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SIGLÁRIO 

ADSE – Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública  

AE – Atividade Estratégica  

AGIR-RH – Aplicação Informática de Gestão Integrada de Recursos  

ALRAM – Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira  

ANE – Atividade Não Estratégica  

CEF – Cursos de Educação e Formação  

CGA – Caixa Geral de Aposentações  

CTT – Correios de Portugal  

DSOP – Direção de Serviços de Organização e Planeamento 

DAT – Divisão de Apoio Técnico  

DEPJ – Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos  

DGD – Divisão de Gestão Docente  

DLE – Delegação Escolar  

DLR – Decreto Legislativo Regional  

DR – Diretor Regional  

DRE – Direção Regional de Educação  

DRHAE – Divisão de Recursos Humanos das Áreas Escolares  

DRHSE – Divisão de Recursos Humanos dos Serviços e Escolas  

DRI – Direção Regional de Informática  

DRPRI-GD – Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas – Gabinete do Diretor  

DRPRI-MA - Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas – Manutenção  

IQ, IP-RAM – Instituto para a Qualificação, IP-RAM  

DRIG – Direção Regional de Inovação e Gestão 

DSRHD – Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes  

DSRH – Direção de Serviços de Recursos Humanos  

EB123S – Escolas dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário  

ECDRAM – Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira  

EPE – Entidade Pública Empresarial  

FAQ – Frequent Asked Questions (Perguntas mais frequentes)  

GUG – Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE 

GS – Gabinete do Secretário Regional de Educação  

IEM – Instituo de Emprego da Madeira  

IP – Instituto Público  

IP-RAM – Instituto Público da Região Autónoma da Madeira  

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social  

IRE – Inspeção Regional de Educação  

JORAM – Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira  

OE – Objetivo Estratégico  

OO – Objetivo Operacional  

PA – Plano de Atividades  

PAEF – Plano de Ajustamento Económico e Financeiro  

PT – Portugal Telecom  

QZP – Quadro de Zona Pedagógica  

RAA – Região Autónoma dos Açores  

RAM – Região Autónoma da Madeira  

RHD – Recursos Humanos Docentes  

RPA – Requisição de Processos ao Arquivo (aplicação informática)  

SCI – Sistema de Controlo Interno  

SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira  

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública  

SIADAP-RAM – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional 

Autónoma da Madeira  

SIADAP-RAM1 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública Regional  

SIADAP-RAM2 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública Regional  

SIADAP-RAM3 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública 

Regional  

SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública  

SIOE – Sistema de Informação da Organização do Estado  

SRE – Secretaria Regional de Educação  

SRPF – Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 

SS – Segurança Social 
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ESTRUTURA DO PLANO 

O Plano de Atividades para 2016 (PA2016), instrumento essencial da gestão operacional 

no cenário organizacional contemporâneo, foi elaborado em articulação com o sistema 

integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da 

Madeira (SIADAP-RAM), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 

de dezembro. 

No primeiro tópico, apresenta-se a estrutura organizacional da Direção Regional de 

Inovação e Gestão (DRIG), expondo respetivamente a sua missão, a visão e os seus valores, 

assim como os serviços prestados e as partes interessadas (stakeholders).  

No segundo tópico listam-se os objetivos estratégicos e operacionais definidos na 

estrutura do SIADAP-RAM 1 da DRIG, para o ano de 2016.  

Seguidamente, é sintetizada a atividade da DRIG, designadamente as tarefas que 

visam a concretização dos objetivos operacionais definidos com base nos objetivos estratégicos, 

evidenciando como é assessorada cada unidade orgânica.  

Finalmente, no último tópico, referenciam-se os recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento das atividades da direção regional.  
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METODOLOGIA  

A preparação do PA2016 iniciou-se no decorrer do último trimestre do ano de 2015, 

tendo apenas sido consubstanciada no presente documento, datado de 18 de maio de 2016 (1), 

em consequência da reformulação da orgânica da DRIG, em termos de estrutura nuclear e 

flexível, definição de competências, atribuições e respetivos responsáveis, a qual foi operada 

por intermédio do Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2015/M, de 11 de novembro, que veio 

aprovar a orgânica da Secretaria Regional de Educação, e no qual se prevê a criação da 

DRIG, do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2016/M, de 28 de janeiro, diploma que aprovou 

a orgânica desta direcção regional, da Portaria Conjunta das Secretarias Regionais das 

Finanças e da Administração Pública e de Educação n.º 67 /2016, de 25 de fevereiro, que veio 

definir a sua estrutura nuclear, e do Despacho n.º 70/2016, de 26 de fevereiro, que veio definir a 

sua respetiva estrutura flexível. 

O presente documento foi desenvolvido a partir dos objetivos estratégicos e respetivos 

objetivos operacionais consubstanciados na estrutura do SIADAP-RAM 1 da DRIG para o 

presente ano, cujo documento final apenas foi submetido, pelos motivos acima enunciados, a 

aprovação do Secretário Regional de Educação, a 28 de abril de 2016.  

Na prossecução dos objetivos aí referidos, em cuja génese foram envolvidos todos os 

dirigentes da DRIG, foram identificadas as atividades estratégicas e não estratégicas, respetivas 

métricas, fontes de verificação e responsabilidades, sendo feita alusão à calendarização, às 

responsabilidades e às pessoas envolvidas.  

O processo de elaboração do plano iniciou-se com a preparação (criação de mapas) 

e divulgação (através de correio eletrónico) dos instrumentos de recolha de dados com base 

nos quais foi efetuado um levantamento das atividades estratégicas e não estratégicas em 

todas as unidades orgânicas.  

A informação recolhida foi posteriormente sistematizada e harmonizada num processo 

de diálogo permanente com os dirigentes das unidades orgânicas.  

A coordenação da elaboração do plano de atividades para 2016, assim com do 

SIADAP-RAM 1 que esteve na sua base, foi da responsabilidade da Divisão de Apoio Técnico.  

  

 
(1) Elaborado na sequência da comunicação do aprovação do SIADAP-RAM 1, por parte do Secretário 

Regional de Educação, com o registo de entrada nesta direcção regional n.º 6898/2016, de 16 de maio. 
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I – NOTA INTRODUTÓRIA 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ATRIBUIÇÕES E RESPONSÁVEIS 

De acordo com o disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2016/M, de 28/01, a 

DRIG, é no âmbito da Secretaria Regional de Educação, o organismo responsável, num cenário 

de sistema centralizado de gestão, pelas políticas de desenvolvimento e valorização de recursos 

humanos definidas para a administração pública regional, coordenando e apoiando a 

respetiva implementação, tendo por atribuições:  

a) Promover as políticas de desenvolvimento da administração, gestão e valorização 

de recursos humanos definidas para a administração pública regional no quadro 

da SRE, coordenando e apoiando os seus serviços na respetiva implementação; 

b) Assegurar o relacionamento com as organizações representativas dos 

trabalhadores, dentro dos limites fixados na lei, sobre o direito de negociação 

coletiva da Administração Pública; 

c) Harmonizar a política geral da Administração Pública com as medidas a adotar nas 

áreas docente e não docente dos estabelecimentos de educação e ensino da 

R.A.M., emanando orientações em sede de recursos humanos e remunerações e 

procedendo ao respetivo acompanhamento; 

d) Prosseguir a política de estabilidade dos mapas e quadros de pessoal dos 

estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e privada, das 

instituições particulares de solidariedade social com valência na educação e das 

escolas profissionais; 

e) Promover ações que visem a produção de conhecimento e inovação, sustentada 

numa gestão integrada e sistémica do capital humano da SRE; 

f) Garantir o contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de informação e de apoio à 

tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional; 

g) Promover o reforço da autonomia e responsabilidade das escolas, potenciando 

sinergias entre os diferentes intervenientes do sistema educativo regional num 

quadro de rigor e qualidade, sustentado numa melhoria contínua; 

h) Monitorizar e avaliar a qualidade do desempenho organizacional resultante das 

políticas expressas nas alíneas anteriores num quadro de rigor orçamental e de 

melhoria do serviço público. 

No desenvolvimento do seu modelo organizacional e no âmbito da sua estrutura 

hierarquizada, em consonância com o disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º 

5/2016/M, conjugado com a Portaria Conjunta das Secretarias Regionais das Finanças e da 

Administração Pública e de Educação n.º 67 /2016, de 25 de fevereiro, já com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 211/2016, de 18 de maio, a DRIG compreende as seguintes 

unidades orgânicas: 
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Direção de Serviços de Recursos Humanos 

A Direção de Serviços de Recursos Humanos, abreviadamente designada por DSRH, é a 

unidade orgânica de coordenação e apoio à DRIG na área de recursos humanos não 

docentes. 

Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes 

A Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes, abreviadamente designada por 

DSRHD é a unidade orgânica de coordenação e apoio à DRIG na área dos recursos 

humanos docentes e da administração e gestão das escolas. 

Direção de Serviços de Organização e Planeamento 

A Direção de Serviços de Organização e Planeamento, abreviadamente designada por 

DSCPG, é a unidade orgânica de coordenação e apoio à DRIG em matéria de 

planeamento estratégico e organizacional, de controlo interno, de gestão dos recursos 

patrimoniais e documentais e de processamento de remunerações, abonos e regalias 

sociais. 

Na dependência desta direção de serviços funciona o Gabinete de Apoio à 

Organização e Planeamento do Sistema Educativo, o qual estabelece interação de 

forma transversal entre os diversos departamentos da Secretaria Regional de Educação, 

designadamente no âmbito da política educativa, avaliação dos estabelecimentos de 

educação e de ensino, avaliação do desempenho dos profissionais de educação e 

reforço da autonomia das escolas. 

Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira 

O Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira, abreviadamente 

designado por OERAM, é a unidade orgânica de apoio técnico à formulação, 

acompanhamento e avaliação do sistema educativo regional. 

 

Por seu turno, de acordo com o disposto no Despacho n.º 70/2016, de 26 de fevereiro, 

da Secretaria Regional de Educação, a estrutura flexível da DRIG integra as seguintes unidades 

orgânicas:  

Divisão de Apoio Técnico 

A Divisão de Apoio Técnico é o órgão com funções de assessoria e de apoio 

especializado ao Diretor regional, à Direção regional e aos órgãos de gestão das 

escolas. 
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Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos 

A Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos é um órgão com funções exclusivas de mera 

consulta jurídica. 

Divisão de Recursos Humanos de Serviços e Escolas 

A Divisão de Recursos Humanos de Serviços e Escolas é uma unidade orgânica que 

presta apoio à DSRH na área do pessoal não docente das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e do ensino secundário e dos serviços simples da SRE. 

Divisão de Recursos Humanos das Áreas Escolares 

A Divisão de Recursos Humanos das Áreas Escolares é uma unidade orgânica que presta 

apoio à DSRH na área do pessoal não docente das delegações escolares, 

estabelecimentos de educação e de ensino das áreas escolares. 

Divisão de Gestão Docente 

A Divisão de Gestão Docente é uma unidade orgânica que presta apoio à DSRHD na 

área do pessoal docente. 

Divisão de Gestão Patrimonial e Documental 

A Divisão de Gestão Patrimonial e Documental é uma unidade orgânica que presta 

apoio à DSCPG na área de gestão do património mobiliário, arquivo e expediente da 

DRIG. 

 

 Os responsáveis por cada uma das unidades orgânicas supra identificadas são os 

seguintes: 

Diretor Regional 

o Carlos Alberto de Freitas Andrade 

Chefe de Divisão de Apoio Técnico 

o Carlos Miguel Vasconcelos de Ponte 

Chefe de Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos 

o Filipa Maria de França Galvão Abreu Gomes 

Diretor de Serviços de Recursos Humanos Docentes 

o João Diogo Figueira Ribeiro Pereira 

Chefe de Divisão de Gestão Docente 

o Maria Guida Pina Jesus Fernandes 
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Direção de Serviços de Recursos Humanos  

o Elizabeth Vieira Pereira Gonçalves 

Divisão de Recursos humanos das Escolas e Serviços 

o Sílvia Cristina Rego de França Dória 

Divisão de Recursos Humanos das Áreas Escolares 

o Élia Maria Xavier de Freitas 

Direção de Serviços de Organização e Planeamento 

o (lugar vago) 

Chefe de Divisão de Gestão Patrimonial e Documental 

o Maria Isabel Espírito Santo 

Coordenadora do Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do 

Sistema Educativo Regional 

o Albertina Freitas 

Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira 

o Maria João Vieira Rodrigues de Freitas 
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 Os elementos estruturantes na formulação das atividades da DRIG, com vista à 

prossecução dos seus objetivos estratégicos são os seguintes:  

 

  

Missão 

Criar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da 

administração e gestão das organizações do sistema educativo com 

foco na gestão sistémica e integrada de recursos humanos, promotora 

de uma Educação sustentada no conhecimento e na inovação 

Visão Afirmar-se como um serviço público que promova a melhoria da 

qualidade do sistema educativo regional. 

Valores 
 Inovação                                                                                          

Responsabilidade                                Transparência                                                    

Eficiência 
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3. CLIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS 

No desenvolvimento da sua atividade a DRIG presta vários serviços a um conjunto 

diversificado de clientes cuja síntese consta da listagem seguinte: 

Clientes Externos Serviços Prestados 

SRE 

 Intituto para a Qualificação, IP-RAM  

 Direção Regional da Juventude e 

Desporto  

 Conservatório – Escola Profissional das 

Artes da Madeira – Engenheiro Luiz 

Peter Clode  

 Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes  

 Autorização de mobilidade de pessoal docente e não 

docente  

 Coordenação dos processos de elaboração dos Balanços 

Sociais  

 Gestão do mapa único de recursos humanos da SRE, à 

exceção das escolas profissionais indicadas  

 Levantamentos estatísticos  

 Orientações sobre o SIADAP, LTFP, carreira de pessoal 

docente e processamento de abonos e regalias sociais  

 Reuniões de monitorização em sede de recursos humanos e 

remunerações  

 Gabinete do Secretário Regional de 

Educação 

 Direção Regional de Educação  

 Direção Regional de Planeamento, 

Recursos e Infraestruturas  

 Atribuição da equiparação a bolseiro e licença sabática  

 Autorização de mobilidade de pessoal docente  

 Elaboração dos Balanços Sociais  

 Emissão de declarações  

 Gestão da aplicação de registo biométrico da assiduidade 

do trabalhador  

 Gestão de carreiras (mobilidades, faltas, licenças, 

atualização do histórico do trabalhador…)  

 Gestão de trabalhadores colocados ao abrigo de 

programas ocupacionais para desempregados/estágios 

profissionais do IEM  

 Gabinete do Secretário Regional de 

Educação  

 Direção Regional de Educação  

 Direção Regional de Planeamento, 

Recursos e Infraestruturas 

 Gestão do mapa único de recursos humanos da SRE  

 Orientações sobre o SIADAP, LTFP e carreira de pessoal 

docente  

 Processamento de abonos e regalias sociais  

 Processamento de execuções fiscais e judiciais  

 Qualificação de acidentes de trabalho  

 Realização de procedimentos concursais de docentes e 

não docentes  

 Inscrição de beneficiários titulares e familiares na ADSE  

 Reuniões de monitorização em sede de recursos humanos e 

remunerações 

 Delegações escolares 

 Apoio técnico e jurídico a nível de recursos humanos 

docentes e não docentes, administração e gestão das 

escolas e processamento de abonos e regalias sociais  

 Apoio técnico na operacionalização do regulamento 

arquivístico  

 Apoio técnico na organização dos processos individuais dos 

trabalhadores  

 Autorização de ajudas de custo  

 Autorização de mobilidades de recursos humanos docentes 
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e não docentes  

 Elaboração do mapa das atividades homogéneas e do 

respetivo relatório de auto avaliação  

 Gestão de recursos humanos docentes  

 Gestão de trabalhadores colocados ao abrigo de 

programas ocupacionais para desempregados e estágios 

profissionais do IEM  

 Gestão dos mapas únicos concelhios de recursos humanos 

não docentes  

 Instrução de processos de execuções fiscais e judiciais  

 Instrução de processos contenciosos  

 Inventariação de bens móveis  

 Orientações sobre o SIADAP RAM, LTFP carreira docente e 

processamento de abonos e regalias sociais  

 Procedimentos necessários à aquisição de bens duradouros 

e não duradouros e inventariáveis  

 Procedimentos necessários à instalação e reparação de 

equipamentos administrativos e conservação de 

instalações  

 Qualificação de acidentes de trabalho  

 Realização da avaliação do desempenho dos delegados 

escolares  

 Realização de procedimentos concursais de docentes e 

não docentes  

 Realização do processo de avaliação do desempenho - 

SIADAP-RAM (atribuição e validação da avaliação do 

desempenho dos Delegados Escolares e validação da 

avaliação dos trabalhadores)  

 Reuniões de monitorização em sede de recursos humanos e 

remunerações  

 Escolas do 1º ciclo do ensino básico 

com ou sem unidades de educação 

pré-escolares da rede pública  

 

 Creches, jardins-de-infância e 

infantários da rede pública 

 Apoio técnico e jurídico a nível de recursos humanos 

docentes e não docentes, administração e gestão das 

escolas  

 Apoio técnico na operacionalização do regulamento 

arquivístico  

 Autorização de ajudas de custo  

 Autorização de horas extraordinárias  

 Autorização de licenças  

 Autorização de mobilidades de docentes e não docentes  

 Emissão de declarações  

 Gestão de trabalhadores colocados ao abrigo de 

programas ocupacionais para desempregados do IEM  

 Gestão dos mapas únicos concelhios de recursos humanos 

não docentes  

 Instrução de processos contenciosos  

 Qualificação de acidentes de trabalho  

 Realização de procedimentos concursais de docentes e 

não docentes  

 Verificação do processamento de abonos e regalias sociais  

 Apoio técnico e jurídico a nível de recursos humanos 

docentes e não docentes, administração e gestão das 

escolas e processamento de abonos e regalias sociais  

 Apoio técnico na operacionalização do regulamento 

arquivístico  

 Apoio técnico na organização dos processos individuais dos 
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trabalhadores 

 Escolas dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico com unidades de educação 

pré-escolar  

 

 Escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e ensino secundário da rede 

pública 

 Autorização de acumulações de docentes  

 Autorização de estágios curriculares a formandos dos cursos 

CEF  

 Autorização de horas extraordinárias a partir de 5 horas 

docentes  

 Autorização de licenças de docentes e não docentes  

 Autorização de mobilidades de docentes e não docentes  

 Avaliação do desempenho dos presidentes dos conselhos 

executivos/ diretores de escola/ presidentes das comissões 

instaladoras ou provisórias  

 Gestão de trabalhadores colocados ao abrigo de 

programas ocupacionais para desempregados e estágios 

profissionais do IEM  

 Gestão dos mapas únicos concelhios de recursos humanos 

não docentes  

 Instrução de processos contenciosos  

 Orientações sobre o SIADAP, LTFP, carreira de pessoal 

docente e processamento de abonos e regalias sociais  

 Realização de procedimentos concursais de docentes e 

não docentes  

 Reuniões de monitorização em sede de recursos humanos e 

remunerações 

Setor Privado 

 Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS)  

 Escolas particulares  

 Escolas profissionais privadas 

 Apoio técnico e jurídico a nível de recursos humanos 

docentes e não docentes 

 Autorização de acumulações de docentes  

 Autorização de mobilidades de docentes   

 Emissão de certidões e declarações  

 Informatização de dados de docentes  

 Mobilidade de docentes   

 Homologação de direcções pedagógicas 

Administração Regional e Local  

 Serviços de Administração Regional e 

Local 

 Autorização de mobilidade de docentes e não docentes  

 Orientações sobre a carreira de pessoal docente  

 Levantamentos estatísticos  

 Direção Regional de Administração 

Pública e Modernização 

Administrativa 

 Envio de relatório síntese sobre o SIADAP  

 Envio do Balanço Social  

Administração Pública Central  

 Direção-Geral da Administração 

Escolar do Ministério da Educação e 

Ciência 

 Autorização de mobilidades de docentes e não docentes  
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4. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

No exercício da sua ação pública a DRIG relaciona-se com diversas partes interessadas 

(stakeholders) que contribuem para a prestação de serviços ou são destinatários desses serviços.  

 

Principais stakeholders envolvidos na atividade da DRIG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES 
INTERESSADAS 

População 
em geral 

Associações 
sindicais 

Tribunais 

Solicitadores 
de execução 

Empresas 
privadas 

Provedor de 
justiça 

Instituições de 
ensino superior 

Organismos da 
adminsitração 

pública da 
R.A.A. 

Imprensa 
nacional casa 

da moeda 

Organismos da 
A.P.Central, 

regional e local 

Estabelecimentos 
de educação/ 

ensino 

Organismos 
da AP da 

R.A.M. 
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II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 

No atual contexto da Administração Pública Regional, e de acordo com o Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21/12, foram definidos 5 objetivos estratégicos e 35 

objetivos operacionais, apresentados na estrutura do SIADAP-RAM 1 da DRIG, para o ano de 

2016. 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

OE I – Assegurar a estabilidade dos Recursos Humanos, enquanto fator determinante para a 

qualidade do sistema educativo regional (OO1; OO2; OO3 e OO4)  

OE II – Assegurar a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos da S.R.E. (OO5; OO6; OO7; OO8; OO9; OO10; OO11; OO12; 

OO13 e OO14)  

OE III – Contribuir para a inovação organizacional e o desenvolvimento da administração e 

gestão dos estabelecimentos de educação e ensino da R.A.M. (OO15; OO16; OO17; OO18; OO19 e 

OO20) 

OE IV – Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à 

tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional (OO21; OO22; OO23; OO24; OO25; 

OO26; OO27; OO28; OO29; OO30 E OO31) 

OE V – Melhorar a qualidade da informação disponibilizada e a produção do conhecimento 

sobre o sistema educativo regional (OO32; OO33; OO34 e OO35) 

 

2. OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO) 

EFICIÊNCIA 

OO1 – Propor a alteração do regime de concursos do pessoal docente para o ano escolar 

2016/2017. 

OO2 – Desenvolver os procedimentos relativos ao concurso do pessoal docente de 2016/2017 

de acordo com o novo enquadramento legal 

OO3 – Promover a alteração ao regime de mobilidade do pessoal docente 

OO8 – Desencadear os mecanismos legais para efeitos de revisão e atualização dos rácios de 

pessoal não docente 

OO10 – Monitorizar as políticas de gestão de recursos humanos não docentes 

OO11 – Assegurar a realização do procedimento de afetação nas áreas escolares 

OO20 – Promover a descentralização da elaboração e atualização dos mapas de pessoal 

não docente 

OO26 – Apurar o n.º de efetivos reais não docentes dos serviços, estabelecimentos de 

educação e de ensino público 

OO30 – Contribuir para o reforço e a melhoria da produção e sistematização da informação 

estatística e o desenvolvimento de estudos que permitam avaliar e acompanhar a evolução 

do sistema educativo regional 

OO34 – Dinamizar e participar em parcerias/protocolos que contribuam para o 
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desenvolvimento da investigação e a promoção do conhecimento 

QUALIDADE 

OO4 – Proceder ao levantamento das necessidades dos recursos humanos não docentes 

OO5 – Propor uma alteração legislativa tendente à desburocratização do atual modelo de 

avaliação docente, reestruturando esse modelo no que concerne à sua componente externa 

OO6 – Proceder ao acompanhamento da implementação da alteração do regime de 

avaliação do pessoal docente 

OO7 – Desencadear os mecanismos legais de alteração do regime jurídico do pessoal não 

docente sob o referencial de um modelo de gestão integrada de recursos humanos não 

docentes de âmbito concelhio 

OO9 – Desencadear os mecanismos legais com vista à adequação da Portaria de 

adaptação aos estabelecimentos de educação/ensino do Sistema de Avaliação de 

Desempenho do pessoal não docente, decorrente da adaptação à R.A.M. do SIADAP em 

vigor 

OO12 – Emanar orientações e esclarecimentos acerca das alterações introduzidas pelo 

diploma que adapta à R.A.M. o SIADAP dos trabalhadores da administração pública 

OO13 – Promover a formação profissional como estratégia de reforço das competências nas 

dimensões técnicas, relacionais e comportamentais dos trabalhadores não docentes 

OO14 – Desenvolver o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DRIG 

OO15 – Apresentar uma proposta de alteração do atual modelo de direção, administração e 

gestão 

OO24 – Incrementar as funcionalidades da aplicação informática recursos humanos AGIR no 

suporte à gestão dos recursos humanos não docentes, dos serviços e dos estabelecimentos de 

educação e de ensino público. 

OO25 – Promover a atualização do cadastro dos trabalhadores não docentes dos 

estabelecimentos de educação e ensino provados bem como garantir a parametrização da 

aplicação informática de suporte à gestão dos recursos humanos para receber aqueles 

dados. 

OO27 – Proceder à revisão dos documentos modelo existentes no âmbito da gestão de 

recursos humanos docentes e propor a criação de novos formulários 

OO28 – Proceder à atualização constante da base de dados AGIR e demais informação 

referente aos recursos humanos docentes da SRE 

OO29 – Criar uma base de dados de controlo dos acidentes de trabalho por forma a permitir 

a extração de informação consolidada na forma de um relatório anual com o objetivo de 

perceber quais os principais fatores explicativos do número de acidentes ocorridos na SRE 

OO31 – Consolidar e aprofundar mecanismos de cooperação/colaboração ao nível das 

diferentes estruturas da S.R.E. e com organismos externos no âmbito da recolha, tratamento e 

análise de informação de suporte às políticas educativas 

OO32 – Garantir a disponibilização de informação estatística sobre o sistema educativo 

regional, assegurando o cumprimento dos princípios e critérios de qualidade que enformam 

as estatísticas oficiais 

OO35 – Desenvolvimento do processo conducente à concessão de Licenças Sabáticas e 

Equiparações a Bolseiro para 2017/2018 
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EFICÁCIA 

OO16 – Fundamentar conceptualmente processos ou iniciativas da DRIG ou transversais a 

várias direções regionais 

OO17 – Analisar problemas detetados pelas direções regionais ou condicionantes do 

funcionamento dos estabelecimentos/escolas 

OO18 – Monitorizar os instrumentos de autonomia da escola contribuindo para a melhoria das 

organizações 

OO19 – Apoiar as escolas de 2º e 3º ciclo e secundária na produção dos seus documentos 

orientadores 

OO21 – Implementar um sistema estruturado de aferição da qualidade do sistema educativo 

regional 

OO22 – Acompanhar a implementação de um procedimento consistente de autoavaliação 

das organizações escolares 

OO23 – Criar condições de sustentabilidade da avaliação externa das escolas na 

continuidade do processo de autoavaliação 

OO33 – Conceber e contribuir para implementar ferramentas de disponibilização e outros 

mecanismos de divulgação e de reporte da informação sobre o sistema educativo, que 

satisfaçam com qualidade e oportunidade as necessidades dos vários segmentos de 

utilizadores e que promovam a literacia estatística 
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III – ATIVIDADES PREVISTAS 

A DRIG, durante o ano de 2016, prevê desenvolver um conjunto de atividades 

estratégicas, que concorrerão para a concretização dos objetivos operacionais delineados, e 

não estratégicas que se inserem no âmbito das atribuições da assessoria e de cada unidade 

orgânica. 

1. SÍNTESE DA ATIVIDADE 

No âmbito da sua atividade a DRIG tem previstas 102 atividades estratégicas e 131 

atividades não estratégicas distribuídas da seguinte forma: 

 

SÍNTESE GLOBAL 

Objetivos Estratégicos (OE) Objetivos Operacionais (OO) 

Atividades 

Estratégicas (AE) Não estratégicas (ANE) 

5 35 102 131 

Atividades Estratégicas por Unidade Orgânica 

Objetivos Estratégicos (OE) 
Unidade 

Orgânica 

Atividades 

Estratégicas 

OE I - Assegurar a estabilidade dos recursos humanos, enquanto fator 

determinante para a qualidade do sistema educativo regional  

SRHD 

DEPJ 
8 

DSRHD 6 

OE II - Assegurar a implementação e avaliação das políticas de 

inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da S.R.E.  

DSCPG-

GAOPSER 
2 

DSCPG-

GAOPSER 

DSRHD 

DEPJ 

1 

DSRH 8 

DSRHD 

DEPJ 

DAT 

1 

DSRHD-DRHSE 5 

DSRHD-DRHAE 2 

DAT 4 

DSRHD 

DSRH 

DEPJ 

DAT 

DSCPG 

OERAM 

1 

OE III - Contribuir para inovação organizacional e o desenvolvimento da 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino 

da RAM  

DSCPG-

GAOPSER 
10 

DSRH-DRHSE 2 

OE IV - Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema 

educativo e de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema 

DSCPG-

GAOPSER 
9 
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educativo regional  DAT 8 

DSRH-DRHAE 

DSRH-DRHSE 

DSRHD-DGD 

1 

DSRH 

DAT 
4 

DSRH 2 

DSRHD 3 

OERAM 10 

OE V - Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a 

produção do conhecimento sobre o sistema educativo regional 

OERAM 14 

DSRHD 

DAT 
1 



 
2. ATIVIDADES ESTRATÉGICAS A DESENVOLVER POR OBJETIVO OPERACIONAL 

Na consecução dos objetivos estratégicos e respectivos objetivos operacionais definidos na estrutura do SIADAP-RAM 1 da DRIG, para o ano de 2016, definiu-se uma 

diversidade de atividades estratégicas, que se elencam de seguida: 

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Indicador Meta Peso Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 

UO 

responsável 

OO1 
Propor a alteração do regime de 

concursos do pessoal docente para 

o ano escolar 2016/2017 

E
if
ic

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

da proposta à 

ALR 

Durante o mês 

de abril 
 30% 

Realização de reuniões de trabalho com 

os elementos da Direção Regional de 

Inovação e Gestão com vista à 

elaboração do texto da proposta de 

diploma. 

Data de 

realização 

Até 29 de 

fevereiro 
Convocatórias 

DSRHD 

DEPJ 

Redação final do texto do diploma, e 

consequente envio, para efeitos de 

parecer, à Secretaria Regional das 

Finanças e da Administração Pública. 

Data de envio 
Até 30 de 

março 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

Discussão da proposta com os vários 

parceiros sociais. 

Data de 

realização 

Até 15 de 

abril 
Convocatórias 

DSRHD 

DEPJ 

Remessa à ALR para feitos de discussão e 

aprovação. 
Data de envio 

Até 29 de 

abril 
Ofício 

DSRHD 

DEPJ 

OO2 

Desenvolver os procedimentos 

relativos ao concurso de pessoal 

docente de 2016/2017 de acordo 

com o novo enquadramento legal E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

do aviso de 

abertura para 

o JORAM 

Durante o mês 

de maio 
30% 

Disponibilização de ofício-circular com 

vista à aferição das vagas sujeitas a 

concurso. 

Data da 

divulgação 

Durante o 

mês de maio 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

Publicitação de ofício-circular com vista à 

aferição das necessidades temporárias. 

Data da 

publicação 

Durante o 

mês de maio 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

Elaboração e envio do aviso de abertura 

para efeitos de publicação no JORAM. 
Data do envio 

Durante o 

mês de maio 
Ofício/E-mail DSRHD 
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OO3 
Promover a alteração ao regime de 

mobilidade do pessoal docente 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

ao JORAM 

para 

publicação 

Durante o mês 

de abril 
30% 

Realização de reuniões de trabalho com 

os elementos da Direção Regional de 

Inovação e Gestão com vista à 

elaboração do texto da proposta de 

portaria. 

Data de 

realização 

Até 29 de 

fevereiro 

Reuniões 

realizadas 

DSRHD 

DEPJ 

Redação final do texto da portaria, e 

consequente envio, para efeitos de 

parecer, à Secretaria Regional das 

Finanças e da Administração Pública. 

Data de envio 
Até 30 de 

março 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

Discussão da proposta com os vários 

parceiros sociais. 

Data de 

realização 

Até 15 de 

abril 

Reunião 

realizada 

DSRHD 

DEPJ 

Remessa ao JORAM para feitos de 

publicação. 
Data de envio 

Até 29 de 

abril 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

OO4 
Proceder ao levantamento das 

necessidades dos recursos humanos 

não docentes      

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

apresentação 

do mapa final 

ao diretor 

Regional 

Durante o mês 

de julho 
10% 

Diagnóstico das necessidades de recursos 

humanos docentes junto dos serviços e 

escolas 

Data de envio 
Durante o 

mês de junho 

E-mail às 

escolas e 

serviços 

DSRH 

OO5 

Propor uma alteração legislativa 

tendente à desburocratização do 

atual modelo de avaliação 

docente, reestruturando o modelo 

de avaliação docente no que 

concerne à sua componente 

externa. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

entrega do 

documento ao 

Diretor 

Cumprimento 

do prazo 
15% 

Análise em equipa da legislação vigente 

 

Data da 

realização das 

reuniões 

 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Registos das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

Produção de um documento com 

propostas de alteração 

Data de 

entrega de 

dossiê 

Até ao mês 

de dezembro 
E-mail 

DSCPG-

GAOPSER 

DSRHD 

DEPJ 

OO6 

Proceder ao acompanhamento da 

implementação da alteração do 

regime de avaliação do pessoal 

docente Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

entrega dos 

documentos 

ao Diretor 

Cumprimento 

dos prazos 

estabelecidos 

pela DRIG 

10% 

Emanar orientações acerca das 

alterações ao regime de avaliação do 

desempenho do pessoal docente. 

Data da 

divulgação da 

orientação 

Até 1 mês 

após a 

publicação 

dos diplomas 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

DEPJ 

DAT 
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Relatório de balanço que pondere pontos 

fortes e pontos fracos 

Data de 

entrega do 

relatório 

Durante o 

mês de 

dezembro 

E-mail 
DSCPG-

GAOPSER 

OO7 

Desencadear os mecanismos legais 

de alteração do regime jurídico do 

pessoal não docente sob o 

referencial de um modelo de gestão 

integrada de recursos humanos não 

docentes de âmbito concelhio 
Q

u
a

lid
a

d
e

 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o mês 

de setembro 
15% 

Realização de reuniões de trabalho para 

efeitos de elaboração da proposta de 

diploma 

Data de 

realização das 

reuniões 

Durante o 

mês de maio 
Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante o 

mês de 

setembro 

Ofício DSRH 

OO8 

Desencadear os mecanismos legais 

para efeitos de revisão e 

atualização dos rácios de pessoal 

não docente. E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o mês 

de novembro 
10% 

Realização de reuniões de trabalho para 

efeitos de elaboração de proposta de 

Portaria 

Data de 

realização das 

reuniões   

Durante o 

mês de 

setembro 

Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante o 

mês de 

novembro 

Ofício DSRH 

OO9 

Desencadear os mecanismos legais 

com vista à adequação da Portaria 

de adaptação aos 

estabelecimentos de 

educação/ensino do Sistema de 

Avaliação de Desempenho do 

pessoal não docente, decorrente da 

adaptação à RAM do SIADAP em 

vigor. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o mês 

de setembro 
10% 

Realização de reuniões de trabalho para 

efeitos de elaboração de proposta de 

Portaria 

Data de 

realização das 

reuniões   

Durante o 

mês de  

junho 

Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante  o 

mês de 

setembro 

Ofício DSRH 

OO10 
Monitorizar as políticas de gestão de 

recursos humanos não docentes 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

das 

orientações às 

escolas 

Durante o mês 

de novembro 
10% 

Proceder à verificação dos processos de 

acidentes de trabalho instruídos pelas 

escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos do 

ensino secundário. 

Data de envio 

Durante o 

mês de  

setembro 

E-mail DSRH-DRHSE 

Elaborar relatório da verificação dos 

processos 

Data de envio 
Durante o 

mês de  

outubro 

Relatório DSRH-DRHSE 
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OO11 

Assegurar a realização do 

procedimento de afetação nas 

áreas escolares 

E
fi
c

iê
n

c
ia

  

Data de 

divulgação das 

listas de 

afetação 

 

Durante o mês 

de agosto 

 

5% 

Emanar orientações às escolas Data de envio 

Durante o 

mês de 

novembro 

E-mail DSRH-DRHSE 

Elaboração e disponibilização do ofício 

circular 
Data de envio 

do ofício 

circular 

Durante o 

mês de  

junho 

Ofício-circular DSRH-DRHAE 

Análise das candidaturas apresentadas 
Data de 

análise 

Durante o 

mês de julho 

Atas do 

processo de 

afetação 

DSRH-DRHAE 

OO12 

Emanar orientações e 

esclarecimentos acerca das 

alterações introduzidas pelo Diploma 

que adapta à RAM o SIADAP dos 

trabalhadores da administração 

pública 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

dos 

esclarecimento

s e orientações 

Durante o mês 

de maio 
5% 

Recolha de pareceres e orientações 
Data de 

realização 

Durante o 

mês de abril 

Pareceres e 

orientações 

recolhidos 

DSRH-DRHSE 

Preparação da informação a divulgar 

junto dos serviços e das escolas 

Data de envio 
Durante o 

mês de maio 
Ofício-circular DSRH-DRHSE 

OO13 

Promover a formação profissional 

como estratégia de reforço das 

competências nas dimensões 

técnicas, relacionais e 

comportamentais dos trabalhadores 

não docentes. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

da proposta 

à DRE 

Durante o mês 

de maio 
5% 

Diagnóstico das necessidades de 

formação 

Data de 

realização 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DSRH 

Apresentação de proposta à DRE Data envio 
Durante o 

mês de maio 
Ofício DSRH 

OO14 

Desenvolver o Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas da DRIG 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

ao GS 

 

Até 20 de junho 
15% 

Identificação dos fatores, funções e áreas 

de risco mediante auscultação das 

diferentes unidades orgânicas 

Data de envio 

do pedido de 

pronúncia 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DAT 

Discussão interna envolvendo as diferentes 

unidades orgânicas para definir medidas 

de prevenção de risco 

Data da 

realização das 

reuniões 

Realizar até 

15 de maio 
Convocatórias 

DAT 

DEPJ 

DSRH 

DSRHD 

DSCPG 

OERAM 

Elaboração de proposta de plano de 

prevenção 
Data de 

entrega ao 

diretor regional 

Até 15 de 

junho 
E-mail DAT 
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para 

aprovação 

Envio da proposta ao GS, em 

cumprimento da circular n.º 32/2016 

Data do envio 
Até 20 de 

junho 
Ofício DAT 

Publicação do Plano de prevenção na 

página eletrónica da DRIG até 5 dias úteis 

após aval do GS 

Data da 

publicação 
5 dias 

Página 

eletrónica 
DAT 

OO15 

Apresentar uma proposta de 

alteração ao atual modelo de 

direção, administração e gestão 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 Q

u
a

lid
a

d
e

 

Data de 

apresentação 

de documento 

ao Diretor que 

integre as 

grandes 

opções 

técnicas de 

alteração ao 

atual modelo. 

Entrega de 

documento até 

o mês de 

fevereiro 

25% 

Discussão interna do DLR 21/2006/M 

Data de 

realização das 

reuniões 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Registos das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

Elaboração do documento para submeter 

à discussão 

Data de 

conclusão 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Documento e 

Registos das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

Recolha, análise e sistematização dos 

contributos enviados pelos serviços da SRE 

Data de 

conclusão 

Até 30 de 

janeiro 

Documento e 

Registos das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

Redação do documento e apresentação 

ao Diretor Regional. 

Data de 

entrega do 

dossiê 

Durante o 

mês de 

fevereiro 

Documento e 

E-mail 

DSCPG-

GAOPSER 

OO16 

Fundamentar conceptualmente 

processos ou iniciativas da DRIG ou 

transversais a várias direções 

regionais E
fi
c

á
c

ia
 

N.º de 

propostas 

apresentadas 

ao Diretor pelo 

GAOPSER, por 

sua iniciativa 

Apresentação 

de 2 propostas 

para solução 

dos problemas 

ou situações 

identificadas 

15% 

Apresentação de propostas de melhoria 

processual ou organizacional no âmbito 

das atribuições do GAOPSER 

N.º de 

propostas 

apresentadas 

Apresentaçã

o de pelo 

menos 2 

propostas 

Documento 
DSCPG-

GAOPSER 

OO17 

Analisar problemas detetados pelas 

direções regionais ou 

condicionantes do funcionamento 

dos estabelecimentos/escolas E
fi
c

á
c

ia
 

N.º de 

enunciados 

produzidos em 

resposta às 

solicitações do 

Diretor Regional 

Resposta a 

100% das 

situações 

indicadas pelo 

Diretor Regional 

15% 
Produção de dossiers com a análise critica 

dos problemas 

Data de 

entrega do 

dossiê 

Resposta 30 

dias após a 

sua 

comunicaçã

o ao 

GAOPSER 

E-mail 
DSCPG-

GAOPSER 
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OO18 

Monitorizar os instrumentos de 

autonomia da escola contribuindo 

para a melhoria das organizações E
fi
c

á
c

ia
 Data de 

apresentação 

ao Diretor de 

documento de 

análise 

Apresentação 

do(s) 

relatório(s) de 

análise no 

prazo de 30 

dias após o 

envio dos 

documentos 

por parte da 

escola 

15% 

Análise e interpretação dos documentos 

Nº de 

documentos 

observados 

Análise de 

100% dos 

documentos 

Relatório 

DSCPG-

GAOPSER 

 

Redação do relatório 

Data de 

apresentação 

do documento 

30 dias após 

a chegada 

do último 

documento 

de escola 

Relatório 
DSCPG-

GAOPSER 

OO19 

Apoiar as escolas de 2º, 3º ciclo e 

secundária na produção dos seus 

documentos orientadores E
fi
c

á
c

ia
 

Data de 

concretização 

do roteiro 

 

N.º de escolas 

abrangidas 

Concretização 

de 25% do 

roteiro até 

dezembro  

15% 

Preparação das reuniões, calendarização 

e materiais. 

Data de 

apresentação 

do roteiro 

Durante o 

mês de julho 
Documento 

DSCPG-

GAOPSER 

 

Concretização do trabalho com as 

escolas por prioridade de intervenção 

Nº de escolas 

abrangidas 

Data de 

concretização 

do roteiro 

25% do 

universo até 

dezembro 

Registo das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

OO20 

Promover a descentralização da 

elaboração e atualização dos 

mapas de pessoal não docente 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de 

apresentação 

do relatório ao 

DR 

Durante o mês 

de outubro 
15% 

Elaboração e envio de ofício circular às 

escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário 

Data de envio 
Durante o 

mês de julho 
Ofício DSRH-DRHSE 

Verificação da conformidade dos mapas 

de pessoal e produção de relatório. 

Data de 

conclusão do 

relatório  

Durante o 

mês de 

outubro 

Relatório de 

análise 
DSRH-DRHSE 
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OO21 

Implementar um sistema estruturado 

de aferição da qualidade do 

Sistema Educativo Regional E
fi
c

á
c

ia
 

Nº de escolas 

públicas em 

processo de 

autoavaliação 

Inclusão de 

todas as 

organizações 

educativas 

públicas: 

estabeleciment

os de infância, 

1º, 2º, 3º ciclo e 

secundário 

20% 

Alargamento do processo de 

autoavaliação aos estabelecimentos de 

infância e às escolas de 1º ciclo 

Nº de 

estabelecimen

tos públicos 

que iniciam o 

processo 

Data 

100% até 

julho 

Registos das 

reuniões 

DSCPG-

GAOPSER 

Acompanhamento do processo de 

autoavaliação das escolas de 2º, 3º ciclo 

e secundário 

Nº de 

estabelecimen

tos que 

produzem o 

relatório 

diagnóstico 

95% de 

estabelecime

ntos até 

dezembro 

Relatórios 

apresentados 

pelas escolas 

DSCPG-

GAOPSER 

Disponibilização de informação 

facilitadora da implementação do 

processo: 

- Inserção de documentos de suporte na 

plataforma do projeto; 

Repostas às solicitações dos 

estabelecimentos 

Nº de 

documentos 

inseridos 

Nº de respostas 

Disponibilizaç

ão de pelo 

menos 10 

documentos 

100% de 

respostas 

E-mail 
DSCPG-

GAOPSER 

OO22 

Acompanhar a implementação de 

um procedimento consistente de 

autoavaliação das organizações 

escolares 

 

E
fi
c

á
c

ia
 

Nº de 

contactos 

estabelecidos 

com escolas 

públicas por 

iniciativa do 

GAOPSER 

Realizar pelo 

menos três 

contactos com 

diferentes 

organizações 

escolares 

10% 

Planificação e concretização de reuniões 

Data de 

conclusão da 

planificação 

2 semanas 

antes do 

início das 

reuniões 

 

Registo de 

presenças ou 

registo de 

telefonemas 

DSCPG-

GAOPSER 

Realização de contactos com as 

estruturas localmente responsáveis pela 

autoavaliação das organizações ao longo 

do presente ano letivo 

Nº de 

contactos 

Data da 

realização dos 

contactos 

Realizar pelo 

menos três 

contactos 

até 

dezembro 

 

Registo de 

presenças ou 

registo de 

telefonemas 

 

 

DSCPG-

GAOPSER 
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Produção e envio de sínteses da 

informação divulgada e decisões 

tomadas 

Data do envio 

da informação 

30 dias após 

a realização 

da última 

reunião 

E-mail 
DSCPG-

GAOPSER 

OO23 

Criar condições de sustentabilidade 

da avaliação externa das escolas na 

continuidade do processo de 

autoavaliação E
fi
c

á
c

ia
 

Data de 

entrega da 

informação 

necessária à 

entidade 

competente 

conforme 

prazo 

estipulado 

Cumprimento 

do prazo 

estipulado 

10% 

Preparação dos documentos 

Data de 

conclusão do 

dossiê 

Durante o 

mês de 

dezembro 

Dossiê 
DSCPG-

GAOPSER 

Elaboração do questionário 
Data de envio 

do 

questionário 

1ª quinzena 

de junho 
E-mail 

DSCPG-

GAOPSER 

Recolha e tratamento da informação 

Data da 

entrega do 

relatório 

2ª quinzena 

de junho 
E-mail 

DSCPG-

GAOPSER 

OO24 

Incrementar as funcionalidades da 

aplicação informática de recursos 

humanos AGIR no suporte à gestão 

dos recursos humanos não docentes, 

dos serviços e dos estabelecimentos 

de educação e de ensino público. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

reporte ao 

PAGESP das 

incongruências 

detetadas na 

geração do 

balanço social 

Envio até 31 de 

agosto 
10% 

Envio às DLEs dos relatórios atualmente 

produzidos pela AGIR contendo as listas 

nominativas dos trabalhadores a 

contabilizar para efeitos de balanço social 

para efeitos de validação. 

Data do envio 

dos relatórios 

para 

validação 

Durante o 

mês de 

fevereiro 

E-mail DAT 

Envio às Escolas Básicas e Secundárias dos 

relatórios atualmente produzidos pela 

AGIR contendo as listas nominativos dos 

trabalhadores a contabilizar para efeitos 

de balanço social para efeitos validação. 

Data do envio 

dos relatórios 

para 

validação 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DAT 

Retificação e atualização dos dados 

carregados na AGIR na sequência do 

feeback por parte das DLEs e Escolas 

Básicas e Secundárias 

Data da 

correção 

No prazo de 

30 dias após 

a receção 

do feedback 

das DLEs. 

Relatórios 

gerados pela 

AGIR 

DSRH-DRHAE 

DSRH-DRHSE 

DSRHD-DGD 

Reporte à PAGESP das incongruências 

detetadas nos relatórios gerados pela 

AGIR para efeitos de aperfeiçoamento na 

geração dos mapas do balanço social 

Data de envio 

do  

e-mail 

Até 31 de 

agosto 
E-mail 

DSRH 

DAT 
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Solicitação ao PAGESP de novos mapas 

para o balanço social, nomeadamente 

respeitantes aos horários dos 

trabalhadores 

Data de envio 

do  

e-mail 

Até 31 de 

agosto 
E-mail 

DSRH 

DAT 

OO25 

Promover a atualização do cadastro 

dos trabalhadores não docentes dos 

estabelecimentos de educação e 

ensino privados, bem como garantir 

a parametrização da aplicação 

informática de suporte à gestão dos 

recursos humanos para receber 

aqueles dados. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

das listas 

nominativas 

Para validação 

Envio durante o 

mês de 

dezembro 

10% 

Solicitação de atualização de dados aos 

estabelecimentos de educação e ensino 

privados 

Data de envio 

do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

outubro 

E-mail DAT 

Envio de pedido estruturado ao PAGESP 

para carregamento de dados de suporte 

para o carregamento de dados dos 

trabalhadores não docentes dos 

estabelecimentos de educação e ensino 

privados 

Data de envio 

do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

outubro 

E-mail 

DAT 

DSRH 

Articulação com o PAGESP para o 

carregamento dos dados previamente 

recolhidos pela DRIG 

Data de envio 

do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

novembro 

E-mail 

DAT 

DSRH 

Envio de listas nominativas e fichas de 

dados pessoais para os estabelecimentos 

privados para efeitos de validação da 

informação carregada 

Data de envio 

do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

dezembro 

E-mail DAT 

OO26 

Apurar o nº de efetivos reais não 

docentes dos serviços, 

estabelecimentos de educação e 

de ensino público 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 Data da 

verificação dos 

mapas 

Trimestral 5% 

Recolha da informação dos movimentos 

operados 

Data da 

verificação dos 

mapas 

Trimestral P.F.P. DSRH 

Lançamento no portal do funcionário 

público as entradas e saídas 

Retirar listagens 

do P.F.P. 

Trimestral P.F.P. DSRH 

OO27 

Proceder à revisão dos documentos 

modelo existentes no âmbito da 

gestão de recursos humanos 

docentes e propor a criação de 

novos formulários   

Q
u

a
lid

a
d

e
 Data de 

publicação 

Durante o mês 

de julho 
5% 

Elaboração e envio por ofício-circular às 

escolas de um conjunto de formulários 

relacionados com acumulações de 

funções, horas extraordinárias e outros 

assuntos. 

Data de 

publicação 

Durante o 

mês de julho 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 
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OO28 

Proceder à atualização constantes 

da base de dados AGIR e demais 

informação referente aos recursos 

humanos docentes da SRE Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

atualização 

dos dados 

Até 5 dias úteis 5% 

Inserção das alterações ao nível dos 

recursos humanos docentes na plataforma 

AGIR. 

Data de 

lançamento 

Até 5 dias 

úteis 
AGIR DSRHD 

Manutenção de mapas complementares 

atualizados com as mobilidades e 

reduções de horários em vigor. 

Data de 

atualização 

Até 5 dias 

úteis 

Mapas 

complementar

es 

DSRHD 

OO29 

Criar uma base de dados de 

controlo dos acidentes de trabalho 

por forma a permitir a extração de 

informação consolidada na forma 

de um relatório anual com o 

objetivo de perceber quais os 

principais fatores explicativos do 

número de acidentes ocorridos na 

SRE 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data da 

entrega do 

relatório 

referente aos 

anos de 2015 

Até 15 de abril 5% 

Criação de uma base de dados de 

controlo das participações de acidentes 

de trabalho, compatibilizada com o 

formulário de recolha de dados sobre 

acidentes de trabalho da Direção 

Regional do Trabalho e Ação Inspetiva 

Data da 

disponibilização 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Ficheiro de 

controlo 

(excel) 

DAT 

Recolha de dados sobre acidentes de 

trabalho para os anos de 2013, 2014 e 

2015 de todos os serviços e 

estabelecimentos de educação/ensino 

da SRE 

Data de 

solicitação dos 

dados 

Durante o 

mês de 

março 

Ofício-circular DAT 

Validação e remessa dos dados referentes 

aos anos de 2013, 2014, 2015 para a 

Direção Regional do Trabalho e Ação 

Inspetiva 

Data de envio 

dos dados 

Até dia 15 de 

abril 

Ofício a enviar 

à  

DRTAI 

DAT 

Elaboração de relatório sobre as 

participações de acidentes de trabalho 

na SRE ocorridas em 2015, com 

apresentação de medidas de carater 

preventivo 

Data de 

disponibilizaçã

o na página 

Durante o 

mês de 

setembro 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DAT 

OO30 

Contribuir para o reforço e a 

melhoria da produção e 

sistematização da informação 

estatística e o desenvolvimento de 

estudos que permitam avaliar e 

acompanhar a evolução do sistema 

educativo regional 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de 

entrega/aprese

ntação 

Cumprimento 

do prazo 
10% 

Relatório Preliminar de estudo sobre o 

levantamento dos Projetos Escolares 

Datas de 

disponibilizaçã

o 

Dezembro 

2016 

E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 

Construção de indicadores e análise sobre 

o percurso escolar de sucesso dos alunos 

do 2º e 3º ciclo. 

Data de 

conclusão 
Maio de 2016 

E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 
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Produção de relatórios com análise e 

resultados dos exames nacionais 

Data da 

disponibilizaçã

o 

Antes da 

divulgação 

pública dos 

rankings 

E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 

Análise e tratamento de dados com vista 

à construção de indicadores suscetiveis 

de serem utilizados pelas escolas para 

avaliação da sua qualidade 

Data de 

apresentação 
Abril 2016 

Apresentação 

em PowerPoint 
OERAM 

Implementação do inquérito à Inserção 

na Vida Ativa de Ex-formandos de Cursos 

de Dupla Certificação - 2014 

Data da 

disponibilizaçã

o de resultados 

Novembro de 

2016 
E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 

Recolha, tratamento e análise do inquérito 

de Acompanhamento/ Avaliação das 

Ações de Formação do Instituto para a 

Qualificação- 2015 

Data da 

disponibilização 

de resultados 

 

Março 2016 

 
E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 

 

Apresentação do projeto e questionário 

do estudo sobre a Educação para a 

cidadania 

Data de 

apresentação 

Dezembro de 

2016 

 

E-mail de envio  

 

OERAM 

OO31 

Consolidar e aprofundar 

mecanismos de 

cooperação/colaboração ao nível 

das diferentes estruturas da SRE e 

com organismos externos, no âmbito 

da recolha, tratamento e análise de 

informação de suporte às políticas 

educativas 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

N.º de 

processos 

/intervenções 

Realizar pelo 

menos 4 

colaborações 

10% 

Apoio e consultadoria às escolas 

N.º de 

intervenções 

solicitadas 

Conforme os 

prazos 

acordados 

E-Mail OERAM 

Colaboração com as estruturas da SRE no 

tratamento e disponibilização de 

informação 

N.º de 

colaborações 
2 E-Mail OERAM 

Apoiar o desenvolvimento, agilização e 

inovação dos sistemas de informação que 

suportam a produção das estatísticas 

oficiais visando a racionalização de 

recursos e a melhoria do sistema de 

N.º de 

processos 

propostos 

2 

 

E-Mail OERAM 
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informação estatística  

OO32 

Garantir a disponibilização de 

informação estatística sobre o 

sistema educativo regional, 

assegurando o cumprimento dos 

princípios e critérios de qualidade 

que enformam as estatísticas oficiais 

 

 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Datas de 

disponibilização 

Cumprimento 

de prazos 
25% 

Produção das Estatísticas Gerais da 

Educação 2014-2015 

Data de 

disponibilizaçã

o do ficheiro 

gera 

Data de 

divulgação do 

site 

Abril 2016 

 

30 Junho 

2016 

E-mail 

 

Página 

Eletrónica 

OERAM 

Produção das Estatísticas Gerais da 

Educação (dados provisórios) 2015-2016 

Data de 

disponibilizaçã

o interna de 

resultados 

Dezembro 

2016 
E-Mail OERAM 

Implementação do Inquérito à 

Modernização Tecnológica das Escolas 

Data de 

disponibilização 

de informação 

Outubro 

2016 

E-mail de envio 

do 

Relatório 

OERAM 

OO32 

Garantir a disponibilização de 

informação estatística sobre o 

sistema educativo regional, 

assegurando o cumprimento dos 

princípios e critérios de qualidade 

que enformam as estatísticas oficiais 

 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Datas de 

disponibilização 

Cumprimento 

de prazos 
25% 

Implementação do Inquérito aos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais 

Data de 

entrega do 

documento 

metodológico 

para registo no 

INE 

Novembro 

2016 
E-Mail OERAM 

Atualização das séries estatísticas de 

produção regional 

Data de 

atualização 

Cumprimento 

com prazo 

estabelecido 

pela DREM 

E-mail 

 

OERAM 

Produção e monitorização de indicadores 

dos referenciais estratégicos da RAM e das 

estatísticas oficiais 
Data de 

disponibilização 
Abril de 2016 

E-mail de envio 

do 

Folheto 

OERAM 

OO33 

Conceber e contribuir para 

implementar ferramentas de 

disponibilização e outros E
fi
c

á

c
ia

 N.º de 

documentos 

apresentados 

Apresentação 

de 18 

documentos e 

25% Elaboração de relatórios/ publicações 

N.º de 

relatórios 

disponibilizados 

9 Relatórios OERAM 
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mecanismos de divulgação e de 

reporte da informação sobre o 

sistema educativo, que satisfaçam 

com qualidade e oportunidade as 

necessidades dos vários segmentos 

de utilizadores e que promovam a 

literacia estatística. 

4 iniciativas 
Elaboração de Folhetos/ brochuras N.º de folhetos 2 

Folhetos 
OERAM 

Utilização de novos meios de 

disponibilização da informação (ex. 

Infografias) 

N.º de 

infografias 

produzidas 

5 

Infografia 

OERAM 

Promoção ou colaboração na realização 

de workshops/ seminários/ debates que 

promovam a literacia estatística 

N.º de eventos 2 

Data do 

evento 
OERAM 

Promoção ou colaboração na realização 

de iniciativas, ações que visem promover 

a literacia estatística 

N.º de 

iniciativas 

N.º de artigos 

2 

2 

E-mail OERAM 

OO34 

Dinamizar e participar em 

parcerias/protocolos que 

contribuam para o desenvolvimento 

da investigação e a promoção do 

conhecimento 

 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 N.º de 

contactos/parti

cipações 

realizados 

 

Realizar pelo 

menos 3 

 

25% 

 

Realização de contactos com órgãos do 

ensino superior e ou estruturas congéneres 

com vista à dinamização de 

parcerias/protocolos 

N.º de 

contactos 

 

 

2 

 
E-mail OERAM 

Apoiar proactivamente a investigação e a 

realização de estudos baseados em 

estatísticas oficiais respondendo aos 

pedidos de dados 

Disponibilizaçã

o da 

informação 

 

Cumprimento 

de prazos 

 

E-mail OERAM 

Dinamizar e participar em 

parcerias/protocolos de interesse regional 

com organismos do Sistema Estatístico 

N.º de 

parcerias 
1 

Data de 

assinatura do 

protocolo 

OERAM 
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Nacional 

OO35 

Desenvolvimento do processo 

conducente à concessão de 

Licenças Sabáticas e Equiparações 

a Bolseiro para 2017/2018 Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data da 

apresentação 

de proposta de 

contingente de 

vagas 

Até 31-12-2006 25% 

Apresentação de proposta de 

contingente de vagas para concessão de 

equiparação a bolseiro e licença sabática 

ao SRE 

Data de envio 

da proposta 

Até 31-12-

2006 
Ofício 

DAT 

DSRHD 
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3. ATIVIDADE NÃO ESTRATÉGICAS A DESENVOLVER POR UNIDADE ORGÂNICA 

Para além dos objectivos acima referidos, e em resultado das suas atribuições, a DRIG 

desenvolve inúmeras atividades não estratégicas que se encontram distribuídas pelas diferentes 

unidades orgânicas do seguinte modo:  

 

Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do Sistema Educativo Regional 

Atividades Não Estratégicas 

Atividade  
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade Pessoas Envolvidas 

Contribuir de forma ativa para a 

organização, desenvolvimento e 

qualidade do sistema educativo 

regional, mediante a valorização 

da escola pública e dos 

profissionais de educação e de 

ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertina Maria de 

Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Alves 

Paulo Renato Silva 

Ana Rita Barbosa 

António José Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contribuir para o 

aprofundamento da 

descentralização da 

administração educativa 

regional e consequente reforço 

da autonomia das escolas 

Estabelecer interação de forma 

transversal entre os diversos 

departamentos da SRE, no 

âmbito das competências deste 

gabinete 

Planear, desenvolver, 

acompanhar e coordenar um 

projeto regional de avaliação 

dos estabelecimentos de 

educação e ensino 

Colaborar na análise, 

desenvolvimento e 

acompanhamento da avaliação 

do desempenho dos profissionais 

de educação.  

Contribuir para a elevação 

progressiva dos níveis de 

exigência na realização dos 

instrumentos de autonomia das 

escolas 

Assegurar a divulgação das boas 

práticas organizacionais, de 

modo a promover a qualidade 

da educação e do ensino 
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Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira 

Atividades Não Estratégicas 

Atividade  
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade Pessoas Envolvidas 

Prestar apoio técnico estatístico em 

matéria de formulação, 

acompanhamento e avaliação das 

políticas, prioridades e objetivos da 

SRE, garantindo a nível regional, a 

recolha, monitorização, tratamento, 

produção e divulgação de 

informação adequada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria João Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacinto Serrão 

de Freitas 

Ana Lisete Freitas 

Sara Drumond 

Nuno Xavier 

Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar a intervenção na estrutura e 

gestão das bases de dados da rede 

escolar regional 

Articulação com os organismos 

competentes, em matéria de 

informação relativa aos sistemas de 

educação e formação profissional  

Realização da investigação e estudos 

que contribuam para a formulação, 

acompanhamento e avaliação da 

política e práticas educativas 

Recolha, tratamento e análise de 

dados resultantes da aplicação de 

inquéritos regionais, nacionais e 

comunitários e criação de novos 

instrumentos de recolha  

Disponibilizar informação de suporte à 

tomada de decisão e à produção de 

conhecimento para divulgação 

Desenvolvimento de um sistema de 

consulta direto e fácil, para divulgar a 

informação recolhida junto dos 

serviços decisores e executores, bem 

como dos profissionais e público em 

geral 

Celebrar protocolos de cooperação 

com universidades, parceiros sociais e 

entidades públicas e privadas 

regionais, nacionais e internacionais, 

com vista ao desenvolvimento de 

estudos e criação de conhecimento 

sobre o setor da educação na RAM 

Realizar seminários, workshops e 

debates tendentes a um melhor 

conhecimento das problemáticas 

associadas à educação e formação 

Articulação com os demais serviços 

da SRE, no sentido de garantir a 

disponibilidade de informação 

necessária à viabilização dos projetos 

do OERAM 

 

Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes 

Atividades Não Estratégicas 

Atividade 
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade 

Pessoas Envolvidas 

Nome N.º 

Tratamento (receção e 

distribuição) e saídas de 

correspondência  

 

Diário 
Maria da Luz Ferreira 

Carmo Pereira 

Duarte Ascenção  

Felicidade Faria  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Maria da Luz Ferreira  

6 
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Noémi Costa  

Arquivo de documentação  Permanente 
Maria da Luz Ferreira 

Carmo Pereira 

Cristina Telmo  

Duarte Ascenção  

Felicidade Faria  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Maria da Luz Ferreira  

Noémi Costa  

7 

Atendimento ao público  Permanente 
Maria Luz Ferreira 

Sílvia Lemos 

Carmo Pereira  

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Graça Freitas  

Iolanda Coelho  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Noémi Costa  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

Teresa Rodrigues  

14 

Linha Azul – candidatos 

opositores aos concursos de 

professores  

Julho a setembro Sílvia Lemos Salomé Farinha 1 

Digitação das mobilidades  Julho a setembro Guida Pina 
Graça Freitas  

Lícia Hermano  
2 

Receção e análise de 

processos de mobilidade de 

RHD  

Julho a setembro Guida Pina 

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Graça Freitas  

Iolanda Coelho  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

Teresa Rodrigues  

9 

Verificação das 

necessidades residuais para 

efeito de concurso de 

afetação dos QZP  

Julho a setembro Guida Pina 

 

Guida Pina  

1 

Constituição de processos 

de renovação de contratos 

para a contratação cíclica  

Julho a setembro 
Maria da Luz Ferreira 

Teresa Rodrigues 

Carmo Pereira  

Cristina Sousa  

Felicidade Faria  

Iolanda Coelho  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

6 

Lançamento das 

renovações de contrato  
Julho a setembro Guida Pina 

João Gonçalves  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  
3 

Verificação das inscrições 

para concursos  
Permanente Guida Pina 

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Sílvia Lemos  

5 

Inserção de dados dos 

candidatos na aplicação 

de pessoal docente  

Permanente 
Cristina Telmo 

Sílvia Lemos 

Carmo Pereira  

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Duarte Ascensão  

Felicidade Faria  

Graça Freitas  

Iolanda Coelho  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Márcia Cardoso  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

Teresa Rodrigues  

14 

Verificação da listagem 

dos candidatos ao 

concurso  

Permanente Guida Pina 

Carmo Pereira  

Catarina Telmo  

Cristina Sousa  

Duarte Ascensão  

Felicidade Faria  

Graça Freitas  

Iolanda Coelho  

João Gonçalves  

15 
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Lícia Hermano  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

Teresa Rodrigues  

Ofertas de Emprego  Permanente Guida Pina 
João Gonçalves  

Salomé Farinha  
2 

Verificação e Correção de 

anomalias respeitantes ao 

concurso  

Permanente Guida Pina 
Cristina Telmo  

Sílvia Lemos  
2 

Verificação de contratos a 

termo resolutivo  
Setembro a abril Maria da Luz Ferreira 

Carmo Pereira  

Duarte Ascensão  

Felicidade Faria  

Iolanda Coelho  

Teresa Rodrigues  

5 

Verificação de contratos 

de acumulação  
Permanente 

Maria da Luz Ferreira 

Teresa Rodrigues 

Maria da Luz Ferreira  

Teresa Rodrigues  
2 

Verificação de processos 

de horas extraordinárias  
Permanente 

Maria da Luz Ferreira 

Teresa Rodrigues 

Iolanda Coelho  

Maria da Luz Ferreira  

Teresa Rodrigues  

3 

Verificação de cadastro do 

ensino particular e 

cooperativo  

Permanente Sílvia Lemos 

Cristina Telmo  

Graça Freitas  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

7 

Verificação de processos 

de junta médica  
Permanente 

Maria da Luz Ferreira 

Maria José Monteiro 

Teresa Rodrigues 

Cristina Sousa  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Maria José Monteiro  

Noemi Costa  

Teresa Rodrigues  

6 

 

 

 

 

 

 

Digitalização e correção 

de listas de antiguidade Outubro a 

dezembro 

Maria da Luz Ferreira 

Noemi Costa 

Cristina Telmo 

Sílvia Lemos 

Carmo Pereira  

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Duarte Ascensão  

Felicidade Faria  

Graça Freitas  

Iolanda Coelho  

João Gonçalves  

Lícea Hermano  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Noemi Costa  

Paulo Ornelas  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

Teresa Rodrigues  

16 

Verificação de processos 

de aposentação e remessa 

para a CGA  

Permanente 
Luz Ferreira 

Noemi Costa 

Maria da Luz Ferreira  

Noemi Costa  
2 

Inserção de faltas e 

licenças das Direções de 

Serviços do Desporto 

Escolar e de Educação 

Artística e Multimédia  

Mensal Lúcia Caires 

 

Lúcia Caires 

1 

Elaboração de atas 

resultantes das ofertas 

públicas de emprego  

Permanente Guida Pina 

Carmo Pereira  

Iolanda Coelho  

Maria da Luz Ferreira  

3 

Registo das novas situações 

de RHD  
Mensal Lúcia Caires Lúcia Caires 1 

Verificação e correção de 

listagens de progressão na 

carreira  

Permanente Guida Pina 

Cristina Sousa  

Cristina Telmo  

Márcia Cardoso  

Maria da Luz Ferreira  

Noémi Costa  

Salomé Farinha  

Sílvia Lemos  

7 
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Direção de Serviços de Recursos Humanos  

Atividades Não Estratégicas 

Atividade 
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade 

Pessoas Envolvidas 

Nome N.º 

Preparação de orientações a 

emanar, em matéria de gestão de 

recursos humanos, para todos os 

serviços da SRE, Escolas Básicas e 

Secundárias e Áreas Escolares  

Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

DAT  

DEPJ  

 

Reuniões de acompanhamento 

em matérias de gestão de recursos 

humanos com os serviços, escolas 

básicas e secundárias e áreas 

escolares  

Trimestral 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

DAT  

4 

Diagnóstico das necessidades de 

recursos humanos dos serviços, 

escolas básicas e secundárias e 

áreas escolares, de acordo com 

plano pré definido  

Maio a junho 

2015 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

3 

Instrução de processos de 

candidatura ao Instituto de 

Emprego da Madeira, IP-RAM  

1.ª quinzena de 

agosto 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Ana Maria  

Crispim Mendes  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Sónia Ornelas  

7 

Instrução de processos de 

acidentes de trabalho  
Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

DAT  

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

11 

Instrução de processos de 

mobilidade  
Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

10 

Elaboração do Plano de 

Atividades  
Janeiro Miguel Ponte 

 

Nádia Jardim 1 

Instrução de procedimentos 

concursais  
Variável 

Elizabeth 

Gonçalves 

Sílvia Dória 

Élia Freitas 

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

10 

Instrução de processos de 

aposentação  
Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

10 
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Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

Instrução de processos de 

renovação de comissões de 

serviço de pessoal dirigente  

Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Crispim Mendes  

Sílvia Dória  
2 

Registo de férias, faltas e licenças  Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Micaela Ribeiro  

Samuel Andrade  

Sílvia Freitas  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

7 

Atualização do cadastro dos 

recursos humanos  
Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

10 

Publicações no JORAM, 

publicitações (afixação e página 

eletrónica)  

Permanente 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

10 

Preenchimento de mapa 

indicador dos recrutamentos e 

cessações de trabalhadores nos 

serviços e áreas escolares  

Mensal 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Crispim Mendes  

Rute Pita  
2 

Registo das movimentações que 

tenham implicação no SIOE dos 

trabalhadores no portal do 

funcionário  

Trimestral 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Crispim Mendes  

Rute Pita  
2 

Previsão orçamental  Anual 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

3 

Elaboração de mapas contendo 

dados das greves  
Variável 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Crispim Mendes  

Rute Pita  
2 

Colaboração com a Vice-

presidência na prestação de 

informação e Instrução dos 

processos de rescisão por mútuo 

acordo  

Enquanto 

decorre o 

período de 

adesão 

Elizabeth 

Gonçalves  

Sílvia Dória  

Élia Freitas  

Ana Maria 

Gomes  

Crispim Mendes  

Filomena Jardim  

Jhoana Marques  

Micaela Ribeiro  

Rita Vieira  

Rute Pita  

Samuel Andrade  

Sónia Ornelas  

Telmo Sousa  

10 
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Direção de Serviços de Organização e Planeamento 

Atividades Não Estratégicas 

Atividade 
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade 

Pessoas Envolvidas 

Nome N.º 

Elaboração da Estrutura do SIADAP 

RAM1/DRRHAE  
Novembro 

Elisabete Olim 

Marote 
Ricardo Ferraz  1 

Preparação da Proposta de 

Orçamento, despesas com o 

pessoal DRE, DRT, IRT, GSRE, GGF, 

IRE, DRPRI-GD e DRPRI-MA, 

despesas com pessoal, aquisição 

de bens e serviços e de capital  

DRIG 

Julho 
Elisabete Olim 

Marote  
Ricardo Ferraz  1 

Acompanhamento do Plano de 

Atividades  
Anual Miguel Ponte  Nádia Jardim  1 

Divulgação e registo de:  

ofertas formativas da DRE e de 

outras entidades externas na DRIG, 

iniciativas da DRIG (Sessões de 

Trabalho, de Esclarecimento, 

Ciclos de Boas Práticas,…) para 

estabelecimentos de 

educação/ensino público e 

privado e serviços da SRE  

Permanente 
Elisabete Olim 

Marote  

Irene Quintal  

Ricardo Ferraz  
2 

Preenchimento dos mapas de 

Necessidades de Fundos 

Disponíveis da DRIG nas rubricas 

orçamentais de despesas de 

Aquisição de Bens e Serviços e de 

Capital para envio ao GGF  

Mensal 
Elisabete Olim 

Marote 

Irene Quintal  

Ricardo Ferraz  
2 

Pedidos de 

transferência/alteração 

orçamental  

Variável 
Elisabete Olim 

Marote  

Irene Quintal  

Ricardo Ferraz  
2 

Execução do Processo de 

Cobranças na DRIG, registo no 

mapa de SCI e verificação  

Até 4 dias úteis 

do mês seguinte 

ao da cobrança 

Elisabete Olim 

Marote 

Irene Quintal  

Sandra Freitas  

Ricardo Ferraz  

3 

Execução do Processo de 

Cabimentação de Verba de 

Despesas com o Pessoal, registo no 

mapa do SCI e verificação  

Variável 
Elisabete Olim 

Marote 
Ricardo Ferraz  1 

Registo no mapa de SCI dos 

valores mensais das despesas com 

o pessoal, processados em cada 

mês, dos serviços simples da SRE 

(DRE, DRT, IRT, GSRE, GGF, IRE, 

DRPRI-GD e DRPRI-MA e DRRHAE), 

por rubrica orçamental e 

verificação  

Mensalmente Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 

Execução do Processo de 

Autorização de Despesa com 

Aquisição de Bens e Serviços e 

Despesas de Capital, registo no 

mapa do SCI e verificação  

Variável 
Elisabete Olim 

Marote  

Irene Quintal  

Sandra Freitas  
2 

Registo no mapa de SCI das 

despesas de aquisição de bens e 

serviços e de capital da DRRHAE, 

processados em cada mês por 

rubrica orçamental e verificação  

Mensalmente Ricardo Ferraz  Irene Quintal  1 

Processamento das execuções 

fiscais e judiciais, registo no mapa 

do SCI e verificação  

Variável 
Natália Azevedo  

Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Fátima Pina  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 
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Processamento de Ajudas de 

Custo dos serviços simples da SRE 

(DRE, DRT, IRT, GSRE, GGF, IRE, 

DRPRI-GD e DRPRI-MA e DRRHAE), 

registo no mapa do SCI e 

verificação  

Permanente 
Jorge Ferro  

Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Luisa Faria  

Luisa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

8 

Processamento de Despesas de 

Transporte dos serviços simples da 

SRE (DRE, DRT, IRT, GSRE, GGF, IRE, 

DRPRI-GD e DRPRI-MA e DRRHAE), 

registo no mapa do SCI e 

verificação  

Permanente 
Jorge Ferro  

Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Luisa Faria  

Luisa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

8 

 

Processamento de trabalho 

extraordinário, registo no mapa do 

SCI e verificação  

Variável 
Teresa Vogado  

Ricardo Ferraz  

Jorge Ferro 

Teresa Vogado 
2 

Processamento de acidentes de 

trabalho, registo no mapa do SCI e 

verificação  

Variável 
Luisa Pereira  

Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Luisa Faria  

Luisa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

8 

Processamento do subsídio por 

morte, funeral e fecho de contas 

por morte, registo no mapa do SCI 

e verificação  

Variável Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luisa Faria  

Luisa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 

Processamento de acumulações 

registo no mapa do SCI e 

verificação  

Variável Ricardo Ferraz  
Luísa Pereira  

Jorge Ferro  
2 

Processamento de remunerações 

dos grupos 4 (GSRE, IRE e GGF), 9 

(DRT e IRT), 15 (DRRHAE, DRPRI-GD, 

DRPRI.-MA) e 16 (DRE) e registo no 

Mapa SCI  

Mensalmente Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 

Verificação das folhas de 

vencimentos dos grupos 6 e 7 

processadas pelas Áreas Escolares 

e registo no Mapa SCI  

Mensalmente Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Luísa Faria  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

7 

Verificação do processamento dos 

retroativos dos docentes dos 

grupos 22 (DRE) e 23 (Áreas 

Escolares) e registo no Mapa SCI  

Mensalmente 
Ricardo Ferraz  

 

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

9 
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Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

Execução do processo de 

reposições de quantias 

indevidamente recebidas, registo 

no Mapa SCI e verificação  

Variável Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 

Elaboração do processo de 

despesa de descontos para a 

Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) dos serviços simples da SRE, 

registo no SCI e verificação  

Mensalmente 
Ricardo Ferraz  

 

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

2 

Elaboração do processo de 

despesa pagamento de pensões ( 

ex. sequência de Acidentes de 

Trabalho) à Caixa Geral de 

Aposentações (CGA) registo no 

SCI e verificação  

Mensalmente 

 

Ricardo Ferraz  

 

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

2 

Reinscrição de trabalhadores na 

Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) dos serviços simples da SRE, 

registo no SCI e verificação  

Variável Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

2 

Elaboração do processo de 

despesa de descontos para a 

Segurança Social (SS) dos serviços 

simples da SRE, registo no SCI e 

verificação  

Mensalmente Ricardo Ferraz  
Teresa Vogado  

Carla Jardim  
2 

Inscrição/Reinscrição de 

trabalhadores na Segurança Social 

(SS) dos serviços simples da SRE, 

registo no SCI e verificação  

Variável 
Ricardo Ferraz  

 

Carla 

Fernandes  
1 

Correção dos descontos do 

trabalhador para o Regime de 

Proteção Social (SS)  

Variável Ricardo Ferraz  Luísa Pereira  1 

Análise, processamento e 

verificação das prestações 

familiares, registo no SCI e 

verificação  

Variável Ricardo Ferraz  

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

9 

Validação Mensal da Declaração 

de Rendimentos no Portal das 

Finanças  

10 do mês 

seguinte ao do 

processamento 

Elisabete Olim 

Marote  

Irene Quintal  

Ricardo Ferraz  
2 

Correção dos descontos do 

trabalhador para o Regime de 

Proteção Social (SS ou CGA)  

Variável Ricardo Ferraz  Ricardo Ferraz  1 

Apoio através de esclarecimentos 

presenciais, telefónicos e por ofício 

aos serviços simples, delegações 

escolares, escolas dos 2º e 3º ciclos 

do ensino básico e ensino 

secundário e ensino privado  

Variável Ricardo Ferraz  

Jorge Ferro  

Luísa Pereira  

Natália 

Azevedo  

Ricardo Ferraz  

Teresa Vogado  

5 

Emissão de declarações /certidões  Variável 

 

Ricardo Ferraz  

 

Carla 

Fernandes  

Carla Jardim  

Catarina Rosa  

Jorge Ferro  

Luísa Faria  

Luísa Pereira  

Natália 

 

 

 

 

9 

 

 



 

 

Plano de Atividades 2016  Página 44 

44 

Azevedo  

Teresa Sousa  

Teresa Vogado  

Receção e distribuição da 

correspondência da DSIG no 

CORRESP  

Variável Ricardo Ferraz  Paula Gouveia  1 

Gestão e atualização do centro 

de documentação  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Catarina 

Nunes  
1 

Gestão do plano de classificação 

da DRRHAE  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Catarina 

Nunes  

Sandra Freitas  

2 

Elaboração do plano de ação 

para o tratamento da massa 

documental da DRRHAE, DLE e 

estabelecimentos de 

educação/ensino  

Até 30/04 
Isabel Espírito 

Santo  
Sandra Freitas  1 

Avaliação e transferência da 

massa documental da DRRHAE, 

DLE e estabelecimentos de 

educação e ensino  

Até Setembro 
Isabel Espírito 

Santo  
Sandra Freitas  1 

Avaliação e eliminação da massa 

documental acumulada da 

DRRHAE, DLE e dos 

estabelecimentos de educação e 

ensino  

Até Setembro 
Isabel Espírito 

Santo  
Sandra Freitas  1 

Gestão dos arquivos corrente, 

intermédio e definitivo da DRRHAE  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Sandra Freitas  

Catarina 

Nunes  

Lília Dantas  

2 

Execução dos procedimentos 

tendentes à aquisição ou locação 

de bens e serviços  

Variável 
Isabel Espírito 

Santo  
Irene Quintal  1 

Conservação e manutenção das 

instalações, dos bens e 

equipamentos, nomeadamente, 

equipamentos de ar 

condicionado, fotocopiadoras, 

instalações elétricas e mobiliário 

da DRRHAE e delegações 

escolares  

Permanente 
Isabel Espírito 

Santo  

Irene Quintal  

Sandra Freitas  
2 

Atualização e manutenção do 

inventário de bens e 

equipamentos da DRRHAE e 

delegações escolares  

Permanente 
Isabel Espírito 

Santo  
Sandra Freitas  1 

Gestão da requisição, 

fornecimento e controlo dos bens 

correntes através da aplicação da 

gestão de stocks: 

entrada/saída/transferência  

Permanente 
Isabel Espírito 

Santo  

Irene Quintal  

Sandra Freitas  
2 

Receção, classificação, 

tratamento e arquivo de 

documentos  

Permanente Elvira Anabela  

Catarina 

Nunes  

Sandra Freitas  

Paula Castro  

3 

Gestão dos processos individuais 

dos arquivos ativo e definitivo  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Sandra Freitas  

Lília Dantas  
2 

Receção, classificação, registo de 

entrada, distribuição, registo de 

saída e expedição de 

correspondência  

Permanente Catarina Nunes  

Elvira Anabela  

Sandra Freitas  

Paula Castro  

3 

Realização de procedimentos 

inerentes à ADSE respeitantes aos 

trabalhadores  

Variável 
Isabel Espírito 

Santo  

Sandra Freitas  

Catarina 

Nunes  

2 

Registo e monitorização das 

atividades executadas dos 

trabalhadores da DPAGPD  

Mensal 
Isabel Espírito 

Santo  

Catarina 

Nunes  

Sandra Freitas  

Paula Gouveia  

3 

Gestão do atendimento presencial 

e telefónico da DRRHAE  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Paula Gouveia  

Sandra Freitas  

Cármen 

Ribeiro  

Maria Rita  

4 

Criação de um questionário para Até 26/06 Isabel Espírito Catarina 1 
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aferir o grau de satisfação dos 

cidadãos/clientes no âmbito do 

atendimento  

Santo  Nunes  

Disponibilização, na página 

eletrónica, do questionário de 

satisfação dos cidadãos/clientes 

no âmbito do atendimento, para 

efeitos de preenchimento  

01/07 

a 

30/08 

Isabel Espírito 

Santo  

Catarina 

Nunes  
1 

Tratamento dos dados e 

apresentação dos resultados 

obtidos nos questionários de 

satisfação dos cidadãos/clientes 

no âmbito do atendimento  

Até 09/10 
Isabel Espírito 

Santo  

Catarina 

Nunes  
1 

Abertura, organização e 

atualização de processos 

individuais  

Variável 
Isabel Espírito 

Santo  

Emília António  

Lília Dantas  

Ana Rebelo  

Francisca 

Pontes  

Graça Silva  

Jorge Correia  

Tatiana Silva  

Ricardo Bruno  

8 

Manutenção e atualização dos 

ficheiros manuais  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Francisca 

Pontes  

Graça Silva  

Jorge Correia  

Tatiana Silva  

Ricardo Bruno  

5 

Transferência de processos 

individuais de e para Arquivo Ativo 

e Definitivo  

Variável 
Isabel Espírito 

Santo  

Emília António  

Lília Dantas  
2 

Registo da receção de 

documentos, seleção e 

distribuição por ficheiros  

Permanente 
Isabel Espírito 

Santo  

Emília António  

Lília Dantas  
2 

Gestão e atualização do 

programa RPA  
Permanente 

Isabel Espírito 

Santo  

Ana Rebelo  

Lília Dantas  

Ricardo Bruno  

3 

Execução de fotocópias e 

encadernações  
Variável Ana Rita  

Anabela 

Castanho  

Maria Rita  

Nina Rosa  

Paula Severim  

4 

Transporte de documentos de e 

para a SRE, CTT e outros serviços  
Permanente Ana Rita  

Anabela 

Castanho  

Maria Rita  

Nina Rosa  

Paula Severim  

4 

Transporte de bens de consumo de 

e para o património  
Variável Ana Rita  

Anabela 

Castanho  

Maria Rita  

Nina Rosa  

Paula Severim  

4 

Conservação e manutenção das 

instalações  
Permanente Ana Rita  

Anabela 

Castanho  

Cármen Paula  

Maria Rita  

Nina Rosa  

Paula Castro  

Paula Severim  

6 

 

Divisão de Apoio Técnico 

Atividade 
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade 

Pessoas Envolvidas 

Nome N.º 

Prestação de apoio técnico aos 

serviços e estabelecimentos de 

educação e ensino, na área de 

recursos humanos  

Permanente Miguel Ponte  

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

7 
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Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau  

Elaboração de informações de 

natureza técnica  
Permanente Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

Produção de orientações sob a 

forma de circulares, manuais, 

fluxogramas ou conjuntos de 

respostas a questões mais 

frequentes (FAQ)  

Variável Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

Construção e atualização de 

formulários e documentos modelo 

e solicitar a sua consequente 

publicação online.  

Variável Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

Dinamização de sessões de 

esclarecimento junto dos serviços e 

estabelecimentos de educação e 

ensino da SRE.  

Variável Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

Coordenação do preenchimento 

dos balanços sociais da DRRHAE, 

DRE e DRPRI e verificação dos 

dados dos balanços sociais 

remetidos pelas escolas, 

delegações escolares e restantes 

serviços.  

Até 15 de abril 

de 2015 
Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

Levantamento da descrição dos 

processos existentes  
Permanente Miguel Ponte 

Anabela 

Albano  

Catarina 

Freitas  

Ema Figueira  

Maria José 

Monteiro 

Nádia Jardim  

Tânia Nicolau 

7 

 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECERES JURÍDICOS 

Atividades Não Estratégicas 

Atividade 
Calendarização 

Periodicidade 
Responsabilidade 

Pessoas Envolvidas 

Nome N.º  

Elaboração de pareceres jurídicos  Variável Filipa Gomes  

Sónia Sousa  

Maria João 

Furtado  

Teresa Oliveira  

Rui Bettencourt 

José António 

6 
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Câmara  

Filipa Gomes  

Elaboração de peças processuais 

na área de contencioso 

administrativo  

Variável Filipa Gomes  Rui Bettencourt  1 

Análise e notificação dos 

processos disciplinares dos 

docentes e não docentes dos 

estabelecimentos de educação 

ou ensino  

Variável Filipa Gomes  

Sónia Sousa  

Maria João 

Furtado  

2 

Participação nas negociações e 

redação do diploma  
Variável Filipa Gomes  

Filipa Gomes  

Teresa Oliveira  
2 

Apoio jurídico aos 

estabelecimentos de educação e 

ensino, DLE e serviços da SRE  

Variável Filipa Gomes  

Sónia Sousa  

Maria João 

Furtado  

Teresa Oliveira  

Rui Bettencourt 

José António 

Câmara  

Filipa Gomes  

6 

Verificação e envio para 

informação aos serviços da 

DRRHAE da legislação publicada 

no Diário da República e JORAM  

Diário Filipa Gomes  Teresa Oliveira  1 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

Para a prossecução da sua atividade a DRIG dispõe de recursos humanos nos termos 

que a seguir se indicam: 

Dirigentes 
Técnicos 

superiores 

Assistentes 

técnicos 

Assistentes 

operacionais 

Carreiras e 

categorias 

subsistentes 

Docentes Total 

9 17 31 8 19 6 90 
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