
Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA Ponderação 40%

Indicador 

OO1: Garantir a realização das 

atividades programadas para as 

Infraestruturas Desportivas (ID), 

afetas à DRJD (OE1)

Ind 1 100%
Número de falhas imputáveis aos 

serviços da DRJD 

Menos de 10 

falhas

Relatório anual da 

Direção Serviços 

Gestão 

Infraestruturas 

Desportivas (DSGID)

 x < 10  10 ≤ x <15 x ≥ 15

Ponderação 25%

 002: Garantir a participação de 

jovens em programas e eventos de 

cariz juvenil (OE2 + OE3)

Ind 2 100% N.º de jovens 1500 Jovens

Listagem de jovens 

participantes da 

Direção de 

Juventude (DJ)

 x  ≥ 1550 
 1500 ≤ x ≤ 

1549 
x < 1500

Ponderação 25%
 003 : Intensificar a prestação de 

informação aos estudantes do 

Gabinete do Ensino Superior 

(OE2+OE3)

Ind 3 100% N.º de sessões 19 Sessões
Registo de sessões 

efetuadas
>21 x>19 <19

Ponderação 25%

004: Melhorar a comunicação da 

DRJD. (OE1) 
Ind 4 100%

Número de informações 

enviadas/publicadas
360 Comunicações

Relatório de registos 

da Direção de 

Serviços da Apoio às 

Atividades 

Desportivas (DSAAD)

> 360 300-360 < 300

Ponderação 25%

OE 3 - Assegurar políticas de educação não formal e de nível superior.

OE 4 - Promover a atividade fisica e desportiva para todos os cidadãos.

ESTRUTURA DO SIADAP RAM 1 - 2014

Missão: Apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental nas áreas da juventude, do desporto e do ensino superior, promovendo a participação dos jovens em 

todos os domínios da vida social e o fomento da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Visão: Formar para uma sociedade ativa e de boas práticas.

Secretaria: Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

Objectivos estratégicos da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) para o ano 2014 : 

OE 1 – Melhorar a qualidade do trabalho e dos serviços prestados pela DRJD.

Desvios 
Concretização

Resultado
ClassificaçãoObjectivos operacionais

OE 2 – Promover a formação de cidadãos ativos.

Meta 2013
Fonte de 

Verificação
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Superou Atingiu Não atingiu

OE 3 - Assegurar políticas de educação não formal e de nível superior.

OE 4 - Promover a atividade fisica e desportiva para todos os cidadãos.

ESTRUTURA DO SIADAP RAM 1 - 2014

Missão: Apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental nas áreas da juventude, do desporto e do ensino superior, promovendo a participação dos jovens em 

todos os domínios da vida social e o fomento da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Visão: Formar para uma sociedade ativa e de boas práticas.

Secretaria: Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

Objectivos estratégicos da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) para o ano 2014 : 

OE 1 – Melhorar a qualidade do trabalho e dos serviços prestados pela DRJD.

Desvios 
Concretização

Resultado
ClassificaçãoObjectivos operacionais

OE 2 – Promover a formação de cidadãos ativos.

Meta 2013
Fonte de 

Verificação

 EFICIÊNCIA Ponderação 30%

005 : Desenvolver procedimentos 

de controlo e avaliação da gestão 

das ID.(OE1)

Ind 6 100%
 Número de procedimentos 

implementados 

Implementação de 

3 procedimentos 

Relatório anual 

(DSGID)
x ≥ 3 x = 1 ou 2 x = 0 

Ponderação 20%

 006: Estabelecer parcerias 

públicos - privadas com entidades 

com intervenção transversal em 

sectores fundamentais da 

juventude. (OE2 e OE3)

Ind 7 100%
N.º de parcerias anuais 

estabelecidas
3 parcerias

Relação das 

parecerias 

estabelecidas 

formal e 

informalmente

 x  ≥ 5  3 ≤ x ≤ 4 x < 3

Ponderação 20%

Ind 8 50%
% de estudantes candidatos ao 

ensino superior

12% do total de 

estudantes ao 

ensino superior

Relatórios Tipo >14% X > 11% <12%

Ind 9 50%
Serviço disponibilizado durante o 

mês de novembro

Disponibilizar o 

questionário on-

line durante o mês 

de novembro

Relatórios Tipo
>  anterior a 

novembro

> no mês de 

novembro

> depois do 

mês de 

novembro

Ponderação 20%

OO8: Implementar canais de 

comunicação.( OE1)
Ind 10 100% Número de canais implementados

Implementação de 

3 procedimentos 

Estatísticas de 

utilização (DSAAD)
> 3 x=3 x ‹ 3

Ponderação 20%

007: Melhorar a prestação de 

Serviços do Gabinete do Ensino 

Superior. (OE1)
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Superou Atingiu Não atingiu

OE 3 - Assegurar políticas de educação não formal e de nível superior.

OE 4 - Promover a atividade fisica e desportiva para todos os cidadãos.

ESTRUTURA DO SIADAP RAM 1 - 2014

Missão: Apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental nas áreas da juventude, do desporto e do ensino superior, promovendo a participação dos jovens em 

todos os domínios da vida social e o fomento da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Visão: Formar para uma sociedade ativa e de boas práticas.

Secretaria: Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

Objectivos estratégicos da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) para o ano 2014 : 

OE 1 – Melhorar a qualidade do trabalho e dos serviços prestados pela DRJD.

Desvios 
Concretização

Resultado
ClassificaçãoObjectivos operacionais

OE 2 – Promover a formação de cidadãos ativos.

Meta 2013
Fonte de 

Verificação

OO9: Controlar as subvenções a 

atribuir às entidades beneficiárias. 

(OE1+OE4)

Ind 11 100%
Número de ferramentas de 

apuramentos e controlos efetuados 

Implemetação de 1 

ferramenta por 

apuramento e 

controlo

Ferramentas criadas 

(DSAAD)
> 5 x=5 x ‹ 5

Ponderação 20%

QUALIDADE Ponderação 30%

0010: Melhorar os serviços 

prestados nas ID. (OE1+OE4)
Ind 12 100%

 Percentagem de participação em 

ações de sensibilização/formação 

dos trabalhadores afetos às ID  

Participação de 

50% dos 

trabalhadores, em 

funções, nas ID

Base de dados 

(DSGID)
x ≥ a 50%  40% ≤x< 50% x < 40%

Ponderação 25%

0011: Garantir uma avaliação 

satisfatória dos participantes nos 

eventos e programas juvenis. 

(OE1+OE2+OE3)

Ind 13 100%
Taxa média de satisfação dos 

inquiridos
65% Questionários (DJ)  x  ≥  70%  65%  ≤  69% x < 65%

Ponderação 25%

0012: Garantir a satisfação dos 

utentes do Gabinete do Ensino 

Superior (OE1)

Ind 14 100%
Índice de satisfação, na escala de 1 

a 5

Atingir um nível de 

satisfação 4

Inquéritos aos 

utentes 

relativamente à 

qualidade do serviço 

prestado

 ≥ 4,4 x=4 x ‹ 4

Ponderação 25%
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Superou Atingiu Não atingiu

OE 3 - Assegurar políticas de educação não formal e de nível superior.

OE 4 - Promover a atividade fisica e desportiva para todos os cidadãos.

ESTRUTURA DO SIADAP RAM 1 - 2014

Missão: Apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental nas áreas da juventude, do desporto e do ensino superior, promovendo a participação dos jovens em 

todos os domínios da vida social e o fomento da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Visão: Formar para uma sociedade ativa e de boas práticas.

Secretaria: Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

Objectivos estratégicos da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) para o ano 2014 : 

OE 1 – Melhorar a qualidade do trabalho e dos serviços prestados pela DRJD.

Desvios 
Concretização

Resultado
ClassificaçãoObjectivos operacionais

OE 2 – Promover a formação de cidadãos ativos.

Meta 2013
Fonte de 

Verificação

OO13: Aumentar o indíce de 

satisfação do público alvo da 

DSAAD (OE1)

Ind 15 100%
Taxa média de satisfação dos 

inquiridos
50%

Inquéritos aos 

utilizadores dos 

canais de 

comunicação

> 50 45-50 < 45

Ponderação 25%

N.º RH

1

10

38

0

0

0

0

3

6

63

2

151

274

OBS: A exercer funções na DRJD 2014

0,00 €

Técnico informática 

Assistente Técnico

Técnico Superior 

Técnico Diagnóstico Terapêutica

Especialista de Informática 

TOTAL

Aquisição de bens e serviços

Outras despesas correntes

4.350.000,00 €

178.300,00 €

Despesas de capital

TOTAL

Encarregado Operacional

Assistente Operacional

Coordenador Especialista

Coordenador Técnico

3.092.500,00 €

Dirigentes - Direcção Superior

Dirigentes - Direcção Intermédia 

 Recursos Humanos 

Despesas com o pessoal

27.981.138,00 €

17.500,00 €

Meios disponíveis

Encarregado de Pessoal Auxiliar

PIDDAR

Outros Investimentos

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 

2014

RECURSOS FINANCEIROS - 

2014

31.269.438,00 €
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