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Plano de Atividades para 2013

o presente plano de atividades insere-se na continuidade do plano anterior,
estabelecendo as prioridades e as estratégias para a sua implementação.

I - PROMOVERO SUCESSOESCOLAR

1. Garantir a leccionação de todas as unidades curriculares, da
licenciatura e mestrado, por um conjunto de docentes académica,
profissional e pedagogicamente habil itados/ qualificados;

2. Aumentar o número de alunos inscritos através dos regimes especiais.

11 - QUALIFICAROS RECURSOSHUMANOS

1. Apoiar a formação académica dos docentes em programas de
doutoramento;

2. Incentivar a realização de provas para Especialista;

3. Apoiar a formação profissional dos docentes nos domínios da criação
artística, cultural e científica em projectos que se articulem com
outras instituições do ensino superior nacionais e internacionais e/ou
com outros parceiros culturais e educativos;

4. Proporcionar e apoiar a formação do pessoal não docente e a
integração dos novos elementos.

III - REFORÇARAS RELAÇÕESCOMA AEESDE A ADESD

1. Apoiar as propostas de formação contínua e especializada, inquéritos
de avaliação, projectos artísticos e pedagógicos apresentados pela
Associação de Estudantes da ESD e pela Associação de Diplomados da
ESD;

2. Manter o Projeto de Apoio aos Recém-Licenciados através de um
rigoroso plano de seriação.

IV - REFORÇARAS RELAÇÕESCOMA COMUNIDADE

1. Alargar os serviços oferecidos à comunidade no âmbito da educação,
cultura e saúde, designada mente, através do aumento de workshops,
número de espectáculos e de acolhimento de projectos;

2. Reforçar as relações com as escolas e cursos de ensino vocacional e
profissional;

3. Integrar um trabalho de investigação prática e de reflexão teórica,
numa revista/DVD de publicação anual.



v - REQUALlFICARAS INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOE MATERIAL DIDÁCTICO

1. Manter e preservar as instalações da ESD;

2. Adquirir o equipamento e material didáctico essencial ao cumprimento
dos Planos de Estudo dos cursos em funcionamento.

VI - AFIRMARE INTERNACIONALIZARA ESD

1. Criar e participar em encontros com escolas congéneres de âmbito
nacional e internacional;

2. Manter o número de alunos ingoing e outgoing bem como o número de
docentes em programas de mobilidade.

VII - RACIONALIZAROS CUSTOSPORALUNO

1. Incrementar a disponibilidade on-line de material didáctico (textos de
apoio, programas, etc.);

2. Privilegiar o recurso à comunicação virtual.

VIII - PROMOVERO PROCESSODE MELHORIA DA QUALIDADE INSTITUCIONAL

1. Assegurar o cumprimento do plano estratégico do gabinete gestão da
qualidade;

2. Acompanhar a aplicação e divulgação dos inquéritos inerentes ao
processo de avaliação da ESD;

3. Reforçar a colaboração entre os diversos órgãos formais da ESD tendo
em vista a melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos cursos
ministrados;
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010204
020104
020108
020111
020117
020118
020120
020121
020201

020202
020203
020208
020209 COOO
020209 FOOO
020210
020213
020215 BOOO
020218
020219 caoo
020225
070107 BOBO
070109 BOBO

Orçamento Global por Rubricas - Ano de 2013

Encargos com Pessoal Docente e Não Docente
Ajudas de Custo
Limpeza e Higiene _
Material de Escritório
Material de Consumo Clínico
Ferramentas e Utensílios
Livros e Doe. Técnica
Mat. Educação Cultura e Rec.
Fitas de linóleo
Encargos das Instalações (EOP;Lisboa Gás; EPAL)

EDP
Gás
EPAL

Interlimpe
Conservação e Rep. Bens
Locação de Outros Bens
Telefone Fixo
Out. Serviços Comumicações
Transportes
Deslocações e Estadas
Despesas cj Formação prof. dos funcionários
Securitas
Assistência Técnica (por ex: Fotocopiadora e Ar Condicionado)
Outros Serviços
Eq. Informático
Eq. Administrativo

TOTAL

1.113.336;47 €
500,00 €

1.700,00 €

1.600,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.500,00 €

6.300,00 €
2.500,00 €



Orçamento Privativo ano 2013

Previsão de receitas

Propinas da licenciatura
1º Ano 55 alunos
2º Ano 50 alunos
3º Ano 51 alunos

Propina anual
999,71
999,71
999,71

Total
54.984,05 €
49.985,50 €
50.985,21 €

1-

2- Propinas Mestrado Ensino de dança
2º Ano 19 alunos 18.994,49 €999,71

Taxas e Emolumentos 10.000,00 €4-

070201 aluguer estudios 1.200,00 €

070201 cacifos 500,00 €

070103 impressões 300,00 €
070299 massoterapia 300,00 €
070201 estacionamento 2.000,00 €

Total geral 189.249,25 €


