
 
 

ESTRUTURA DO SIADAP-RAM 1 (2016) 

Missão 
Criar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da administração e gestão das organizações do sistema educativo com foco na gestão sistémica e 

integrada de recursos humanos, promotora de uma Educação sustentada no conhecimento e na inovação. 

Visão Afirmar-se como um serviço público que promova a melhoria da qualidade do sistema educativo regional 

Valores Inovação Responsabilidade Transparência Eficiência 

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

ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

OE I  – Assegurar a estabilidade dos recursos humanos, enquanto fator determinante 

para a qualidade do sistema educativo regional (OO1, OO2, OO3, OO4) 

 Promover a estabilidade do corpo docente; 

  Adaptação dos regimes de mobilidade para os serviços e organismos externos à SRE; 

 Aperfeiçoar os concursos de Pessoal Docente; 

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

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

OO11, OO12, OO13, OO14) 

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

 Aprofundar o Estatuto da Carreira Docente da R.A.M; 

 Gestão rigorosa dos Recursos Humanos docentes; 

 Reforçar as competências dos Recursos Humanos não docentes; 

 Adequar o Regime Jurídico dos Recursos Humanos não docentes; 

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

administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino da RAM. (OO15, 

OO16, OO17, OO18, OO19, OO20) 

 Desenvolvimento e implementação de uma nova conceção organizacional da Escola;  

 Rever o regime jurídico de administração e gestão das escolas; 

 Racionalizar o funcionamento das unidades de gestão concelhias; 

 Desburocratização dos processos administrativos aplicados à gestão da Educação; 

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

de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional. (OO21, 

OO22, OO23, OO24, OO25, OO26, OO27, OO28, OO29, OO30, OO31) 

 Implementar um sistema de avaliação do sistema educativo;  

 Assegurar um serviço público de educação de qualidade; 

OE V – Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a produção do 

conhecimento sobre o sistema educativo regional. (OO32, OO33, OO34, OO35) 
 Disseminação do conhecimento para o desenvolvimento de projetos de interesse regional; 



OE I – Assegurar a estabilidade dos recursos humanos, enquanto fator determinante para a qualidade do sistema educativo regional 25% 

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

verificação 
UO responsável 

OO1 

Propor a alteração do regime de 

concursos do pessoal docente para 

o ano escolar 2016/2017 

E
if
ic

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

da proposta à 

ALR 

Durante o 

mês de abril 
 30% 

Realização de reuniões de trabalho 

com os elementos da Direção Regional 

de Inovação e Gestão com vista à 

elaboração do texto da proposta de 

diploma. 

Data de 

realização 

Até 29 de 

fevereiro 
Convocatórias 

DSRHD 

DEPJ 

Redação final do texto do diploma, e 

consequente envio, para efeitos de 

parecer, à Secretaria Regional das 

Finanças e da Administração Pública. 

Data de 

envio 

Até 30 de 

março 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

Discussão da proposta com os vários 

parceiros sociais. 

Data de 

realização 

Até 15 de 

abril 
Convocatórias 

DSRHD 

DEPJ 

Remessa à ALR para feitos de discussão 

e aprovação. 

Data de 

envio 

Até 29 de 

abril 
Ofício 

DSRHD 

DEPJ 

OO2 

Desenvolver os procedimentos 

relativos ao concurso de pessoal 

docente de 2016/2017 de acordo 

com o novo enquadramento legal E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

do aviso de 

abertura para 

o JORAM 

Durante o 

mês de maio 
30% 

Disponibilização de ofício-circular com 

vista à aferição das vagas sujeitas a 

concurso. 

Data da 

divulgação 

Durante o 

mês de maio 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

Publicitação de ofício-circular com vista 

à aferição das necessidades 

temporárias. 

Data da 

publicação 

Durante o 

mês de maio 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

Elaboração e envio do aviso de 

abertura para efeitos de publicação no 

JORAM. 

Data do 

envio 

Durante o 

mês de maio 
Ofício/E-mail DSRHD 

OO3 
Promover a alteração ao regime de 

mobilidade do pessoal docente 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

ao JORAM 

para 

publicação 

Durante o 

mês de abril 
30% 

Realização de reuniões de trabalho 

com os elementos da Direção Regional 

de Inovação e Gestão com vista à 

elaboração do texto da proposta de 

portaria. 

Data de 

realização 

Até 29 de 

fevereiro 

Reuniões 

realizadas 

DSRHD 

DEPJ 

Redação final do texto da portaria, e 

consequente envio, para efeitos de 

parecer, à Secretaria Regional das 

Finanças e da Administração Pública. 

Data de 

envio 

Até 30 de 

março 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

Discussão da proposta com os vários 

parceiros sociais. 

Data de 

realização 

Até 15 de 

abril 

Reunião 

realizada 

DSRHD 

DEPJ 

Remessa ao JORAM para feitos de 

publicação. 

Data de 

envio 

Até 29 de 

abril 
Ofício/E-mail 

DSRHD 

DEPJ 

 



OO4 

Proceder ao levantamento das 

necessidades dos recursos 

humanos não docentes      

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

apresentação 

do mapa final 

ao diretor 

Regional 

Durante o 

mês de julho 
10% 

Diagnóstico das necessidades de 

recursos humanos docentes junto dos 

serviços e escolas 

Data de 

envio 

Durante o 

mês de 

junho 

E-mail às 

escolas e 

serviços 

DSRH 

Mapeamento da informação recolhida 
Data de 

envio 

Durante o 

mês de julho 

Mapa das 

necessidades 

apuradas 

DSRH 

Análise e reporte da informação ao 

Diretor Regional 

Data de 

envio 

Durante o 

mês de julho 

Mapa de 

distribuição 

das vagas 

DSRH 

 

 

OE II – Assegurar a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da S.R.E. 20% 

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

verificação 
UO responsável 

OO5 

Propor uma alteração legislativa 

tendente à desburocratização do 

atual modelo de avaliação 

docente, reestruturando o modelo 

de avaliação docente no que 

concerne à sua componente 

externa. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

entrega do 

documento 

ao Diretor 

Cumpriment

o do prazo 
15% 

Análise em equipa da legislação 

vigente  

 

Data da 

realização 

das reuniões 

 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Registos das 

reuniões 
DSOP-GAOPSER 

Produção de um documento com 

propostas de alteração 

Data de 

entrega de 

dossiê 

Até ao mês 

de 

dezembro 

E-mail 

DSOP-GAOPSER 

DSRHD 

DEPJ 

OO6 

Proceder ao acompanhamento 

da implementação da alteração 

do regime de avaliação do 

pessoal docente Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

entrega dos 

documentos 

ao Diretor 

Cumpriment

o dos prazos 

estabelecid

os pela DRIG 

10% 

Emanar orientações acerca das 

alterações ao regime de avaliação do 

desempenho do pessoal docente. 

Data da 

divulgação 

da 

orientação 

Até 1 mês 

após a 

publicação 

dos 

diplomas 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

DEPJ 

DAT 

Relatório de balanço que pondere 

pontos fortes e pontos fracos  

Data de 

entrega do 

relatório 

Durante o 

mês de 

dezembro 

E-mail DSOP-GAOPSER 

OO7 

Desencadear os mecanismos 

legais de alteração do regime 

jurídico do pessoal não docente 

sob o referencial de um modelo 

de gestão integrada de recursos 

humanos não docentes de 

âmbito concelhio 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o 

mês de 

setembro 

15% 

Realização de reuniões de trabalho 

para efeitos de elaboração da 

proposta de diploma 

Data de 

realização 

das reuniões 

Durante o 

mês de maio 
Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante o 

mês de 

setembro 

Ofício DSRH 

OO8 

Desencadear os mecanismos 

legais para efeitos de revisão e 

atualização dos rácios de pessoal 

não docente. E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o 

mês de 

novembro 

10% 

Realização de reuniões de trabalho 

para efeitos de elaboração de 

proposta de Portaria 

Data de 

realização 

das reuniões   

Durante o 

mês de 

setembro 

Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante o 

mês de 

novembro 

Ofício DSRH 



OO9 

Desencadear os mecanismos 

legais com vista à adequação da 

Portaria de adaptação aos 

estabelecimentos de 

educação/ensino do Sistema de 

Avaliação de Desempenho do 

pessoal não docente, decorrente 

da adaptação à RAM do SIADAP 

em vigor. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

da proposta à 

SRFAP 

Durante o 

mês de 

setembro 

10% 

Realização de reuniões de trabalho 

para efeitos de elaboração de 

proposta de Portaria 

Data de 

realização 

das reuniões   

Durante o 

mês de  

junho 

Convocatórias DSRH 

Apresentação da proposta de diploma 

para efeitos de recolha de parecer da 

SRFAP 

Data de 

entrega da 

proposta 

Durante  o 

mês de 

setembro 

Ofício DSRH 

OO10 

Monitorizar as políticas de gestão 

de recursos humanos não 

docentes 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de envio 

das 

orientações às 

escolas 

Durante o 

mês de 

novembro 

10% 

Proceder à verificação dos processos 

de acidentes de trabalho instruídos 

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

do ensino secundário. 

Data de 

envio 

Durante o 

mês de  

setembro 

E-mail DSRH-DRHSE 

Elaborar relatório da verificação dos 

processos  

Data de 

envio 

Durante o 

mês de  

outubro 

Relatório DSRH-DRHSE 

 

OO11 

 

Assegurar a realização do 

procedimento de afetação nas 

áreas escolares E
fi
c

iê
n

c
ia

  

Data de 

divulgação 

das listas de 

afetação 

 

Durante o 

mês de 

agosto 

 

5% 

Emanar orientações às escolas 
Data de 

envio 

Durante o 

mês de 

novembro 

E-mail DSRH-DRHSE 

Elaboração e disponibilização do ofício 

circular 

Data de 

envio do 

ofício 

circular 

Durante o 

mês de  

junho 

Ofício-circular DSRH-DRHAE 

Análise das candidaturas apresentadas 
Data de 

análise 

Durante o 

mês de julho 

Atas do 

processo de 

afetação 

DSRH-DRHAE 

OO12 

Emanar orientações e 

esclarecimentos acerca das 

alterações introduzidas pelo 

Diploma que adapta à RAM o 

SIADAP dos trabalhadores da 

administração pública 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

dos 

esclareciment

os e 

orientações 

Durante o 

mês de maio 
5% 

Recolha de pareceres e orientações 
Data de 

realização 

Durante o 

mês de abril 

Pareceres e 

orientações 

recolhidos 

DSRH-DRHSE 

Preparação da informação a divulgar 

junto dos serviços e das escolas  

Data de 

envio 

Durante o 

mês de maio 
Ofício-circular DSRH-DRHSE 

OO13 

Promover a formação profissional 

como estratégia de reforço das 

competências nas dimensões 

técnicas, relacionais e 

comportamentais dos 

trabalhadores não docentes. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

da proposta 

à DRE 

Durante o 

mês de maio 
5% 

Diagnóstico das necessidades de 

formação 

Data de 

realização 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DSRH 

Apresentação de proposta à DRE Data envio 
Durante o 

mês de maio 
Ofício DSRH 

OO14 

Desenvolver o Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas da DRIG 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

ao GS 

 

Até 20 de 

junho 

15% 

Identificação dos fatores, funções e 

áreas de risco mediante auscultação 

das diferentes unidades orgânicas 

Data de 

envio do 

pedido de 

pronúncia 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DAT 

Discussão interna envolvendo as 

diferentes unidades orgânicas para 

definir medidas de prevenção de risco 

Data da 

realização 

das reuniões 

Realizar até 

15 de maio 
Convocatórias 

DAT 

DEPJ 

DSRH 

DSRHD 



DSOP 

OERAM 

Elaboração de proposta de plano de 

prevenção 

Data de 

entrega ao 

diretor 

regional 

para 

aprovação 

Até 15 de 

junho 
E-mail DAT 

Envio da proposta ao GS, em 

cumprimento da circular n.º 32/2016 

Data do 

envio 

Até 20 de 

junho 
Ofício DAT 

Publicação do Plano de prevenção na 

página eletrónica da DRIG até 5 dias 

úteis após aval do GS 

Data da 

publicação 
5 dias 

Página 

eletrónica 
DAT 

 

 

OE III – Contribuir para a inovação organizacional e o desenvolvimento da administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino da RAM. 20% 

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

verificação 
UO responsável 

OO15 

Apresentar uma proposta de 

alteração ao atual modelo de 

direção, administração e gestão 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

apresentação 

de 

documento 

ao Diretor que 

integre as 

grandes 

opções 

técnicas de 

alteração ao 

atual modelo. 

Entrega de 

documento 

até o mês 

de fevereiro 

25% 

Discussão interna do DLR 21/2006/M  

Data de 

realização 

das reuniões 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Registos das 

reuniões 
DSOP-GAOPSER 

Elaboração do documento para 

submeter à discussão  

Data de 

conclusão 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Documento e 

Registos das 

reuniões 

DSOP-GAOPSER 

Recolha, análise e sistematização dos 

contributos enviados pelos serviços da 

SRE 

Data de 

conclusão 

Até 30 de 

janeiro 

Documento e 

Registos das 

reuniões 

DSOP-GAOPSER 

Redação do documento e 

apresentação ao Diretor Regional.  

Data de 

entrega do 

dossiê 

Durante o 

mês de 

fevereiro 

Documento e 

E-mail 
DSOP-GAOPSER 

OO16 

Fundamentar conceptualmente 

processos ou iniciativas da DRIG 

ou transversais a várias direções 

regionais E
fi
c

á
c

ia
 

N.º de 

propostas 

apresentadas 

ao Diretor 

pelo 

GAOPSER, por 

sua iniciativa 

Apresentaçã

o de 2 

propostas 

para 

solução dos 

problemas 

ou situações 

identificadas  

15% 

Apresentação de propostas de 

melhoria processual ou organizacional 

no âmbito das atribuições do GAOPSER 

N.º de 

propostas 

apresentad

as 

Apresentaçã

o de pelo 

menos 2 

propostas 

Documento DSOP-GAOPSER 



OO17 

Analisar problemas detetados 

pelas direções regionais ou 

condicionantes do funcionamento 

dos estabelecimentos/escolas E
fi
c

á
c

ia
 

N.º de 

enunciados 

produzidos em 

resposta às 

solicitações 

do Diretor 

Regional 

Resposta a 

100% das 

situações 

indicadas 

pelo Diretor 

Regional 

15% 
Produção de dossiers com a análise 

critica dos problemas 

Data de 

entrega do 

dossiê 

Resposta 30 

dias após a 

sua 

comunicaçã

o ao 

GAOPSER 

E-mail DSOP-GAOPSER 

OO18 

Monitorizar os instrumentos de 

autonomia da escola contribuindo 

para a melhoria das organizações E
fi
c

á
c

ia
 Data de 

apresentação 

ao Diretor de 

documento 

de análise 

Apresentaçã

o do(s) 

relatório(s) 

de análise 

no prazo de 

30 dias após 

o envio dos 

documentos 

por parte da 

escola 

15% 

Análise e interpretação dos 

documentos  

Nº de 

documentos 

observados 

Análise de 

100% dos 

documentos 

Relatório 
DSOP-GAOPSER 

 

Redação do relatório 

Data de 

apresentaç

ão do 

documento 

30 dias após 

a chegada 

do último 

documento 

de escola 

Relatório DSOP-GAOPSER 

OO19 

Apoiar as escolas de 2º, 3º ciclo e 

secundária na produção dos seus 

documentos orientadores E
fi
c

á
c

ia
 

Data de 

concretização 

do roteiro 

 

N.º de escolas 

abrangidas 

Concretizaç

ão de 25% 

do roteiro 

até 

dezembro  

15% 

Preparação das reuniões, 

calendarização e materiais. 

Data de 

apresentaç

ão do 

roteiro 

Durante o 

mês de julho 
Documento 

DSOP-GAOPSER 

 

Concretização do trabalho com as 

escolas por prioridade de intervenção 

Nº de 

escolas 

abrangidas 

 

Data de 

concretizaç

ão do 

roteiro 

25% do 

universo até 

dezembro 

Registo das 

reuniões 
DSOP-GAOPSER 

OO20 

Promover a descentralização da 

elaboração e atualização dos 

mapas de pessoal não docente 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data de 

apresentação 

do relatório ao 

DR 

Durante o 

mês de 

outubro 

15% 

Elaboração e envio de ofício circular às 

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

ensino secundário 

Data de 

envio 

Durante o 

mês de julho 
Ofício DSRH-DRHSE 

Verificação da conformidade dos 

mapas de pessoal e produção de 

relatório. 

Data de 

conclusão 

do relatório  

Durante o 

mês de 

outubro 

Relatório de 

análise 
DSRH-DRHSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



OE IV – Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional. 20% 

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

verificação 
UO responsável 

OO21 

Implementar um sistema 

estruturado de aferição da 

qualidade do Sistema Educativo 

Regional 

E
fi
c

á
c

ia
 

Nº de escolas 

públicas em 

processo de 

autoavaliaçã

o 

Inclusão de 

todas as 

organizaçõe

s educativas 

públicas: 

estabelecim

entos de 

infância, 1º, 

2º, 3º ciclo e 

secundário 

20% 

Alargamento do processo de 

autoavaliação aos estabelecimentos 

de infância e às escolas de 1º ciclo 

Nº de 

estabelecim

entos 

públicos 

que iniciam 

o processo 

 

Data 

100% até 

julho 

Registos das 

reuniões 
DSOP-GAOPSER 

Acompanhamento do processo de 

autoavaliação das escolas de 2º, 3º 

ciclo e secundário 

Nº de 

estabelecim

entos que 

produzem o 

relatório 

diagnóstico 

95% de 

estabelecim

entos até 

dezembro 

Relatórios 

apresentados 

pelas escolas 

DSOP-GAOPSER 

Disponibilização de informação 

facilitadora da implementação do 

processo: 

- Inserção de documentos de suporte 

na plataforma do projeto; 

- Repostas às solicitações dos 

estabelecimentos 

Nº de 

documentos 

inseridos 

 

Nº de 

respostas 

Disponibiliza

ção de pelo 

menos 10 

documentos 

 

100% de 

respostas 

E-mail DSOP-GAOPSER 

OO22 

Acompanhar a implementação 

de um procedimento consistente 

de autoavaliação das 

organizações escolares 

 

E
fi
c

á
c

ia
 

Nº de 

contactos 

estabelecidos 

com escolas 

públicas por 

iniciativa do 

GAOPSER 

Realizar pelo 

menos três 

contactos 

com 

diferentes 

organizaçõe

s escolares 

10% 

Planificação e concretização de 

reuniões 

Data de 

conclusão 

da 

planificação 

2 semanas 

antes do 

início das 

reuniões 

 

Registo de 

presenças ou 

registo de 

telefonemas 

DSOP-GAOPSER 

Realização de contactos com as 

estruturas localmente responsáveis pela 

autoavaliação das organizações ao 

longo do presente ano letivo 

Nº de 

contactos 

 

Data da 

realização 

dos 

contactos 

Realizar pelo 

menos três 

contactos 

até 

dezembro 

 

Registo de 

presenças ou 

registo de 

telefonemas 

 

 

DSOP-GAOPSER 

Produção e envio de sínteses da 

informação divulgada e decisões 

tomadas 

Data do 

envio da 

informação 

30 dias após 

a realização 

da última 

reunião 

E-mail DSOP-GAOPSER 

OO23 

Criar condições de 

sustentabilidade da avaliação 

externa das escolas na 

continuidade do processo de E
fi
c

á
c

ia
 

Data de 

entrega da 

informação 

necessária à 

Cumpriment

o do prazo 

estipulado 

10% Preparação dos documentos 

Data de 

conclusão 

do dossiê 

Durante o 

mês de 

dezembro 

Dossiê DSOP-GAOPSER 



autoavaliação entidade 

competente 

conforme 

prazo 

estipulado 

Elaboração do questionário 

Data de 

envio do 

questionário 

1ª quinzena 

de junho 
E-mail DSOP-GAOPSER 

Recolha e tratamento da informação 

Data da 

entrega do 

relatório 

2ª quinzena 

de junho 
E-mail DSOP-GAOPSER 

OO24 

Incrementar as funcionalidades 

da aplicação informática de 

recursos humanos AGIR no suporte 

à gestão dos recursos humanos 

não docentes, dos serviços e dos 

estabelecimentos de educação e 

de ensino público. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

reporte ao 

PAGESP das 

incongruência

s detetadas 

na geração 

do balanço 

social 

Envio até 31 

de agosto 
10% 

Envio às DLEs dos relatórios atualmente 

produzidos pela AGIR contendo as listas 

nominativas dos trabalhadores a 

contabilizar para efeitos de balanço 

social para efeitos de validação. 

Data do 

envio dos 

relatórios 

para 

validação 

Durante o 

mês de 

fevereiro 

E-mail DAT 

Envio às Escolas Básicas e Secundárias 

dos relatórios atualmente produzidos 

pela AGIR contendo as listas 

nominativos dos trabalhadores a 

contabilizar para efeitos de balanço 

social para efeitos validação. 

Data do 

envio dos 

relatórios 

para 

validação 

Durante o 

mês de abril 
E-mail DAT 

Retificação e atualização dos dados 

carregados na AGIR na sequência do 

feeback por parte das DLEs e Escolas 

Básicas e Secundárias 

Data da 

correção 

No prazo de 

30 dias após 

a receção 

do 

feedback 

das DLEs. 

Relatórios 

gerados pela 

AGIR 

DSRH-DRHAE 

DSRH-DRHSE 

DSRHD-DGD 

Reporte à PAGESP das incongruências 

detetadas nos relatórios gerados pela 

AGIR para efeitos de aperfeiçoamento 

na geração dos mapas do balanço 

social 

Data de 

envio do  

e-mail 

Até 31 de 

agosto 
E-mail 

DSRH 

DAT 

Solicitação ao PAGESP de novos mapas 

para o balanço social, nomeadamente 

respeitantes aos horários dos 

trabalhadores  

Data de 

envio do  

e-mail 

Até 31 de 

agosto 
E-mail 

DSRH 

DAT 

OO25 

Promover a atualização do 

cadastro dos trabalhadores não 

docentes dos estabelecimentos 

de educação e ensino privados, 

bem como garantir a 

parametrização da aplicação 

informática de suporte à gestão 

dos recursos humanos para 

receber aqueles dados. 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de envio 

das listas 

nominativas 

Para 

validação 

Envio 

durante o 

mês de 

dezembro 

10% 

 Solicitação de atualização de dados 

aos estabelecimentos de educação e 

ensino privados 

Data de 

envio do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

outubro 

E-mail DAT 

Envio de pedido estruturado ao PAGESP 

para carregamento de dados de 

suporte para o carregamento de dados 

dos trabalhadores não docentes dos 

estabelecimentos de educação e 

ensino privados 

Data de 

envio do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

outubro 

E-mail 
DAT 

DSRH 

Articulação com o PAGESP para o 

carregamento dos dados previamente 

recolhidos pela DRIG 

Data de 

envio do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

novembro 

E-mail 
DAT 

DSRH 



Envio de listas nominativas e fichas de 

dados pessoais para os 

estabelecimentos privados para efeitos 

de validação da informação 

carregada 

Data de 

envio do  

e-mail 

Durante o 

mês de 

dezembro 

E-mail DAT 

OO26 

Apurar o nº de efetivos reais não 

docentes dos serviços, 

estabelecimentos de educação e 

de ensino público 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 

Data da 

verificação 

dos mapas 

Trimestral 5% 

Recolha da informação dos 

movimentos operados 

Data da 

verificação 

dos mapas 

Trimestral P.F.P. DSRH 

Lançamento no portal do funcionário 

público as entradas e saídas  

Retirar 

listagens do 

P.F.P. 

Trimestral P.F.P. DSRH 

OO27 

Proceder à revisão dos 

documentos modelo existentes no 

âmbito da gestão de recursos 

humanos docentes e propor a 

criação de novos formulários   Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

publicação 

Durante o 

mês de julho 
5% 

Elaboração e envio por ofício-circular 

às escolas de um conjunto de 

formulários relacionados com 

acumulações de funções, horas 

extraordinárias e outros assuntos. 

Data de 

publicação 

Durante o 

mês de julho 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DSRHD 

OO28 

Proceder à atualização 

constantes da base de dados 

AGIR e demais informação 

referente aos recursos humanos 

docentes da SRE Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data de 

atualização 

dos dados 

Até 5 dias 

úteis 
5% 

Inserção das alterações ao nível dos 

recursos humanos docentes na 

plataforma AGIR. 

Data de 

lançamento 

Até 5 dias 

úteis 
AGIR DSRHD 

Manutenção de mapas 

complementares atualizados com as 

mobilidades e reduções de horários em 

vigor. 

Data de 

atualização 

Até 5 dias 

úteis 

Mapas 

complementa

res 

DSRHD 

OO29 

Criar uma base de dados de 

controlo dos acidentes de 

trabalho por forma a permitir a 

extração de informação 

consolidada na forma de um 

relatório anual com o objetivo de 

perceber quais os principais 

fatores explicativos do número de 

acidentes ocorridos na SRE 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Data da 

entrega do 

relatório 

referente aos 

anos de 2015 

Até 15 de 

abril 
5% 

Criação de uma base de dados de 

controlo das participações de 

acidentes de trabalho, compatibilizada 

com o formulário de recolha de dados 

sobre acidentes de trabalho da Direção 

Regional do Trabalho e Ação Inspetiva 

Data da 

disponibiliza

ção 

Durante o 

mês de 

janeiro 

Ficheiro de 

controlo 

(excel) 

DAT 

Recolha de dados sobre acidentes de 

trabalho para os anos de 2013, 2014 e 

2015 de todos os serviços e 

estabelecimentos de educação/ensino 

da SRE 

Data de 

solicitação 

dos dados 

Durante o 

mês de 

março 

Ofício-circular DAT 

Validação e remessa dos dados 

referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 

para a Direção Regional do Trabalho e 

Ação Inspetiva  

Data de 

envio dos 

dados 

Até dia 15 

de abril 

Ofício a 

enviar à  

DRTAI 

DAT 

Elaboração de relatório sobre as 

participações de acidentes de trabalho 

na SRE ocorridas em 2015, com 

apresentação de medidas de carater 

preventivo 

Data de 

disponibiliza

ção na 

página 

Durante o 

mês de 

setembro 

Página 

eletrónica da 

DRIG 

DAT 

OO30 

Contribuir para o reforço e a 

melhoria da produção e 

sistematização da informação 

E
fi
c

i

ê
n

c
i

a
 

Data de 

entrega/apres

entação 

Cumpriment

o do prazo 
10% 

Relatório Preliminar de estudo sobre o 

levantamento dos Projetos Escolares 

Datas de 

disponibiliza

ção 

Dezembro 

2016 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 



estatística e o desenvolvimento de 

estudos que permitam avaliar e 

acompanhar a evolução do 

sistema educativo regional 

Construção de indicadores e análise 

sobre o percurso escolar de sucesso dos 

alunos do 2º e 3º ciclo. 

Data de 

conclusão 

Maio de 

2016 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 

Produção de relatórios com análise e 

resultados dos exames nacionais 

Data da 

disponibiliza

ção 

Antes da 

divulgação 

pública dos 

rankings 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 

Análise e tratamento de dados com 

vista à construção de indicadores 

suscetiveis de serem utilizados pelas 

escolas para avaliação da sua 

qualidade 

Data de 

apresentaç

ão 

Abril 2016 

Apresentação 

em 

PowerPoint 

OERAM 

Implementação do inquérito à Inserção 

na Vida Ativa de Ex-formandos de 

Cursos de Dupla Certificação - 2014 

Data da 

disponibiliza

ção de 

resultados 

Novembro 

de 2016 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 

Recolha, tratamento e análise do 

inquérito de Acompanhamento/ 

Avaliação das Ações de Formação do 

Instituto para a Qualificação- 2015 

Data da 

disponibiliza

ção de 

resultados 

 

Março 2016 

 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 

Apresentação do projeto e questionário 

do estudo sobre a Educação para a 

cidadania 

Data de 

apresentaç

ão 

Dezembro 

de 2016 

 

E-mail de 

envio  

 

OERAM 

OO31 

Consolidar e aprofundar 

mecanismos de 

cooperação/colaboração ao 

nível das diferentes estruturas da 

SRE e com organismos externos, 

no âmbito da recolha, tratamento 

e análise de informação de 

suporte às políticas educativas 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

N.º de 

processos 

/intervenções 

Realizar pelo 

menos 4 

colaboraçõ

es 

10% 

Apoio e consultadoria às escolas 

N.º de 

intervençõe

s solicitadas 

Conforme os 

prazos 

acordados 

E-Mail OERAM 

Colaboração com as estruturas da SRE 

no tratamento e disponibilização de 

informação 

N.º de 

colaboraçõ

es 

2 E-Mail OERAM 

Apoiar o desenvolvimento, agilização e 

inovação dos sistemas de informação 

que suportam a produção das 

estatísticas oficiais visando a 

racionalização de recursos e a melhoria 

do sistema de informação estatística 

N.º de 

processos 

propostos 

 

2 

 
E-Mail OERAM 

 

 

 

 

 

 



OE V – Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a produção do conhecimento sobre o sistema educativo regional. 15% 

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

verificação 
UO responsável 

OO32 

Garantir a disponibilização de 

informação estatística sobre o 

sistema educativo regional, 

assegurando o cumprimento dos 

princípios e critérios de qualidade 

que enformam as estatísticas 

oficiais 

 

 

Q
u

a
lid

a
d

e
 

Datas de 

disponibilizaçã

o 

Cumpriment

o de prazos 
25% 

Produção das Estatísticas Gerais da 

Educação 2014-2015 

Data de 

disponibiliza

ção do 

ficheiro 

geral 

 

 

Data de 

divulgação 

do site 

Abril 2016 

 

 

 

 

 

 

30 Junho 

2016 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

Página 

Eletrónica 

OERAM 

Produção das Estatísticas Gerais da 

Educação (dados provisórios) 2015-2016 

Data de 

disponibiliza

ção interna 

de 

resultados 

Dezembro 

2016 
E-Mail OERAM 

Implementação do Inquérito à 

Modernização Tecnológica das Escolas 

Data de 

disponibiliza

ção de 

informação 

Outubro 

2016 

E-mail de 

envio do 

Relatório 

OERAM 

Implementação do Inquérito aos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais 

Data de 

entrega do 

documento 

metodológi

co para 

registo no 

INE 

Novembro 

2016 
E-Mail OERAM 

Atualização das séries estatísticas de 

produção regional 

Data de 

atualização 

Cumpriment

o com prazo 

estabelecid

o pela DREM 

E-mail 

 
OERAM 

Produção e monitorização de 

indicadores dos referenciais 

estratégicos da RAM e das estatísticas 

oficiais 

Data de 

disponibiliza

ção 

Abril de 2016 

E-mail de 

envio do 

Folheto 

OERAM 

OO33 

Conceber e contribuir para 

implementar ferramentas de 

disponibilização e outros 

mecanismos de divulgação e de 

reporte da informação sobre o 

sistema educativo, que satisfaçam 

com qualidade e oportunidade as 

E
fi
c

á
c

ia
 

N.º de 

documentos 

apresentados 

Apresentaçã

o de 18 

documentos 

e 4 

iniciativas 

25% 

Elaboração de relatórios/ publicações 

N.º de 

relatórios 

disponibiliza

dos 

9 Relatórios OERAM 

Elaboração de Folhetos/ brochuras  
N.º de 

folhetos 
2 

Folhetos 
OERAM 



necessidades dos vários 

segmentos de utilizadores e que 

promovam a literacia estatística. 

Utilização de novos meios de 

disponibilização da informação (ex. 

Infografias) 

N.º de 

infografias 

produzidas 

5 

Infografia 

OERAM 

Promoção ou colaboração na 

realização de workshops/ seminários/ 

debates que promovam a literacia 

estatística 

N.º de 

eventos 
2 

Data do 

evento 
OERAM 

Promoção ou colaboração na 

realização de iniciativas, ações que 

visem promover a literacia estatística 

N.º de 

iniciativas 

 

N.º de 

artigos 

2 

 

 

 

2 

E-mail OERAM 

OO34 

Dinamizar e participar em 

parcerias/protocolos que 

contribuam para o 

desenvolvimento da investigação 

e a promoção do conhecimento 

 

E
fi
c

iê
n

c
ia

 N.º de 

contactos/par

ticipações 

realizados 

 

Realizar pelo 

menos 3  

 

25% 

 

Realização de contactos com órgãos 

do ensino superior e ou estruturas 

congéneres com vista à dinamização 

de parcerias/protocolos 

N.º de 

contactos 

 

 

2 

 
E-mail OERAM 

Apoiar proactivamente a investigação 

e a realização de estudos baseados em 

estatísticas oficiais respondendo aos 

pedidos de dados  

Disponibiliza

ção da 

informação 

 

Cumpriment

o de prazos 

 

E-mail OERAM 

Dinamizar e participar em 

parcerias/protocolos de interesse 

regional com organismos do Sistema 

Estatístico Nacional     

N.º de 

parcerias 
1 

Data de 

assinatura do 

protocolo 

OERAM 

OO35 

Desenvolvimento do processo 

conducente à concessão de 

Licenças Sabáticas e 

Equiparações a Bolseiro para 

2017/2018 Q
u

a
lid

a
d

e
 Data da 

apresentação 

de proposta 

de 

contingente 

de vagas 

Até 31-12-

2006 
25% 

Apresentação de proposta de 

contingente de vagas para concessão 

de equiparação a bolseiro e licença 

sabática ao SRE 

Data de 

envio da 

proposta 

Até 31-12-

2006 
Ofício 

DAT 

DSRHD 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEIOS DISPONÍVEIS 

RECURSOS HUMANOS Dirigentes Técnico Superior 
Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 

Carreiras e 

Categorias 

subsistentes 

Docentes Total 

N.º de trabalhadores 9 16 31 8 19 6 89 

 

 

 

MEIOS DISPONÍVEIS 

RECURSOS FINANCEIROS 

Despesas com pessoal 92.420.000,00€ 

Outras despesas 210.000,00€ 

Total 92.630.000,00€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIGLÁRIO 

 

SIADAP-RAM – Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira 

OO – Objetivo operacional 

OE – Objetivo estratégico 

UO – Unidade orgânica 

SRE – Secretaria Regional de Educação 

DSRHD – Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes 

DSRH – Direção de Serviços de Recursos Humanos 

DSOP – Direção de Serviços de Organização e Planeamento 

OERAM – Observatório da Educação na Região Autónoma da Madeira 

DAT – Divisão de Apoio Técnico 

DEPJ – Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos 

DGD – Divisão de Gestão Docente 

DRHSE – Divisão de Recursos Humanos dos Serviços e Escolas 

DRHAE – Divisão dos Recursos Humanos das Áreas Escolares 

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

 


