrência; sumários
comunicação interna.
ou similares).
Promover a formação de pessoal
docente tendo em vista a melhoria
das competências profissionais e o
cumprimento do preconizado no
Estatuto da Carreira Docente.

Concluir os procedimentos relativos à
implementação de um Sistema de Gestão da
Atualidade.

LA8.

INDICADOR

Implementar um Sistema de Gestão
de Qualidade tendo em vista a
Certificação do CM.
Garantir a satisfação dos Alunos, PEE e Servidores.

Participar no Programa Eco-Escolas, no âmbito da
Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

META
Anual
Anual
2022

Anual

Final do
ano letivo
2021/ 2022

Anual

Garantir a Certificação do CM na NP
ISO 9001:2015.

Setembro
2021

Garantir a Renovação da Certificação
do CM na NP ISO 9001:2015.

Setembro
2024

Obter um grau de satisfação global
para com o CM dos alunos, PEE e
Servidores superior a 70% dos inquéritos
de satisfação.

Anual

Garantir a renovação anual da
atribuição da Bandeira Verde do
programa Eco-Escolas ao CM.

Anual
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OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO

ATIVIDADES
Elaborar um Plano de Necessidades de
Infraestruturas.
Modernizar, beneficiar e manter as infraestruturas.

LA9.

Promover a melhoria das
instalações e das condições de
trabalho de todos os servidores do
Colégio, com base num plano de
prioridades para a modernização,
beneficiação, manutenção e
construção de infraestruturas.

OE3. Modernizar os
sistemas e infraestruturas.
Continuar a modernização do
processo de gestão escolar
LA10. interna, integrando o uso de
tecnologia no processo de
ensino/aprendizagem.

Manter e promover parcerias
tendo em vista a melhoria e
LA11.
modernização dos sistemas e
infraestruturas.

Ampliação do 1ºCiclo do
Ensino Básico.

Promover a
construção de novas 2ªFase do Internato
infraestruturas.
Feminino.
Balneários de Apoio aos
campos desportivos.

INDICADOR
Plano de Necessidades de
Infraestruturas elaborado.
Execução 5% do Orçamento do
Colégio afeto a esta área.
Edifício concluído para utilização plena.

Garantir a continuidade de uma empresa de
assessoria ao CM no âmbito tecnológico.
Manter a continuidade da parceria no âmbito do
Programa Tecnológico Digital com a Apple.
Manter e promover novas parcerias no âmbito da
utilização das infraestruturas desportivas.

Maio/anual
Anual
Início do
ano letivo
2022/2023

Adjudicação e início da obra.

2025

Adjudicação da construção.

2021/2022

Manter e renovar as instalações para
Promover a adequação das instalações da Feitoria
permitir pelo menos a realização de 3
a Centro de Estágios desportivos e temáticos.
estágios/ano
Palácio da Mesquitela c/ rede WiFi.
Ampliar e reforçar a rede de WiFi Escolar com a
Pavilhão Gimnodesportivo c/ rede WiFi.
Cobertura a 100% a todos os Equipamento
Escolares.
Edifício do 1ºCiclo c/ rede WiFi.
Adquirir novos equipamentos no âmbito do
Programa Tecnológico Digital, garantindo o acesso
e utilização transversal a todos Docentes e alunos e
a sua utilização no Processo de ensino/
aprendizagem.

META

Garantir acesso a todos os alunos do 1º
Ciclo c/ iPad Apple.
100% dos alunos do 2º, 3ºCEB e ES c/
iPad/MacBook Apple.
100% dos Docentes c/ iPad Apple.
Adquirir dois painéis interativos por ano.

2021/2025
2021
2021
Início do
ano letivo
2022/2023
2021/2022
Ano letivo
2023/2024
2021/2022
2021/2025

Adjudicação anual realizada.

Anual

Adjudicação anual realizada.

Anual

Garantir as contrapartidas acordadas
nas parcerias.

2021/2025
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OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO

ATIVIDADES
Garantir que a página da internet do CM está
permanentemente atualizada.

Promover e divulgar o CM
reforçando a sua identidade e
projetando a sua imagem,
LA12. enquanto escola de referência.

Promover o aumento do número
OE4. Dinamizar a
de candidatos através da
comunicação e imagem,
participação e realização de
interna e externa.
LA13.
atividades que projetem para o
exterior a imagem de rigor e
qualidade do Colégio.

Garantir a divulgação de eventos e atividades do
CM na Página de internet e nas redes sociais.

0% de erros ou omissões nos documentos
publicados na Página de Internet.
Mínimo de 40.000 visitas por mês ao site
do CM.
100% de eventos e atividades
aprovadas, divulgadas na Página da
Internet e Redes Sociais.
Mínimo de 1.000 visualizações por cada
publicação nas Redes Sociais.

META
Anual
Mensal

Anual

Promover a participação em eventos/provas
(desportivos, académicos e culturais) ao nível
nacional e internacional que projetem a imagem
do CM.

Mínimo de 5 eventos/provas por mês.

Anual

Contribuir para a criação do Clube Desportivo do
Colégio Militar, em parceria com a AAACM

Participação em competições
desportivas.

Anual

Divulgar o Concurso de Admissão nas redes sociais
e nos meios de comunicação social.
Realizar eventos no interior e exterior do Colégio
(ex.: Open Day, Dia do CM, etc…) que projetem a
imagem de rigor e qualidade do CM.
Otimizar os canais de comunicação oficiais
existentes (PGE; e-mail; Correio; formulário de
reclamações, sugestões e elogios on-line).

Proporcionar uma comunicação
mais eficaz com os PEE, APEEACM,
LA14.
AAACM, Servidores e outras
entidades/instituições.

INDICADOR

50% dos PEE dos novos alunos
respondem em inquérito que obtiveram
informação do concurso de admissão
através da página de internet do CM e
redes sociais.
Realização do Open Day.
Cerimónias do Dia do Colégio Militar.
12 queixas ou reclamações
confirmadas por falhas nos sistemas
implementados de comunicação
registadas no formulário on-line.

Promover a coesão com a comunidade de antigos
Realização de no mínimo 5 atividades
alunos através da AAACM, com a realização de
promovidas pela AAACM.
iniciativas direcionadas aos atuais alunos.
Realização de 2 reuniões por semestre
Promover reuniões periódicas com a APEEACM.
letivo com a APEEACM.
Realização de pelo menos uma reunião
Realizar reuniões periódicas com os Servidores,
por semana nos diferentes escalões
comunicação institucional através de e-mail e
(Direção; EM; CAl; CS; Coordenação
difusão de informação das chefias.
pedagógica).

Anual

Anual

Anual

Anual
Anual

Anual
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OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO

ATIVIDADES

Realizar no CM um intercâmbio com Escolas
Militares Internacionais congéneres.
Participar num intercâmbio com Escolas Militares
Internacionais congéneres nos respetivos países.
Garantir a continuidade da participação do CM
Garantir a continuidade da
internacionalização progressiva do no Programa ERASMUS +.
LA16. CM através da participação no
OE5. Reforçar e fortalecer
Garantir a participação do CM no Fórum Militar do
Programa ERASMUS+ e outras
a cooperação nacional
Colégio Europeu de Segurança e Defesa (CESD).
iniciativas similares.
e internacional.
Promover e manter Protocolos ou Acordos de
colaboração com Instituições de Ensino Nacionais.
Reforçar e promover a
LA17. cooperação com instituições de
Promover e manter ações de cooperação e
Ensino nacionais e estrangeiras.
intercâmbios com Instituições de Ensino
Estrangeiras.
Realizar intercâmbios com Escolas
LA15. Militares internacionais
congéneres.

INDICADOR
No mínimo 1 intercâmbio anual.
Acreditação do CM no Programa
ERASMUS+.
Garantir a participação nas diferentes
iniciativas com 1 Oficial e/ou Docente
do CM.
Manter no mínimo 3 Protocolos ou
Acordos com Instituições de Ensino
Nacionais em vigor.
Manter pelo menos uma ação de
cooperação e intercâmbio com
Instituições de Ensino Estrangeiras em
vigor.

Implementar o Roteiro da Coleção Visitável de
História Colegial.

OE6. Garantir adequada
preservação e
divulgação do
Património Cultural.

Implementar um roteiro de
Coleções Visitáveis, garante da
LA18.
preservação do Património
Cultural do CM.

Implementar o Roteiro da Coleção Visitável de
Educação Física e Desportos.

Anual

2021/2025
2021/2025

2021/2025

2021/2025

2021/2022

Implementar o Roteiro da Coleção Visitável de
História Natural.
Implementar o Roteiro da Coleção Visitável de
Ciência (Biologia; Física; Química, Matemática;
Geologia).

META

Roteiro implementado e aberto à
comunidade escolar.

2022

Implementar o Roteiro da Coleção Visitável de
Materiais Militares.

2021/2022

Implementar o Roteiro do Património Edificado
(Palácio Mesquiltela; Quinta de Sto. António;
Claustro/Sala de Armas/ Biblioteca/ Edifício do
CAl/ Ginásio).

2023

18

Plano Estratégico

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

LINHAS DE ACÇÃO
Implementar um programa de
LA19.
visitas com parcerias institucionais.

OE6. Garantir adequada
preservação e
divulgação do
Património Cultural.

ATIVIDADES
Divulgar as Coleções Visitáveis do CM a parceiros
institucionais.
Celebrar Protocolos/Acordos com parceiros
institucionais.
Nomear a equipa de coordenação das Coleções
Visitáveis e os responsáveis por cada Coleção.

Garantir a preservação e
manutenção dos espaços
LA20. ocupados pelas Coleções
Visitáveis e demais infraestruturas
de valor histórico do CM.

Garantir os Recursos materiais e financeiros para a
preservação e manutenção das Coleções e dos
espaços por estas ocupadas, através da inserção
em Plano de Atividades do CM.
Promover a manutenção, atualização e
renovação de materiais relativos a cada uma das
Coleções Visitáveis.

INDICADOR
No mínimo 15 visitas por ano ao roteiro
do Património e Coleções Visitáveis do
CM.

META
2021/2025

Publicação anual em O.S. do
Coordenador das Coleções Visitáveis e
dos responsáveis por cada Coleção.

2021/2025

Inclusão no Plano de Atividades.

2021/2025

Pelo menos 1 ação anual por Coleção
Visitável.

2021/2025
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XII.

Mapa da Atividade

Continuar a afirmar e consolidar o Colégio Militar como escola de referência do sistema de ensino português, pela excelência de uma
formação integral alicerçada num Projeto Educativo assente nos valores permanentes da identidade nacional e das Virtudes Militares.
Mantém como principal objetivo formar cidadãos solidários, com plena consciência dos seus direitos e deveres, respeitadores da pessoa
e do meio ambiente, defensores do património cultural e histórico da sua Pátria, intervenientes e participativos nas suas responsabilidades
sociais e de cidadania. A vida colegial, inspirada nas Virtudes Militares e nos valores colegiais impressos no Código de Honra do Aluno,
bem como numa rigorosa e exigente disciplina, constitui um vínculo inesquecível, traço de união entre o passado, o presente e o futuro,
conjugando-se estes três estádios num todo que se mantém perene e atual, numa saudável prática comum a várias gerações.

MISSÃO

Resultados

O CM tem por missão assegurar uma sólida formação de matriz militar, intelectual, técnica, física, moral e cívica,
inspirada nas qualidades e virtudes da vida militar, e na prossecução dos princípios fundamentais definidos no
Sistema Educativo Português, bem como relevar o papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas na sociedade.

DESENVOLVIMENTO

Crescimento
PROCESSOS

Otimização

Valorizar e certificar a qualidade do
Projeto Educativo (OE2)

Reforçar e fortalecer a cooperação
nacional e internacional (OE5)

Dinamizar a comunicação e
imagem, interna e externa (OE4)

RECURSOS

Otimizar a obtenção e gestão dos
recursos humanos, materiais e
financeiros (OE1)

Sustentabilidade
VALORES

Garantir adequada preservação e
divulgação do Património Cultural (OE6)

Disponibilidade

Disciplina

Honra

Lealdade

Coragem

Modernizar os sistemas e
infraestruturas (OE3)

Patriotismo

Camaradagem Solidariedade

Liderança
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XIII.

Considerações Finais

Os Objetivos, as Linhas de Ação e as Atividades inseridas neste plano, foram elaboradas
com base na análise da realidade atual do CM, nomeadamente no que diz respeito às
exigências da sua comunidade educativa, às prioridades estratégicas que o CM
estabeleceu para a sua ação educativa e à apreciação e projeção dos recursos humanos e
financeiros de que pode vir a dispor.
Este PECM_21-25 constitui a linha orientadora da ação de gestão do CM, tendo como
finalidade assegurar a coerência das ações de comando e controlo para o período
correspondente aos anos letivos 2021-2022 a 2025-2026, em linha com o preconizado no
Projeto Educativo (a três anos) e no Projeto Curricular (de periodicidade anual,
sucessivamente revisto e validado no planeamento de cada ano letivo). Pretende-se que
seja um instrumento facilitador da articulação e sequenciação de procedimentos nos
diferentes níveis de intervenção.
Para a sua concretização será fundamental e decisivo o contributo de todos. Daí que seja
crucial e imperioso, ultrapassar entendimentos díspares e opiniões contraditórias, por
vezes aparentemente inconciliáveis, encontrando um rumo comum e ganhando a aposta
na coesão da Comunidade Educativa Colegial. Há que identificar e aproximar sinergias,
explorar a possibilidade de se trabalhar mais e melhor como um todo, promovendo um
espírito de verdadeira e real cooperação. Isto é tão válido para o trabalho académico,
como para o funcionamento e a gestão do CM. Acredito que este relevante documento, em
conjunto e em coerência com os Projetos Educativo e Curricular já mencionados,
constituirá uma importante referência para mais um novo ciclo na longa vida desta Escola,
já de si, única e ímpar.
Luz, 13 de julho de 2021
O Diretor
(Original assinado e arquivado
no Gabinete de Apoio à Direção)
ANTÓNIO EMÍDIO DA SILVA SALGUEIRO
Cor Art
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