
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE, LISBOA 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE, LISBOA 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DIGITAL DA ESCOLA

 
 

 

Autores: Ana Pereira (110); Carla Parreirinha (520); Jorge Assunção (550); Victor 
Gonçalves (410). 

No ano letivo 2021-2022, as professoras Ana Pereira e Carla Parreirinha e o professor 
Jorge Assunção foram lecionar para outros Agrupamentos de Escolas, deixando de 
contribuir para este Plano.   

Data: 2021/2022 

  



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE, LISBOA 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

 

Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Ana Pereira  
(até ao final do ano letivo 2020-21) 

Coordenadora de Departamento do 1.º 
Ciclo. Professora do 1.º ciclo do ensino 
básico. 

Análise dos dados e implementação de 
medidas de melhoria. Opositora ao 
concurso nacional de professores.  

Carla Parreirinha  
(até ao final do ano letivo 2020-21) 

Representante da secção de formação 
do Centro de Formação João Soares. 
Professora do 3.º ciclo e ensino 
secundário. 

Análise dos dados e implementação de 
medidas de melhoria. Opositora ao 
concurso nacional de professores. 

Jorge Assunção  
(até ao final do ano letivo 2020-21) 

Assessor da direção para a área do 
digital. Professor do 3.º ciclo e ensino 
secundário. 

Análise dos dados e implementação de 
medidas de melhoria. Opositor ao 
concurso nacional de professores. 

Victor Gonçalves Subdiretor. Professor do 3.º ciclo e 
ensino secundário. 

Análise dos dados e implementação de 
medidas de melhoria.  

 
 

Informação Geral do AEGV 

Nº de estabelecimentos escolares 3 

Nº de alunos 1002 

Nº de professores 120 

Nº de pessoal não docente 38 

Escola TEIP A partir de agosto de 2021 

 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2022 

 

Instrumentos de diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 10 a 28 de maio de 2021 

 
 

Participação  
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Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º e 2º ciclos (4º a 
6º anos) 

8 7 88 10 8 80 185 175 94,3 

3º ciclo 9 9 100 24 17 71 284 280 98,6 

Secundário  15 15 100 21 15 71 189 129 68 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 103 

%  86% 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Dados relativos aos períodos de confinamento mostram que a plataforma Teams foi usada para o ensino a distância por 100% 
dos e das professoras. Sendo que os e as alunas que não participarão digitalmente neste tipo de ensino foram residuais, nunca 
ultrapassando os 20 discentes.  

 

A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamentos  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo e 2º ciclos (4º a 6º anos) 3.4 3.6 3.6 

3º ciclo 3.8 3.3 3.3 

Secundário  3.3 3.2 2.8 

 
 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo 75% 97% 
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2º ciclo 90% 98% 

3º ciclo 90% 99,2% 

Secundário geral 94,5% 100% 

Secundário profissional 85% 100% 

 
 

Serviços Digitais  

 Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação x  

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

A gestão diária do sistema informático está a cargo de uma empresa externa, há muito a trabalhar no Agrupamento, 
conhecendo, por isso, bem o seu funcionamento.  

Há uma estreita ligação entre ela e o responsável escolar pelos sistemas informáticos, o professor e subdiretor Victor 
Gonçalves, que detém privilégios de «supervisor» em todas as áreas do sistema informático.  

 
 
 
 

A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 1º e 2º ciclos 3.5 3.4 ---- 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3º ciclo 3.9 4.1 3.8 

Pedagogia: Apoio e Recursos secundário 3.7 4 3.8 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 1º e 
2º ciclos 

2.4 3.6 3.3 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3º 
ciclo 

3.6 3.6 3.4 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 
secundário 

3.1 3.7 3.2 

Práticas de Avaliação 1º e 2º ciclos 2 3.1 ---- 
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Práticas de Avaliação 3º ciclo 3.2 3.2 2.9 

Práticas de Avaliação secundário 2.9 3.5 2.8 

Competências Digitais dos Alunos 1º e 2º 
ciclos 

2.6 3.2 3.8 

Competências Digitais dos Alunos 3º ciclo 3.7 3.2 3.5 

Competências Digitais dos Alunos 
secundário 

3.2 3.2 3.1 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38,8% 51,4% 9,7% 

Ensino e aprendizagem 45,6% 51,5% 2,9% 

Avaliação 46,6% 45,6% 7,8% 

Capacitação dos aprendentes 35,9% 45,6% 18,5% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 51,4% 42,8% 5,9% 

 
 

Comentários e reflexão 

Cruzando os dados dos inquéritos, Selfie e Check in, com a informação que se recolhe diária e empiricamente na escola, 
percebemos que é necessário desenvolver algumas competências digitais nos professores, sobretudo para incluir melhor o 
digital no pedagógico, o uso de ferramentas digitais que vá para lá do mero suporte ao processo de ensino. É necessário que os 
alunos e alunas também utilizem o digital nas suas aprendizagens, ou seja, que as tecnologias digitais permitam envolver mais 
os alunos no seu processo de aprendizagem, desde a aquisição e construção de conteúdos científicos até ao processo de 
avaliação.  

Além disso, há uma carência muito grande de equipamentos digitais no 1.º ciclo, é pouco compreensível, e contrário às 
promessas que os responsáveis pela educação na Câmara Municipal de Lisboa fizeram reiteradamente à escola. Nenhuma sala 
do 1.º ciclo tem um computador de secretária nem há qualquer videoprojetor que pertença às escolas (esta situação está em 
vias de ser resolvida pelo Plano de Resiliência e Recuperação – Escola Digital). Na EBS Gil Vicente, o parque informático está 
extremamente envelhecido, quase obsoleto (mínimo 12 anos), os gastos com a sua manutenção são muito elevados e nunca se 
consegue uma operacionalidade satisfatória.  

 

A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 1º e 2º ciclos 2.9 3.6 ----- 

Liderança 3º ciclo 3.9 2.7 ---- 
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Liderança secundário 2.8 2.9 ---- 

Colaboração e trabalho em rede 1º e 2º 
ciclos 

2.6 3.3 3.6 

Colaboração e trabalho em rede 3º ciclo 3.6 2.7 3.2 

Colaboração e trabalho em rede secundário 3 3 2.9 

Desenvolvimento profissional contínuo 1º e 
2º ciclos 

3.1 3.5 ----- 

Desenvolvimento profissional contínuo 3º 
ciclo 

3.5 2.5 ---- 

Desenvolvimento profissional contínuo 
secundário 

3.1 3 ---- 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 32 64,1 3,9 

 
 

 
 
 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Tendo presente que à data 14% dos EE não concluiu o 3.º ciclo do ensino básico, e que apenas 29% tem habilitações de nível 
superior, é perfeitamente legítimo pressupor uma baixa literacia digital de muitos dos elementos familiares que acompanham 
os alunos e alunas.  

Pessoal não docente 

Cerca de 70% do pessoal não docente, sobretudo os e as assistentes operacionais, tem uma muito baixa literacia digital, 
coincidindo com uma baixa escolaridade. As evidências que possuímos prendem-se com a utilização, ou não utilização, do e-
mail institucional, só cerca de 30% o usam. 

 
 
 

Comentários e reflexão 
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Verifica-se uma baixa utilização das tecnologias digitais no pessoal não docente, a solução decorrerá da previsível substituição 
dos e das funcionárias por passagem à reforma. O rejuvenescimento do pessoal não docente aumentará o grau médio das suas 
competências digitais. Esperamos também que o plano de formação da Câmara Municipal de Lisboa contemple formação 
nesta área.  

A constituição de equipas Teams para cada ano escolar no 1.º Ciclo poderá motivar um pouco mais o trabalho colaborativo 
entre os professores. Haverá também uma base de recursos digitais para esse ciclo. 

Deverá providenciar-se formação contínua para os professores do 3.º ciclo que manifestaram falta de competências digitais.  

 

 
Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

1- Recolha de informação relevante que retratam o estado da arte digital do Agrupamento, forças, oportunidades, ameaças e 
constrangimentos. 

2- Mitigar as ameaças e os constrangimentos, reforçar os pontos fortes e resolver os problemas relativos aos pontos fracos. 

3- Integrar o digital no pedagógico, melhorar o processo de ensino e aprendizagem com o uso do digital. 

4- Planear, dentro dos recursos financeiros disponíveis, a atualização de algum Hardware e software informático.  

 
 
 

Parceiros 

1- Centro de Formação João Soares. 

2- Ministério da Educação. 

3- Câmara Municipal de Lisboa. 

4- Microsoft. 

 
 
 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Tecnológica e digital 

Ministério da Educação; 
Câmara Municipal de 
Lisboa 

Dotar todos os alunos e 
alunas do Agrupamento 
de computadores e 
internet. 
Formar os AO em 
competências digitais 
básicas, nível A2. 
Possibilitar o uso do digital 
nas salas de aula do 1.º 
ciclo.  
Melhorar o desempenho 
dos equipamentos 
informáticos da EBS Gil 

100% dos e das alunas 
com computadores e 
internet. 
50% dos assistentes 
operacionais com 
competências digitais 
básicas, nível A2. 
Colocar um computador 
ligado a um videoprojector 
em todas as salas do 
primeiro ciclo. 
Colocar 50 discos SSD nos 
computadores da escola. 

1 (três níveis, 1 
= máxima). 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
1 
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Vicente.  
 

 
 

 
Pedagógica 

Centro de Formação João 
Soares; 
Microsoft 

Formar os e as professoras 
em competências 
pedagógicas baseadas no 
digital. 
Possibilitar as formações 
de curta distância nas 
ferramentas do Office 365 

20% dos e das professoras 
formadas.  
 
 
30% dos e das professoras 
formadas. 

1 
 
 
 
2 

 
Organizacional 

Ministério da Educação 

Aplicar as determinações e 
sugestões da tutela ligadas 
com o digital na Unidade 
Orgânica.  

100% dos normativos 
aplicados na Unidade 
Orgânica.  

 
2 

 
 
 

Monitorização e Avaliação 
 

A monitorização e avaliação devem ser feitas por ação, ou seja, percorrem-se todos os quadros relativos a 

cada ação. Trata-se de um método reflexivo e construtivo, pelo que a leitura vertical por quadro se torna mais 

profícua do que uma leitura em tabela horizontal. 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL 

 

 

Auscultação do pessoal docente sobre a estratégia digital do Agrupamento 

  

Objetivos 
1. Envolver o pessoal docente na definição das linhas estratégicas do AEGV 
relativas ao plano de desenvolvimento digital da Escola. 

Metas previstas 1. Envolver o maior número possível de docentes. 

Indicadores de medida 
1. > 30% de envolvidos – meta superada 
2. 20% a 30% de envolvidos – meta alcançada 

Comunicação 1. Um ponto da ordem de trabalho das reuniões de grupo disciplinar. 

Dinâmicas a efetuar 
1. Os grupos disciplinares darão sugestões que ficarão lavradas em ata; 
2. Divulgação e discussão em sede de Conselho Pedagógico. 

 

Cronograma de Monitorização e Avaliação 

Ação 1 Etapas 

Monitorização 1 Outubro 2021 

Monitorização 2 Dezembro 2021 

Monitorização 3 Abril 2022 

Avaliação monitorizada final  Maio 2022 

 

LINHAS DE AÇÃO 

AÇÃO 1 
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Receção digital 

  

Objetivos 
1. Integrar os novos professores e funcionários na organização digital do 
Agrupamento. 

Metas previstas 1. Envolver a totalidade de docentes e funcionários. 

Indicadores de medida 
1. > 95% de envolvidos – meta superada. 
2. < 95% – meta não alcançada. 

Comunicação 

1. Entrega de um guião informativo com os principais procedimentos digitais do 
Agrupamento (e-mail institucional, Teams, Inovar, funcionamento do sistema 
informático da escola e da reprografia, entre outros). 

2. Atualização desse guião sempre que se revelar necessário. 

Dinâmicas efetuadas 

1. Elaboração de um guião digital para a integração dos novos elementos no 
sistema informático o AEGV. 

2. Elaboração/divulgação de tutoriais específicos para cada ferramenta digital. 
3. Organização de uma cadeia de procedimentos nos órgãos de gestão no sentido 

de automatizar a integração dos novos membros nos grupos essenciais (lista 
de distribuição, equipas do Teams, etc.). 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Ação 2 Etapas 

Monitorização 1 Outubro 2021 

Monitorização 2 Dezembro 2021 

Monitorização 3 Abril 2022 

Avaliação monitorizada final  Maio 2022 

 

AÇÃO 2 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA 

 

 

Favorecer Formação Digital interpares e de Curta Duração 

  

Objetivos 

1. Partilha de experiências entre pares sobre a utilidade pedagógica de diferentes 
ferramentas digitais. 
2. Promover a formação de curta duração nas ferramentas digitais mais usadas na 
escola. 
3. Criação de uma base de dados com tutoriais ou links para tutoriais relativos ao 
uso do digital na educação. 
 

Metas previstas 
1. Envolver o maior número possível de docentes. 
2. Desenvolver formações de curta duração.  

Indicadores de medida 

1.  > 30% de professores de cada Departamento Curricular envolvidos – meta 
superada 

2. < 30% professores de cada Departamento Curricular envolvidos – meta não 
alcançada 

Comunicação 

1. Ações de divulgação das reuniões através de comunicações por e-mail. 
2. Criação de uma equipa no Teams para alocar uma base de dados de 

ferramentas digitais, disponível para todo o AEGV. 

Dinâmicas efetuadas 

1. Informação através da distribuição geral de e-mail. 
2. Sessões formação de curta duração, interpares, para exploração em ambiente 

pedagógico de ferramentas digitais. 
3. Criação de uma base de dados de ferramentas digitais que resulte dos 

contributos de todos os docentes. 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Ação 3 Etapas 

Monitorização 1 Novembro 2021 

Monitorização 2 Março 2022 

AÇÃO 3 
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Ação 3 Etapas 

Avaliação monitorizada final  Maio 2022 

 

LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL 

 

 

Manutenção e Desenvolvimento do Sistema OSTicket 

  

Objetivos 
1. Acelerar e monitorizar as intervenções da assistência informática. 
 

Metas previstas 
1. Colocar o maior número possível de reportes de avarias na ferramenta 
OSTicket (gestão digital dos reportes de avaria informática). 

Indicadores de medida 
1. > 90% de envolvidos – meta superada. 
2. < 90% – meta não alcançada. 

Comunicação 
1. Informação sistemática, por correio eletrónico e de viva-voz, sobre a 

necessidade de se fazerem os reportes de avarias no OSTicket.  

Dinâmicas efetuadas 

1. Colocação de um atalho informático para o OSTicket tem todos os ambientes 
de trabalho dos computadores do AEGV. 

2. Colocação de um atalho informático para o OSTicket na página eletrónica do 
AEGV. 

3. Supervisão do fluxo e resolução dos tickets pelo subdiretor do AEGV. 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Ação 4 Etapas 

Monitorização 1 Novembro 2021 

Monitorização 2 Abril 2022 

AÇÃO 4 
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Ação 4 Etapas 

Avaliação monitorizada final  Maio 2022 

 

LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL 

 

 

Manutenção do Parque Informático 

  

Objetivos 
1. Prolongar a vida útil dos equipamentos informáticos do 
AEGV, nomeadamente os computadores de secretárias, os 
servidores e os videoprojectores. 

Metas previstas 
1. Atualizar e substituir o maior número possível de 
equipamentos. 

Indicadores de medida 
1. > 20% de equipamentos atualizados / substituídos – meta superada. 
2. < 20% – meta não alcançada. 

Comunicação 1. Não aplicável. 

Dinâmicas efetuadas 1. Aquisição de dispositivos que permitam a atualização dos equipamentos. 

 

 

  

AÇÃO 5 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES 

Mapeamento 

Ação + - Oportunidades Ameaças 

1 Envolver os docentes 
no PADDE. 

Poucas competências 
digitais dos docentes, 
não lhes permitem 
formular muitas 
sugestões pertinentes. 

Vontade acrescida de usar o 
digital no processo de 
ensino e aprendizagem 
depois da pandemia ter 
obrigado a realizar vários 
momentos de ensino a 
distância. 

Um histórico de 
passividade dos docentes 
quando são chamados a 
intervir no funcionamento 
do AEGV. 

2 Integrar fácil e 
rapidamente os 
neófitos no 
funcionamento 
digital do AEGV. 

Tratando-se de um guião 
pode ser redutor. 

Necessidade dos neófitos 
de usar as plataformas e 
ferramentas digitais do 
AEGV. 

As poucas competências 
digitais de muitos 
profissionais, docentes e 
não docentes. 

3 A eficácia das 
aprendizagens 
interpares. 

Não haver contributos 
realmente importantes. 

Disponibilidade natural 
para se aprender com os 
pares. 

Um clima de escola pouco 
amigo do trabalho 
colaborativo. 

4 Gestão dos pedidos 
de intervenção da 
assistência 
informática. 

A falta de mediação nos 
pedidos pode originar 
solicitações sem 
fundamento. 

Ferramenta digital de fácil 
utilização. 

O hábito de se reportarem 
as avarias diretamente na 
Direção ao subdiretor. 

5 Prolongar a vida útil 
de um parque 
informático que 
caminha para a 
obsolescência. 

Desvio de recursos 
financeiros de outras 
rubricas importantes. 

O AEGV possui alguns 
recursos financeiros. 

Surgir a necessidade de 
uma grande reparação 
num equipamento 
informático que esgote 
esses mesmos recursos 

 

Grau de consecução e impacto 

Ação Grau de consecução Impacto + - 

1 

> 30% do pessoal docente 
envolvido. 

Conduziu a uma reflexão 
alargada e generalizada sobre 
as possíveis estratégias 
digitais do Agrupamento, 
envolvendo, de facto, muitos 

Número alargado de 
envolvido e qualidade 
das contribuições. 

Alguma falta de princípio 
de realidade digital, 
provando a necessidade 
de formação contínua. 
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Ação Grau de consecução Impacto + - 

professores na definição de 
uma área estratégica 
importante do Agrupamento. 

2 

> 95% do pessoal docente 
envolvido. 

Facilitou e acelerou o uso das 
ferramentas e plataformas 
digitais do Agrupamento 
(principalmente: Office 365, 
Inovar+; sistema informático 
interno; OsTicket). 

Mais eficiência no uso 
das plataformas e 
ferramentas digitais. 

Nada a referir. 

3 

< 10% do pessoal docente 
envolvido na formação 
interpares. 
 
> 30% do pessoal docente 
envolvido na utilização dos 
tutoriais e nas formações 
de muito curta duração em 
Office 365 (medida 
acrescentada). 

Impacto muito reduzido. 
 
 
 
Impacto significativo, depois 
desta medida houve menos 
pedidos de ajuda aos 
elementos da Direção sobre o 
modo de funcionamento de 
plataformas e ferramentas 
digitais.  

Alguns professores 
(cerca de 10) criaram 
tutoriais interessantes. 
 
As aprendizagens 
sustentáveis realizadas 
pelo pessoal docente.  

Fraca participação, que 
em parte se compreende 
pela falta de 
competências digitais de 
muitos dos professores e 
professoras da nossa 
escola.  
 
Nada a referir.  

4 

> 95% do pessoal docente 
envolvido. 

Facilitou e acelerou as 
reparações digitais. 

Aumentou a 
operacionalidade do 
parque informático do 
Agrupamento. 

Nada a referir. 

5 

> 30% de equipamentos 
informáticos atualizados. 

Prolongou e melhorou o 
funcionamento do parque 
informático do Agrupamento. 

Manter o nosso parque 
informático, com mais 
de 10 nos, ainda em 
boas condições de 
funcionamento.  

Nada a referir de 
significativo, mas no 
âmbito do PRR vão ser 
colocados novos 
computadores nas áreas 
administrativa e de 
gestão, se o 
Agrupamento tivesse 
tido conhecimento 
atempado desta ação, 
não teria feito um 
investimento financeiro 
significativo na 
atualização de bastantes 
equipamentos.  

 

 Reformulação/Validação 
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Ação Validação Reformulação Descontinuidade Nova ação 

1     

2     

3  Tendo em consideração a 
fraca adesão à formação 
interpares, optou-se por 
organizar tutoriais relativos 
ao programa Inovar+ e 
Teams, explicando a forma 
de resolver as tarefas mais 
importantes.  
O Agrupamento assegurou 
também, através da empresa 
que lhe presta assistência 
informática, formação de 
muito curta duração, 
certificada pela Microsoft, 
sobre o uso pedagógico do 
digital, sobretudo em 
contexto de sala de aula e no 
ensino a distância.  

  

4     

5     

 

Balanço final 

Ação Impacto final Grau de eficácia Ação futura 

1 

Maior consciência e envolvimento 
do pessoal docente na definição 
da estratégia digital do 
Agrupamento. 

Elevado.  

Realizar o máximo de formação 
contínua certificada na área do 
digital. Continuar a envolver o 
pessoal docente nas opções digitais 
que vierem a ser tomadas pelos 
orgãos de gestão do Agrupamento. 

2 

Inserção mais rápida e precisa do 
pessoal docente e não docente no 
ecossistema digital do 
Agrupamento. 

Elevado. 

Atualizar e continuar a entregar o 
guião digital aos novos 
funcionários.  

3 Fraco, na formação interpares. Baixo / médio.  Produzir mais tutorais e renovar a 
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Ação Impacto final Grau de eficácia Ação futura 

Médio nas formações de muito 
curta duração e nos tutoriais.  

parceria com a Microsoft para 
formações de muito curta duração 
relativas ao Office 365.  

4 
Tornou mais célere e precisa a 
assistência informática.  Elevado. 

Manter esta ferramenta e 
incentivar o pessoal docente e não 
docente a usá-la sempre.  

5 

Prolongou e melhorou o 
funcionamento de muitos 
equipamentos informáticos. 

Elevado. 

Manter o nível de assistência 
informática que existe no 
agrupamento. Fazer uma gestão 
eficiência dos equipamentos 
recebidos dentro do Plano de 
Recuperação e Resiliência.  

 


