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Objecto e âmbito

O objectivo do Ministério da Educação é o de dotar as Escolas Públicas e os organismos do Ministério da Educação, de apoio técnico especializado, que
desempenhe de forma integrada as funções de ponto único de contacto e primeira linha de apoio aos estabelecimentos de ensino e organismos do
Ministério da Educação para a resolução de questões relacionadas com o funcionamento de infra-estruturas tecnológicas.

O Procedimento teve por objecto principal a aquisição, por Lotes e por um período de 3 (três) anos, de Serviços de Desenvolvimento e Operação do
Centro de Apoio Tecnológico às Escolas Públicas do Ensino Básico e do Ensino Secundário e aos organismos do Ministério da Educação (CATE), do
território nacional continental.

A aquisição e implementação do Serviço CATE foi realizada através de 3 (três) Lotes regionais, pelo que serão implementados 3 (três) centros de
atendimento técnico das Escolas, um por lote:

a) Lote A – Direcção Regional de Educação do Centro, Alentejo e Algarve; (Novabase IMS)

b) Lote B – Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo; (Fujitsu Technological Solutions)

c) Lote C - Direcção Regional de Educação do Norte. (Fujitsu Technological Solutions)

Cada um dos 3 centros de atendimento estará sediado na área da região geográfica a que o lote diz respeito.

O Centro de Apoio Tecnológico das Escolas (CATE) será um serviço global composto por várias componentes que tem como objectivo prestar apoio
técnico de primeira linha às escolas para resolução de problemas na infra-estrutura tecnológica, bem como reforçar a capacidade de gestão e controlo
dos contratos e níveis de serviço prestados pelos fornecedores tecnológicos às Escolas Públicas do Ensino Básico e do Ensino Secundário e aos
organismos do Ministério da Educação.



Serviços de Desenvolvimento e Operação do Centro de Apoio Tecnológico às Escolas Públicas do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário e aos organismos do Ministério da Educação

(CATE)

03-06-2011

Objecto e âmbito

O Serviço CATE inclui as seguintes componentes:

a) Atendimento Geral Técnico;

b) Suporte no Terreno (Field Support);

c) Auditorias às Escolas;

d) Gestão e Operação;

e) Manutenção;

f) Serviços Conexos.

A prestação pretendida pelo Ministério da Educação abrange a interacção com os seguintes fornecimentos de tecnologia e infra-estrutura de
tecnologias de informação (TI) e de serviços de suporte técnico das escolas e dos organismos do Ministério da Educação:

Módulos de Interface Base

(a) Redes Locais

(b) Rede Alargada da Educação (RAE)

(c) (i) Kit tecnológico 1ª vaga

(ii) Kit tecnológico 2ª vaga

(d) Videovigilância

Módulo de Interface Opcional

(e) Outros Serviços – quaisquer outros serviços de suporte tecnológico, actuais e/ou futuros, contratados pelo Ministério da Educação
(tecnologia e infra-estrutura de tecnologia (TI) e serviços de suporte técnico.
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Objecto e âmbito

As prestações referidas abrangem o conjunto das Escolas Públicas do Ensino Básico e do Ensino Secundário e dos organismos do Ministério da
Educação, do território nacional continental, que segundo o Anexo I do Caderno de Encargos identifica um total de 1.217 escolas e 19 Organismos do
Ministério da Educação, com a seguinte distribuição por lotes:

•Lote A : 431 Escolas

•Lote B : 378 Escolas e 19 Organismos do Ministério da Educação

•Lote C : 408 Escolas

O Serviço CATE servirá as escolas e organismos acima referidos, devendo existir um número restrito de interlocutores de contacto (até um máximo de
3) por escola ou organismo com autorização para abrir casos e efectuar pedidos de apoio no CATE.
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Atendimento Geral 
Técnico

Objectivos  e Principais Actividades

Serviço que tem por objectivo funcionar como Ponto Único de Contacto para apoio geral técnico às escolas ou organismos do Ministério da Educação. É
o Atendimento Geral Técnico que recebe, via telefone, correio electrónico ou Web, o primeiro contacto das escolas ou organismos do Ministério da
Educação, com os pedidos de assistência, suporte técnico ou comunicação de situações de anomalia em equipamentos que deverão ser encaminhados
para os respectivos fornecedores, de modo a dar início ao processo de resolução de incidentes.

Principais Actividades:

 Recepção e registo de ocorrências/pedidos de assistência efectuadas; (validação do direito ao suporte por parte das escolas ou organismos do ME
que tenham efectuado o pedido de assistência, através da verificação da autorização da escola e utilizador, e do(s) número(s) de série do(s)
equipamento(s) associado(s) ao incidente reportado);

 Responsabilidade pela comunicação com a escola desde o pedido de assistência técnica e abertura do caso até à sua resolução e conclusão por parte
dos prestadores do serviço de assistência técnica;

 Prestar apoio na resolução de incidentes mais simples (HelpDesk de 1.ª linha). Entendem-se por incidentes mais simples todos os problemas cuja
resolução:

• Inferior a 10 minutos;

• Seja praticável através das indicações e instruções do Atendimento Geral Técnico e/ou documentação integrante da base de dados de
conhecimento;

• Não viole as condições de garantia ou integridade dos equipamentos;

• Não necessite do emprego adicional de recursos humanos ou materiais.

 Validar se o âmbito do pedido de assistência se encontra coberto pelos contratos de assistência técnica celebrados com os fornecedores de
tecnologias de informação no âmbito do serviço CATE.
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Objectivos  e Principais Actividades

Principais Actividades (Cont.):

 Reencaminhar o problema para os fornecedores de infra-estrutura de TI e suporte técnico do Ministério de Educação, abrindo o incidente/caso
junto do prestador dos serviços de suporte através do meio de comunicação apropriado para a severidade do problema detectado, de acordo com as
condições contratualizadas com esses prestadores.

 Realizar o primeiro despiste, ou seja, identificação de tecnologia envolvida, componentes e tipo de problemas.

 Efectuar o levantamento de contactos, por exemplo, levantamento de contactos preferenciais da escola que abre o caso, comunicação de falhas
gerais já identificadas que afectem mais do que uma escola (por exemplo rede de dados).

 Acompanhar e efectuar a triagem de ocorrências/pedidos, com atribuição de prioridades, de acordo com os tipos e níveis de serviço definidos com
o prestador de serviço de assistência técnica (e.g. Redes Locais, Videovigilância, etc.);

 Acompanhar as anomalias até ao seu fecho, procedendo às necessárias actualizações das notas dos incidentes

 Proceder à abertura dos tickets de problema utilizando o meio de comunicação adequado à severidade/prioridade do problema de acordo com os
contratos celebrados com os prestadores de infra-estrutura TI do Ministério da Educação ;

 Registar e qualificar todos os incidentes no portal do Serviço CATE, incluindo notas relevantes sobre o caso;

 Confirmação e fecho de todos os incidentes incluindo comunicação com o utilizador do Serviço CATE e verificação de que o problema está de facto
resolvido ao nível da escola;

 Criação e enriquecimento de bases de dados de conhecimentos com informação disponibilizada pelo utilizador durante o decorrer do caso, na
experiência demonstrada pelo fornecedor do CATE, e na experiência resultante da resolução de incidentes, com acesso disponível via web autenticado;

 Passar os contactos para a 2ª Linha do Atendimento Geral Técnico quando não consegue diagnosticar para que fornecedor de infra-estruturas de TI
deve reencaminhar o incidente;

Atendimento Geral 
Técnico
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Objectivos  e Principais Actividades

Principais Actividades (Cont.):

Activar o serviço de Suporte no Terreno do CATE nos casos e nas condições em que tal serviço seja devido e não seja possível resolver ou identificar a
origem do problema que origina o incidente reportado pela escola ou organismo do Ministério da Educação. Esta activação só deverá ser realizada pela
2ª linha do Atendimento Geral Técnico.

Atendimento Geral 
Técnico
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Suporte no Terreno
(Field Support)

Objectivos  e Principais Actividades

Serviço que tem por objectivo garantir a deslocação de técnicos à escola nos casos em que, através do Atendimento Geral Técnico, não seja possível
identificar, à partida, qual o fornecedor de serviços de suporte que deverá ser accionado para resolução do incidente.

A activação do serviço de suporte no terreno só poderá ser efectuada no caso de incidentes associados aos Kit Tecnológicos (1ª e 2ª vagas) e quando
não for possível identificar o fornecedor de suporte responsável pela resolução do problema. Incidentes identificados nas áreas de redes de
comunicação (Redes Locais e Rede Alargada da Educação) ou videovigilância deverão resultar na abertura imediata de casos junto dos prestadores de
serviço de suporte técnico respectivos.

Principais Actividades:

 Resolver os problemas técnicos simples quando estes possam ser resolvidos pelo técnico do Serviço CATE de forma rápida sem necessidade de
recurso a abertura de incidentes de suporte nos fornecedores de infra-estrutura de TI e suporte técnico do Ministério da Educação. Entende-se por
incidentes mais simples todos os problemas cuja resolução:

• Seja rápida (inferior a 20 minutos);

• Não viole as condições de garantia ou integridade dos equipamentos;

• Não necessite do emprego adicional de recursos humanos ou materiais.

 Identificar qual a área tecnológica onde ocorre o problema, assim como qual o fornecedor de suporte técnico ao qual deve ser dirigido o pedido de
suporte;

 Coordenar os esforços de acção dos vários fornecedores de serviços de suporte no caso de um incidente envolver mais do que um desses
fornecedores;

 Acompanhar os incidentes/casos abertos, quando a sua resolução exigir presença local de um representante técnico da escola ou do Ministério da
Educação, função essa efectuada pelo CATE.
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Objectivos  e Principais Actividades

Serviço que tem por objectivo efectuar auditorias anuais a todas as Escolas Públicas do Ensino Básico e do Ensino Secundário do Lote a que esta
proposta responde, por um período de 3 anos, com o objectivo de verificar o estado da infra-estrutura de TI instalada em cada escola.

Principais Actividades:

Realização de auditorias anuais ao total das Escolas do Lote no âmbito dos Serviços CATE, em cada ano lectivo, para verificação do estado da infra-
estrutura de TI instalada;

Elaboração de um Relatório de Auditoria indicando, para cada escola, o resultado de múltiplas verificações:

• Verificação da presença na escola da lista de equipamentos para cada um dos módulos de interface no âmbito do serviço, reportando para
cada um dos equipamentos, identificados pelo seu modelo e número de série, a informação adicional de localização (e.g. escola, sala, área),
estado de conservação do equipamento e condições de utilização;

• Verificação do bom funcionamento da rede local (LAN e WLAN), através da realização de testes de conectividade com o servidor Web (a
designar pelo Ministério da Educação), em 10 salas aleatórias de cada escola;

• Verificação do bom funcionamento do sistema de videovigilância, através da verificação, no sistema de monitorização e gravação, da
recepção de imagem de todas as câmaras instaladas em cada escola;

• Verificação do bom funcionamento dos quadros interactivos e videoprojectores em 30% do equipamento instalado em cada escola.

Envio dos Relatórios de Auditoria por Escola ao Ministério da Educação, por meio electrónico e em formato editável.

Auditoria  às Escolas
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Objectivos  e Principais Actividades

Principais Actividades:

Elaboração de um inventário dos equipamentos existentes no total das Escolas, por Lote, no âmbito do Serviço CATE (que sejam pertença da escola ou
do Ministério da Educação), que não estejam actualmente cobertos pelos contratos de suporte que terão interface com o CATE. A inventariação inclui
a identificação, para cada equipamento informático, de:

 Tipo; Marca; Modelo; Numero de série; Estado de funcionamento (operacional ou não); Estado de utilização.

Para efeito deste levantamento de inventário serão contemplados os seguintes tipos de equipamento:

 Computadores (desktops e laptops);

 Impressoras;

 Videoprojectores;

 Quadros interactivos;

 Servidores;

 Equipamentos de rede;

 Equipamentos de videovigilância;

 Equipamentos de cartão electrónico.

Auditoria  às Escolas
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Objectivos  e Principais Actividades

Serviço que tem por objecto a centralização do contacto com o Ministério da Educação em termos de gestão da relação entre as partes., gestão do
serviço, gestão dos níveis de serviço, gestão do âmbito e gestão do relacionamento com os fornecedores de infra-estruturas de tecnologias de
informação abrangidos pelo âmbito do Serviço CATE.

Principais Actividades:

 Gestão de âmbito e gestão de Contrato com o Ministério da Educação

 Gestão da relação e comunicação com o Ministério da Educação;

 Avaliar o cumprimento dos níveis de serviço (SLA) e monitorizar e informar o Ministério da Educação das eventuais penalidades a aplicar aos
fornecedores de tecnologia e infra-estrutura de TI;

 Informar o número de deslocações efectuadas no âmbito do Suporte ao Terreno;

 Informar e apresentar melhorias de serviço e previsões do desempenho do Serviço CATE;

 Apuramento da facturação;

 Planeamento dos trabalhos a realizar;

 Planeamento de Auditorias de Qualidade do Serviço;

 Gestão de Relação com 3ªs partes com ligações ao Serviço CATE;

 Gerir e Controlar as equipas de serviço CATE de forma a assegurar um bom acompanhamento dos pedidos de assistência efectuados pelas
escolas e pelos organismos do Ministério da Educação até ao respectivo fecho e comunicação às escolas da resolução dos incidentes;

 Emitir relatórios mensais de gestão e de níveis de serviço do Serviço CATE;

 Alimentar a base de dados de conhecimento (knowledge base de casos) do Serviço CATE com o relatório dos problemas e identificação da
solução de cada caso (disponibilizada via web a todas as escolas e utilizadores).

Gestão e Operação
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Manutenção

Objectivos  e Principais Actividades

Execução de todos os Serviços que têm por finalidade proceder à manutenção preventiva, correctiva e evolutiva das plataformas e ferramentas de
gestão de serviço implementadas no âmbito do Serviço CATE.

Principais Actividades:

Manutenção Preventiva:

• Activação e controlo de resultados de testes periódicos aos processos e aos sistemas de suporte à actividade;

• Controlo de execução e gestão de “backups” das plataformas de gestão do serviço

• Execução de rotinas de manutenção preventiva recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos utilizados nas plataformas de gestão de
serviço que suportam o Serviço CATE.

Manutenção Correctiva:

• Correcção de anomalias de software e de hardware da plataforma de gestão de serviço, com recurso, se necessário, aos serviços de
manutenção do fabricante

• Fornecimento e instalação de patches e releases para correcção de erros na plataforma de gestão de serviço

Manutenção Evolutiva:

• Alterações necessárias ao correcto funcionamento dos sistemas da plataforma de gestão de serviço, que advenham de modificações nos
processos de negócio ou não previstas no estudo de concepção na base de dados e/ou na arquitectura da plataforma tecnológica de gestão do
serviço

• Melhorar a eficiência da plataforma tecnológica de gestão de serviço, incluindo desenvolvimentos que assegurem o alinhamento com as
necessidades do Ministério da Educação.
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Serviços Conexos

Objectivos  e Principais Actividades

Implementação do Portal Web e manutenção da base de dados

Principais Actividades:

 Implementação, manutenção e suporte de um Portal web que cumpra os requisitos definidos no Caderno de Encargos. Este portal servirá as funções
de ponto de contacto para abertura de casos e pedidos de assistência para as escolas e organismos do Ministério da Educação que utilizam o serviço.
Deverá igualmente funcionar como meio de comunicação e acesso a informação por parte dos utilizadores do serviço CATE, assim como por parte do
Ministério da Educação.

Manutenção de bases de dados com informação:

• Dados das escolas

• Utilizadores do serviço

• Permissões de acesso

• Equipamentos no âmbito do serviço

• Contactos dos fornecedores de tecnologias de informação no âmbito do serviço CATE

• Pedidos e incidentes

• Knowledge base
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Configurações

Ponto de contacto para o utilizador – Portal das 
Escolas
Credenciais do utilizador permitem o 
redireccionamento para o portal do CATE 


