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PLANO DE AÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA 

ESCOLA 

 

A transição para uma sociedade digital é um dos quatro desafios estratégicos do País, e uma oportunidade 
transversal para a sociedade. O ambiente da educação é justamente um dos que mais tem necessidade de se 
renovar na Era da Informação. 
A educação digital traz novos desafios, sim, mas também novas oportunidades: uma escola mais adaptada aos 
desafios do futuro.  
Para fazer face à transformação digital em curso, as escolas deverão implementar o seu Plano de Ação de 
Desenvolvimento Digital, que deverá considerar 3 dimensões: Organizacional, Pedagógica e Tecnológica e Digital.  
Integrar o digital nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas práticas de aprendizagem dos alunos e 
no exercício da cidadania, deverá ser uma realidade em todas as escolas, garantindo uma maior igualdade e inclusão 
dos cidadãos e capacitando-os para estejam aptos a utilizar as tecnologias e as infraestruturas digitais, com 
confiança e segurança. 
(https://digital.dge.mec.pt/desenvolvimento-digital-das-escolas) 
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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Álvaro Bastos Diretor Organizacional 

Fernando Alves Professor Bibliotecário 
Tecnológica e 
Digital/Pedagógica 

Isabel Fernandes Coordenadora TIC 
Tecnológica e 
Digital/Pedagógica 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 7 

Nº de alunos 1313 

Nº de professores 129 

Nº de pessoal não docente 67(ME+CMM) 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2022/2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico  
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 1818/10/2021 a 28/10/2021 

 
 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro de 2021 

 
 

 

 

 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Estes dados referem-se final do ano letivo 2020/2021- MISI 
 

Participação  

Nível de ensino Dirigentes  Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 10 15 150 33 6 18 170 144 85 

2º ciclo 3 2 67 22 5 23 104 66 64 

3º ciclo 5 2 40 27 6 22 131 18 14 

Secundário geral 2 1 50 18 5 28 78 40 51 

Participação  

Nº de respondentes 101 

% 78,3% 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 3,5 3,6 3,5 

2º ciclo 3,4 3,3 3,9 

3º ciclo 3 3,3 3,4 

Secundário geral 4,5 3,2 3,2 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  [Dados da Escola]  

Em % Computador Internet 
Computador 

+Internet 

Ensino Básico* 59,4% 53,5 46% 

Secundário geral* 79,3% 82,6% 76% 
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Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

 
Página eletrónica institucional - gestão de conteúdos feita pela Direção do AELM.  
 
E-mail institucional  
 
Gestão de acessos no GIAE/INOVAR - criação/suspensão assegurado pela Direção e Equipa TIC (Nota: em Dezembro/2021 o 
AELM fez a migração do sistema de gestão escolar da plataforma GIAE para a plataforma INOVAR). 
 
Gestão de horários - criação/alteração de horários dos docentes e turmas e integração com GIAE (sumários e portarias) é 
assegurada pela Direção e Equipa TIC.  
 
Gestão de redes - assegurado pela Equipa TIC. 
 
Manutenção, backups e segurança dos servidores - assegurado pela Equipa TIC  
 
Manutenção dos equipamentos TIC - Equipa TIC. No caso do Pré-escolar e do 1º ciclo a manutenção é da responsabilidade da 
Autarquia.  
 
Apoio técnico aos utilizadores - assegurado pelo pela Equipa TIC (do qual faz parte um Técnico de informática) 

 
 

1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação x  

Outros (indicar):página institucional electrónica, software de gestão escolar 
com acesso online, correio institucional para docentes, SIGE(  controlo de 
saldos pelo cartão do aluno; marcação de refeições) 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) 
Dirigentes Professores Alunos 

1CEB 2CEB 3CEB Sec 1CEB 2CEB 3CEB Sec 1CEB 2CEB 3CEB Sec 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,8 3,6 2,9 4,5 3,8 4,5 3,5 4,3 --- --- 3,6 3,9 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,4 3,4 2,8 4,8 3,5 3,9 3,2 3,9 3 3,6 3,2 3 

Práticas de Avaliação 3 3 2,3 4,5 2,5 3,8 2,5 4,1 --- --- 3 2,5 

Competências Digitais dos Alunos 3,4 3,4 3,2 3,5 3,2 3,3 3 3,2 3,7 4,2 3,4 3 

Nível de competência dos docentes por área ( contagem)  [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 49 44 8 

Ensino e aprendizagem 64 32 5 

Avaliação 65 30 6 

Capacitação dos aprendentes 48 43 10 

Promoção da competência digital dos aprendentes 60 36 5 
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Comentários e reflexão 

 
Pedagogia: Apoio e Recursos – globalmente os resultados situam-se num nível “bom”, para os alunos, professores e 
lideranças, justificado pelo facto de no AELM os docentes terem alterado algumas práticas pedagógicas: o uso de recursos 
educativos digitais, forçado pelo ensino à distância em tempo de pandemia; portáteis para ceder aos alunos durante o ensino 
à distância e para utilização nas atividades escolares, disponibilizados pela Autarquia. 
 
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula - este indicador revela haver oportunidades para o desenvolvimento digital no contexto 
de sala de aula, quer na perspetiva dos alunos, quer dos docentes. Deverá ser reforçado: o uso das TIC e dos RED para uma 
maior adaptação das atividades às necessidades específicas dos alunos; um maior envolvimento dos alunos nas atividades, 
designadamente as que utilizem as TIC; o trabalho colaborativo com recurso às TIC e a promoção de projetos 
transdisciplinares. 
 
Prática de Avaliação - esta dimensão é a que apresenta os resultados mais baixos. Devem ser revistos alguns princípios e 
práticas de avaliação: promover a auto-regulação das aprendizagens e o feedback aos alunos: avaliação digital e 
documentação digital. 
 
Competências Digitais dos Alunos - nesta dimensão o aspeto negativo mais transversal é a dificuldade na resolução de 
problemas técnicos. Devem ser melhoradas as competências para: os comportamentos seguros e responsáveis; o respeito 
pelos direitos de autor bem como a utilização das competências digitais nas diversas disciplinas. 
 
Competência Digitais dos Docentes - verifica-se que a maioria dos docentes se situa no nível 1 seguido pelo nível 2.  
Urge a necessidade de capacitar os docentes em todas as áreas: 
Recursos digitais no ensino e aprendizagem; Avaliação digital; Capacitação digital dos aprendentes e Promoção das 
competência digitais dos aprendentes. Para isso, a escola conta com um cronograma de formação já iniciado em parceria com 
CFAEmaiatrofa. 
  

 
1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 

 

 
 
 

 
 

 

Comentários e reflexão 

 
Pela análise dos dados verifica-se que os docentes do AELM situam-se maioritariamente no nível 1, no que respeita ao 
envolvimento profissional. Assim, mais uma vez, constatamos a necessidade de promover estratégias que visem melhorar as 
competências digitais dos professores a este nível. 

 

 
 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) 
Dirigentes Professores Alunos 

1CEB 2CEB 3CEB Sec 1CEB 2CEB 3CEB Sec 1CEB 2CEB 3CEB Sec 

Liderança 2,9 2,7 2,7 4,7 3 2,5 2,5 2,5 --- --- --- --- 

Colaboração e trabalho em rede 3 2,3 2,5 4 3,4 2,6 2,8 2,6 3,4 3,7 2,9 3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,4 2,7 3,5 4,7 3,5 3,2 3,1 2,9 --- --- --- --- 

Nível de competência dos docentes por área (contagem)  [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 54 45 2 



Agrupamento de Escolas Levante da Maia 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 6
 

AELM-PADDE 2021/2022 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Docentes 

 
Formação na utilização de ferramentas digitais e recursos de aprendizagem - o CFAEmaiatrofa disponibilizou ações de 
formação para capacitação digital do pessoal docente. 
 
Em termos gerais, atentos aos resultados das três dimensões da Selfie, constata-se que não há grandes discrepâncias entre os 
resultados dos dirigentes e professores, ou seja, a perceção dos dirigentes é idêntica à dos professores quanto às 
competências digitais nas vertentes da liderança, colaboração e trabalho em rede e desenvolvimento profissional contínuo.  
  

Pessoal não docente 

 

A Selfie não avalia as competências digitais do pessoal não docente, no entanto o AELM considera importante conhecer 
também o nível destes colaboradores, pois também contribuem para uma melhoria do funcionamento organizacional. Assim 
sendo, está previsto a aplicação de um questionário de forma a aferir o nível de capacitação digital do pessoal não docente. 
 
Formação para utilização das TIC – Futuramente todo o pessoal não docente terá acesso a formação disponibilizada pelo 
Agrupamento na área das TIC.  

 

Encarregados de educação 

 
A Selfie não avalia as competências digitais dos Encarregados de Educação, no entanto à semelhança do pessoal não docente, 
o AELM considera importante conhecer também o nível de competência dos mesmos. 
Os Encarregados de Educação têm um papel fulcral no apoio das atividades escolares dos seus educandos, assim sendo está 
previsto a aplicação de um questionário de forma a aferir o seu nível de capacitação digital. 
 

 

Sistemas de informação à gestão 

 Sumários eletrónicos  
 Portarias e Postos de venda  
 Horários dos alunos/docentes/salas (em dezembro/2021 realizou-se a migração para a plataforma INOVAR).  
 Página Institucional  
 SIGRHE  
 SIGAE/SIGA Edubox  
 SINAGET  
 Site DGE  
 Extranet IAVE  
 Portal de Apoio Tecnológico às Escolas/DGEEC - inquéritos sobre os recursos TIC e pedidos de apoio à NSO.  
 SIME  
 MEGA  
 GesEdu/IGEFE  
 SIOE  
 ADSE direta  
 CGA direta  
 Segurança Social Direta  
 Portal das Finanças  
 SIGO.  
 Área Reservada ANQEP.  
 Portal das Matrículas  
 Portal Escola Digital  
 Vortal  
 SI RBE - sistema integrado de gestão da informação  
 SI PNL - Sistema de Informação  
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 Portal da Rede de Bibliotecas da Maia  
 Web Prisma- Biblioteca municipal da Maia 

 

Comentários e reflexão 

A aplicação da Selfie agrega os resultados do 1ºCEB e do 2ºCEB. Para conseguirmos obter resultados separados, nos dois ciclos 
mencionados, tornou-se necessário criar dois acessos Selfie: um para o 1ºCEB e outro para os restantes níveis de ensino.  
 

Os recursos tecnológicos são muito diferentes nas escolas do 1ºCEB, não permitindo a aplicação de conclusões idênticas a 
todo o 1ºCEB, por exemplo: 
- Existem alunos do 4º ano que estão em turmas SuperTabi e outros não.  
-Apenas uma escola está equipada com uma sala de informática e respetivos recursos informáticos, as restantes do 1º CEB  
não.  Assim sendo, como os resultados refletem as conclusões por ciclo de ensino, e não por escolas, as diferentes condições 
tecnológicas acima referidas acabaram por interferir nos mesmos. 
 

Como ainda não tinha sido colocado um segundo professor de TIC, alguns alunos não responderam por não terem aulas TIC, 
nomeadamente alunos do 3ºCEB. 
 

Os alunos do 10º ano e do 11º ano não têm a disciplina TIC, a resposta aos questionários foi realizada através de comunicação 
do DT. 
 

Os alunos de 12ºano responderam ao inquérito durante a aula de Aplicações Informáticas( duas turmas) . 
A participação dos docentes variou entre os 18% e os 28%. 
 

Quando foi realizado novo aviso para alertar para o preenchimento do inquérito Selfie, alguns dirigentes repetiram o inquérito 
o que resultou numa taxa de participação acima dos 100%. 
 

 
2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

VISÃO: Promover a capacitação digital da comunidade educativa e conseguir uma melhor gestão dos recursos digitais, 
potenciando a concretização do Projeto Educativo, para aumentar o sucesso escolar e inclusão de todos. 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Implementar uma estratégia digital concertada no AELM; 
 Aumentar as competências digitais da comunidade educativa;  
 Integrar os sistemas de informação e outras ferramentas digitais, nas práticas profissionais e pedagógicas dos 

docentes/alunos (planificações, rotinas, procedimentos diários, práticas de aprendizagem e no exercício de 
cidadania); 

 Melhorar as práticas de avaliação, de envolvimento e de feedback com recursos digitais; 
 Potenciar a criação/ adaptação de recursos educativos digitais (RED); 
 Aumentar as oportunidades de aprendizagem, da inclusão e do trabalho colaborativo;  
 Reduzir procedimentos burocráticos, centrando os docentes na ação pedagógica; 
 Rentabilizar os recursos e os equipamentos digitais existentes; 
 Melhorar a comunicação interna e externa; 
 Promover a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de modo mais eficiente; 
 Melhorar o apoio técnico aos utilizadores; 
 Conseguir uma melhoria das infraestruturas (rede elétrica; acesso à internet; ligação Lan e Wan) e equipamentos nos 

vários estabelecimentos de ensino. 

 

 

Parceiros 

Ministério da Educação (Serviços centrais e regionais); Câmara Municipal da Maia; RBE; Pais e Encarregados de Educação; 
Docentes e não docentes.  
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

 Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes/responsáveis Métrica Data 

 
 
 
Tecnológica e 
Digital 
 
 
 

Implementação Office 365 
 
 
 
 
 
Implementação do 
programa Escola Digital 
 

Oferecer suporte a todos os alunos e 
docentes, com aplicações de desktop 
tais como: Word, Excel, PowerPoint, 
Microsoft Teams, Minecraft: Edição 
Educação, entre outras. 
 
No âmbito do Programa Escola Digital, 
professores e alunos têm acesso a um 
kit de Equipamento 
 (computador portátil, mochila, 
auscultadores com microfone) e a um 
kit de Conetividade  (hotspots e 
cartão SIM). 

Equipa TIC e Direção 
 
 
 
 
 
Ministério de Educação, 
Direção, Serviços 
Administrativos 

Utilização das funcionalidades 
do OFFICE 365  
 
 
 
 
Número de Professores e 
alunos incluídos no Programa 
Escola Digital 

 
 
 
 
Ao longo do período vigência do 
PADDE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

STE(A)M CLUBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repositório  online com 
materiais de ensino e 
aprendizagem, de todas as 
áreas e acessível a todos 
 
 

- Desenvolver e encorajar os alunos a 
serem mais investigadores e 
construírem o conhecimento por meio 
das suas vivências através do 
desenvolvimento de conceitos de 
STE(A)M, Maker, Robótica, 
Programação e competências essenciais 
da sociedade de informação, de modo  
que as aprendizagens sejam 
efetivamente significativas; 
 
 
Dinamizar um repositório online com 
materiais de ensino e aprendizagem, de 
todas as áreas e acessível a todos 
 
 

Coordenadora Erasmus + e 
Coordenadora TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa da BE e Comunidade 
Docente 
 
 
 
 

Projetos desenvolvidos pelo 
clube  
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Recursos 
Educativos Digitais publicados 
anualmente 
 
 
 
 

Ao longo do período vigência do 
PADDE 
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Painéis interativos e 
computadores 
 
 
 
 
 
Implementação do projeto 
Supertabi nas Escolas 
Básicas de Frejufe e Santa 
Cristina 
 
 
Implementação do Projeto 
“Sext@-feir@ digit@l” - 1.º 
CEB: 
 
 
 
Dinamização de uma sessão 
anual, em cada turma 4º 
ano, sobre literacia digital, 
dos media e da informação, 
segurança na internet e 
cyberbullying.  
 

 
Substituição dos quadros interativos por 
painéis interativos (1ºCEB)  
Colocação de painéis interativos nas 
salda de educação pré-escolar 
Substituição dos computadores nas 
salas da educação pré-escolar e 1º CEB 
 
Implementar em todas as Escolas do 
Agrupamento o projeto Supertabi 
 
 
 
 
Implementar em todas as Escolas do 
Agrupamento um conjunto de medidas 
junto dos alunos do 1.º CEB, ao nível 
das competências digitais, 
preferencialmente às sextas-feiras. 
 
Implementar em todas as Escolas do 1º 
CEB do Agrupamento 

C.M.Maia e Direção 
 
 
 
 
 
 
 
C.M.Maia e Direção 
 
 
 
 
 
Professores Titulares de 
turma 
 
 
 
 
Professor Bibliotecário, 
Professores Titulares de 
turma 

Número de salas com painéis 
interativos instalados 
 
 
 
 
 
 
Número de escolas do 1º CEB 
que implementaram o Projeto 
Supertabi 
 
 
 
Número de sessões 
implementadas   
 
 
 
 
Número de sessões 
implementadas   

Fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Período de vigência do PADDE 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

 
 
 
Migração Inovar 

 
Uniformização do sistema de 
administração Escolar a nível do 
concelho da Maia 

 
Equipa TIC, Direção, 
Serviços administrativos e 
Câmara Municipal da Maia 

 
Utilização dos serviços 
disponibilizados pelo INOVAR 

 
Ao longo do período vigência do 
PADDE 
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Comentário e reflexão 

As atividades propostas, assim como os objetivos específicos e a calendarização resultam das informações recolhidas através do Check-in, da Selfie, do MISI, considerando ainda o 
conhecimento dos meios, dos recursos tecnológicos e financeiros existentes e planeados até ao momento da elaboração do PADDE. Todas as atividades estão relacionadas com os objetivos 
gerais deste Plano.  

 

Parte das atividades ou da concretização das ações, relacionadas com infraestruturas e serviços de suporte e bom funcionamento dos recursos tecnológicos, depende do financiamento do 
Ministério da Educação e do apoio da Câmara Municipal da Maia, ou outros que se consigam angariar através da participação em projetos e/ou candidaturas.  

Também a celeridade na implementação de algumas ações ou medidas previstas, dependerá da efetiva capacitação digital dos docentes de acordo com a formação prevista até 2023. Para o 
pessoal não docente, neste momento, não existe financiamento específico, nem oferta formativa que favoreça uma melhoria das competências digitais, do trabalho colaborativo ou da 
eficácia e qualidade nas suas funções.  

 

Na vertente pedagógica, a ação dos departamentos curriculares e dos grupos de áreas disciplinar, bem como das bibliotecas escolares, clubes e projetos será fundamental para o bom 
envolvimento dos docentes orientado para: a aplicação das TI e RED em sala de aula; para fomentar a partilha de práticas inovadoras; para utilizar as TI nas práticas de avaliação; para 
criar/adaptar RED, para desenvolver competências digitais dos alunos, para estimular nas crianças e jovens o uso das tecnologias enquanto ferramentas de apoio à aprendizagem; acesso e 
aquisição de conhecimentos através das ferramentas de produtividade e de suporte ao trabalho colaborativo em ambiente digital.  

 

No planeamento das atividades teve-se em atenção ações que fossem exequíveis de acordo com as ferramentas digitais/tecnológicas, tempo e recursos disponíveis. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

Serão privilegiados os canais de comunicação digitais, redes sociais e página institucional do AELM, como veículos de 
comunicação no desenvolvimento digital da Escola. Pretende-se que o PADDE seja um plano dinâmico, com o envolvimento e 
participação de toda a comunidade. 

Mensagem-chave: 

”AELM: Um espaço de ensino/aprendizagem e colaboração, em ambientes criativos e conectados no universo digital” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Correio electrónico, reuniões e 
formação 

Ano letivo 2021-2022 Direção e equipa TIC 

 
Alunos 
 

Correio electrónico  
Conselho de turma e professores 
titulares de turma 

Ano letivo 2021-2022 DTs/ Docente e Equipa TIC 

 
Organizacional 
 

Correio electrónico, reuniões e 
formação 

Ano letivo 2021-2022 
Direção e serviços 
administrativos e equipa TIC 

 
Encarregados de 
Educação 
 

Correio electrónico, reuniões e 
diretores de turma 

Ano letivo 2021-2022 
Diretores de turma e 
professores titulares de turma 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Página da escola, correio 
electrónico 

Ano letivo 2021-2022 Direção e equipa TIC 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

 

 

 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

-Oferecer suporte a 
todos os alunos com 
aplicações de desktop, 
como Word, Excel, 
PowerPoint, Microsoft 
Teams, Minecraft: 
Edição Educação, 
entre outras 

Utilização das 
funcionalidades do 
OFFICE 365  

Número de  
funcionalidades do 
OFFICE 365 utilizadas 
pelos docentes e 
alunos 

Painel de 
gestão do 
OFFICE 365 

 Semestral 

 
Pedagógica 
 

- Desenvolver e 
encorajar os alunos a 
serem mais 
investigadores e 
construírem o 
conhecimento por 
meio das suas 
vivências através do 
desenvolvimento de 
conceitos de STE(A)M, 
Maker, Robótica, 
Programação e 
competências 
essenciais da 
sociedade de 
informação, de modo  
que as aprendizagens 
sejam efetivamente 
significativas; 
 
Dinamizar um 
repositório online com 
materiais de ensino e 
aprendizagem, de 
todas as áreas e 
acessível a todos 
 

Projetos 
desenvolvidos pelo 
clube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos Educativos 
Digitais publicados 
anualmente 

Número de projetos 
desenvolvidos pelo 
clube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de Recursos 
Educativos Digitais 
publicados 
anualmente 

Coordenadora 
Erasmus + e 
coordenadora 
TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa da BE 

Semestral 

 
Organizacional 
 

Uniformização do 
sistema de 
Administração Escolar 
a nível do concelho da 
Maia 

Utilização dos serviços 
disponibilizados pelo 
INOVAR 

Utilização dos serviços 
disponibilizados pelo 
INOVAR 

Equipa TIC, 
Direção, 
Serviços 
Administrativos 
e Câmara 
Municipal da 
Maia 

Semestral 
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