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SIGLÁRIO 

AE – Atividade Estratégica  

AGIR-RH – Aplicação Informática de Gestão Integrada de Recursos  

ALRAM – Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira  

ANE – Atividade Não Estratégica  

DAT – Divisão de Apoio Técnico  

DEPJ – Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos  
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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  

DRIG – Direção Regional de Inovação e Gestão 

DGPD – Divisão de Gestão Patrimonial e Documental 

DSCPG – Direção de Serviços de Controlo, Planeamento e Gestão 

DSRHD – Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes 

DSRH – Direção de Serviços de Recursos Humanos 

DRIG – Direção Regional de Inovação e Gestão 

GAOPSER – Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do Sistema Educativo Regional 

GUG – Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE 

GS – Gabinete do Secretário Regional de Educação  

JORAM – Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira  

OE – Objetivo Estratégico  

OERAM – Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira 

OO – Objetivo Operacional 

NDA – Núcleo de Documentação e Arquivo 

NEBS – Núcleo das Escolas Básicas e Secundárias 

NEG – Núcleo de Expediente Geral 

NP1C – Núcleo da educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico 

NPRARS – Núcleo de Processamento de Remunerações, Abonos e Regalias Sociais 

NRHAE – Núcleo de Recursos Humanos das Áreas Escolares 

NRHSE – Núcleo de Recursos Humanos dos Serviços e Escolas 

NRSP1C – Núcleo de Recrutamento de Seleção e Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico 

NRSEBS – Núcleo de Recrutamento de Seleção de Pessoal Docente das Escolas Básicas e Secundárias  

PA – Plano de Atividades 

RA – Relatório de Atividades 

RAM – Região Autónoma da Madeira  

RHD – Recursos Humanos Docentes  

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 

SEC – Secretariado do Diretor Regional  

SRE – Secretaria Regional de Educação 

SRPF – Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 
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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Atividades (RA) é um instrumento de demonstração das atividades realizadas durante o 

ano civil de 2017 e dos resultados alcançados, previstos no Plano de Atividades. 

O RA integra 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, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, que tem como objetivo 

articular a avaliação entre os serviços, os dirigentes e demais trabalhadores, visando a promoção da motivação 

profissional e o desenvolvimento de competências para a coerência e harmonia da ação dos serviços com vista 

a atingir a melhoria continuada da administração pública regional. 

Iniciaremos o RA, com uma breve caraterização da DRIG no que diz respeito à missão, visão e valores, ao 

organograma desta direção regional e aludiremos aos objetivos estratégicos e operacionais propostos para o ano 

de 2017. De seguida, passaremos à análise dos movimentos e formação profissional dos recursos humanos, e à 

concretização dos objetivos propostos no Plano de Atividades 2017, na medida de proceder à autoavaliação do 

serviço, nos termos do artigo 14º do SIADAP-RAM.  

Finalmente será feita a apreciação dos resultados alcançados. 
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I - IDENTIFICAÇÃO DA DRIG 

1.MISSÃO, VISÃO E VALORES 

A DRIG é o serviço da Secretaria Regional de Educação responsável, num cenário de sistema centralizado 

de gestão, pelas políticas de desenvolvimento e valorização de recursos humanos definidos para a administração 

pública regional, coordenando e apoiando a respetiva implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão Criar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da 

administração e gestão das organizações escolares 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 
Responsabilidade 

Inovação 

Eficiência 

Transparência 
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2.ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS DA DRIG EM 2017 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Relativamente aos objetivos estratégicos, constantes no Plano de Atividades de 2017 e que integram o 

SIADAP-RAM 1, foram decompostos em 5: 

Promover a gestão eficiente dos recursos humanos do sistema educativo regional; 

Assegurar a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos da S. R.E.. 

Contribuir para a inovação organizacional e o desenvolvimento da administração e 

gestão de estabelecimentos de educação e ensino da RAM. 

Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio 

à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional. 

Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a produção do conhecimento 

sobre o sistema educativo regional. 

 

4. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Para a concretização dos objetivos estratégicos foram formulados 28 objetivos operacionais, afetos a 

diferentes unidades orgânicas, sendo que 6 são objetivos de eficácia, 4 são objetivos de eficiência e 18 são 

objetivos de qualidade, sintetizados no seguinte quadro: 

EFICÁCIA 

OO 1 Promover a alteração ao regime de mobilidade do pessoal docente, consagrando mecanismos facilitadores 

à gestão das escolas. 

OO 2 Desenvolver os procedimentos relativos ao concurso de pessoal docente, tendo em vista a colocação dos 

docentes nas escolas até ao início do ano letivo 

OO 3 Desenvolver os procedimentos necessários para a colocação dos recursos humanos não docentes até ao 

início do ano letivo 

OO 14 Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das escolas: PEE; 

PAE; RI. 

OO 19 Garantir a validade dos dados carregados no AGIR no suporte à gestão dos recursos humanos não docentes 

das escolas básicas do 2º e 3º ciclo e secundárias. 

OO 26 
Dinamizar eventos e conceber meios diversos de disseminação de informação com vista ao conhecimento, 

esclarecimento e sensibilização da comunidade educativa, em domínios estratégicos para o sistema 

educativo. 

EFICIÊNCIA 

OO 5 Propor a alteração do regime de concursos do pessoal docente para o ano escolar 2017/2018, dotando-o de 

mecanismos que permitam uma gestão mais eficiente dos recursos. 

OO 10 Aumentar o controlo dos procedimentos de cabimentação prévia nos processos de seleção e 

recrutamento de trabalhadores 

OO 23 Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos estudos, no 

âmbito do sistema educativo regional. 

OO 27 
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 

QUALIDADE 

OO 4 Elaborar um guia de apoio às escolas em matéria de férias, faltas e licenças, para conferir maior autonomia 

às organizações escolares na gestão desta matéria. 

OI 

OII 

OIII 

OIV

OV 
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OO 6 
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. 

OO 7 Apresentar reformulações à alteração legislativa proposta para o atual modelo de avaliação docente. 

OO 8 Reforçar o papel desempenhado pelo avaliador interno no âmbito do processo de avaliação docente. 

OO 9 Rever o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas da DRIG com vista à adoção OO9 - 

de novas ações de melhoria. 

OO 11 Garantir a adequação do memorando de competências estabelecido entre a DRIG, os serviços, escolas e 

delegações escolares. 

OO 12 Reformular a proposta de alteração ao atual modelo de autonomia, administração e gestão e introduzir as 

necessárias alterações. 

OO 13 Reforçar o papel das estruturas de gestão intermédia da organização escolar dos 2.º e 3.º Ciclos do ensino 

básico e secundário. 

OO 15 Elaborar um Manual de Procedimento da Contratação com vista à melhoria da instrução dos processos de 

aquisição de bens e serviços. 

OO 16 Descrever processos internos da DRIG, de modo a desenvolver um sistema de controlo interno. 

OO 17 Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos docentes 

de suporte à gestão. 

OO 18 Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos não 

docentes de suporte à gestão. 

OO 20 Aumentar e atualizar a informação disponível no cadastro dos trabalhadores não docentes dos 

estabelecimentos de educação e ensino privados constante da “AGIR” 

OO 21 Implementar um sistema estruturado de aferição da qualidade do Sistema Educativo Regional 

OO 22 Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar 

OO 24 
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 

OO 25 Aperfeiçoar o desenvolvimento das operações estatísticas no âmbito do sistema educativo regional, 

assegurando o cumprimento dos princípios e critérios de qualidade que enformam as estatísticas oficiais 

OO 28 Promover e supervisionar o processo de construção da nova Página eletrónica da Direção Regional no 

âmbito do portal do governo, em articulação com o PAGESP e GIIP, a publicar até ao final do ano escolar 
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6. ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 Para a concretização de cada um dos objetivos estratégicos e operacionais acima 

identificados, foram designadas 98 atividades estratégicas (AE) descriminadas no Plano de 

Atividades 2017, distribuídas da seguinte forma pelas diferentes unidades orgânicas: 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ATIVIDADES  

OPERACIONAIS 

ATIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 
UNIDADE ORGÂNICA 

OE I 

OO 1 4 
DSRHD/ DGD 

DEPJ 
OO 2 6 

OO 3 5 DSRH 

OE II 

OO 4 6 
DSRH DEPJ/ DAT 

DSRHD/ DSRH 

OO 5 2 DSRHD/ DGD 

OO 6 2 
DSRH/DEPJ 

DGRH 

OO 7 2 

DSCPG - GAOPSER 

OO 8 1 

OO 9 4 

DAT/ DEPJ 

DSRH/ DSRHD 

DSCPG/ OERAM 

OO 10 2 
DSCPG/ DSRH 

DSRHD 

OE III 

OO 11 3 

DAT/ DEPJ/ DSRH 

DGRH/ DSRHD 

GDG/ DSCPG 

OO 12 2 

DSCPG-GAOPSER 

DEPJ/ DSRH 

DSRHD/ DAT 

OO 13 2 

DSCPG-GAOPSER 

OO 14 2 

OO 15 4 DSCPG/ DEPJ 

OO 16 4 
DAT/ DSCPG/ DSRH 

DSRHD/DEPJ/OERAM 

OE IV 

OO 17 2 DSRHD/ DGD/DAT 

OO 18 2 DSRH/DGRH/DAT 

OO 19 2 
DAT/ DSRH/ DGRH/ 

NRHSE/ NRHAE 
OO 20 4 

OO 21 6 DSCPG-GAOPSER 

OO 22 2 
DSCPG-GAOPSER/ 

DSF-DRE 

OO 23 7 

OERAM 

OO 24 2 
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OE V 

OO 25 5 

OERAM OO 26 5 

OO 27 3 

OO 28 7 
DAT/ OERAM/ 

PAGESP-DRIG 
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7. ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 

As atividades não estratégicas (ANE) descritas no Plano de Atividades 20171, não se 

consideram objetivamente aglutinadas a cada objetivo estratégico, não obstante, fazem parte 

das atividades realizadas pela DRIG durante o ano de 2017, pelo que apenas indicaremos o 

número de ANE propostas por cada unidade orgânica: 

UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL NÚMERO DE ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 

DSRHD 27 

DSRH 18 

DSCPG 56 

DSCPG - GAOPSER 7 

DAT 15 

DEPJ 6 

OERAM 10 

 TOTAL - 139 

 

  

                                                 
1 Descritas nas páginas 43 a 55 do Plano de Atividades 2017. 
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II - MÉTODO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1.METODOLOGIA ADOTADA 

Os métodos utilizados para a elaboração do presente relatório, baseiam-se na análise 

dos dados constantes em documentos próprios de aferição do número de efetivos, formação 

profissional de recursos humanos, da qualidade dos serviços prestados, dos recursos financeiros e 

da recolha de evidências da operacionalização dos objetivos propostos no Plano de Atividades 

para 2017, mediante a auscultação padronizada dos dirigentes de cada unidade orgânica, 

nomeadamente. 

Entre outras fontes de informação são tidos em conta:   

- o software de registo dos documentos que dão entrada e saída na DRIG; 

- o software de registo de atendimento dos utentes, por assunto e por unidade orgânica; 

- o questionário de satisfação realizado aos cidadãos/utentes dos serviços prestados na 

DRIG;  

- o mapa de controlo interno da realização das atividades constantes do Plano de 

Atividades. 

 

Toda esta informação foi sistematizada e harmonizada em conformidade com as demais 

informações que fazem parte do RA, constantes na alínea e) do n.º 3 do artigo 7º do SIADAP-RAM. 
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III - ANÁLISE DE DADOS 

1.RECURSOS HUMANOS DRIG 

A estrutura de recursos humanos da DRIG, sofreu alterações, resultado de algumas 

entradas e saídas de trabalhadores, registando-se um ligeiro aumento do número de 

trabalhadores, quando comparado com o último ano. 

Em 20172, o total de trabalhadores, subiu para 94, resultado de um acréscimo no número 

de trabalhadores com o cargo de dirigentes e da carreira de técnicos superiores, e um 

decréscimo do total de trabalhadores das carreiras e categorias subsistentes e docentes, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

            

 

Total de 

Trabalhadores em 

2016 

 Total de 

Trabalhadores  

em 2017 

Dirigentes 
 

 
 

10 11 

Técnicos superiores 
 

 18 21 

Assistentes técnicos 
 

 33 32 

Assistentes 

operacionais 

 
 8 8 

Carreiras e 

categorias 

subsistentes 

 

 19 18 

Docentes 
 

 5 4 

     

Total 
 

 93 94 

 

 

 

                                                 
2Fonte: Balanço Social 2017. 
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2.FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Durante o ano de 2017, contabilizaram-se3 doze ações de formação, frequentadas 

apenas pelos trabalhadores com cargo de dirigente na DRIG, conforme se representa no seguinte 

quadro: 

 

 

3.QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A DRIG em 2017, registou um volume de 21.264 documentos a dar entrada e 8.461 

documentos registados como saída, conforme sintetizado no seguinte gráfico:  

 

                                                 
3 Fonte – Balanço Social 2017 
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N.º Cargo/carreira  N.º em 2017 Trabalhadores 
Participações 

em 2017 

11 Dirigente  12 

94 12 

4 Docente  0 
21 Técnico superior  0 
18 Carreiras Subsistentes  0 
32 Assistente Técnico  0 
8 Assistente Operacional  0 
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Como se pode verificar, o mês com mais volume de entradas, foi o mês de julho e o mês 

em que se registaram mais saídas, foi o mês de outubro, justificado pelo facto de junho ter sido 

o mês de concurso do pessoal docente, e outubro o mês de colocação dos docentes 

contratados. 

Para efeitos da análise da qualidade dos serviços prestados pela DRIG, sintetizamos num 

quadro, o número de utentes que foram atendidos nesta direção regional, e quais os assuntos 

tratados, durante o ano de 2017. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR ASSUNTO 

Assunto 
n.º de 

utentes 
Assunto 

n.º de 

utentes 

ADSE 12 Processamento de Abonos 4 

Ensino Particular/IPSS 1 Equiparação a Bolseiro 1 

CGA 2 
Bonificação/ Reposicionamento 

na Carreira 
3 

Formação Profissional 5 Oferta Pública de Emprego 85 

Dispensa da componente letiva 2 Atividade Ocupacional 272 

Pessoal/Particular 87 Licença de Longa Duração 5 

Reunião 192 Licença sem vencimento 6 

Informações 214 Estatuto Trabalhador-Estudante 4 

Notificações 7 Aposentação 31 

Abono de família 219 Declaração Profissional 435 

Certificação de Tempo de 

Serviço 
188 Avaliação de desempenho 7 

Património 19 Assinatura de Contratos 12 

Aquisição de bens e serviços 3 Acidente de Trabalho 13 

Entrega de documentos 223 Profissionalização em serviço 3 

Concursos 865 Carreira profissional 1429 

Parentalidade 1 Mobilidade 66 

Entrevista 3   

 

Da análise sintetizada, podemos concluir que, durante o ano de 2017, os utentes dirigiram-

se à DRIG para tratar de matérias relacionadas com os assuntos supra indicados, tendo-se 

registado que o assunto mais solicitado foi o relacionado com a carreira profissional. 
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Distribuindo o número de utentes por visitas mensais, aferiu-se que o mês que contabilizou 

uma maior afluência de utentes, foi o mês de junho, e o mês com menor afluência, foi o mês de 

dezembro, conforme se demonstra: 

 

Ao visualizar aqueles valores por semana, aferiu-se que o dia da semana que regista maior 

quantidade de utentes, é a quarta-feira, observando-se que o dia da semana que contabiliza 

menos utentes é a sexta-feira, como se demonstra no gráfico seguinte: 

 

 

Esmiuçando aquele total de utentes por unidade orgânica, registou-se no seguinte 

gráfico a percentagem de atendimento presencial que cada unidade orgânica efetuou: 
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Da apreciação aos valores constantes no gráfico circular, podemos verificar que todas 

as unidades orgânicas que prestaram serviço de atendimento presencial, a que prestou mais 

atendimentos, foi notoriamente a Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes, justificado 

por ser a direção de serviços que trata os assuntos relacionados com a maior fatia dos 

trabalhadores da S.R.E. 

Para aferir a satisfação dos utentes da DRIG, realizou-se no período compreendido entre 

21 de novembro e 30 de dezembro, um questionário de satisfação junto dos cidadãos em geral, 

através da internet, levado a cabo pela Direção de serviços de Controlo, Planeamento e Gestão 

- Divisão de Gestão Patrimonial e Documental, visando uma melhoria contínua dos serviços 

prestados numa perspetiva de reforçar a eficiência e a qualidade. 

Contudo, a adesão ao preenchimento do questionário foi nula, razão pela qual, não 

existe referência alguma à satisfação dos utentes da DRIG, no ano de 2017. 

2%

67%

16%

10%

1%

4%
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4.ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Após a compilação de todos os elementos relevantes para o tratamento de dados, elaborou-se um mapa único, onde se pode verificar o peso atribuído a cada parâmetro, 

desdobrado ainda por cada objetivo estratégico(OO) e atividades estratégicas (AE) propostas no Plano de Atividades de 2017, conforme se demonstra: 

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO) 

EFICÁCIA (OO1, OO2, OO3, OO14, OO19, OO26) 25% 

OO1 – Promover a alteração ao regime de mobilidade do pessoal docente, consagrando mecanismos facilitadores à gestão das escolas    17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Elaboração do texto da   
proposta de diploma e envio 
ao Diretor Regional 

Data de envio Até 20-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/DGD 33% 
Remetido por correio eletrónico a 

11/01/2017 
x     

Redação final do texto do diploma e envio ao 
Gabinete do Secretário Regional de Educação 

Data de envio Até 31-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/DGD/DEPJ 33% 
Remetido por correio eletrónico a 

17/01/2017 
x     

Discussão da proposta com os vários 
parceiros sociais 

Data de envio das convocatórias 
15 dias após a 

receção do parecer 
da SRF 

Convocatórias DSRHD/DGD/DEPJ 33% 
Por decisão superior, as reuniões de 
negociação foram agendadas para 

29 05/2017. 
      

Envio do diploma para publicação em JORAM Data de envio 
15 dias após a 
discussão das 
negociações 

Correio eletrónico DSRHD 33% Remetido a 13/06/2017. x     
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Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

A terceira atividade do presente objetivo não foi considerada no âmbito da autoavaliação, atendendo a que a data para realização das reuniões foi alterada por decisão superior. 

OO2 – Desenvolver os procedimentos relativos ao concurso de pessoal docente, tendo em vista a colocação dos docentes nas escolas até ao início do ano letivo 17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Construção do ofício-circular com vista à 
aferição das vagas sujeitas a concurso e envio ao 
Diretor Regional 

Data de envio 

7 dias após a 
publicação do DLR ou 
em data a determinar 

superiormente 

Correio eletrónico DSRHD/DGD 17% 
Entregue em mão para efeitos de 

assinatura e posterior digitalização 
x     

Publicitação de ofício-circular com vista à 
aferição das vagas 

Data da divulgação 
1 dia após a 

concordância do 
Diretor Regional 

Página eletrónica DSRHD/DGD 17% 

Considerando a não abertura do 
concurso externo e interno, apenas 
foram solicitadas as necessidades 

residuais, tendo a circular sido 
publicada a 11/07/2017 

x     

Construção de mapas de vagas a concurso e 
envio ao diretor Regional 

Data de envio 
7 dias após a receção 

das respostas das 
escolas 

Correio eletrónico DSRHD/DGD/DEPJ 17% Entregue em mão. x     

Discussão do n.º de vagas com vários parceiros 
sociais 

Datas de envio das convocatórias 
7 dias após a receção 

das respostas das 
escolas 

Convocatórias DSRHD/DGD/DEPJ 17% 
Foi pedido um parecer aos parceiros 

sociais. 
x     

Elaboração do aviso de abertura e envio ao 
Diretor Regional 

Data de envio 

7 dias após a 
conclusão das 

negociações ou em 
data a determinar 

superiormente 

Correio eletrónico DSRHD/DGD/DEPJ 17% 
Entregue em mão para efeitos de 

assinatura e posterior digitalização. 
x     

Envio do aviso de abertura para efeitos de 
publicação no JORAM 

Data de envio 
2 dias após a 

anuência do diretor 
Regional 

Correio eletrónico DSRHD 17% Remetido a 22/06/2017. x     
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OO3 – Desenvolver os procedimentos necessários para a colocação dos recursos humanos não docentes até ao início do ano letivo 17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Diagnóstico das necessidades de recursos 
humanos não docentes junto dos serviços e 
escolas 

Data de envio 
Durante o mês de 

junho 
Correio eletrónico DSRH 20% 

Cumprido. O envio do pedido de 
levantamento das necessidades foi 

remetido a 27.06.2017 
  x   

Mapeamento da informação recolhida Data de envio 
Durante o mês de 

julho 

Mapas de 
necessidades 

apuradas 
DSRH 20% 

Cumprido. O mapeamento foi 
concluído a 28.07.2017 

  x   

Análise e reporte da informação ao Diretor 
Regional 

Data de envio 
Durante o mês de 

julho 

Mapa de 
distribuição das 

vagas 
DSRH 20% Cumprido. Entregue dia 28.07.2017   x   

Preparação das candidaturas aos programas 
ocupacionais do IEM 

Data de envio 
Durante o mês de 

julho 
Ofício de envio das 

candidaturas 
DSRH 20% 

Cumprido. A preparação das 
candidaturas ocorreu na última 

quinzena de julho. 
  x   

Receção e encaminhamento às escolas dos 
trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas 
ocupacionais 

Data de receção 
Durante a 1.ª 
quinzena de 

setembro 

Guias de 
apresentação na 

DRIG 
DSRH 20% 

Cumprido. Os trabalhadores 
colocados iniciaram funções nas 

escolas a 15.09.2017 
  x   

OO14 – Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das escolas: PEE; PAE; RI 17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Preparação das reuniões, calendarização e 
materiais 

Data de apresentação do roteiro Até 30-01-2017 Documento DSCPG/GAOPSER 50% Concretizado a 13-01-17 x     
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Prestação de apoio e realização de sessões de 
trabalho com as escolas para construção e 
melhoria dos respetivos documentos 
estruturantes da autonomia 

N.º de escolas abrangidas 
Data da concretização do roteiro 

75% das escolas de 
2.º e 3.º ciclo e 

secundárias 
remanescentes até 

dezembro 

Registo das 
reuniões 

DSCPG/GAOPSER 50% Finalizado em 08-06-17 x     

OO19- Garantir a validade dos dados carregados na AGIR no suporte à gestão dos recursos humanos não docentes das escolas básicas do 2º e 3º ciclo e secundárias 17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Envio de ofício circular às escolas para efeitos 
de reporte de erros e atualização de dados 
disponibilizados na AGIR>Relatórios 

Data de envio do ofício-circular Até 10-9-2017 Ofício-circular DAT/DSRH/DGRH 50%     x   

Carregamento, correção e atualização da 
informação recebida 

Percentagem de dados corrigidos/ 
atualizados 
Data da correção 

100% 
Até 30-9-2017 

AGIR 
Lista de Anomalias 

DSRH/NRHSE/ 
NRHAE 

50%     x   

OO26 – Dinamizar eventos e conceber meios diversos de disseminação de informação com vista ao conhecimento, esclarecimento e sensibilização da comunidade educativa, em domínios estratégicos 
para o sistema educativo 

17% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Elaboração de relatórios/ publicações sobre as 
Estatísticas Gerais da Educação, cidadania, NEE, 
etc… 

Relatórios 9 Relatórios OERAM 20% 11 relatórios x     

Elaboração de Folhetos/ brochuras que 
revistam interesse na área da educação 

Folhetos 3 Folhetos OERAM 20%     x   

Utilização de novos meios de disponibilização 
da informação (infografias, novas ferramentas 
informáticas) 

Produtos disponibilizados 6 Infografia OERAM 20% 
8 Infografias + material projeto 1º 

ciclo 
x     
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Promoção ou colaboração na realização de 
workshops/ seminários/ debates em domínios da 
cidadania, literacia estatística 

Eventos 2 
Calendário de 

eventos 
OERAM 20% 

2 das atividades agendadas, 
estruturadas e planeadas foram 
canceladas por decisão superior 

(Eventos propostos: Sucesso 
Escolar; Dia Europeu Estatística; 

participação na Acão de formação 
Diversidades e XIV Congresso 

Internacional Galego Português) 

x     

Promoção ou colaboração na realização de 
iniciativas, ações que visem promover a literacia 
estatística e a educação para a cidadania 

Iniciativas 4 Correio eletrónico OERAM 20% 5 iniciativas x     

EFICIÊNCIA (OO5, OO10, OO23, OO27) 
NOTA: O objetivo descrito a cinzento foi desconsiderado para efeitos de autoavaliação, cuja justificação consta do objetivo. 

. 

25% 

OO5 – Propor a alteração do regime de concursos do pessoal docente para o ano escolar 2017/2018, dotando-o de mecanismos que permitam uma gestão mais eficiente dos recursos  

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Elaboração do texto da proposta de diploma e 
envio ao Diretor Regional 

Data de envio Até 20-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/DGD 50%         

Redação final do texto do diploma e envio ao 
Gabinete do Secretário Regional 

Data de envio Até 31-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/DGD/DEPJ 50%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

 Por decisão do Senhor Secretário o objetivo foi desconsiderado na autoavaliação, ficando o mesmo adiado para o próximo ano. 
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OO10 - Aumentar o controlo dos procedimentos de cabimentação prévia nos processos de seleção e recrutamento de trabalhadores 33% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Construção e envio de Mapa de Controlo de 
Cabimentos ao Diretor Regional e à DSRH e 
DSRHD para efeitos de validação 

Data de envio Até 31-1-2017 Correio eletrónico 
DSCPG/DSRH/ 

DSRHD 
50%   x     

Preenchimento/Atualização do Mapa de 
Controlo de Cabimentos 

Periodicidade Mensal Mapa DSCPG 50%   x     

OO23 – Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos estudos, no âmbito do sistema educativo regional 33% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Elaborar e apresentar propostas de referencial 
para levantamento dos Projetos Escolares 

Data da disponibilização Até 31-12-2017 Correio eletrónico OERAM 17% Não autorizado superiormente       

Relatório de atualização de indicadores e 
análise sobre o percurso escolar dos alunos do 3º 
ciclo 

Data da disponibilização Até 31-5-2017 Correio eletrónico OERAM 17%     x   

Recolha e tratamento de informação e 
elaboração de documento preliminar com vista a 
desenvolver um estudo prospetivo da educação 
na RAM 

Data da Disponibilização de resultados 
preliminares 

Até 30-11-2017 Correio eletrónico OERAM 17% 
Proposta de estudo preliminar 

enviado em julho 2017 
x     

Projeto Educação para a Cidadania na RAM: 
    - Relatório com a análise descritiva 
    - Relatório Final do estudo 

Data de apresentação 
Até 15-7-2017 

Até 31-12-2017 
Correio eletrónico OERAM 17% 14.07.2017 e 22.11.2017 x     
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Relatório com análise comparada das 
classificações internas e classificações de exames 

Data da disponibilização de resultados Até 30-6-2017 Correio eletrónico OERAM 17% 21.06.2017 x     

Parecer sobre análise das mobilidades do 
pessoal docente 

Data da disponibilização de resultados Até 31-12-2017 Correio eletrónico OERAM 17% 09.06.2017 x     

Elaboração de candidatura à FCT do Projeto 
baseado no ECRAM, sobre a Educação para a 
cidadania: Educação para a Cidadania no sec. XXI- 
um desafio democrático 

Data de apresentação Até 31-5-2017 Correio eletrónico OERAM 17%     x   

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

No âmbito da autoavaliação, não foi considerada a primeira atividade do presente objetivo, a qual foi abandonada por decisão superior. 

OO27 - 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 

33% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Acompanhamento dos Protocolos existentes e 
dinamização de contactos de modo a ampliar e 
diversificar a cooperação entre o OERAM e outras 
instituições. 

Contactos/reuniões 3 Correio eletrónico OERAM 50% 

Reunião Protocolo Quadripartido 25 
Maio; Protocolo Univ. Lusófona  
UHTL- CeiED e DRIG-OERAM a19 

junho (proposta) e 15 Set 
(formalização) 

  x   

Melhorar a plataforma de apoio aos 
investigadores 

Produto 1 Página Web OERAM 50% Não autorizado superiormente       

Candidatar o Projeto EduCitizen.pt à FCT em 
parceria com o CeiED, da Universidade Lusófona e 
o IE-UL 

Produto 1 Correio eletrónico OERAM 50%     x   

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

A segunda atividade planeada no âmbito deste objetivo não foi executada por decisão superior, não tendo por esse motivo sido equacionada na autoavaliação. 
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QUALIDADE (OO4, OO6, OO7, OO8, OO9, OO11, OO12, OO13, OO15, OO16, OO17, OO18, OO20, OO21, OO22, OO24, OO25, OO28) 
 NOTA: Os objetivos descritos a cinzento foram desconsiderados para efeitos de autoavaliação, cuja justificação consta em cada objetivo. 

50% 

OO4 - Elaborar um guia de apoio às escolas em matéria de férias, faltas e licenças, para conferir maior autonomia às organizações escolares na gestão desta matéria   

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Pesquisa, compilação de informação, definição 
das matérias abrangidas e envio aos 
colaboradores de esboço do índice 

Envio de esboço do índice em definição 
das matérias 

Até 15-5-2017 Correio eletrónico DEPJ 17%         

Análise e estudo das matérias em termos do 
seu enquadramento legal, doutrinal e 
jurisprudencial 

Documentos trabalhados Até 15-7-2017 
1.º Esboço do 
documento 

DEPJ 17%         

Realização de reuniões para discussão das 
matérias e proposta de sistematização do 
documento 

Reuniões agendadas Até 31-8-2018 Correio eletrónico DEPJ 17%         

Elaboração e entrega do documento Datas de entrega Até 31/9/2017 
Informação de 
submissão ao 

Diretor Regional 
DEPJ 17%         

Publicação do documento na página da DRIG Data de Publicação 
Até 10 dias úteis após 

aprovação 
Página da DRIG DEPJ 17%         

Envio de ofício-circular às escolas a dar 
conhecimento 

Data de envio 
Até 5 dias úteis após 

publicação 
Até 5 dias úteis 

após a publicação 
DEPJ 17%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Atendendo à constante mutabilidade da matéria em questão, que implicaria a constante alocação de recursos na atualização do guia, com a eventual existência de inúmeras versões em 
circulação em simultâneo, foi abandonada por decisão do diretor regional a conclusão deste projeto. 
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OO6 - 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 

  

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Emanar orientações às escolas, mediante 
elaboração de ofício circular 

Data de envio do ofício-circular 
10 dias após 

publicação do 
diploma 

Oficio-circular DSRH/DGRH/DEPJ 50% 
Não cumprido. O Diploma não foi 

publicado 
      

Prestar esclarecimentos às dúvidas suscitadas à 
aplicação do Diploma 

Resposta média a pedidos de 
esclarecimentos 

Envio dos 
esclarecimentos no 
prazo médio de 10 

dias úteis 

Correio eletrónico/ 
ofício 

DSRH/DCRH/DEPJ/ 
DAT 

50% 
Não cumprido. O Diploma não foi 

publicado 
      

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Apesar de apresentada a proposta ao Diretor Regional, a 15 de outubro, a 19 de outubro o mesmo cessa funções, dando lugar à nomeação de novo Diretor, não sendo assim oportuno a sua 
apreciação, transitando para o ano 2018. 

OO7 - Apresentar reformulações à alteração legislativa proposta para o atual modelo de avaliação docente 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Análise em equipa da proposta anteriormente 
apresentada 

Data da realização das reuniões Até 31-3-2017 
Registos das 

reuniões 
DSCPG-GAOPSER 50% 

Trabalho realizado entre 10-01-17 e 
14-03-17 

x     

Produção de um documento com propostas de 
alteração 

Data de entrega do dossiê Até 31-12-2017 Correio eletrónico 
DSCPG-GAOPSER 

DSRHD/DEPJ 
50% Dossiê entregue em 15-03-17 x     

OO8 - Reforçar o papel desempenhado pelo avaliador interno no âmbito do processo de avaliação docente   
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Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Realização de formação valorizadora do 
desempenho formal e técnico do cargo de 
avaliador interno: avaliação interna dos docentes; 
projeto docente 

Data da realização da formação Até 31-3-2017 
Registo de 
presenças 

DSCPG-GAOPSER 100% 
100% de escolas abrangidas, 

concluído em 21 de abril 
      

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

A conclusão deste objetivo foi desconsiderada na autoavaliação, atendendo a que houve necessidade de ajustar a meta face ao calendário dos docentes/escolas envolvidos. 

OO9 - Rever o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas da DRIG com vista à adoção de novas ações de melhoria   

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Recolha pela DAT das evidências do 
cumprimento das medidas a adotar propostas no 
PPRCIC junto das diferentes unidades orgânicas 

Data de envio Até 1-7-2017 Correio eletrónico 
DAT/DEPJ/DSRH/ 
DSRHD/DSCPG/ 

OERAM 
25% Não realizado       

Elaboração e envio do relatório da execução do 
plano aos dirigentes da DRIG 

Data de envio Até 31-8-2017 Correio eletrónico DAT 25% Não realizado       

Envio da versão consolidada do relatório ao DR 
para aprovação final 

Data de envio Até 30-9-2017  Correio eletrónico DAT 25% Não realizado       

Publicação na página da DRIG Data da publicação 
No prazo de 3 dias 

após a aprovação do 
DR 

Página eletrónica DAT/DR 25% Não realizado       

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

A conclusão deste objetivo foi desconsiderada na autoavaliação, em virtude de o mesmo ter sido adiado para o ano de 2018. 
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OO11 - Garantir a adequação do memorando de competências estabelecido entre a DRIG, os serviços, escolas e delegações escolares   

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Reuniões de preparação das alterações a 
apresentar no memorando 

Data das reuniões Até 30-11-2017 
Documento 
identificador 

DAT/DEPJ/DSRH/  
DSRH-

DGRH/DSRHD/ 
DGD/DSCPG 

33% Não cumprido.       

Preparação do memorando e submissão à 
aprovação ao diretor regional 

Data do documento Até 15-12-2017 Memorando DSRH/DSRH-DGRH 33%         

Divulgação do memorando junto dos serviços, 
escolas e delegações escolares 

Data da divulgação Até 31-12-2017 ofício-circular DSRH/DSRH-DGRH 33%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Por imposição de outras responsabilidades profissionais com maior carater de urgência e ainda devido à mudança de Diretor Regional ocorrida em outubro, a qual determinou uma nova 
estruturação do Serviço não foi possível cumprir este objetivo, tendo o mesmo transitado para 2018. 

OO12 - Reformular a proposta de alteração ao atual modelo de autonomia, administração e gestão e introduzir as necessárias alterações 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Discussão interna das propostas de alteração Data da realização das reuniões Até 31-12-2017 
Registo das 

reuniões 

DSCPG-
GAOPSER/DEPJ/ 
DSCPG/DSRH/ 
DSRHD/DAT 

50% 
Reuniões realizadas durante o mês 

de janeiro 
x     

Redação do documento e apresentação ao 
Diretor Regional  

Data de entrega do dossiê Até 31-12-2017 
Documento e 

correio eletrónico 
DSCPG-GAOPSER 50% Envio ao Diretor em 04-09-17 x     
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OO13 - Reforçar o papel das estruturas de gestão intermédia da organização escolar dos 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e secundário  

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Apresentação e debate interno de conceitos e 
metodologia a ser utilizada 

Data de entrega da reflexão final Até 28-2-2017 
Registo das 

reuniões  
DSCPG-GAOPSER 50%        

Realização de sessões de trabalho para análise 
das funções 

Data da realização das reuniões Ate 31-12-2017 
Registo das 

reuniões 
DSCPG-GAOPSER 50%        

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Atendendo à saída por mobilidade do técnico que se encontrava responsável por esta matéria, o objetivo foi abandonado por decisão superior. 

OO15 - Elaborar um Manual de Procedimento da Contratação com vista à melhoria da instrução dos processos de aquisição de bens e serviços 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Descrição dos procedimentos legais inerentes à 
contratação e seu envio ao DEPJ para validação 

Data do envio Até 28-2-2017 Correio eletrónico DSCPG/DEPJ 25% Não realizado     x 

Construção e envio de proposta de mapa de 
controlo de aquisições bens/serviços (e 
respetivos custos) ao diretor regional 

Data do envio Até 31-3-2017 Correio eletrónico DSCPG 25% 

Atingido: Foi criado o mapa de 
controlo das aquisições, o qual é 

atualizado de forma permanente, a 
cada procedimento efetuado.  

  x   

Elaboração e envio do Manual de 
procedimentos ao diretor regional  

Data do envio Até 31-3-2017 Correio eletrónico DSCPG 25% Não realizado     x 
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Divulgação do Manual pelos intervenientes no 
processo 

Data do envio Até 31-4-2017 Correio eletrónico DSCPSG 25% Não realizado     x 

OO16 - Descrever os processos internos da DRIG, de modo a desenvolver um sistema de controlo interno   

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Preenchimento das grelhas de descrição dos 
processos identificados pelas diferentes unidades 
orgânicas 

Data do envio do email a solicitar o 
preenchimento 

Até 30-6-2017 Correio eletrónico 
DAT/DSRH/DSHD/ 
DSCPG/OERAM/ 

DEPJ 
25% Não executado       

Enquadramento jurídico e tramitação legal do 
processo 

Data da informação 
2 meses após a 

entrega da respetiva 
grelha 

Informação DEPJ 25% Não executado       

Elaboração e envio de fluxogramas e listas de 
verificação dos processos identificados às 
respetivas unidades orgânicas para validação 

Data do documento Até 30-9-2017  Fluxogramas DAT 25% Não executado       

Divulgação interna/externa da descrição dos 
processos após aprovação do diretor regional 

Datas das notas internas Até 31-10-2017 Notas internas DAT 25% Não executado       

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

O objetivo foi abandonado segundo orientação do novo diretor regional, não tendo sido por esse motivo equacionado no âmbito da autoavaliação. 
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OO17 - Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos docentes de suporte à gestão 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Submeter à entidade gestora da aplicação 
propostas de funcionalidades adicionais nas 
respetivas aplicações 

N.º de propostas 2 Correio eletrónico DSRHD/DGD/DAT 50% 

Foram apresentadas propostas ao 
nível da construção de acessos ao 

certificado do registo criminal, 
acumulação de funções e 

informação financeira. 

x     

Acompanhar a implementação das propostas 
que sejam implementadas 

Acompanhamento do projeto 90% de correção 
Relatórios das 

aplicações 
DSRHD/DGD/DAT 50% 

Foram acompanhadas e 
implementadas as propostas, com 

exceção do acesso ao certificado do 
registo criminal, que ainda decorre. 

x     

OO18 - Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos não docentes de suporte à gestão 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Submeter à entidade gestora da aplicação 
propostas de funcionalidades adicionais nas 
respetivas aplicações 

N.º de propostas 2 Correio eletrónico DSRH/DGRH/DAT 50% 

Atingido: Foi solicitado ao Eng. José 
Carlos que permitisse a importação 
da folha de vencimentos em que se 

encontra o trabalhador + 
importação das faltas a partir do 

Portal do Funcionário Público 

  x   

Acompanhar a implementação das propostas 
que sejam implementadas 

Acompanhamento do projeto 90% de correção 
Relatório das 

aplicações 
DSRH/DGRH/DAT 50% 

Superado: As novas funcionalidades 
foram implementadas a 100%. 

x     

OO20 - Aumentar e atualizar a informação disponível no cadastro dos trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino privados constante da “AGIR”   
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Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Disponibilizar informação ao administrador da 
aplicação (PAGESP) sobre os dados de suporte 
necessários ao carregamento da informação 
respeitante à categoria dos trabalhadores 

Data do envio da informação Até 31-7-2017 Correio eletrónico DAT 25% Não executado       

Remessa dos dados para carregamento em 
bulk para o administrador da aplicação 

Data de envio do ficheiro Até 31-8-2017 Correio eletrónico DAT 25% Não executado       

Envio de ofício circular aos estabelecimentos 
privados para efeitos de reporte de erros e 
atualização de dados disponibilizados no 
AGIR>Relatórios 

Data do envio Até 10-9-2017 Ofício-circular DAT/DSRH/DGRH 25% Não executado       

Carregamento, correção e atualização da 
informação recebida 

Percentagem de dados 
corrigidos/atualizados 
Data da correção 

100% 
Até 30-9-2017 

AGIR 
Lista de anomalias 

DSRH/NRHSE/ 
NRHAE 

25% Não executado       

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

As atividades respeitantes ao carregamento dos dados sobre a categoria dos trabalhadores foram afastadas dada a grande panóplia de categorias nas várias convenções coletivas, tendo-se 
optado por transitar a sua realização para 2018, apenas com a inclusão dos grupos profissionais, não tendo sido, portanto, equacionado no âmbito da autoavaliação referente ao ano de 2017. 

OO21 - Implementar um sistema estruturado de aferição da qualidade do Sistema Educativo Regional 11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Acompanhamento e eventual 
reformulação/reorientação do processo de 
autoavaliação dos estabelecimentos de infância e 
das escolas de 1º ciclo 

N.º de equipas abrangidas 
75% 

até 30-7-2017 

Registo de 
presenças e síntese 

das reuniões5% 
até 30-7-2017 

DSCPG-GAOPSER 20% 
100% de escolas abrangidas, 

concluído em 13-07-17 
x     
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Acompanhamento e eventual 
reformulação/reorientação do processo de 
autoavaliação das escolas de 2º, 3º ciclo e 
secundárias 

N.º de respostas concretizadas 
75% 

até 30-7-2017 

Registo de 
presenças e síntese 

das reuniões5% 
até 30-7-2017 

DSCPG - GAOPSER 20% 
100% de escolas abrangidas, 

concluído em 14-06-17 
x     

Produção e disponibilização de documentação 
e informação facilitadora da implementação do 
processo: 
- Inserção de documentos de suporte na 
plataforma do projeto; 
- Repostas às dúvidas e solicitações dos 
estabelecimentos 

N.º de documentos inseridos 
Disponibilização de 

pelo menos 10 
documentos 

Página eletrónica 
do projeto 

DSCPG-GAOPSER 20% 
21 documentos inseridos; todas as 

solicitações e dúvidas foram 
respondidas 

x     

Introdução de processos de melhoria através 
da implementação de ações de melhoria a 
construir e desenvolver pelas escolas 

Documentos produzidos pelas escolas 

75% de todas as 
escolas preparem 

ações de melhoria até 
30-12-2017 

Documentos 
recebidos por 

email 
DSCPG-GAOPSER 20% 

As 31 escolas que iniciaram o novo 
ciclo de gestão em 16/17 

introduziram ações de melhoria no 
seu PEE (100% escolas que reuniam 

condições para o efeito) 

x     

Monitorização da satisfação evidenciada sobre 
a ação do GAOPSER no âmbito deste processo 

Questionário aplicado ao universo dos 
estabelecimentos 

90% das escolas 

Respostas dos 
estabelecimentos 
ao questionário 

aplicado 

DSCPG-GAOPSER 20% 

Questionário aplicado em maio de 
2017 a 100% das áreas escolares, 

completado com registos de 
reuniões presenciais nas escolas 

x     

Informar a equipa de avaliação externa das 
escolas sobre o processo desenvolvido 

Data da conclusão do dossiê 

Até 3 meses após a 
solicitação da 

informação por parte 
dessa equipa 

Dossiê DSCPG-GAOPSER 20%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

A última atividade deste objetivo não foi concluída por decisão superior, não tendo aquela atividade sido equacionada no âmbito da autoavaliação. 

OO22 - Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar   

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Organização de formação Data de conclusão da organização 
2 semanas antes do 
início da formação 

Data de abertura 
das inscrições 

DSCPG-GAOPSER 
DSF-DRE 

50%         
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Disponibilização e acompanhamento de 
formação específica acerca da elaboração de 
planos de melhoria dirigida às áreas escolares 

Registo de presenças 
Após a conclusão da 

formação 

Registo de 
presenças ou 

registo de 
telefonemas 

DSCPG-GAOPSER 50%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Não se realizou por dificuldades de autorização ao financiamento, não tendo sido considerado no âmbito da autoavaliação. 

OO24 - 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 

11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Colaborar com as estruturas do GR e 
organismos externos no tratamento e 
disponibilização de informação 

N.º de colaborações 2 Correio eletrónico OERAM 50% 6 colaborações x     

Apresentar propostas de melhoria dos sistemas 
de informação que suportam a produção das 
estatísticas oficiais. 

N.º de propostas 2 Correio eletrónico OERAM 50% 
Sumula da reunião com propostas 

email 23 março 
x     

OO25 - Aperfeiçoar o desenvolvimento das operações estatísticas no âmbito do sistema educativo regional, assegurando o cumprimento dos princípios e critérios de qualidade que enformam as 
estatísticas oficiais 

11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Desenvolver mecanismos que permitam a 
antecipação do envio dos ficheiros de dados à 
DGEEC, no âmbito da produção das Estatísticas da 
Educação 2015-2016 

Data da disponibilização do ficheiro geral 
10 dias após a 

receção do pedido do 
DGEEC 

Correio eletrónico OERAM 20%  Email 04.05.2017 x     

Antecipar a disponibilização interna de 
resultados das Estatísticas Gerais da Educação 
(dados provisórios) 2017-2018 

Data da disponibilização interna de 
resultados 

15/12/2017 Correio eletrónico OERAM 20% Email 20 novembro x     
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Realização do Inquérito aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais 

Data da disponibilização de resultados 31/10/2017 Correio eletrónico OERAM 20% 
Proposta apresentação a 20 
novembro no evento do dia 

Europeu da Estatística 
x     

Melhorar a qualidade das séries de estatísticas 
de educação regionais com base em estatísticas 
atualizadas 

Data da atualização 
No prazo 

estabelecido pelo 
DREM 

Correio eletrónico OERAM 20% Email 27.06.2017 x     

Disponibilização de Indicadores estatísticos da 
educação na RAM na página eletrónica 

Data da disponibilização 30/06/2017 Página eletrónica OERAM 20% 29 de junho x     

OO28 - Promover e supervisionar o processo de construção da nova Página eletrónica da Direção Regional no âmbito do portal do governo, em articulação com o PAGESP e GIIP, a publicar até ao final 
do ano escolar 

11% 

Atividade Indicador Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilidade Peso Resultado 

Classificação 

S = 5 A = 3 NA = 1 

Realização de reuniões preparatórias com o 
GIIP e com a equipa do PAGESP 

Data 30/11/2016 Correio eletrónico 
DAT/OERAM/ 
PAGESP-DRIG 

17% 
Superado: 1.ª reunião realizada a 

23/11/2016 
x     

Elaboração e entrega do ficheiro com o 
mapeamento do novo Página eletrónica nos 
moldes a definir pelo PAGESP 

Data 31/01/2017 Correio eletrónico 

DAT/DEPJ/DSRH/ 
DSRHD/DSCPG/ 

OERAM/PAGESP-
DRIG 

17% 
Superado: Email contendo o ficheiro 
foi remetido à equipa do Portal do 

governo a 29/12/2016 
x     

Formação para os trabalhadores designados 
pelas Direções de Serviços para carregar a 
informação no gestor de conteúdos do Página 
eletrónica 

Data 30/04/2017 Correio eletrónico PAGESP-DRIG 17% 

Superado: Ficheiro informativo foi 
enviado por email aos gestores de 
conteúdos a 13-4-2017 pelo Eng. 

Paulo do PAGESP 

x     

Carregamento da informação atualmente 
disponível no Página eletrónica no novo Página 
eletrónica, até 5 meses após a disponibilização da 
nova estrutura do Página eletrónica pela equipa 
do PAGESP 

Data 

No prazo de 5 meses 
após a 

disponibilização da 
nova estrutura pelo 

PAGESP 

Página eletrónica 

DAT/DEPJ/DSRH/ 
DSRHD/DSCPG/ 

OERAM/PAGESP-
DRIG 

17% 

Superado: Segundo os registos no 
gestor de conteúdos, a primeira 

fase de transposição da informação 
iniciou-se 6/2/2017 fevereiro e 

terminou a 5-6-2017. 

x     
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Elaboração de proposta de publicação do novo 
Página eletrónica a submeter ao diretor regional 

Data 
No prazo de 15 dias 

após a conclusão dos 
testes 

Correio eletrónico DAT/PAGESP-DRIG 17% 
Superado: Remetido email ao 
diretor Regional a 1-6-2017 

x     

Publicação do Página eletrónica Data 
No prazo de 5 dias 

após a aprovação do 
relatório pelo DR 

Página eletrónica DAT/PAGESP-DRIG 17% 
Superado: O site ficou operacional a 

5/6/2017 
x     
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5. ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 

Das ANE propostas e descritas no Plano de Atividades 2017 por cada unidade orgânica, 

verificou-se que foram realizadas, praticamente a totalidade das ANE previstas, registando-se 

apenas três ANE propostas e não realizadas, devido a mobilidade de trabalhadores, deixando de 

ser exequível.  

O quadro seguinte mostra o número de ANE previstas e realizadas: 

UNIDADE 

ORGÂNICA ANE PREVISTAS ANE REALIZADAS 

DSRHD 27 27 

   

DSRH 18 18 

   

DSCPG 56 53 

   

DSCPG-GAOPSER 7 7 

   

DAT 15 15 

   

DEPJ 6 6 

   

OERAM  10 10 

   

TOTAL 139 136 

 

 

6.ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 Para a concretização do Plano de Atividades 2017, a DRIG contou com 94 

trabalhadores, contudo como lhe incumbe a responsabilidade sobre os serviços sem autonomia 

administrativa ou financeira, como é o caso das delegações escolares e áreas escolares, os 

encargos com estes trabalhadores (3347) fazem parte das contas da DRIG, o que em termos de 

recursos financeiros, se traduz dentro dos limites impostos no orçamento retificativo, conforme se 

demonstra: 

Tipo de Despesa 
Orçamento 

Inicial 

Orçamento 

Retificado 
Processado Pago 

Total Executado 

a) 

Taxa de 

Execução 

b) Capítulo 01 

Despesas com 

Pessoal  
94.435.656,83 92.298.209,00 90.598.549,79 90.597.137,02 90.598.549,79 98,16% 

Outras Despesas 

Correntes 
253.395,00 211.546,00 184.662,05 181.970,58 184.837,73 87,37% 

Despesas de 

Capital 
--   2.000,00 1084,17 1084,17 1084,17 54,21% 

TOTAL 94.689.051,83 92 511 755,00 90.784.296,01 90.780.191,77 90.784.471,69 98,13% 
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a) O Total Executado corresponde ao Total Cabimentado (inclui cabimentos, cativos e processos de despesa) 

b) Total Executado a dividir pelo Total Retificado 

 

 

7. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 

CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

  
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei nº 54/2008, de 4 de 

setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona conjuntamente com o 

Tribunal de Contas e desenvolve atividade no domínio da prevenção da corrupção e infrações 

conexas. 

Neste âmbito, o CPC aprovou a recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, publicada na 

2.ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 de julho, a qual indica que os organismos públicos 

são obrigados a elaborar planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas 

(adiante designado por PPRCIC), bem como a realizar e apresentar periodicamente relatórios da 

sua execução. 

Acresce que, na sequência de estudo realizado pelo CPC decorridos 5 anos após as 

primeiras recomendações emanadas, foi aferido que “(…) em certos casos, os planos existentes 

não são exaustivos na identificação dos riscos, nem se encontram desenhados de modo a cobrir 

os riscos relativos a todas as unidades da estrutura orgânica das entidades a que respeitam, 

carecendo de maior aprofundamento quanto à adoção e execução das medidas preventivas 

correspondentes aos riscos identificados. (…) ”. 

Nesse âmbito, o CPC emanou a Recomendação n.º 1/2015, de 1 de julho, clarificando o 

seguinte: 

a) Os PPRCIC devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de 

corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas; 

b) Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos 

realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os 

gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo, mesmo quando decorram de 

processos eletivos; 

c) Os planos devem designar responsáveis setoriais e um responsável geral pela sua 

execução e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios 

anuais, os quais poderão constituir um capítulo próprio dos relatórios de atividade das 

entidades a que respeitam. 
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d) As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e 

esclarecimento dos seus PPRCIC junto dos trabalhadores e que contribuam para o seu 

envolvimento numa cultura de prevenção de riscos; 

 

e) Os PPRCIC devem ser publicados nos sítios da internet das entidades a que respeitam, 

excetuando as matérias e as vertentes que apresentem uma natureza reservada, de 

modo a consolidar a promoção de uma política de transparência na gestão pública; 

f) O Tribunal de Contas e todos os organismos de controlo interno podem e devem, no 

âmbito das suas ações, verificar se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam 

de modo efetivo os seus PPRCIC, incluindo a verificação sobre a elaboração dos 

correspondentes relatórios anuais de execução. 

 

Tendo em atenção o atrás exposto, a DRIG, vem por este meio apresentar o estado de 

implementação das medidas previstas no PPRCIC em vigor, os quais sintetizam para o efeito, os 

relatórios parciais produzidos pelas diversas unidades orgânicas. 

Importa desde logo referir que desde a elaboração do PPRCIC em vigor, não foram 

detetados quaisquer casos de corrupção ativa ou passiva ou infrações conexas. Pese embora 

este facto não comprove objetivamente a validade do plano em apreço, seguramente não o 

invalida, pressupondo-se que as medidas já implementadas são na pior das hipóteses uma 

garantia no âmbito de prevenção de riscos. 

  No âmbito das atribuições de cada uma das unidades orgânicas que compõem esta 

direção regional, o PPRCIC em vigor determinava a implementação de medidas preventivas para 

fazer face aos riscos inventariados à data. 

No presente relatório apresenta-se então o balanço das medidas entretanto adotadas 

desde a elaboração do PPRCIC em 2016, dando-se igualmente conta das medidas por 

implementar. 

Mais se informa que, por uma questão de economia, entendeu-se excluir desta análise 

todas as atribuições em que foram inventariados riscos, cujas medidas preventivas definidas no 

PPRCIC já se encontravam à data da sua elaboração referenciadas como “adotadas”. 
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ATRIBUIÇÕES RISCOS IDENTIFICADOS MEDIDAS 

Direção de Serviços de Planeamento e Gestão 

h) Gerir o processamento de 

remunerações, abonos e regalias 

sociais dos recursos humanos da 

DRIG e dos serviços simples da 

SRE, com exceção da Direção 

Regional de Juventude e 

Desporto; 

- Pagamentos indevidos 

- Corrupção ativa para ato ilícito 

- Corrupção passiva para ato 

ilícito 

- Peculato 

A medida respeitante à 

solicitação do planeamento de 

mensal das atividades 

programadas devidamente 

autorizadas pelo dirigente, bem 

como a conformidades das 

distâncias declaradas face às 

descritas foi já adotada junto dos 

serviços que têm diligências 

externas suscetíveis de serem 

programadas (ex. IRE). 

 

A medida respeitante à 

necessidade de segregação de 

funções e rotatividade dos 

trabalhadores que exercem 

estas funções já foi adotada em 

2017. 

i) Acompanhar o processamento 

de remunerações, abonos e 

regalias sociais no âmbito das 

delegações escolares, dos 

estabelecimentos de educação 

e do 1.º ciclo do ensino básico da 

rede pública da RAM e da 

Direção Regional de Juventude e 

Desporto; 

- Pagamentos indevidos 

- Corrupção ativa para ato ilícito 

- Corrupção passiva para ato 

Ilícito 

A medida respeitante à 

solicitação do planeamento de 

mensal das atividades 

programadas devidamente 

autorizadas pelo dirigente, bem 

como a conformidades das 

distâncias declaradas face às 

descritas foi já adotada junto dos 

serviços que têm diligências 

externas suscetíveis de serem 

programadas (ex. IRE). 

 

A medida respeitante à 

necessidade de segregação de 

funções e rotatividade dos 

trabalhadores que exercem 

estas funções já foi adotada em 

2017. 
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j) Desencadear os procedimentos 

tendentes à aquisição ou 

locação de bens e serviços da 

DRIG; 

- Favorecimento de entidades 

- Entrega, pelos fornecedores, de 

quantidade de material inferior à 

contratada 

- Desvio ou não fiscalização da 

quantidade e qualidade de 

mercadorias 

- Pagamentos indevidos 

- Corrupção passiva para ato 

ilícito 

- Tráfico de influência 

 

 

 

A medida respeitante à 

divulgação de maior informação 

e sensibilização dos 

trabalhadores sobre as fases 

obrigatórias nos procedimentos 

de contratação e realização de 

um manual de controlo interno 

consta do plano de atividades 

para 2018, prevendo-se que seja 

adotada este ano. 

Divisão de Gestão Patrimonial e Documental (extinta): 

As atribuições acometidas a esta unidade orgânica foram redistribuídas entre a DSOP e a DAT com a 

alteração orgânica ocorrida em março de 2018. Todavia, todas as medidas aí constantes, já haviam sido 

adotadas aquando da aprovação do atual PPRCIC. 

Direção de Serviços de Administração Escolar e Recursos Humanos Docentes: 

d) Organizar bases de dados e 

efetuar a recolha estatística sobre 

os recursos humanos docentes 

dos estabelecimentos de 

educação e ensino, com o 

objetivo de obter indicadores 

que permitam a sua gestão 

eficiente; 

- Acessos não autorizados à base 

de dados  

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

A medida relacionada com a 

verificação aleatória do log de 

acessos e informação consultada 

pelos utilizadores com perfil de 

acesso livre aos dados, não foi 

adotada, uma vez que a DRIG 

não tem acesso aos dados das 

consultas feitas à AGIR. Propõe-se 

que esta medida seja 

enquadrada nas atividades 

desenvolvidas no âmbito do 

Novo Regulamento de Proteção 

de Dados; 

h) Enquadrar os processos de 

concurso e de mobilidade dos 

recursos humanos docentes da 

rede pública da RAM; 

- Tráfico de influência mediante 

favorecimento de candidatos 

Quanto à medida que diz 

respeito à definição de júris para 

os concursos, alternando-se a sua 

composição anualmente, 

importa notar que ao nível do 

pessoal docente apenas é 
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constituído um júri para as ofertas 

públicas de emprego.  

Considerando a urgência deste 

processo, em face da 

necessidade de dotarmos as 

escolas com os recursos docentes 

com a maior brevidade possível, 

após alguma ponderação, 

considerou-se que é essencial 

manter este processo de 

recrutamento centralizado na 

DRIG, não envolvendo as escolas 

e delegações escolares, o que 

iria permitir maior alternância.  

Não obstante, implementou-se 

esta medida, dentro das 

limitações existentes nos núcleos 

de recrutamento da Direção de 

Serviços de Administração Escolar 

e Recursos Humanos Docentes. 

j) Colaborar com os 

estabelecimentos de educação 

e ensino da rede privada da 

RAM, no sentido da estabilidade 

do corpo docente, por forma a 

garantir a qualidade da relação 

pedagógica, o desenvolvimento 

de projetos educativos próprios e 

a qualidade do desempenho 

profissional; 

- Autorização intencional ou 

negligente de mobilidades que 

lesem os interesses da 

Administração 

- Tráfico de influência 

- Participação económica em 

negócio 

A medida referente à 

publicitação das listas de 

mobilidades, já foi adotada 

através da alteração à Portaria 

n.º 247/2016, de 29 de junho, 

operada pela Portaria n.º 

202/2017, de 16 de junho. 

k) Proceder à atualização do 

cadastro dos docentes dos 

estabelecimentos de educação 

e ensino da rede privada da 

RAM, nos termos do artigo 52.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 

15/2011/M, de 10 de agosto; 

- Acessos não autorizados à base 

de dados  

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

A medida relacionada com a 

verificação aleatória do log de 

acessos e informação consultada 

pelos utilizadores com perfil de 

acesso livre aos dados, não foi 

adotada, uma vez que a DRIG 

não tem acesso aos dados das 

consultas feitas à AGIR. 

Divisão de Gestão Docente 
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b) Avaliar e enquadrar as 

propostas de horas 

extraordinárias e de acumulação 

de funções dos recursos 

humanos docentes, quando 

ocorram 

- Autorização indevida de horas 

de trabalho extraordinário para 

além das permitidas por lei 

- Autorizar a acumulação de 

funções em concorrência com 

as funções públicas 

- Autorizar a acumulação de 

funções públicas sem 

fundamentação do interesse 

público 

- Não controlar as acumulações 

de funções 

- Corrupção passiva para ato 

lícito 

- Corrupção passiva para ato 

ilícito 

A medida relativa ao confronto 

dos pedidos de autorização para 

prestação de trabalho 

extraordinário com os registos de 

sumários no PLACE, continua por 

adotar. 

No que diz respeito à utilização 

de informação modelo, 

contendo uma lista de 

verificação de proibições para 

proceder à análise dos pedidos 

de acumulação de funções, foi 

adotada a medida com a 

implementação de um novo 

modelo de requerimento, o qual 

contém toda a informação 

acerca desta matéria.  

Foi ainda alterada a Portaria n.º 

108/2008, de 12 de agosto, pela 

Portaria n.º 302/2017, de 30 de 

agosto, e remetida às escolas e 

serviços uma circular sobre este 

assunto. 

c) Emitir certidões de tempo de 

serviço docente 

- Corrupção passiva para ato 

lícito ao considerar tempo de 

serviço indevidamente; 

- Concussão, mediante 

prestação de informação errada 

quanto ao tempo de serviço dos 

docentes 

Sobre a medida relativa à 

emanação de orientações e 

esclarecimentos de dúvidas por 

ofício-circular, aguardamos 

esclarecimentos da Direção-

Geral da Administração Escolar 

para podermos clarificar algumas 

questões. 

d) Gerir e atualizar os sistemas de 

informação referentes aos 

recursos humanos docentes, com 

vista à tomada de decisão 

- Acessos não autorizados à AGIR 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

- Concussão e/ou corrupção 

ativa mediante a alteração dos 

dados respeitantes ao tempo de 

serviço ou classificação final da 

A verificação aleatória do log de 

acessos e informação consultada 

pelos utilizadores com perfil de 

acesso livre aos dados, não foi 

adotada, uma vez que a DRIG 

não tem acesso aos dados das 

consultas feitas à AGIR. 
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habilitação profissional, com 

efeitos na determinação da 

graduação profissional 

Direção de Serviços de Recursos Humanos das Escolas e Serviços 

a) Orientar e coordenar a gestão 

dos recursos humanos não 

docentes dos estabelecimentos 

de educação e de ensino da 

rede pública da Região 

Autónoma da Madeira, 

abreviadamente designada por 

RAM, dos trabalhadores dos 

serviços simples da Secretaria 

Regional de Educação, 

doravante designada por SRE, 

emanando orientações para os 

demais organismos desta 

secretaria regional 

- Possibilidade de favorecimento 

de uns estabelecimentos de 

ensino em detrimento de outros. 

Sobre a aposta numa maior 

fundamentação das orientações, 

estabelecendo critérios claros 

das opções de gestão de 

recursos humanos tomada, a 

Direção de Serviços pautou a sua 

prática no sentido de melhor 

fundamentar através de critérios 

rigorosos os processos de gestão 

de recursos humanos nos quais 

intervém, no sentido de instruir os 

processos sujeitos a autorização 

superior se encontrarem munidos 

de toda a informação necessária 

que sustente a proposta de 

decisão apresentada.  

A título de exemplo refira-se que 

nos processos de mobilidade, 

cedências de interesse público, 

licenças sem remuneração, entre 

outros, mereceu especial 

atenção aferir se os pareceres 

emanados pelas partes 

intervenientes estavam 

devidamente fundamentados, 

insistindo-se que esses pareceres 

não se resumissem em apenas 

pronuncias no sentido favorável 

ou desfavorável. 

d) Gerir os recursos humanos por 

referência ao sistema 

centralizado de gestão da SRE e 

sistema centralizado de gestão 

concelhia dos estabelecimentos 

de educação e de ensino, com 

- Manipulação na marcação das 

férias, faltas e licenças dos 

trabalhadores afetos ao sistema 

centralizado de gestão. 

Continua por adotar a medida 

relativa à adoção de um 

mecanismo de auditoria no 

Portal do Funcionário Público 

para identificação do 

trabalhador que insere a 
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vista à adoção de medidas que 

visem suprir as respetivas 

necessidades, num quadro de 

rigor orçamental 

informação no sistema 

informático e que procede às 

eventuais alterações. 

Tendo em conta que se 

encontram bem identificados os 

trabalhadores que inserem a 

informação em causa no PFP 

entendeu-se que esta medida 

poderá ser adiada para o 

próximo ano, devendo ser 

efetuada uma consulta ao 

PAGESP nesse sentido. 

e) Promover os procedimentos 

concursais e a mobilidade dos 

recursos humanos não docentes 

- Manipulação de resultados; 

- Intervenção em processo em 

situação de impedido 

Continua por adotar a medida 

respeitante à necessidade de 

confirmação e divulgação do 

regime de impedimentos.  

Esta medida foi adiada, por não 

se encontrar prevista a abertura 

de procedimentos concursais de 

grandes dimensões (população 

em geral) durante o ano de 2018. 

f) Proceder à gestão dos 

processos dos recursos humanos 

não docentes, desde a 

constituição da relação jurídica 

de emprego até à cessação 

- Favorecimento nos pedidos de 

mobilidade na categoria e 

intercarreiras e intercategorias, 

acumulação de funções e 

autorizações de início e regresso 

de licença sem remuneração e 

qualificação de acidentes de 

trabalho. 

Já foi adotado um maior rigor na 

fundamentação das 

informações, exigência de 

elementos probatórios que 

assegurem a verificação dos 

requisitos legais exigidos, 

segregação de funções na 

análise e validação das 

situações em apreço. 

Continua por adotar a medida 

que previa a definição de 

critérios objetivos para a 

autorização de mobilidades.  

Tendo em conta que as 

mobilidades intercategorias e 

intercarreiras e regressos de 

licença encontram-se sujeitas a 

parecer prévio atualmente da 
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Vice-Presidência, o rigor imposto 

por aquele Departamento 

Governamental, diminui 

grandemente os riscos de 

favorecimento, pelo que esta 

questão passou a ser secundária. 

h) Monitorizar a elaboração do 

balanço social da DRIG e dos 

serviços simples, procedendo à 

coordenação dos balanços 

sociais dos demais organismos, 

bem como dos estabelecimentos 

de educação e ensino da rede 

pública da RAM; 

- Risco de divulgação de 

informação estatística incorreta 

ou inadequada 

A medida relacionada com o 

confronto da informação 

reportada com a informação 

constante da AGIR já foi 

implementada nos últimos 2 anos 

através do envio da informação 

constante da AGIR para consulta 

e validação por parte das 

escolas no âmbito da 

elaboração do balanço social. 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

a) Promover e executar a gestão 

dos recursos humanos não 

docentes das delegações 

escolares, estabelecimentos de 

educação e de ensino das áreas 

escolares: 

- Mobilidades sem a devida 

fundamentação 

- Funções reduzidas sem 

confirmação da junta médica 

- Qualificação como acidentes 

de trabalho, situações que não 

se configuram como tal 

- Ausência de informação de 

cabimento orçamental e 

declaração de fundos 

disponíveis das situações que 

implicam despesas 

Já foi adotado um maior rigor na 

fundamentação  

Já foi adotada a medida relativa 

à solicitação às delegações 

escolares para verificar se as 

situações de incapacidade ou 

limitações, encontram-se todas 

validadas por junta médica 

b) Monitorizar os processos de 

gestão dos recursos humanos 

não docentes e mapas de 

pessoal das delegações 

escolares, estabelecimentos de 

educação e de ensino das áreas 

escolares 

-Omissão de requisitos Continua por adotar a medida 

respeitante à elaboração de um 

manual de procedimentos, 

tendo sido adiada a sua 

execução, atendendo ao 

aumento do volume de trabalho 

decorrente dos processos de 

descongelamento de carreiras. 
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c) Apurar as necessidades de 

recursos humanos não docentes 

dos estabelecimentos de 

educação e de ensino, 

promover sempre que possível a 

partilha daqueles recursos e 

realizar a mobilidade de pessoal 

de forma a garantir a sua 

distribuição equilibrada; 

-Desequilíbrio na distribuição do 

pessoal nos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino  

- Não há uma definição clara 

dos critérios de escolha dos 

trabalhadores nas mobilidades 

requeridas por estes para um 

determinado estabelecimento 

de ensino/serviço quando sejam 

de autorizar mobilidades em nº 

inferior às requeridas 

Continua por adotar a medida 

respeitante à fixação de rácios 

por escola. 

Apesar de ter sido apresentada 

proposta de despacho, 

contendo a fixação de rácios 

ainda não foi autorizada 

superiormente. 

 

Continua por adotar a definição 

de critérios objetivos para a 

autorização de mobilidades  

Apesar de não haver uma 

definição de critérios, é tido 

sempre em conta nas 

mobilidades o interesse e 

conveniência do serviço. 

d) Monitorizar e acompanhar o 

processo de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores 

não docentes das delegações 

escolares e dos 

estabelecimentos de educação 

e de ensino das áreas escolares 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

Já foi adotada a medida relativa 

à descrição de processo de 

receção e registo da informação 

reportada pelas escolas e 

serviços como confidencial, com 

indicação dos trabalhadores 

com acesso à informação 

e) Elaborar estudos de previsão 

de recursos humanos não 

docentes e executar as 

operações relacionadas com o 

procedimento concursal e 

colocação desses recursos nas 

delegações escolares, 

estabelecimentos de educação 

e de ensino das áreas escolares 

- Reportar necessidades para 

além do necessário 

- Favorecimento de candidato; 

- Tráfico de Influência 

- Intervenção em processo em 

situação de impedido 

Continua por adotar a medida 

respeitante à fixação de rácios 

por escola. 

Apesar de ter sido apresentada 

proposta de despacho, 

contendo a fixação de rácios 

ainda não foi autorizada 

superiormente. 

 

Continua por adotar a medida 

respeitante à necessidade de 

confirmação e divulgação do 

regime de impedimentos.  
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Esta medida foi adiada, por não 

se encontrar prevista a abertura 

de procedimentos concursais de 

grandes dimensões (população 

em geral) durante o ano de 2018 

h) Recolher no âmbito das 

delegações escolares e dos 

estabelecimentos de educação 

e de ensino das áreas escolares, 

os dados para elaboração do 

balanço social; 

- Risco de divulgação de 

informação estatística incorreta 

ou inadequada 

 A medida relacionada com o 

confronto da informação 

reportada com a informação 

constante da AGIR já foi 

implementada nos últimos 2 anos 

através do envio da informação 

constante da AGIR para consulta 

e validação por parte das 

escolas no âmbito da 

elaboração do balanço social. 

i) Monitorizar e atualizar a base 

de dados dos recursos humanos 

não docentes das delegações 

escolares e dos 

estabelecimentos de educação 

e de ensino das áreas escolares 

- Acessos não autorizados à base 

de dados  

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais  

- Registo na AGIR de dados 

incorretos 

Continua por adotar a medida 

respeitante à operacionalização 

e verificação periódica e 

aleatória do log de acessos e 

informação consultada pelos 

utilizadores com perfil de gestor e 

confronto com a opção de 

auditoria da informação 

carregada. 

Foi decidido adiar esta medida 

em virtude de se encontrarem já 

definidas diferentes permissões 

na AGIR e PFP para os gestores, 

os quais estão devidamente 

identificados. 

Divisão de Recursos Humanos 

dos Serviços e Escolas  

b) Promover, executar e 

monitorizar a gestão dos recursos 

humanos dos serviços sem 

autonomia administrativa e ou 

financeira, no âmbito do sistema 

centralizado de gestão dos 

serviços da administração direta 

bem como dos 

- Favorecimento/desequilíbrio na 

distribuição de pessoal nos 

serviços e escolas 

A fixação de rácios de pessoal 

por escola será implementada 

em 2018, mediante publicação 

de novo despacho. 
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estabelecimentos dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário; 

c) Apurar as necessidades de 

recursos humanos não docentes 

dos serviços sem autonomia 

administrativa e ou financeira e 

das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e do ensino 

secundário, promovendo a 

afetação e a mobilidade como 

instrumentos de gestão daqueles 

recursos; 

- Falta de auscultação de algum 

serviço/escola 

- Reportar necessidades para 

além do necessário 

- Não há uma definição clara 

dos critérios de escolha dos 

trabalhadores nas mobilidades 

requeridas por estes para um 

determinado estabelecimento 

de ensino/serviço quando sejam 

de autorizar mobilidades em nº 

inferior às requeridas 

Continua por adotar a medida 

relacionada com a Definição de 

critérios objetivos para a 

autorização de mobilidades. 

Apesar da inexistência de 

critérios definidos, é tido sempre 

em consideração os pareceres 

de ambos os serviços bem como 

o interesse e conveniência dos 

mesmos. 

d) Elaborar estudos de previsão 

de recursos humanos e executar 

as operações relacionadas com 

o procedimento concursal e 

colocação desses recursos nos 

serviços sem autonomia 

administrativa e ou financeira 

bem como nos estabelecimentos 

dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário 

- Manipulação de resultados; 

- Intervenção em processo em 

situação de impedido 

Continua por adotar a medida 

respeitante à necessidade de 

confirmação e divulgação do 

regime de impedimentos.  

Esta medida foi adiada, por não 

se encontrar prevista a abertura 

de procedimentos concursais de 

grandes dimensões (população 

em geral) durante o ano de 

2018. 

j) Monitorizar e acompanhar o 

processo de avaliação de 

desempenho dos serviços sem 

autonomia administrativa e ou 

financeira, bem como dos 

estabelecimentos dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário; 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

A Descrição do processo de 

receção e registo da informação 

reportada pelas escolas e 

serviços como confidencial, com 

indicação dos trabalhadores 

com acesso à informação, já foi 

adotada. 

k) Monitorizar a elaboração do 

balanço social da DRIG e dos 

serviços sem autonomia 

administrativa e ou financeira da 

SRE, procedendo à recolha dos 

balanços sociais dos demais 

organismos da SRE e ainda à 

- Risco de divulgação de 

informação estatística incorreta 

ou inadequada 

A medida relacionada com o 

confronto da informação 

reportada com a informação 

constante da AGIR já foi 

implementada nos últimos 2 anos 

através do envio da informação 

constante da AGIR para consulta 
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verificação dos elaborados pelos 

estabelecimentos de ensino em 

articulação com a DAT; 

e validação por parte das 

escolas no âmbito da 

elaboração do balanço social. 

Direção de Serviços de Recursos Humanos das Escolas e Serviços 

a) Orientar e coordenar a gestão 

dos recursos humanos não 

docentes dos estabelecimentos 

de educação e de ensino da 

rede pública da Região 

Autónoma da Madeira, 

abreviadamente designada por 

RAM, dos trabalhadores dos 

serviços simples da Secretaria 

Regional de Educação, 

doravante designada por SRE, 

emanando orientações para os 

demais organismos desta 

secretaria regional 

- Possibilidade de favorecimento 

de uns estabelecimentos de 

ensino em detrimento de outros. 

Sobre a aposta numa maior 

fundamentação das orientações, 

estabelecendo critérios claros 

das opções de gestão de 

recursos humanos tomada, a 

Direção de Serviços pautou a sua 

prática no sentido de melhor 

fundamentar através de critérios 

rigorosos os processos de gestão 

de recursos humanos nos quais 

intervém, no sentido de instruir os 

processos sujeitos a autorização 

superior se encontrarem munidos 

de toda a informação necessária 

que sustente a proposta de 

decisão apresentada.  

A título de exemplo refira-se que 

nos processos de mobilidade, 

cedências de interesse público, 

licenças sem remuneração, entre 

outros, mereceu especial 

atenção aferir se os pareceres 

emanados pelas partes 

intervenientes estavam 

devidamente fundamentados, 

insistindo-se que esses pareceres 

não se resumissem em apenas 

pronuncias no sentido favorável 

ou desfavorável. 

d) Gerir os recursos humanos por 

referência ao sistema 

centralizado de gestão da SRE e 

sistema centralizado de gestão 

concelhia dos estabelecimentos 

de educação e de ensino, com 

- Manipulação na marcação das 

férias, faltas e licenças dos 

trabalhadores afetos ao sistema 

centralizado de gestão. 

Continua por adotar a medida 

relativa à adoção de um 

mecanismo de auditoria no Portal 

do Funcionário Público para 

identificação do trabalhador que 

insere a informação no sistema 
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vista à adoção de medidas que 

visem suprir as respetivas 

necessidades, num quadro de 

rigor orçamental 

informático e que procede às 

eventuais alterações. 

e) Promover os procedimentos 

concursais e a mobilidade dos 

recursos humanos não docentes 

- Manipulação de resultados; 

- Intervenção em processo em 

situação de impedido 

Ainda não foi adotada a 

confirmação e divulgação do 

regime de impedimentos. 

f) Proceder à gestão dos 

processos dos recursos humanos 

não docentes, desde a 

constituição da relação jurídica 

de emprego até à cessação 

- Favorecimento nos pedidos de 

mobilidade na categoria e 

intercarreiras e intercategorias, 

acumulação de funções e 

autorizações de início e regresso 

de licença sem remuneração e 

qualificação de acidentes de 

trabalho. 

Já foi adotado um maior rigor na 

fundamentação das 

informações, exigência de 

elementos probatórios que 

assegurem a verificação dos 

requisitos legais exigidos, 

segregação de funções na 

análise e validação das 

situações em apreço. 

Continua por adotar a medida 

que previa a definição de 

critérios objetivos para a 

autorização de mobilidades. 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

a) Promover e executar a gestão 

dos recursos humanos não 

docentes das delegações 

escolares, estabelecimentos de 

educação e de ensino das áreas 

escolares: 

- Mobilidades sem a devida 

fundamentação 

- Funções reduzidas sem 

confirmação da junta médica 

- Qualificação como acidentes 

de trabalho, situações que não 

se configuram como tal 

- Ausência de informação de 

cabimento orçamental e 

declaração de fundos 

disponíveis das situações que 

implicam despesas 

Já foi adotado um maior rigor na 

fundamentação  

Já foi adotada a medida relativa 

à solicitação às delegações 

escolares para verificar se as 

situações de incapacidade ou 

limitações, encontram-se todas 

validadas por junta médica 

d) Monitorizar e acompanhar o 

processo de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores 

não docentes das delegações 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

Já foi adotada a medida relativa 

à descrição de processo de 

receção e registo da informação 

reportada pelas escolas e 
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escolares e dos 

estabelecimentos de educação 

e de ensino das áreas escolares: 

serviços como confidencial, com 

indicação dos trabalhadores 

com acesso à informação 

j) Monitorizar e acompanhar o 

processo de avaliação de 

desempenho dos serviços sem 

autonomia administrativa e ou 

financeira, bem como dos 

estabelecimentos dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário; 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

A Descrição do processo de 

receção e registo da informação 

reportada pelas escolas e 

serviços como confidencial, com 

indicação dos trabalhadores 

com acesso à informação, já foi 

adotada. 

Observatório de Educação da RAM  

c) Assegurar a intervenção na 

estrutura e gestão das bases de 

dados da rede escolar regional, 

de forma a garantir a sua 

subordinação às necessidades 

de tratamento e produção de 

informação estatística 

adequada, no quadro do 

sistema educativo nacional; 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais  

- Não correção dos erros 

detetados 

- Não aceitação das sugestões 

de melhoria 

 

A medida relativa ao 

cumprimento das 

orientações/sugestões dadas, já 

foi adotada 

e) Assegurar a realização da 

investigação e estudos que 

contribuam para a formulação, 

o acompanhamento e a 

avaliação da política e práticas 

educativas, com vista à 

qualidade do sistema educativo 

regional; 

- Não salvaguarda da 

confidencialidade de dados 

individuais 

Foi reestruturada a medida 

relativa ao cumprimento do 

referencial para os projetos de 

investigação inovadores, 

permanecendo ainda por 

adotar 

j) 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, num 

contexto globalizado: 

- Elaboração intencional ou 

negligente de protocolos que 

lesem os interesses da AP 

- Corrupção passiva para ato 

ilícito 

- Tráfico de influência 

- Peculato de uso 

- Participação económica em 

negócio 

A elaboração anual do relatório 

de execução dos protocolos 

celebrados com outras 

instituições a aprovar pelo Diretor 

Regional, já foi parcialmente 

adotada. 
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Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos  

As 3 medidas previstas no plano já haviam sido implementadas à data da aprovação do mesmo. 

Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do Sistema Educativo Regional 

Não foram identificados riscos no âmbito de atuação desta unidade orgânica aquando da elaboração 

do atual plano. 

Divisão de Apoio Técnico 

a) Prestar apoio técnico aos 

estabelecimentos de educação 

e ensino bem como aos serviços 

simples da Secretaria Regional 

de Educação (SRE) em matéria 

de recursos humanos, de gestão 

escolar e de modernização 

administrativa; 

- Preconceito resultante do 

conhecimento continuado das 

rotinas de funcionamento dos 

serviços 

- Tráfico de influência 

A medida prevista tendente à 

rotatividade da afetação do 

técnico a uma escola ou serviço 

de 2 em 2 anos, foi parcialmente 

adotada, tendo sido 

redistribuídas algumas escolas; 

b) Prestar apoio técnico aos 

procedimentos concursais de 

recrutamento do pessoal da SRE, 

nomeadamente em matéria de 

aplicação dos métodos de 

seleção; 

- Intervenção em processo em 

situação de impedido 

- Favorecimento de candidato 

- Tráfico de influência 

- Corrupção passiva para ato 

lícito 

- Concussão 

A medida respeitante ao 

estabelecimento de regras para 

a alternância dos júris não foi 

adotada por ausência de 

procedimentos concursais, 

prevendo-se que venha a ser 

adotada nos procedimentos a 

ocorrer até final do ano de 2018; 

 

A medida relacionada com a 

prossecução de formação 

adicional na aplicação de 

métodos de seleção não foi 

ainda adotada por escassez de 

vagas; 

 

A medida relacionada com a 

Implementação do processo de 

verificação de eventuais 

impedimentos não foi adotada, 

propondo-se que seja 
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equacionada no plano de 

atividades para 2019; 

d) Analisar e dar parecer técnico 

sobre pedidos de qualificação 

de acidentes de trabalho no 

âmbito da S.R.E.; 

 

 A medida prevista para a 

elaboração de guião/inquérito 

escrito para aclarar a falta de 

evidências ou a apresentação 

de evidências dúbias, a 

preencher pelos sinistrados não 

foi adotada, embora a partir do 

ano 2017 tenha passado a ser 

exigido aos técnicos que 

procedam a averiguações e 

solicitação de aclarações por 

email; 

 

A medida respeitante à 

descrição do processo será 

adotada no plano de atividades 

para 2019; 

e) Assessorar as comissões de 

análise constituídas com o intuito 

de analisar os pedidos de 

concessão de equiparação a 

bolseiro e licença sabática do 

pessoal docente, e de redução 

de tempo de serviço para efeitos 

de progressão na carreira 

docente pela aquisição de 

outras habilitações e pela 

qualificação para o exercício de 

outras funções educativas; 

 A medida prevista para a 

elaboração da descrição de 

processos que determinasse a 

necessidade da dupla 

verificação da informação 

entregue pelos candidatos a 

efetuar por diferentes técnicos 

da divisão não foi 

implementada. Todavia, o facto 

de existir uma segregação de 

funções entre a avaliação 

percurso académico e 

profissional, acometida à DAT e 

avaliação do projeto de 

formação, acometido à 

Comissão de análise preenche 

esse quesito. 

f) Assessorar a DSRH e DSRHD na 

monitorização implementação 

do sistema de avaliação do 

pessoal docente e não docente 

nos estabelecimentos de 

 A medida respeitante à 

descrição do processo de 

receção e registo da informação 

reportada pelas escolas e 

serviços, com indicação dos 

trabalhadores com acesso à 
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educação e ensino, bem como 

nos serviços simples da SRE; 

informação já foi adotada no 

âmbito da AGIR. 

g) Emanar orientações ao nível 

da SRE acerca da elaboração 

do balanço social, coordenar a 

recolha dos balanços sociais dos 

estabelecimentos de educação 

e de ensino, bem como dos 

serviços simples da SRE e remetê-

lo, nos termos legais, para a 

entidade competente, em 

articulação com a DSRH e 

DSRHD; 

 A medida prevista para que se 

efetuasse o confronto da 

informação reportada com a 

informação constante da AGIR 

já foi adotada. 
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IV – AUTOAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Efetuada a análise das evidências do cumprimento das metas propostas no Plano de 

Atividades 2017, e de acordo com os níveis de graduação indicados no n.º 3 do artigo 10.ª do 

SIADAP-RAM, aferiu-se que na generalidade a DRIG atingiu os objetivos a que se propôs, com a 

superação de onze objetivos, três referentes ao parâmetro eficácia, um respeitante ao parâmetro 

eficiência e sete referentes ao parâmetro qualidade, havendo apenas a registar um objetivo que, 

embora não atingido (OO15), foi cumprido parcialmente devido ao acréscimo do volume de 

trabalho decorrente dos procedimentos de descongelamento, impedindo a sua concretização 

dentro das metas estipuladas.  

Em observância aos objetivos estratégicos delineados no Plano de Atividades 2017 

desdobrados em objetivos operacionais, formulados tendo em conta os parâmetros de eficácia, 

eficiência e qualidade, a DRIG, na perspetiva de aperfeiçoar o desempenho dos serviços 

prestados, entendeu atribuir um maior peso ao parâmetro da qualidade com uma ponderação 

de 50% e o mesmo peso aos parâmetros de eficácia e eficiência com uma ponderação de 25% 

cada um, obtendo assim o seguinte resultado, que se consubstancia na autoavaliação do 

serviço: 

 

 Eficácia  

(25%) 

Eficiência 

(25%) 

Qualidade 

(50%) 

Classificação 

final 

Classificação por 

parâmetro 
4,26 4,01 4,5 

4,34 
Ponderação 

 
1,06 1,02 2,25 

 

Refira-se ainda que, se olharmos apenas ao número de atividades estratégicas em que 

se atingiu ou superou a meta delineada, obteve-se uma taxa global de realização 

manifestamente positiva, de 95,83%, com destaque especial para as atividades aglomeradas nos 

parâmetros eficácia e eficiência, em que se atingiu os 100%, conforme sintetizado no quadro 

seguinte: 

 Eficácia  

(25%) 

Eficiência 

(25%) 

Qualidade 

(50%) 

Taxa de 

realização 

final 

Taxa de realização 

por parâmetro 
100% 100% 91,6% 95,83% 
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Em suma, face ao exposto, e uma vez que a DRIG atingiu os objetivos mais relevantes, 

nos termos dispostos no artigo 17º do DLR n.º 17/2009/M, propomos para a autoavaliação da DRIG, 

a expressão qualitativa da avaliação de desempenho Bom. 

Importa aludir igualmente aos objetivos desconsiderados para efeitos de autoavaliação, 

os quais não foram prosseguidos essencialmente devido à saída dos recursos humanos que 

coordenavam os projetos em questão, à dificuldade em obter recursos financeiros suplementares 

e à existência de outras prioridades na agenda política. 

No que concerne a aspetos positivos, importa destacar que, apesar do aumento do n.º 

de utentes atendidos e do volume de documentos que dão entrada e saída na DRIG, foi possível 

realizar a maioria dos objetivos propostos no Plano de Atividades para 2017. Importa ainda 

destacar que não foi excedido o orçamento retificativo como se poderá confirmar na informação 

reportada. 

 No que se refere a aspetos a melhorar nos próximos planos de atividades, importa 

promover num futuro próximo: 

- Promover através da Direção Regional de Educação, uma maior participação dos 

trabalhadores da DRIG em ações de formação profissional, nomeadamente no âmbito da 

prevenção da corrupção, regime de proteção de dados e procedimentos concursais, assim 

como em outras matérias atribuídas a esta direção regional; 

- Desenvolver mecanismos que proporcionem uma maior participação e objetividade na 

aferição do grau de satisfação dos utentes pelos serviços prestados, mediante a divulgação 

eletrónica de inquéritos de satisfação dirigidos às escolas, aos trabalhadores docentes e não 

docentes; 

- Desenvolver mecanismos que proporcionem a aferição do grau de satisfação dos 

utentes pela utilidade, conteúdo e pertinência dos dados constantes na página eletrónica desta 

direção regional, mediante o preenchimento de um inquérito de satisfação; 

-  Adotar a filosofia do QUAR para aferir a autoavaliação do serviço em detrimento da 

estrutura do SIADAP-RAM 1, a qual deverá apenas ser utilizada como base para a elaboração do 

plano de atividades; 

- Incluir nos próximos planos de atividades as medidas do Plano de Prevenção da 

Corrupção e Infrações Conexas aprovado em 2016, que ainda se encontram por adotar. 

Funchal, 30 de abril de 2017 

O Diretor Regional 

 

(António José de Carvalho Lucas) 


