Perguntas mais frequentes
(atualizado em 18 de Fevereiro de 2013)

O que é o sistema MISI?
O sistema MISI é o sistema de informação onde são recolhidos dados da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, das escolas públicas tuteladas pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC),
escolas privadas com contrato de associação, escolas privadas com contrato de patrocínio, escolas
privadas profissionais da área de Lisboa e Vale do Tejo e de todas as outras escolas privadas que
manifestem interesse em facultar dados ao MEC por esta via.

Quais os objetivos do sistema MISI?
O sistema MISI tem como objetivo centralizar a recolha de informação da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundários, facultar aos organismos centrais do MEC a informação necessária para a
prossecução das suas atribuições e servir como base de suporte à produção de estatísticas da educação
e à tomada de decisão.

Quem são os principais utilizadores do sistema?
Os principais utilizadores são os estabelecimentos de ensino, os organismos centrais do MEC e os
gabinetes ministeriais.

Como se processa a recolha de informação no sistema MISI?
A recolha de dados é efetuada mediante exportação da informação através de programas de gestão
escolar certificados pelo MEC existentes nos estabelecimentos de ensino. A exportação de dados
obedece a um conjunto de especificações técnicas que definem a estrutura de informação e a
metodologia de criação e de exportação de ficheiros com os dados de alunos, recursos humanos,
financeiros e de ação social escolar.

Qual o procedimento para uma escola privada passar a exportar dados para o MISI?
Todos os estabelecimentos de ensino privados com contrato de associação, contrato de patrocínio ou
profissional da área de Lisboa e Vale do Tejo têm obrigatoriamente de efetuar exportações de dados
regulares para o sistema MISI. Os restantes estabelecimentos de ensino privados podem fazê-lo se assim
o pretenderem, sendo requisito essencial possuírem aplicações de gestão escolar certificadas e estarem
autorizados pela DGEEC para enviarem os dados por esta via. Podem solicitar autorização para exportar

dados para o MISI enviando um email para dgeec@dgeec.mec.pt com os dados de identificação do
estabelecimento de ensino e respetivos contatos.

Em que incide a certificação das aplicações de gestão escolar?
A certificação incide sobre a especificação dos ficheiros XML gerados e exportados pelas aplicações
informáticas e sobre os mecanismos de comunicação desses ficheiros ao sistema MISI e não
relativamente às funcionalidades dos programas informáticos. A análise dessas funcionalidades e a
decisão sobre a sua adequação às necessidades do estabelecimento de ensino são da responsabilidade
dos respetivos órgãos de direção dos estabelecimentos de ensino.

Qual o enquadramento legal para o processo de certificação das aplicações de gestão escolar?
A certificação do MEC é atribuída a programas informáticos, de acordo com o disposto nos seguintes
despachos:
Despacho n.º 26377/2005, D. R., 2ª série, n.º 243 de 21 de Dezembro de 2005
Despacho n.º 7505/2006, D. R., 2ª série, n.º 67 de 4 de Abril de 2006
Despacho n.º 18707/2007, D. R., 2ª série, n.º 160 de 21 de Agosto de 2007
Despacho n.º 11082/2008, D. R., 2ª série, n.º 75 de 16 de Abril de 2008

Quais os programas de gestão escolar certificados?
Para os estabelecimentos de ensino públicos tutelados pelo MEC:
Pessoal
o

GestRec, versão 3. - Truncatura

o

GestVenc, versão 1. - Aramini Tavares da Silva Portela

o

GPV, versão 5.3 – JPM&Abreu

o

InovarPessoal, versão 1.0 - Inovar +AZ

o

PAAE, RH+Vencimentos, versão 3. - Mindpower

o

Prodesis Vencimentos, versão 1. - Normática

Contabilidade
o

CONTAB, versão 2.5 - JPM&Abreu

o

GestContasP, versão 1. - Aramini Tavares da Silva Portela

o

GestContEsc, versão 2. - Truncatura

o

InovarContabilidade, versão 1.0 - Inovar +AZ

Alunos
o

ABC GEST, versão 1 SQL. - Inforlink

o

ALUNOS, versão 4.5 - JPM&Abreu

o

ESCOLA.ORG, versão 1. - Mercúrio TIC

o

E-Schooling Server, versão 1.1. - Codevision

o

eSGE, versão 1. – Levelsoft

o

InovarAlunos, versão 1.0 - Inovar +AZ

o

Minerva - Gestão de Alunos, versão 1.12. - Inforvista

o

PAAE, Alunos, versão 2.7 - Mindpower

o

Prodesis Alunos, versão 4.6 - Normática

o

SGE - Sistema de Gestão Escolar, versão 5. - Unilógica

o

SIE2 - Sistema Informático Escolar, versão 2.4. - Consulbyte

o

WinGA, versão 4.0 - Truncatura

Ação Social Escolar
o

E-Schooling Server, versão 1.1. - Codevision

o

GestASE, versão 3. - Truncatura

o

InovarASE, versão 1.0 - Inovar +AZ

o

JPM SASE, versão 4. - JPM&Abreu

o

PAAE, módulo ASE, versão 3. - Mindpower

o

Prodesis SASE, versão 1.0 - Normática

Para os estabelecimentos de ensino privados:
Pessoal
o

GestRec(P), versão 3.0. - Truncatura

o

Primavera School Reporting + Recursos Humanos, versão 1. - Primavera

Alunos
o

Alunos0808, versão 1. - Colégio de São Gonçalo

o

Inovar Profissional, versão 2.0 - Inovar +AZ

o

LevelSoft, eSGE versão 1. - LevelSoft, Lda

o

Prodesis Alunos, versão 4.6. - Normática

o

ScholarDNA, versão 2. - Oficinas de S. José - Associação Educativa, empresa RPGSI, SA

o

WinGA, versão 4.0 - Truncatura

Pessoal e alunos
o

Caltec iSchool, versão 1. - Caltec - Serviços e Sistemas de Informação

o

dbGEP, versão 3. - DBG - Gabinete de Aplicações Informáticas, Lda

o

E-Schooling Server, versão 1.1. - Codevision

o

GEWebMISI, versão 1.0 - Colégio Internato dos Carvalhos

o

Microsoft Dynamics Nav - Edu Solutions, versão 1.0 - Normática

o

NAVEnsinus, versão 1. - INETE - Instituto de Educação Técnica

o

PAAE (Sector Privado), versão 3. - Mindpower

o

PRIVAGEST, Versão 1. - JPM&Abreu

o

Winschool, versão 4. - Colégio das Caldinhas

Quais os procedimentos para solicitar a certificação de programas de gestão escolar?
A entidade produtora do programa de gestão escolar que pretende a certificação deverá pedir à DGEEC
o manual técnico correspondente (Pessoal, funcionamento, alunos, SASE, Privadas). Após garantir a
conformidade técnica da aplicação com as especificações constantes no manual técnico poderá efetuar
um pedido de certificação nos termos definidos nesse manual.

Existe alguma área onde os estabelecimentos de ensino podem consultar os dados exportados?
Os estabelecimentos de ensino que exportam dados para o sistema MISI têm acesso a uma página,
disponível em http://web01.misi.edu.pt, de acesso reservado e acessível através de autenticação. Esta
página contém os sinópticos dos ficheiros exportados e deverá ser consultada regularmente para
verificação dos dados enviados.
Esta página contém também indicadores de gestão para apoio à direção do estabelecimento de ensino.

Como aceder à área reservada aos estabelecimentos de ensino?
O acesso à área reservada aos estabelecimentos de ensino é feito através de identificação do utilizador
e da respetiva palavra-chave. O utilizador corresponde ao código da escola sede no caso dos
agrupamentos ou da própria escola no caso de escolas não agrupadas, precedido da expressão ‘MISI\’
(por exemplo MISI\100000).

Como pode um estabelecimento de ensino obter os dados de acesso à área reservada?
Deverá solicitar os dados de acesso à área reservada do MISI por email, para dgeec@dgeec.mec.pt,
identificando claramente o estabelecimentos de ensino com o nome completo e o código.

Onde podem os estabelecimentos de ensino obter mais informações?
Os estabelecimentos de ensino podem obter mais informações, como por exemplo os prazos para
exportação de dados, como preencher corretamente a informação a exportar, entre outras, na área
reservada aos estabelecimentos de ensino (http://web01.misi.edu.pt). Poderá também solicitar
informações por telefone, através do número (+351) 213 949 200.

