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Quadro referencial da avaliação de desempenho da Direção Regional de Inovação e Gestão para 2018 

 

No âmbito do programa do XII Governo Regional da Madeira a Secretaria Regional de Educação adota como visão para a presente 

legislatura: 

“contribuir para elevação do nível geral de qualificação dos Madeirenses e Porto-santenses constituindo-se o núcleo central, mas não exclusivo, 

desse processo, em ordem a concorrer para que a todos seja possível a aquisição de competências úteis e duradouras, suscetíveis de os colocar 

em posição favorável para enfrentar os desafios dos diferentes ciclos de vida que têm pela frente”. 

 

 A esta visão o programa do governo associa cinco valores, designadamente: 

1 – Enfoque dos processos político-administrativos no interesse último dos alunos; 

2 – Valorização do diálogo construtivo; 

3 – Encorajamento da promoção de atividades em rede; 

4 – Sustentabilidade das políticas a desenvolver; 

5 – Adoção de uma cultura de melhoria contínua. 

  

A intervenção programática da Secretaria Regional de Educação ocorre num contexto marcado por constrangimentos vários, destacando-

se: 

1 – Quebra demográfica acentuada; 

2 – Quadro geral de constrangimentos financeiros; 

3 – Continuada pressão do meio sobre a missão da escola. 

 

 Apesar deste contexto de referência a Secretaria Regional de Educação define, para o período da legislatura a que este programa se 

reporta, as seguintes metas: 

1 - Elevar a qualidade do ensino regional em todas as suas formas e valências, elegendo o conhecimento, a formação e a qualificação 

como fatores de dinamização económica e coesão social; 

2 - Contribuir para a elevação da qualidade de vida dos madeirenses, no âmbito do Compromisso Madeira@2020. 

 

Neste quadro referencial de intervenção governativa a DRIG assume o seguinte referencial para a sua atuação em 2018: 
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15/12/2017 

O Secretário Regional de Educação 

____________________________________ 

(Jorge Maria Abreu Carvalho) 

 

QUAR para 2018 

Missão 

A DRIG tem por missão assegurar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da autonomia, administração e gestão das organizações 

escolares, garantindo a sua gestão estratégica e promovendo melhoria organizacional, assim como o apoio e coordenação na implementação de políticas de 

desenvolvimento e valorização dos recursos humanos na educação, no âmbito das definidas para a administração pública regional. 

Visão 
A DRIG ser reconhecida como um serviço público que promova de forma sustentável o desenvolvimento organizacional das escolas e a melhoria do sistema 

educativo regional. 

Valores Inovação Cooperação Transparência Sustentabilidade 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DRIG (OE): 
RELAÇÃO COM O PROGRAMA DO GOVERNO EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS HUMANOS 

E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

OE I – Efetuar a gestão rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do sistema 

educativo regional tendo em consideração a respetiva sustentabilidade. 

• Promover a estabilidade do corpo docente; 

•  Adaptar os regimes de mobilidade para os serviços e organismos externos à SRE; 

• Aperfeiçoar os concursos de Pessoal Docente; 

• Adequar o Regime Jurídico dos Recursos Humanos não docentes; 

• Aperfeiçoar a gestão e racionalização de recursos e meios. 

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

desenvolvimento de recursos humanos da SRE. 

• Avaliar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho do Pessoal Docente; 

• Aprofundar o Estatuto da Carreira Docente da RAM; 

• Reforçar as competências dos Recursos Humanos não docentes; 

OE III – Implementar desenvolvimento organizacional nas organizações escolares da 

RAM. 

• Desenvolver uma nova conceção organizacional da Escola;  

• Rever o regime jurídico de administração e gestão das escolas; 

• Racionalizar o funcionamento das unidades de gestão concelhias; 

• Desburocratizar os processos administrativos aplicados à gestão da Educação; 

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. 

• Implementar um sistema de avaliação do sistema educativo; 

• Assegurar um serviço público de educação de qualidade; 

OE V – Disponibilizar informação adequada e oportuna que sustente o conhecimento 

das organizações escolares e do sistema educativo regional, tendo em vista a 

sustentabilidade das opções e decisões. 

• Disseminação do conhecimento para o desenvolvimento de projetos de interesse regional; 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS A AVALIAR NO AMBITO DO QUAR EM 2018 
 

OQ1 (OO1/OE I) - Apresentar uma proposta de diploma para consideração do tempo de serviço compreendido entre 30/08/2005 e 31/12/2007 e entre 01/01/2011 e 

31/12/2017, para efeitos de progressão na carreira docente. 
25% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

Q
u

a
lid

a
d

e
 Produção do texto da proposta de diploma. 

Data de realização das reunião(ões) interna(s) de 

consolidação das propostas 
30/09/2018 33,33% 

Estudo dos impactos. Data de entrega do relatório 30/09/2018 33,33% 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para decisão. Data de envio 31/10/2018 33,33% 

OQ2 (OO2/OE I) - Proceder ao levantamento do número de pontos e alterações remuneratórias decorrentes do processo de descongelamento de carreiras dos 

trabalhadores não docentes das escolas básicas e secundárias e serviços da S.R.E.. 
25% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

E
fi
c

á
c

ia
 

Produção de um instrumento de registo e cálculo automatizado do número de 

pontos de cada trabalhador e da eventual alteração de posição remuneratória 
Data de disponibilização da ferramenta 28-02-2018 16,66% 

Realização de sessões de esclarecimento junto das escolas e delegações escolar Data de realização das sessões 01-03-2018 16,66% 

Validação dos mapas de pontos e alterações remuneratórias das escolas e 

serviços 
Data da homologação 31-03-2018 16,66% 

Envio de ficheiro ao PAGESP – Portal do Funcionário para efeitos de 

processamento das alterações 
Data de envio 01-04-2018 16,66% 

Validação dos mapas de pontos atribuídos na ausência de avaliação nos termos 

do artigo 18.º da LOE 2018 e alterações remuneratórias das escolas e serviços 
Data da homologação 15-06-2018 16,66% 

Envio de aditamento ao ficheiro geral previamente remetido ao PAGESP – Portal 

do Funcionário para efeitos de processamento das alterações 
Data de envio 30-06-2018 16,66% 

OQ3 (OO4/OE I) - Promover a 1.ª alteração ao regime de concursos de pessoal docente, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28/2016/M, de 15 de julho, 

consagrando mecanismos facilitadores da gestão de recursos humanos. 
10% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto da proposta de diploma. 
Data de realização das reunião(ões) interna(s) de 

consolidação da proposta 
28-02-2018 16,66% 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para remessa ao departamento do 

Governo Regional responsável pela área da Administração Pública. 
Data de envio 01-03-2018 16,66% 
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Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de enrio 31-03-2018 16,66% 

Participação nas reuniões de negociação coletiva Data de realização das reuniões 01-04-2018 16,66% 

Produção do texto final da proposta de diploma. 
Data de realização das reunião(ões) interna(s) de 

consolidação da proposta 
15-06-2018 16,66% 

Envio da versão final ao Gabinete do Secretário Regional para aprovação em 

Conselho de Governo 
Data de envio 30-06-2018 16,66% 

OQ4 (OO8/OE I) - Desencadear os trâmites necessários ao recrutamento e seleção de trabalhadores 10% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

E
fi
c

á
c

ia
 

Proceder ao levantamento das necessidades de trabalhadores não docentes 

junto das Escolas 
Data de envio 31-10-2018 20% 

Mapeamento da Informação Data de envio 15-11-2018 20% 

Análise da Informação Recolhida Data de envio 30-11-2018 20% 

Informação de cabimento orçamental Data de envio 30-11-2018 20% 

Apresentação da proposta de abertura de procedimentos ao Sr. Secretário Data de envio 15-12-2018 20% 

OQ5 (O11/OE II) - Promover a 1.ª alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro, que regulamenta o sistema de avaliação do 

desempenho do pessoal docente da Região Autónoma da Madeira. 
10% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto das propostas de diplomas em reuniões internas Data de realização 15/04/2018 12,5% 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para remessa ao departamento do 

Governo Regional responsável pela área da Administração Pública. 
Data de envio 15/04/2018 12,5% 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio 15/04/2018 12,5% 

Participação nas reuniões de negociação coletiva Participação nas reuniões 15/04/2018 12,5% 

Produção do texto final da proposta de diploma, mediante a realização de 

reuniões do grupo de trabalho 
Data de realização 30/06/2018 12,5% 

Envio da versão final ao Gabinete do Secretário Regional para aprovação em 

Conselho de Governo 
Data de envio 22/10/2018 12,5% 
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Elaboração de ofício-circular e demais documento de apoio sobre a matéria para 

divulgação às organizações escolares 
Data de envio 29/10/2018 12,5% 

Realização de reuniões de divulgação e esclarecimento junto dos órgãos de 

gestão  
Data de realização 30-11-2018 12,5% 

OQ6 (O16/OE III) - Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar. 10% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Preparação e calendarização das sessões. Data da apresentação do programa 31-01-2018 50% 

Promoção de sessões de trabalho para partilha de boas práticas entre as escolas 

básicas de 1º, 2º e 3º ciclos e secundárias 
Nº de sessões realizadas 3 sessões 50% 

OQ7 (O30/OE V) - Divulgar informação com vista ao conhecimento, esclarecimento e sensibilização da comunidade educativa, em domínios estratégicos para o 

sistema educativo. 
10% 

Tipo Atividades Indicador Meta Peso 

E
fi
c

á
c

ia
 

Elaboração de relatórios/ publicações sobre as Estatísticas Gerais da Educação, 

cidadania, NEE, etc. 
N.º Relatórios 9 14,28% 

Elaboração de artigos científicos Nº artigos 3 14,28% 

Elaboração de comunicações a apresentar em congressos internacionais no 

âmbito do estudo Educação para a Cidadania (ECRAM) 
Nº apresentações 2 14,28% 

Elaboração de outros folhetos/ brochuras e outros produtos que revistam interesse 

na área da educação 
N.º produtos 6 14,28% 

Utilização de novos meios de disponibilização da informação Data de disponibilização 31-12-2018 14,28% 

Promoção ou colaboração na realização de eventos (workshops/ seminários/ 

debates). 
N.º eventos 1 14,28% 

Promoção ou colaboração na realização de iniciativas, ações que visem 

promover a literacia estatística e a educação para a cidadania 
N.º iniciativas 2 14,28% 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS A DESENVOLVER EM 2018 
 

 

OE I – Efetuar a gestão rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do sistema educativo regional tendo em consideração a respetiva sustentabilidade.  

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 

UO 

responsável/UO 

envolvidas 

OO1 

Apresentar uma proposta de 

diploma para consideração do 

tempo de serviço compreendido 

entre 30/08/2005 e 31/12/2007 e 

entre 01/01/2011 e 31/12/2017, para 

efeitos de progressão na carreira 

docente. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto da proposta de diploma. 

Reunião(ões) 

interna(s) de 

consolidação das 

propostas 

30/09/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

Estudo dos impactos. 
Elaboração de 

relatório. 
30/09/2018 Correio eletrónico 

DSRHD 

DGD 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

decisão. 
Data de envio 31/10/2018 Correio eletrónico DSRHD 

OO2 

Proceder ao levantamento do 

número de pontos e alterações 

remuneratórias decorrentes do 

processo de descongelamento de 

carreiras dos trabalhadores não 

docentes das escolas básicas e 

secundárias e serviços da S.R.E. 

E
fi
c

á
c

ia
 

Produção de um instrumento de registo e cálculo 

automatizado do número de pontos de cada 

trabalhador e da eventual alteração de posição 

remuneratória 

Data de 

disponibilização 

da ferramenta 

28-02-2018 Ofício-circular DAT 

Realização de sessões de esclarecimento junto 

das escolas e delegações escolar 

Data de 

realização das 

sessões 

01-03-2018 
Registo de 

presenças 

DSRH 

DAT  

DSCPG 

Validação dos mapas de pontos e alterações 

remuneratórias das escolas e serviços 

Data da 

homologação 
31-03-2018 Homologação 

DAT 

DSRH 

Envio de ficheiro ao PAGESP – Portal do 

Funcionário para efeitos de processamento das 

alterações 

Data de envio 01-04-2018 Correio eletrónico 
DAT 

DSRH 

Validação dos mapas de pontos atribuídos na 

ausência de avaliação nos termos do artigo 18.º 

da LOE 2018 e alterações remuneratórias das 

escolas e serviços 

Data da 

homologação 
15-06-2018 Homologação 

DAT 

DSRH 

Envio de aditamento ao geral previamente 

remetido ao PAGESP – Portal do Funcionário para 

efeitos de processamento das alterações 

Data de envio 30-06-2018 Correio eletrónico 
DAT 

DSRH 
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OO3 

Desenvolver os procedimentos 

atinentes à análise dos pedidos de 

redução de tempo de serviço para 

efeitos de progressão na carreira 

docente pela aquisição de outras 

habilitações até ao final do 1.º 

semestre. 

E
fi
c

á
c

ia
 

Emanação de orientações mediante o envio de 

ofício-circular às organizações escolares 

Data de 

publicação do 

ofício-circular 

28-02-2018 Ofício-circular 
DSRHD 

DAT 

Designação da comissão de análise que 

procederá à apreciação dos casos em que haja 

dúvidas sobre o reconhecimento dos cursos para 

efeitos de redução 

Data de 

publicação do 

despacho que 

designa a 

comissão 

28-02-2018 JORAM 
DSRHD 

DAT 

Análise de pelo menos 80% dos pedidos até 15-06-

2018 

N.º de 

informações 

 

Data de entrega 

das informações 

80% 

 

 

15-06-2018 

Informações 
DAT 

CA 

OO4 

Promover a 1.ª alteração ao regime 

de concursos de pessoal docente, 

aprovado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 28/2016/M, de 15 de 

julho, consagrando mecanismos 

facilitadores da gestão de recursos 

humanos. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto da proposta de diploma. 

Reunião(ões) 

interna(s) de 

consolidação da 

proposta 

28/02/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

remessa ao departamento do Governo Regional 

responsável pela área da Administração Pública. 

Data de envio 28/02/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio 28/02/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Participação nas reuniões de negociação coletiva 
Participação nas 

reuniões 
15/04/2018 

Atas de 

negociação 
DSRHD 

Produção do texto final da proposta de diploma. 

Reunião(ões) 

interna(s) de 

consolidação da 

proposta 

30/04/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

Envio da versão final ao Gabinete do Secretário 

Regional para aprovação em Conselho de 

Governo 

Data de envio 30/04/2018 Correio eletrónico DSRHD 

OO5 

Desenvolver os procedimentos 

relativos aos concursos de pessoal 

docente, tendo em vista a 

colocação dos docentes nas 

escolas até ao início do ano letivo. 

 

E
fi
c

á
c

ia
 

Construção e envio de ofício(s)-circular(es) com 

vista à aferição das vagas sujeitas a concurso. 
Data de envio. 30/06/2018 Correio eletrónico 

DSRHD 

DGD 

Apuramento do n.º de vagas referentes às diversas 

fases dos concursos. 

Elaboração dos 

mapas. 
15/07/2018 Mapas 

DSRHD 

DGD 

Elaboração e publicitação do aviso de abertura 

dos concursos. 

Aviso de 

abertura. 
31/07/2018 JORAM 

DSRHD 

DGD 

Publicitação das listas de colocação. 
Listas de 

colocação. 

Último dia 

estabelecido no 
Página eletrónica 

DSRHD 

DGD 
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calendário 

escolar para o 

início das aulas. 

OO6 

Desenvolver os procedimentos 

relativos à mobilidade de pessoal 

docente, de acordo com as 

orientações definidas 

superiormente. 

E
fi
c

á
c

ia
 

Construção e envio de ofício-circular e respetivos 

formulários. 
Data de envio. 30/06/2018 Correio eletrónico 

DSRHD 

DGD 

Elaboração de mapas com as mobilidades para 

efeitos de decisão superior. 

Elaboração dos 

mapas. 
31/08/0218 Mapas 

DSRHD 

DGD 

Publicitação das listas de mobilidade e notificação 

dos interessados, quando aplicável. 

Publicitação dos 

mapas e ofícios. 
31/08/2018 

Página eletrónica 

e ofícios 

DSRHD 

DGD 

OO7 

 

Desenvolver os procedimentos 

necessários para a colocação dos 

recursos humanos não docentes até 

ao início do ano letivo 

 

 

 

 

E
fi
c

á
c

ia
 

Diagnóstico das necessidades de recursos 

humanos não docentes junto dos serviços e 

escolas 

Data de envio 30-06-2018 Correio eletrónico 
DSRH 

DGRH 

Mapeamento da informação recolhida Data de envio 15-07-2018 

Mapa das 

necessidades 

apuradas 

DSRH 

DGRH 

Análise da informação  Data de envio 31-07-2018 

Mapa de 

distribuição das 

vagas 

DSRH 

DGRH 

Informação de Cabimento Orçamental Data de envio 

2 dias após 

distribuição das 

vagas 

Correio eletrónico 
DSRH 

DGRH 

Preparação das candidaturas aos programas 

ocupacionais do IEM – Programa POTS 
Data de envio 15-07-2018 

Ofício de envio 

das candidaturas 

DSRH 

DGRH 

Preparação das candidaturas aos programas 

ocupacionais do IEM – Programa MAIS 
Data de envio 15-08-2018 

Ofício de envio 

das candidaturas 

DSRH 

DGRH 
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Receção e encaminhamento às escolas dos 

trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas 

ocupacionais 

Data de receção 15-09-2018 

Guias de 

apresentação na 

DRIG 

DSRH 

DGRH 

Desencadeamento dos tramites necessários ao 

concurso de afetação dos trabalhadores não 

docentes das áreas escolares 

 

Data de envio 15-06-2018 Ofício-Circular 
DSRH 

DGRH 

Análise das candidaturas e apuramento de vagas 
Data de 

elaboração 
15-08-2018 Mapa 

DSRH 

DGRH 

Afetação dos trabalhadores às vagas apuradas 
Data de 

elaboração 
31-08-2018 Ata 

DSRH 

DGRH 

OO8 

Desencadear os trâmites 

necessários ao recrutamento e 

seleção de trabalhadores E
fi
c

á
c

ia
 

Proceder ao levantamento das necessidades de 

trabalhadores não docentes junto das Escolas 
Data de envio 31-10-2018 Correio eletrónico 

DSRH 

DGRH 

Mapeamento da Informação Data de envio 15-11-2018 

Mapa das 

necessidades 

apuradas 

DSRH 

DGRH 

Análise da Informação Recolhida Data de envio 30-11-2018 

Mapa da 

distribuição das 

vagas 

DSRH 

DGRH 

Informação de cabimento orçamental Data de envio 30-11-2018 Correio eletrónico 
DSRH 

DGRH 
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Apresentação da proposta de abertura de 

procedimentos ao Sr. Secretário 
Data de envio 15-12-2018 Correio eletrónico 

DSRH 

DGRH 

OO9 

Atualizar o Despacho que define os 

rácios de trabalhadores não 

docentes nas escolas do 1.º ciclo 

com unidades de pré-escolar e 

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

ensino secundário 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Discussão interna das propostas de alteração 

Data de 

realização das 

reuniões 

01-07-2018 
Registos das 

reuniões 

DSRH 

DGRH 

DSCPG 

DAT 

Redação do documento e apresentação ao 

Diretor Regional  

Data de entrega 

do dossiê 
15-07-2018 

Documento e 

Correio eletrónico 

DAT  

DSRH 

DGRH 

DSCPG  

Construção de folha de cálculo dos rácios para 

análise do impacto da alteração mediante 

recolha da informação relevante junto das escolas 

N.º de escolas 

 

Data de 

apresentação 

dos resultados 

80% 

 

 

 

31-07-2018 

Mapa DAT 

Envio do despacho ao GS Data de envio 31-08-2018 Correio eletrónico DSRH 

 

 

OE II – Promover a avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da SRE.  

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
UO envolvidas 

OO10 

Promover a 3.ª alteração ao 

Estatuto da Carreira Docente da 

Região Autónoma da Madeira com 

vista à desburocratização do 

processo de avaliação do pessoal 

docente, eliminado o requisito de 

observação de aulas para 

progressão aos 3.º e 5.º escalões da 

carreira. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto da proposta de diploma. 

Reunião(ões) 

interna(s) de 

consolidação da 

proposta 

15/01/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

remessa ao departamento do Governo Regional 

responsável pela área da Administração Pública. 

Data de envio 15/01/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio 15/01/2018 Correio eletrónico DSRHD 
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Participação nas reuniões de negociação coletiva Reuniões 31/01/2018 
Participação nas 

reuniões 
DSRHD 

Envio da versão final ao Gabinete do Secretário 

Regional para aprovação em Conselho de 

Governo 

Data de envio 31/01/2018 Correio eletrónico DSRHD 

OO11 

Promover a 1.ª alteração ao 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

26/2012/M, de 8 de outubro, que 

regulamenta o sistema de 

avaliação do desempenho do 

pessoal docente da Região 

Autónoma da Madeira. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto das propostas de diplomas em 

reuniões internas 

Data de 

realização 
15/04/2018 Convocatórias 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

DAT 

GAOPSER 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

remessa ao departamento do Governo Regional 

responsável pela área da Administração Pública. 

Data de envio 15/04/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio 15/04/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Participação nas reuniões de negociação coletiva 
Participação nas 

reuniões 
15/04/2018 

Atas de 

negociação 
DSRHD 

Produção do texto final da proposta de diploma, 

mediante a realização de reuniões do grupo de 

trabalho 

Data de 

realização 
30/06/2018 Convocatórias 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

DAT 

GAOPSER 

Envio da versão final ao Gabinete do Secretário 

Regional para aprovação em Conselho de 

Governo 

Data de envio 22/10/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Elaboração de ofício-circular e demais 

documento de apoio sobre a matéria para 

divulgação às organizações escolares 

Data de envio 29/10/2018 Ofício-Circular DAT 

Realização de reuniões de divulgação e 

esclarecimento junto dos órgãos de gestão  

Data de 

realização 
30-11-2018 Convocatórias DAT 

OO12 

Desencadear os procedimentos 

com vista à aprovação dos 

seguintes diplomas: 

(A) Portaria que que regulamenta o 

posicionamento no escalão da 

carreira dos docentes com tempo 

de serviço prestado antes do 

ingresso na referida carreira, nos 

termos do n.º 3 do artigo 39.º e do 

n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção do texto das propostas de diplomas em 

reuniões internas 

Data de 

realização 
15/04/2018 Convocatórias 

DSRHD 

DGD 

DEPJ 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

remessa ao departamento do Governo Regional 

responsável pela área da Administração Pública. 

Data de envio 15/04/2018 Correio eletrónico DSRHD 

Envio das propostas aos parceiros sindicais Data de envio 15/04/2018 Correio eletrónico DSRHD 
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Carreira Docente da Região 

Autónoma da Madeira; 

(B) Portaria que define regras 

relativas ao preenchimento das 

vagas para progressão ao 5.º e 7.º 

escalões da carreira docente, nos 

termos da alínea b) do n.º 3 do 

artigo 40.º do Estatuto da Carreira 

Docente da Região Autónoma da 

Madeira; 

(C) Despacho que fixa as vagas 

para a progressão aos 5.º e 7.º 

escalões da carreira docente no 

ano 2018. 

Participação nas reuniões de negociação coletiva 
Data de 

realização 
29/06/2018 Convocatórias DSRHD 

Envio das versões finais ao Gabinete do Secretário 

Regional para publicação em JORAM 
Data de envio 30/06/2018 Correio eletrónico DSRHD 

OO13 

Promover junto das escolas os 

esclarecimentos necessários 

resultantes das alterações 

introduzidas pelo Diploma que 

regula o regime jurídico dos 

trabalhadores não docentes que 

exercem funções nas escolas 

públicas da RAM 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Emanação orientações às escolas, mediante 

elaboração de ofício circular 

Data de envio do 

ofício circular 

10 dias após 

publicação do 

Diploma 

Ofício circular 
DSRH 

DGRH 

Prestação de esclarecimentos às questões 

mediante correio eletrónico 
Data de envio 

Resposta no prazo 

máximo de 3 dias 
Correio eletrónico 

DSRH 

DGRH 

Prestação de esclarecimentos às dúvidas 

suscitadas à aplicação do Diploma, através de 

reuniões de trabalho 

Data de 

realização  

15 dias após 

publicação do 

Diploma 

Convocatórias 
DSRH 

DGRH 

 

 

 

OE III – Implementar desenvolvimento organizacional nas organizações escolares da RAM.  

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
UO envolvidas 

OO14 

Promover o conhecimento, a 

reflexão e a melhoria das 

organizações escolares de forma 

cooperativa e sustentável Q
u

a
lid

a
d

e
 

Construção de um quadro de informações dos 

estabelecimentos de ensino, integrando e 

contextualizando a interpretação dos resultados 

de forma a potenciar a autoanálise crítica 

Nº de escolas 

abrangidas 
5 Correio Eletrónico OERAM 

Realização de um ciclo de conferências debate  
Nº de 

conferências 
3 

Publicação na 

Página 

OERAM 

GAOPSER 

Colaboração com as organizações escolares no 

seu processo de autoconhecimento fornecendo 

informação e/ou formação mediante as 

solicitações ou calendarização estabelecida pelo 

Diretor Regional 

Data de 

disponibilização 

de resultados 

Resposta em 2 

semanas 
Correio eletrónico 

OERAM 

GAOPSER 
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OO15 

Proporcionar uma visão articulada e 

coerente dos instrumentos 

estruturantes da autonomia das 

escolas Q
u

a
lid

a
d

e
 

Prestação de apoio às escolas de 1º ciclo/PE e C, 

de 2º e 3º ciclo e secundárias na construção dos 

seus documentos (RI, PEE, PAE) 

Nº de escolas 

abrangidas 
25% das escolas 

Correio 

eletrónico, 

registos internos 

GAOPSER 

Esclarecimento de dúvidas expostas pelas escolas 
Taxa de resposta 

Prazo de resposta 

100% de respostas 

2 semanas 

Correio 

eletrónico, 

registos internos 

GAOPSER 

OO16 

Apoiar práticas de 

autoconhecimento para produção 

de melhoria na organização escolar 

Q
u

a
lid

a
d

e
 Preparação e calendarização das sessões. 

Data da 

apresentação do 

programa 

31-01-2018 Registo interno GAOPSER 

Promoção de sessões de trabalho para partilha de 

boas práticas entre as escolas básicas de 1º, 2º e 

3º ciclos e secundárias 

Nº de sessões 

realizadas 
3 sessões 

Registo de 

presenças 
GAOPSER 

 

 

 

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.  

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
UO envolvidas 

OO17 

Preparar o Decreto Legislativo 

Regional que enquadra o regime 

jurídico da aferição da qualidade 

do sistema educativo regional Q
u

a
lid

a
d

e
 

Discussão interna do documento 

Data da 

realização das 

reuniões internas 

19-10-2018 
Registos das 

reuniões 

GAOPSER 

DAT 

DEPJ 

DSRHD 

Elaboração da proposta 
Data do envio da 

versão final ao DR 
15-11-2018 Correio eletrónico 

GAOPSER 

DSRHD 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional para 

decisão 

Data do envio da 

versão final ao 

S.R.E. 

20/12/2018 Correio eletrónico 
GAOPSER 

 

OO18 

Uniformizar procedimentos com as 

Delegações Escolares em matérias 

da competência da DRIG.  

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Elaboração de apresentação powerpoint de 

uniformização de procedimentos 

Data da 

conclusão da 

apresentação 

20/04/2018 Correio eletrónico 
DSCPG 

 

Reuniões com as DLE para uniformização de 

procedimentos 
Data  Até 30/04/2018 Mapa presenças 

DSCPG 

DSRHES 

          DSRHD 

DAT 

Envio da apresentação e demais documentação 

de apoio às DLE  
Data do Envio Até 07/05/2018 Correio eletrónico DSCPG 
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OO20 

Aperfeiçoar e proporcionar às 

organizações escolares e serviços 

da S.R.E. o acesso à geração de 

relatórios com base nos dados 

carregados na AGIR Q
u

a
lid

a
d

e
 

Facilitação do acesso a relatórios do balanço 

social gerados automaticamente a partir dos 

dados carregados na AGIR 

Data da 

implementação 
15-04-2018 Correio eletrónico 

DAT 

PAGESP 

Solicitação da produção 1 novo mapa para além 

dos já disponibilizados, nomeadamente o mapa 

de ausências. 

N.º de mapas 

adicionados 
2 

Página de acesso 

aos relatórios 
DAT 

Refinamento da geração dos dados e corrigir 

dados desatualizadas ou errados detetadas pelas 

escolas e serviços nos relatórios  

Data de 

conclusão do 

processo  

15-06-2018 

Mapas do 

balanço social 

gerados pela 

AGIR 

DAT 

DSRH 

DSRHD 

OO21 

Propor o desenvolvimento de novas 

funcionalidades nas aplicações 

informáticas de apoio à gestão de 

recursos humanos docentes. 

 

Submissão às entidades gestoras das aplicações, 

propostas de funcionalidades adicionais. 
N.º de propostas. 3 Correio eletrónico 

DSRHD 

DGD 

Validação das propostas implementadas. Validação 90% Correio eletrónico 
DSRHD 

DGD 

OO23 

Rever o plano de prevenção de 

riscos de corrupção e infrações 

conexas da DRIG com vista à 

adoção de novas ações de 

melhoria Q
u

a
lid

a
d

e
 Recolha pela DAT das evidências do cumprimento 

das medidas a adotar propostas no PPRCIC junto 

das diferentes unidades orgânicas 

Data de envio 31-10-2018 Correio eletrónico DAT 

Elaboração e envio do relatório da execução do 

plano aos dirigentes da DRIG 
Data de envio 15-12-2018 Correio eletrónico DAT 

OO24  

Elaborar um manual de 

procedimento da contratação com 

vista à melhoria da instrução dos 

processos de aquisição de bens e 

serviços Q
u

a
lid

a
d

e
 

Construção de mapa de controlo de bens e 

serviços 
Data do envio 31/10/2018 Correio eletrónico DSCPG  

Descrição dos procedimentos legais inerentes à 

contratação 
Data do envio 30/11/2018 Correio eletrónico DSCPG 

Elaboração do Manual de procedimentos Data do envio 31-12-2018 Correio eletrónico DSCPG 

Divulgação do Manual pelos intervenientes do 

processo 
Data do envio 

2 dias após 

elaboração do 

Manual 

Correio eletrónico DSCPG 
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OO25 
Aumentar o Controlo de Processos 

de Penhoras de Vencimento 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Construção de novo mapa de controle de 

penhoras 

Data da 

conclusão  
Até 31/01/2018 Mapa DSCPG 

 

 

 

 

 

OE V – Disponibilizar informação adequada e oportuna que sustente o conhecimento das organizações escolares e do sistema educativo regional, tendo em vista a 

sustentabilidade das opções e decisões. 
 

Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
UO envolvidas 

OO26 

Desenvolver o primeiro processo 

conducente à concessão de 

Licenças Sabáticas e Equiparações 

a Bolseiro para 2018/2019 após a 

vigência do PAEF Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data da apresentação de proposta de 

contingente de vagas 

Data de envio ao 

G.S. 
31-03-2018 Correio eletrónico DAT 

Elaboração dos despachos respeitantes à 

nomeação da comissão de análise, áreas de 

interesse e definição dos critérios de valoração 

Data de envio ao 

G.S. 
10-06-2018 Correio eletrónico DAT 

Publicação do ofício circular com a 

calendarização e aviso de abertura 

Data de 

publicação do 

ofício-circular 

15-06-2018 Ofício-circular DAT 

Proceder ao apoio técnico-administrativo à 

Comissão de Análise no apuramento das listas 

de classificação final 

Data de 

publicação das 

listas provisórias 

30-07-2018 Listas DAT 

OO27 

Aprofundar as potencialidades de 

trabalhos e estudos em 

desenvolvimento e desenvolver 

novos estudos, no âmbito do sistema 

educativo que possibilitem 

fundamentar opções e decisões 

regionais e locais 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Produção de indicadores e análise sobre o 

percurso escolar dos alunos do 3º ciclo e 

secundário 

Data de 

disponibilização 
30-04-2018 Correio Eletrónico OERAM 

Análise dos resultados escolares dos alunos no 2º 

e 3º ciclo do ensino básico por disciplina 

Data de 

disponibilização 
31-05-2018 Correio Eletrónico OERAM 

Análise das candidaturas/colocações dos alunos 

CEF e Profissionais no ensino superior 

Data de 

disponibilização 
31-03-2018 Correio Eletrónico OERAM 

Disponibilização por via eletrónica de inquéritos 

aos formandos dos cursos de dupla certificação 

Disponibilização 

por via eletrónica 
1 Correio Eletrónico OERAM 

Relatório de evolução de estabilidade do corpo 

docente nos últimos 5 anos 

Data da 

disponibilização de 

resultados 

31-12-2018 Correio Eletrónico OERAM 
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Análise por escolas, tipologia de escolas ou 

escolas agrupadas dos dados do estudo sobre 

Educação para a Cidadania na RAM 

N.º análises 7 Correio Eletrónico OERAM 

Apresentação de proposta de Estudo de Trajetos 

dos Estudantes do Ensino Secundário (OTES) 

Data apresentação 

da proposta 
30-12-2018 Correio Eletrónico OERAM 

OO28 

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
 

Colaboração com as estruturas do GR e 

organismos externos no tratamento e 

disponibilização de informação 

N.º de novas 

colaborações 
2 Correio Eletrónico OERAM 

Acompanhamento e apoio de propostas de 

melhoria dos sistemas de informação que 

suportam a produção de estatísticas oficiais  

N.º de soluções 

propostas/apoiada

s 

 

2 

 
Correio Eletrónico 

OERAM 

DSRHD 

GAOPSER 

OO29 

Aperfeiçoar o desenvolvimento das 

operações estatísticas no âmbito do 

sistema educativo, assegurando o 

cumprimento dos princípios e 

critérios de qualidade que 

enformam as estatísticas oficiais 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Desenvolvimento de mecanismos que permitam 

a antecipação do envio dos ficheiros de dados 

à DGEEC, no âmbito da produção das 

Estatísticas da Educação 2016-2017 

Data de 

disponibilização do 

ficheiro geral 

10 dias após a 

receção do 

pedido da DGEEC 

Correio eletrónico OERAM 

Disponibilização interna de resultados oficiais das 

Estatísticas Gerais da Educação (dados 

provisórios) 2017-2018 

Data de 

disponibilização 

interna de 

resultados 

15-12-2018 Correio eletrónico OERAM 

Melhoria da qualidade das séries estatísticas de 

educação regionais com base em estatísticas 

atualizadas 

Data de 

atualização 

 

Cumprimento 

com prazo 

estabelecido pela 

DREM 

 

Correio eletrónico OERAM 

Disponibilização de Indicadores estatísticos da 

educação na RAM na página eletrónica 

Data de 

disponibilização 
29-06-2018 Página eletrónica OERAM 

OO30 

 

Divulgar informação com vista ao 

conhecimento, esclarecimento e 

sensibilização da comunidade 

educativa, em domínios 

estratégicos para o sistema 

educativo. 

E
fi
c

á
c

ia
 

Elaboração de relatórios/ publicações sobre as 

Estatísticas Gerais da Educação, cidadania, NEE, 

etc. 

Relatórios 9 Relatórios OERAM 

Elaboração de artigos científicos Nº artigos 3 Correio eletrónico OERAM 

Elaboração de comunicações a apresentar em 

congressos internacionais no âmbito do estudo 

Educação para a Cidadania (ECRAM) 

Nº apresentações 2 Correio eletrónico OERAM 

Elaboração de outros folhetos/ brochuras e 

outros produtos que revistam interesse na área 

da educação 

N.º produtos 6 

 

Suportes de 

Informação 

OERAM 
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Utilização de novos meios de disponibilização da 

informação 

Data de 

disponibilização 
31-12-2018 Correio eletrónico OERAM 

Promoção ou colaboração na realização de 

eventos (workshops/ seminários/ debates). 
N.º eventos 1 

 

Calendário de 

eventos 

OERAM 

Promoção ou colaboração na realização de 

iniciativas, ações que visem promover a literacia 

estatística e a educação para a cidadania 

N.º iniciativas 2 Correio eletrónico OERAM 

OO31 

Estabelecer contatos para ampliar e 

diversificar a cooperação entre o 

OERAM e outras instituições e 

assegurar a execução e o 

acompanhamento das 

cooperações existentes, com vista 

ao desenvolvimento da 

investigação e à promoção do 

conhecimento. 
E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Acompanhamento dos Protocolos existentes e 

dinamização de contactos de modo a ampliar e 

diversificar a cooperação entre o OERAM e 

outras instituições 

Contactos/ 

reuniões 
2 Correio Eletrónico OERAM 

Produção de um referencial de análise de 

projetos de investigação em áreas de interesse 

para a atuação da DRIG 

Data de envio 1 Correio eletrónico OERAM 

Apoio proactivamente a investigação e a 

realização de estudos no âmbito do sistema 

educativo 

Disponibilização da 

informação 

Cumprimento de 

prazos 
Correio Eletrónico OERAM 

OO32 

Uniformizar procedimentos com as 

Escolas Básicas e Secundárias em 

matérias da competência da DRIG. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Emanar orientações às Escolas para 

uniformização de procedimentos em matéria de 

processamento de vencimentos 

Data da realização Até 31/12/2018 
Folhas de 

presença 

DSCPG 

DGF 

 

Emanar orientações às Escolas para 

uniformização de procedimentos no âmbito das 

prestações sociais 

Data da realização Até 31/12/2018 
Folhas de 

presença 

DSCPG 

DGF 

OO33 

Apoiar os estabelecimentos de 

ensino nos processos eleitorais a 

desencadear para os órgãos de 

gestão e administração para o 

mandato 2018-2022, para os quais 

for solicitada a sua intervenção 

pelos respetivos órgãos. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Colaboração na elaboração do ofício-circular 

sobre a matéria 
Data de envio 30-04-2018 Ofício-circular 

DEPJ  

DSRHD 

Emanação de esclarecimentos sobre as 

questões colocadas 

Prazo médio de 

resposta 
3 dias 

Correio eletrónico 

ou ofício 

DEPJ  

DSRHD 

OO34 

Promover o conhecimento das 

alterações legislativas que ocorram, 

com pertinência para os serviços da 

DRIG Q
u

a
lid

a
d

e
 

Remessa às respetivas unidades orgânicas da 

legislação publicada diariamente no DR e 

JORAM, sumariando o seu conteúdo.  

 

Data de remessa 2 dias Correio eletrónico DEPJ 
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MEIOS HUMANOS DISPONÍVEIS 

Dirigentes Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 
Carreiras e Categorias 

subsistentes 
Docentes Total 

11 20 32 8 18 4 93 

 

 

 

MEIOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS1 

Despesas com pessoal 92.248.784,98 

Outras despesas 318.545,00 

Total 92.567.329,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A proposta de orçamento inclui as despesas com recursos humanos docentes e não docentes das EB1/PE, estabelecimentos de infância e delegações escolares. 


