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APRESENTAçÃO

O Relotório de Atividodes corresponde oo momento de ovolioçÕo e de reflexÕo,

relotivomente oos cominhos e decisões que forom tomodos, quer no preporoçõo do
ono, quer oo longo do ono, foce oos desofios que forom opresentodos e Òs esÌrotégios

delineodos poro olconçor os objetivos e respetivos metos.

Sendo o Quodro de Avolioçõo e ResponsobilizoçÕo (QUAR) o instrumento onde
constom os expetoiivos, os objetivos e os metos o olconçor, o mesmo Ìem de ser um

instrumento norteodor de todos os oções o desenvolver, pelo que deve ser ombicioso,

consensuol e omplomente conhecido e portilhodo por todo o equipo, poro que todos
possom cominhor no mesmo direçÕo. Tendo em visto o prescrito no QUAR,

nomeodomente os compromÍssos de codo um dos serviços e/ou deportomentos, forom
delineodos todos os progromos / projetos / otividodes o serem desenvolvidos em 2Olg
poro se otingir, de formo pleno, o missõo deste Gobinete.

Neste momento, este é o documento que deveró ovolior o ploneomento, o
desenvolvimento dos otividodes e os resultodos obtidos, levondo-nos o refletir sobre
todos os tomodos de decisõo, ÍnterÍorizondo os oprendizogens e experiêncios que
resultorom do esirotégio seguido, no sentido de umo melhorio contínuo.

Este documento incluí, tombém, em cumprimento do ort.o l4.o do Decreto
Legislotivo Regionol n.. 27/2O09lM, de 2l de ogosto, olterodo pelo Decreto Legislotivo

Regionol n.'12/2015/M, de 2l de dezembro. o Relotório de AutoovolioçÕo poro o ono
2019, de ocordo com o estruturo do slADAp-RAM I oprovodo poro o GS.

lmporto mencionor que, no decurso do ono o que diz respeito o presente relotório,

decorrerom eleições legíslotivos regionois, no dio 22 de setembro de 2019, pelo que foi
publicodo o diplomo que oprovo o orgonizoçõo e funcionomento do Xlll Governo
Regionol do Modeiro, o Decreto Regulomentor Regionol n.'B-A/2019/M, de l9 de
novembro, que veio introduzir olteroções, nomeodomente nos óreos tutelodos pelo SRE,

possondo o secretorio o designor-se por Secretorio Regionol de EducoçÕo, CiêncÍo e
Tecnologio.

Assim, opresentom-se os otividodes gue todos os serviços dependentes e
estruturos de gestÕo do Gobinete do Secretório. de ocordo com o(s) respetivo(s) lei(s)

orgônico(s), desenvolverom duronte o ono de 2019, em consonôncio com os seus

objetivos e otribuições, designodomente com os objetivos estrotégicos e operocionois
inscriios no QUAR, como resultodo do contributo e envolvimento de todos.

A Chefe de Gobinete
do Secretório Regionol de Educoçõo, Ciêncio e Tecnologio

L

Ano Odílio Fronco de Gouveio Figueiredo
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GoNGRETIZAçÃO DO QUAR

Do Gobinete do Secretório Regionol de EducoçÕo, como consto no

orgonogromo que se segue e que esÌeve em vigor ote o publicoçõo do orgônico do

Xlll Governo Regionol do Modeiro, e que serviu de bose ò eloboroçÕo do QUAR de 2019 '

foziom porÌe os odjuntos, os técnicos especiolistos e os secretórios pessoois, sendo que

no dependêncio do Chefe de Gobinete constovom vórios serviços.
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Figuro l- Orgonogromo do Gobìnete do SecreÌório (Fonte: hiÌp://www.modeiro.gov.pt/gsre)

Dos serviços dependenies, é de referir o GobineÌe do Unidode de Gestõo e

Ploneomento do SRE (GUG), o quol ero dirigido por umo Diretoro, equiporodo poro

todos os efeitos legois o Subdiretoro Regionol, o Gobinete de Acesso oo Ensino Superior

(GES), o DireçÕo de Serviços de Ploneomento, GestÕo. OrgonizoçÕo e lmogem

(DSPGOI) e o Centro dos Comunidodes Modeirenses e MigroçÕes (CCMM), os quois

erom dirigidos por Diretores de Serviços e. oindo. o Gobinete Jurídico (GJ) e o Centro
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de Arbitrogem de Conflitos de Consumo (CACC).

Assim, todos os estruturos orgônicos onÌeriormente referidos conÌribuírom poro o
concretizoçÕo dos objetivos e dqs metos estipulodos no euAR do GS.

Do QUAR fixodo poro 20ì9. constom seis objetivos estrotégicos, que conduzirom
ò formuloçõo dos objetivos operocionois de eficocio, de eficiêncio e quolidode e ò
definiçÕo dos progromos, projetos e otividodes desenvolvidos pelo GS, no prossecuçÕo

do suo missõo.

Coodjuvor técnico e odministrotivomente o Secretório no implementoçõo de
políticos regionois potenciodoros do sucesso educotivo, do quolidode do serviço
prestodo òs comunidodes, do bom relocionomento com os diferentes óreos de
otuoçÕo dos ossuntos porlomentores, do comunicoçÕo sociol e do concilioçÕo
extrojudiciol.

MISSAO

VISAO

Lideror o educoçõo e formoçÕo dos cidodÕos.

VATORES

Compromisso Rigor Tronsporêncio Equidode Ético

I OBJ ETIVOS ESÏRATÉGICOS:

OEI - Goronlir o opoio ò tomodo de decisõo

OE2 - Promover o quolidode dos serviços

oE3 - otimizor o ulilizoçiio dos recursos Íinonceiros ofetos ò sRE

OE4 - Promover o equidode no ocesso e frequêncio dos esludontes do ensino superior
OEs - Asseguror o opoio òs comunidodes mqdeirenses

OEó - Promover o resoluçõo extrojudiciot de conÍlitos de consumo de nqturezo civil oo
cidodõo

r OBJETIVOS OPERACIONATS:

OO.0l - Promover, ocomponhor e qvoliqr os processos de suporte dos polí1cos do SRE

OO.02 - Promover o presloçõo de serviços de informoçõo e comunicoçõo olrovés dos
diferentes cqnois

OO.03 - Promover o prestoçõo de informoçõo oos estudontes

oo.04 - Gerir, coordenor, ocomponhor e ovqlior o ofeloçõo dos recursos

3
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OO.O5 - Goroniir o opoio oos cidodõos nocionois e eslrongeiros

OO.Oó - Gorontir e operfeiçoor o opoio lécnico e qdminislrolivo do Gobinete

OO.07 - Melhorqr os níveis de solisfoçõo dos colobotodores e dos clientes

OO.OB - Apoior os iniciolivos de oproximoçõo oos cidqdõos

OO.OS - Desenvolver umo culturo de commiÍemenf nos clienies internos e externos

No que concerne ò formo como esses objetivos estrotégicos e operocionoìs se

relocionom, ossim como os indicodores de desempenho reloÌivos o efetivoçÕo do

implemenioçÕo dos progromos, projeÍos e otividodes, os quodros seguintes mostrom o

formo de ligoçõo entre esses porÔmetros.

Quodro I - Articuloçõo dos objeÌivos estrotégicos e operocionoìs

Quodro 2 - Reloçõo entre os indicodores e os objetivos operocionois - QUAR do GS.

x xx x x

x Xx xoo.02 x

xoo.03 x

GiGl. OÉ., x xxx

x Xoo.05
x xoo.06 x x

xx Xx x

X x x6o.0È xx

x xxoo.09 x x

lnd. 1 X

lnd.2 X

Xlnd.3
lnd.4 X

Xlnd.5
Xlnd. ó

Xlnd.7
Xlnd.8
Xlnd.9

Xlnd. l0
Xlnd. I I
Xlnd. l2
Xlnd. l3
Xlnd. t4

lnd. t5 X
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lnd. 1ó X

lnd. 17 X

lnd. l8 X

lnd. l9 X

Foce ò ligoçÕo entre objetivos estrotégicos e operocionois e o formo de medir o
grou de reolizoçõo desses mesmos objetivos, otrovés dos indicodores e metos, é
ìmporÌonte opresentor como é que codo serviço dependente do GS contribuiu poro
esso reolizoçõo (Anexo l).

Aindo ontes de possor oo grofico seguinte, importo solientor que hó olguns
objetivos operocionois que contribuem poro o concretizoçÕo de vorios objetivos
estroté9icos, sendo que, pelo contrório, os indÍcodores de medido forom definidos com
umo ligoçÕo muito estreito oos objetivos operocionois. umo vez que nõo temos o
mesmo formo de medir poro dois objetivos operocÍonois.

10

GUG DSPGOI GJ GES CCMM CACC

rlnd.L ttnd.2 rtnd.3 rtnd.4 rtnd.5 rtnd.6 rtnd.7 rtnd.8 rtnd.9 rlnd. 10

rlnd. 1L rtnd. L2 rtnd.13 rtnd. 14 rtnd. 15 rtnd. 16 rtnd. t7 rtnd. 18 rtnd. L9

Figuro 2 - ReloçÕo entre os indicodores e os serviços dependenies do GS, que contribuirom porq o
reolizoçõo desses mesmos indicodores.

Como se pode constor, o serviço que possui progromos e projetos ligodos o um
moior número de indicodores é o DSpGol. seguido do ccMM e do GUG.

Poder-se-Ó, tombém, proceder ò onólise dos contributos que codo serviço dó
poro o concretizoçÕo dos metos defÍnidos no QUAR e respetivo plono de otividodes. O
grofico seguÍnte opresento o resultodo do referido onteriormenÌe, sendo de reolçor que.
pelo focto dos escolos de medido de codo um dos indicodores nÕo serem idênticos o
grofico podero demonstror olgumos disïorções o reolidode, no que concerne oos
contributos efetivos.
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tnd. 14 r lnd. 15 lnd. 16 r lnd. 17 r lnd. L8 Ind. 19

tiguro 3 - ConÌribuiçõo de codo serviço poro q concreÌizoçÕo dos metos Íixodos no QUAR de 2019.

Como ió foi referido onterÌormente, o lipo de indicodor e o escolo o que se refere

voicondicÌonor o ospeto do grófico onterior. Contudo, é de reolçor que é o DSPGOI, o

CCMM, o GUG e o CACC, os serviços que opresenÌom reolizoções Superiores.

Apresento-se o quodro que sintetizo o grou de cumprimento, relotivomente oo

proposto no QUAR do GS, bem como evidencio os resultodos olconçodos e os desvios

verificodos.

Com bose nos dodos do quodro seguinte serÕo opresenÌodos os groficos de

onolise, oo pormenor, do reolizoçÕo por objeÌivo estroÌégico, operocionol, meÌos e

indicodores.

euodro 3 - QUAR: Objetivos operocionoìs e reloçÕo com os objetivos esÌrotégicos do GS poro

2019, metos e concretizoçÕo (resulÌodos e desvios) .

l3 I

lnd.0l
Ns de estudos /

relatórros / artigos para

Concretização
Margem

SuperaÉo
Resultado Desvios

MêtA
2019OBJECÍIVOS OPERACIONAIS

+3555 15 90lnd.01

Pêso

Ne de estudos /
relatórios / pareceres /

informações

L00%

Promov€Í, acompanhaÍ e avaliar os
processos de suporte das polÍticas da

SRE

oo.02 {oEl, oE2- OE4 OË5 e ÓE6)

10 3Promover a prestação de serviços de

informação e comunicação através dos 11 +1

6



diferentes canais

lnd.03

Peso

Ne de ações / eventos
realizados

30%

10 3 t4 +4

lnd.04

Peso

Ne dè novas iniciativas /
parce rias

30%

10 2 10 0

Oo.03 (oEle oEa)
{. Í!: eonoeqqfr o.dei,$. $ Í{Ìe

Promover a prestação de informação
âos êstudantes

oo.04 (OEL OE3, oEs e oE6)

Ind.05

Peso

Sessões de divulgação e

informação nas escolas

50%

9M 5%
9s% +5%

lnd. 06

Peso

Avaliação de interesses e

aptidões

s0%

LS.S% +0.5%
t5% 3%

Gerir, coordenar, acompanhar e
avaliar a afetação dos recurstxi

Oo.os (oEs e oEG)

lnd.07

Peso

Percentagem de
documentos produzidos
(mapas e relatórios de

análise e/ou de
prestação de contas), em
resposta às solicitações

50%

95% 5% 97.9% +O.2.9%

Ind. 08

Peso

Ne de procedimentos de
controlo interno
desenvolvidos

25%

6 4 10 +4

Ind.09

Peso

Medidas implementadas
para a melhoria da

gestão dos RH

25%

4 3 4 0

'a,:,i1 ,,'Ì

lnd.l0

Pe so

Ns de atendimentos no

cclvlM

2S%

500 100 1250 +750

1nd.,tl

Paso

% resolução de
procèssos de reclamação
de conflitos de consumo

zs%

9úX s% 58.r% -31.9%

lrrd ll

PfiÒ

% de processos
concluídos pelo GRAME

- Gabinete Regional de
Apoio ao Madeirense

êmigrante

25%

80% s% 95% +15%

80% 5%

P:lrtórir A+irri,-.1r,-J-r1 )fìlO -Grhin.t..,J,r Ç:.6:tjrin e-,rínn-rl lr frJ,le1rìn í^iÀneir -Tornnlooi_r

divulgação

Peso 35%

Garantir o apoio aos cidadãos
nacionais e êstÍangeiros

i.d l.l

% de processos
concluídos oeio CLAIM -
Centro Lôcal de Apoio:
lntegraçãc de v'!ìgranies

95% +75%

7
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(OE2, OE3, OES e OE6)

lnd. 14

Peso

Ne de visitas às

comunidades por

representantes da RAM

L0%

3 L 5 +2

Garantir e aperfuiçoar o apoio técnico

ê administrativo do Gabinete

OO.O7 (OGl, OE2, OE4 OES e OE6)

lnd. 15

Peso

Resposta às solicitações

internas/externas dentro
dos prazos definidos

L00%

95% 5% 99% +4%

Melhorar os níveis de satisfação dos

colaboradores e dos clientes

lnd. 16

Pe so

Ne de reclamações

LOï%

-2 0 -5

oo.o8 (oËL oç2, oË4, oE5 e OE6l

Apoier as iniciaüvas de aproximação

aos cidadãos

lnd. 17

Peso

N9 de inscritos em
fóruns e formação

LOO%

200 50 600 +400

OO,09 íOEl, OE2, OE4 OE5 e 0Ê6)

Desenvolver uma cultura de

commitement nos clientes internos e
extemos

lnd. 18

Peso

Percentagem de

trubulhador'es
envolvidos em projetos

de melhoria

so%

w,a 2s% 83.3/o +33.3%

Ind. 19

Peso

Índice global de
satisfação

s0%

4 o,5% 4.0 0

Pêso LS%

Do onolise do quodro constoto-se que, o exceçÕo de umo único meto que nÕo

foiotingido, todos os restonÌes forom, pelo menos, otingidos e outros superodos'

Como foi referido onÌeriormente, o porïir dos dodos que constom do quodro do

concretizoçÕo do QUAR de 2019, opresentom-se vÓrios groficos de onÓlise,

nomeodomenle o seguìnle que represento o súmulo dos conÌributos propostos pelos

serviços do GS, foce oos resultodos olconçodos'

por formo o tornor os dodos mois visíveis foi oplicodo um foctor de reduçÕo Òs

metos e resultodos dos indicodores cujo formo de medir é o nÚmero totol obÌido, umo

vez que o objetivo do grofico é de, somente, onolisor se os resultodos olconçodos sÕo

superiores oos contributos proposÌos.

8
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r Contributos Propostos r Contributos Efetivos

Figuro 4 - Contribulos ou metos fixodqs e resultodos obtidos, por indicodor

Como se pode verificor, os contributos efetivos ultropossorom os contributos

propostos em l5 dos ì 9 indicodores, o que demonstro o esforço e o dedicoçõo de todos

os serviços do GS no concretizoçõo dos meios e objetivos delineodos no QUAR.

É de referir, tombém, que poro três indicodores os conÌributos forom iguois Òs

metos estobelecidos, nomeodomente os indicodores 4,9 e 19. A único meto que nÕo

foÍ otingido refere-se ò referente oo indicodor I l.
Possondo ò onólise por objetivo operocionol, opresento-se um quodro onde

consÍom os nove objetivos operocionois. otrovés dos quois se reolizom os objetivos

estrotégicos delineodos no QUAR, com o respetivo ponderoçÕo. É de recordor que os

objetivos operocÍonois Ì o 3 correspondem oo porômeiro de eficócio, 4 o ó oo
porômetro do eficiêncio, e 7 o g oo porômelro de quolídode.

Quodro 4 - Objetivos operocionois, respetivo ponderoçõo e
resullodo

9

I 30% 49.1%

2 3s% 40.8%Eficócio

3 3s% 36.8%

4 50% 68.0%

5 2s% 62.0%Eficiêncio

6 25% 26.1%

7 s0% B0.o%

I 20% 60.0%Quolidode

? 30% 32.27"

Objeclivo
Operocionol

Ponderoçõo
por OO

Porômelro
oo

Resultodo
(reloiivo)
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Aplicondo ò ponderoçÕo por objelivo operocionol, o grou de reolizoçõo de codo

umo dos metos o que os mesmos dizem respeito, obtemos o resultodo (relotivo) por

objetivo operocionol. que nos indico o grou efetivo de reolizoçõo do objetivo.

Assim, contoto-se que existem objetivos em que o resultodo obtido é muito

superior ò meto e oo volor crítico, sendo de destocor o objetivo operocionol 5 -

"Gorontir o opoio oos cidodõos nocionois e estrongeiros" e B - "Apoior os iniciotivos de

oproximoçÕo oos cidodõos". Os volores opurodos estõo diretomente relocionodos com

indicodores referentes o números obsolutos, nomeodomente em reloçÕo oo objetivo

operocionol5, o "No de otendimenÌos no CCMM", em que se ultropossou lorgomenle o

volor crítico opontodo no QUAR (meto - 500; volor crífico -750: resultodo 1.250), e o

objetivo operocionolS, o "No de inscritos em fóruns e formoçõo", em que, tombém, se

ultropossou lorgomenie o volor crítico indicodo no QUAR (meto -2O0i volor crítico - 313;

resultodo - ó00).

Poro olém dos objeÌivos operocionois indicodos onteriormente é de solienÌor,

oindo, o objetivo operocionol I - "Promover. ocomponhor e ovolior os processos de

suporte dos polítÍcos do SRE", Ìombém ele ligodo o um indicodor o ser opurodo em

números obsolutos, considerondo que o resultodo registodo ultropossou, ligeiromente,

o volor crítico (meto - 55; volor crítico - 88; resultodo - 90).

Relotivomente oo opontodo onteriormente, é de solientor que essos situoções.

sobretudo dos objeïivos operocionois 5 e B. sÕo otípicos, o primeiro, fruto do regresso de

muiïos emigrontes oriundos do Venezuelo, e o segundo, do oumento do nÚmero de

sessões e de um oumento surpreendente do número de inscrições nos conferêncios,

orgonizodos pelo SRE em porcerio com o Diório de Notícios do Modeiro.

Apresento-se, ogoro, groficomente o registodo onteriormente, referente ò

concretizoçõo dos objetivos operocionois.

80%

70%

60%

s0%

40%

30%

L0%

o%
I

L 3 4 5 6 7

I Ponderação por OO r Resultado Relativo por OO

2

Figuro 5 - ConcreÌizqçÕo dos objetivos operocionois.
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O grófico opresentodo consolido o mencÍonodo onteriormente, ossim como
demonsÌro que o concretizoçÕo dos objetivos operocionois é sempre positivo, umo vez

que é sempre ultropossodo o meÌo estipulodo.

Possomos poro o grou de reolizoçÕo dos porômetros - Eficócio, Eficiêncio e

Quolidode. lmporto opresentor, de formo muito sintético, os conceitos ossociodos o

codo um dos termos em mençõo. Assim, o eficócio estó relocionodo com otingir um

propósito, um resultodo pretendÍdo ou esperodo, enquonto que o eficiêncio é relotivo

Ò execuçõo do melhor moneiro possível, com o menor desperdício de tempo, esforço

e recursos, isto é, com o otimizoçÕo (moximo) dos recursos.

O quodro seguinte opresento o ponderoçÕo otrÍbuído o codo um dos porômetros

no QUAR e o suo reolizoçõo (relotivo).

Quodro 5 - ReolÍzoçõo por porômetro de ovolioçõo - Eficiênciq, Eficócio
e Quolidqde.

Do onólise ò ponderoçõo otribuído, constoto-se que o gronde preocupoçÕo do
QUAR se centro em olconçor os objetivos estrotégÍcos delineodos e,

consequentemente, o missõo e visÕo do gobinete. sem deixor de estor bem presente o
necessidode de optimizor todos os recursos disponíveis e necessórios, desenvolvendo e

opresentondo um trobolho com quolidode.

Como se pode verificor do onólise do quodro, os resultodos obtidos em todos os

porômetros forom positivos, Ìendo sido "mois" positivos no ômbiio dos objetivos

operocionois e respeÌivos indicodores e metos, relotivos Ò eficíêncio, umo vez que o
diferencÍol enÌre o fixodo inÍciolmenie e o concretizodo é superior nesse porômetro,

seguido do eficócio.

s07 63.4%

40% 62.7%

t0% 17.2%

:l

Porômetros Ponderoçõo por
Poromelro

Reolizoçõo por
Poromelro
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70%

6j0/o

50%

40%

30%

20%

1,0%

Eficácia Efìciência Qualidade

r Ponderação por Parametro r Realização por Parametro

Figuro ó - Reolizoçõo por porômetros - Eficócio, Eficiêncio e QuolÌdode.

O grófico consolido o referido onteriormenÌe, sendo de referir que com os

resulÌodos opurodos. o ovolioçÕo finol do QUAR, em termos quontiÌotivos, situo-se nos

143.26%.

Poro finolizor o exploroçõo dos dodos consïontes do concretizoçõo do QUAR,

opresento-se o grófico que relociono o grou de cumprimenïo dos metos fixodos, de

ocordo com os indicodores de medido formulodos, e o respetivo inlegroçÕo dessos

metos em objetìvos operocionois e, consequentemente, nos porômetros de eficócío,

eficiêncio e quolidode.

Ef icác ia Ef iciência

- Superou r Atingiu r Não atingiu

Qualìdade

o%

4

3

2

L

0

Figuro 7 - Grou de cumprimento por porÔmetros - Eficocio, EÍiciêncio e Quolidode.
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Como é perfeitomente visível, o número de indicodores/metos em que se otÌngiu
o fixodo iniciolmente, em número totol de nove, é iguol oo número de
indicodores/meÍos em que forom superodos os expectotivos iniciois. iguolmente, em
nÚmero de nove. Ho o registor umo meto, relotivo oo indicod or "7o resoluçÕo de
processos de reclomoçõo de conflitos de consumo". que nõo foiotingido.

Poro o incumprimento regisïodo foi opresentodo, genericomente, o seguinte
justificoçõo: Relotivomente "oo oumento de processos no último trimestre, devido ò
publícoçÕo do Lei n." 63/2019, de I ó ogosto, que vem olteror o Lei n.o 24/96, de 3l-OZ,

em que Ìodos os conflitos de consumo de reduzido volor, iguol ou superior o 5OO0€,

ficorom sujeitos o orbiïrogem necessório ou medioçÕo; isso implico um oumento no
nÚmero de processos de reclomoçõo o que implicoro no futuro, tombém, um oumento
no nÚmero de deslocoções do juiz órbitro poro oudiêncios de julgomenlo e no número
de tenïoÍivos de concilioçõo."

Poro concluir o onolise do concretizoçÕo do QUAR, opresenlo-se o quodro
constonte do reolizoçõo do QUAR.

Quodro ó - Sínïese do reolizoçõo do eUAR 2019 do GobineÌe do SRE.

Concretização

ClassificaçãoOBJ ECTIVOS OPERACIONAIS
Resultado

2Í1:6
Resultado

20t7
Metâ
2019

Resultâdo
2018

Margem
Superação

Valor
CÍítico

Resultado

Superou nuneiu | ffiu
Desvios

PÍomoìêt,
acompanhar e

avalier os
processos de
suporb das

políticas da SRE

lnd. 01

Peso LOO%

Ne de estudos /
relatórios /
pareceres /
informações

22 2t ND 15 88 90 X +35

e9.oz(sElJr
orAQE4oÉ5,'

É0È61 t.

lnd. 02

Peso

Ne de estudos /
relatórios /
artigos para

divulgação

3s%

10 t2 ND 10 3 16 11 X +1

Ind.03

Peso 30%

Ns de ações /
eventos

rea lizados 9 ND 10 3 16 t4 X +4

Promover a
prestação de
serviços de

informação e
comunicação
através dos
diíerentes

canais

lnd 04

Peso

Ns de novas
iniciativas /
parcerias

30%

8 6 ND 10 2 15 10 X

13
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(OEle

+5yLIg% 95% X87,50% ND SM 5%

Sessões de

divulgação e

informação nas

escolas

50%

L00%
lnd.05

Peso

lnd.06

Peso

Avaliação de
interesses e

a ptid ões

so%

PromoveÍ a

prestação de
iníormação aos

estudantes

oE3, OEs é

ND Ls.5% X3% 23%t6% 1596Ls,30% +O.5%

+0.29%X939Í s% L2S% 97.9%150s ( ne) 88% ND
lnd.07

P eso

Percentagem de

documentos
prod uzidos
(mapas e

relatórios de
análise e/ou de

prestação de

contas), em

resposta às

solicitações

50%

+4X6 4 13 1011 9 ND
ind. C8

Peso

Ne de
procedimentos

de controlo
interno

desenvolvidos

25%

X4 3 9 4NA NA NA
lnd.09

Peso

medidas
implementãdas
para a melhorie
da gestão dos

RH

25%

Gerir,
cooÍdenar,

acompanhar e
avaliar a

afetaÉo dos
Íecun50s

OO.05 (OES e

+750X500 100 750 1250NA NA ND
lnd.10

P eso 25%

Ne de

atendimentos
no CCMM

-3L.9%Xgú 5% LLgY" s8.t%NA NA ND
lnd.l-Ì

P eso

% resolução de

processos de

reclamação de

conflitos de
cons um o

25%

8{t96 s% t06%NA NA ND

% de processos

concluídos pelo

GRAME -
Gabinete

Regional de

Apoio ao

Madeirense
e m igra nte

25%

Garanür o
apoio eo!
cidadãos

nacionais e

estÍangeiros

ncl

o9,o

X9s%

1.4

+15%
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% de processos

concluídos pelo

CLAIM - Centro
Local de Apoio e

lntegração de
Migrantes

L5%

NA NA ND 8096 5% L06%
Ind.13

Peso

9s% X +L5%

lnd. 14

Peso

Ns de visitas às

comunidades
por

representantes
da RAM

t0%

NA NA ND 3 1 5 X +2

00.06 (oE2,
oE3, OEs e
oE6l

Garantir e
aperfuiçoar o

apoio técnico e
administraüvo
do Gabinete

#
oÉ2- oÉ4 oEs
ê óE61,.

lnd. L5

Peso

Resposta às

solicitações
internas/externa

s dentro dos
prazos definidos

LOO%

94% 95% ND 9596 5% rzs% 99% X +4%

Melhorar os
níveis de
saüsÍação dos
colaboradores
e dos cliêntes

lnd. 16

Peso

Ne de
reclamações

LOO%

0 1 ND 5 -2 0 X
-5

oo.08 (oEl,
oE2, OE4 ôE5
e('Ê61

Apoier as
iniciatives de
aproximafo
aos cidadãos

lnd. 17

Peso

Ns de inscritos
em fóruns e
formação

LOO%

NA NA ND 200 50 313 600 X +400

oo.09 (oÈi., '

oE2, OE4 OEs
e oE6l

Desenvolrrcr
uma cuttura de
commitement
nos clientes
internos e
extêmos

lnd. 18

Peso

Percentagem de
trabalhadores
envolvidos em

projetos de
melhoria

50%

NA NA ND 5{lt6 25% 94% 83.3% X +333%

lnd. 19

Peso

índice global de
satisfação

so%

4,L 4 ND 4 0,5% 5 4.O X 0
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RECURSOS HUMANOS

Tendo em conto que o ono de 2019 correspondeu o um ono em que ocorrerom

eleições legislotivos regÌonois, com os consequentes olteroçÕes orgÔnicos

relotivomente oo disposto no Decreto Regulomentor Regionol n." 20/2015/M, de I I de

novembro, e legisloçÕo subsequente. iró opresentor-se o quodro de pessoolque reflete

o número de trobolhodores ofetos oo Gobinete do Secretório Regionol de EducoçÕo,

Ciêncio e Tecnologio o 3ì de dezembro de 2019, contemplondo, oindo, serviços que,

entretonto, deixorom de estor sob o tutelo do SRE e, consequentemente, do Gobinete

do SRE.

É de recordor que devero fozer porte do relotório de qtividodes ospetos referentes

oos recursos humonos ofetos oo serviço. nomeodomente no que concerne o ospetos

relotivos oos número e disÌribuiçõo por cotegorios profissionois, sendo que outros

pormenores do corocterizoçõo dos trobolhodores constom do respetivo bolonço

sociol.

Apresento-se, em seguido, o quodro e o grófÌco relotivos ò distribuiçõo do pessool

por grupo profissionol.

euodro 7 - DisÌribuiçõo dos Recursos Humonos do Gobinete do SER, por grupo profissionol

Como é focilmente observovel, o cotegorio profissionol que possui um moior

número de trobolhodores o desempenhorem funçÕes no GSRE corresponde oos

técnicos superiores. seguido dos ossistentes técnicos.

20Membros de Gabinete

12
Pessoal D

I
Coordenadores Nomeados

38
Técnicos Superiores

1
rano

I
Coordenadores técnicos e especialistas

1
Chefe de De rtamento

35Assistentes Técnicos

1.Técnico de lnformática

28Assistentes Operacionais

154Total
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Por formo o poder tornor mois cloro esto distribuiçÕo, opresento-se o grófico
seguinte que represenio o distribuiçÕo relotivo dos grupos profissionois/corgos indicodos
no quodro onterior.

Assistentes Operacionais
tg,l.gg6

Membros de Gabinete
12,9916

Técnico de Informática
0,65?6

Assistent€s
22,7396

Chefe de
o,6596

Pessoal Dirigente
7,7996

Nomeados
s,g4%

Superiores
24,6896

Estagiário
o,65yo

Figuro 8 - Recursos humonos do GSRE o 3l de dezembro de 2Ol9

Poro olém do referido no onólise oo quodro onterior, hó o ocrescentor como
grupos profissionois/corgos com números mois expressivos, os ossistentes operocÍonois,
que representom cerco de ìB% do totol, ossim como os membros de gobinete, com
cerco de 13%, o pessool dirigente, representodo por quose g% do totol, e os

coordenodores técnicos e especiolistos e coordenodores nomeodos, que
conespondem o quose 12% do universo dos trobolhodores (cerco de 6%codo).

Poro olém do onólise do número totolde trobolhodores, porcotegorio ou corgo,
ofetos oo Gobinete do Secretório Regionol de EducoçÕo Ciêncio e Tecnologio, com
referêncio o 3l de dezembro de 2019, importo, tombém, conhecer o suo distribuiçÕo
por unidode orgônico, serviço ou deportomento, privilegiondo-se os que dependem
diretomente do GS ou do chefe de gobinete.

É de recordor, novomente, que existem serviços que com os novos olteroções
orgônicos (Xlll Governo Regionol do Modeiro - Decreto Regulomentor Regionol n.. g-

A/2019/M, de ì9 de novembro) deixorom de estor sob o tutelo do SRE e do GSRE.

L7
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Figuro 9 - Distribuiçõo dos recursos humonos do GSRE, o 3l de dezembro de 2019, por servivo/deportomento
clo GobÌnete do Secretório.

É focilmente observóvelque é no DireçÕo de Serviços de Ploneomento. Gestõo,

OrgonizoçÕo e lmogem (DSPGOI) onde se encontrom ofeios um moior número de

trobolhodores, sendo o grupo dos ossistentes operocionois o mois represenÌotivo.

seguido dos ossistentes Ìécnicos e dos técnicos superiores. Esto situoçõo esto

direiomente ligodo oo focto desÌo estruturo, poro olém do focto de ter no suo

dependêncio direto o DivisÕo de lmogem e Prolocolo (DlP), gerir o Óreo dos recursos

humonos, nomeodomenie o gestÕo dos motorisÌos, todos os funções relotivos ò limpezo

e monutençõo dos espoços físicos do GS, orgonizoçÕo e gestÕo documentol dos

processos dos trobolhodores do GS, ossim como todo orgonizoçÕo odministrotivo

relotivo ò comunicoçõo interno e exÌerno, entre outros funções ossociodos oo opoio do

GS.

O Gobinete do Unidode de Gestõo e Ploneomento do SRE (GUG) é o serviço

que se segue em termos de número de trobolhodores, sendo de reolçor que os dois

grondes grupos de pessool existentes sÕo os técnicos superiores e os ossisÌentes técnicos,

oponto-se, oindo, que os dirigentes e coordenodores nomeodos representom,

tombém, um nÚmero bem representotivo.

As resïontes estruturos opresentom um número de Ìrobolhodores muiÌo mois

modesto, dominondo. gerolmente, o cotegorio profissionol de técnico superior.

O grófico seguinte represento o vorioçõo ocorrido duronte o ono de 2019, no

que concerne oos recursos humonos o desempenhorem funções no GS.

18
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Assistentes Operacionais

Técnico de lnformática

Assistentes ïécnicos

Chefe de Departamento

Coordenadores técnicos e especialistas

Estagiário

Técnicos Superiores
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Membrosde
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?
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Figuro l0 - Vorioçõo do nÚmero de trobolhqdores o prestorem funções no GS, por cotegorio profissionol,
entre 01 /01 /2019 e 31 /12/2019 .

Do onolise do grófico, é de reolçor que se registorom olteroções do número de
elementos em metode dos closses em onólise, sendo de reolçor que o vorioçõo é
superior nos cotegorios de ossistente técnico (mois l0) e de ossÍstente operocionol (mois
4).

Foi, somente, no cotegorio de técnico superior onde se registou umo diminuiçÕo
do nÚmero de trobolhodores (um) de i de joneiro poro 3ì de dezembro de 20ìg.

Poro concluir o onÓlÍse oos recursos humonos, opresento-se o vorioçÕo do
número de trobolhodores por cotegorio profissionol e por serviço.

Variação do número de trabalhadores por categorÍa profissionale serviço entre
0t / oL / zoLs e 3I / Lz / ZoLe
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De reolçor que foi nos cotegorios de ossistente técnico e ossistente operocionol

onde se registorom os moiores oumentos de trobolhodores de I de joneiro o 3l de

dezembro do ono de 2019, conforme jo foi referido o portir do onÓlise do grofico

onterior. Por formo o visuolizor melhor os serviços onde se registorom essos olÌeroções,

opresento-se o grófico seguinte.

c\cc-31.1L2/2019

c\cc-ollor/2019

ccMM-3L/1212019

ccMM-01/01/2019

c1s-31/r2l2ot9

GES-01/01/20L9

GJ-3Ll12/2019

GJ-OtlOL/2019

DSPGOT-3r/L2/2Or9

DSPGOT-01/01/2019

GUG-3L/t2120t9

GUG-01/01/2019

GS-31.l12l2OLs

GS-OL/Ot/2019

EI
hd

ET
EEËT
f,
@

-

E
ÇY

10 400

r Membros de Gabinete

r Técnicos Superiores

r Chefe de Departamento

I Assistentes OPeracionais

20 30

I Pessoal Dirigente

I Estagiário

- Assistentes Técnicos

s0 60 70

I Coordenadores Nomeados

r Coordenadores técnicos e especialistas

lTécnico de lnformática

Figuro l2 - Vorioçõo do número de trobolhodores o preslorem funções no GS, por serviço e cotegorio
profissÌonol, entre 01/01 /2019 e 3l /12/2019.

As olÌeroçÕes o registor sÕo: o oumento de dois membros de gobineie; no GUG,

o oumento de um ossistente operocionol. um ossistente ïécnico e um esÌogiório; no

DSpGOl, registo-se o oumenÌo de dois técnicos superiores, um coordenodor técnico e

especiolisto, nove ossistentes técnicos e três ossistentes operocionois, hovendo,

contudo, o reduçÕo de um dirigente.

As olteroçÕes registodos estõo diretomenÌe ligodos o olÌeroções orgÔnicos

ocorridos duronte o ono de 2019, ossim como com olgumos mobilidodes entre serviços

ou deportomentos do Governo Regionol.
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REGURSOS FINANCEIROS

O orçomento poro o GS. onde se inclui o Gobinete do Unidode de GestÕo e
Ploneomento do SRE (orçomento retificodo), poro 2019, ero de 53.BBl.'l9o,o0€.

reportidos por 4..l35.553.00€ com despesos com o pessool; 49.590.266,00€ poro ouÌros

despesos correntes e 155.321,00€ poro despesos de copitol.
Dos volores referidos onteriormente, é de referir que consto do orçomento do

Gobinete do SRE os despesos de eletrícidode e comunicoções de todos os serviços

simples, ossim como os montontes destinodos òs comporticipoções finonceiros oo
ensino privodo.

Apresento-se. em seguido, o orçomento executodo (pogo) do GS referente oo
ono de 20ì9.

Quqdro 7 - menlo executodo do Gobinete do SR incluindo o GUG -2019

Constoio-se que existem ligeiros vorioções entre o orçomento retificodo e o
orçomento executodo (pogo ou compromissos), os quois sÕo onolisodos nos grofÌcos
que se seguem, procedendo-se ò onolÍse por tipologio de despeso.

01.01

0r.02

0ì.03

02.01

02.02

04.0ì

o4.04

04.07
"04.08

06.02

02.0t

08.04

08.07

Despesos com o pessool

Remuneroções certos e permonentes

Abonos vorióveis ou eventuois

Seguronço Sociol

Oulros Despesos Correntes

AquisiçÕo de Bens

Aquisiçõo de Serviços

Sociedodes e quose - sociedode nõo finonceiros
AdministroçÕo Regionol

lnstituições Sem Fins Lucrotivos

Fomílios

Diversos

Despesos de copitol

lnvestimentos

AdministroçÕo Regionol

lnstituições Sem Fins Lucrotivos

Sub-totol

Sub-totql

Sub-totql

3,278,132.09 €

24,927.47 €

774,870.65 €

4,077,?30.21€

8,449.13 €

2,094,160.17 €
't 1,235,058.53 €

10,787,182.48 <

21 ,275,909.74 <

3,491,812.96 <

39,942.30 <.

49,432,515.31
€

4,217.99 €.

37,258.8ì €

58,315.44 €

100,292.24 €.

Orçomenlo executodo do Gobineie do SRE, incluindo o GUG - 2019

TOTAL
53,610,737.76

€
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O grófico seguinte opresento o diferenço entre o orçomento previsto (retificodo)

e o executodo (compromissos), esÌondo expressos os diferenços relotivos òs outros

despesos correntes, os despesos com o pessool e òs despesos de copitol.

50 000 000,00 €

4s 000 000,00 €

40 000 000,00 €

3s 000 000,00 €

30 000 000,00 €

2s 000 000,00 €

20 000 000,00 €

15 000 000,00 €

10 000 000,00 €

5 000 000,00 €

0,00 €
DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Despesas com Pessoal

I Orçamento retificado 4 135 553,00 € 49 590 266,00 €

I compromissos 4 126 Lr5,46 € 49 446 631,28 €

tiguro l3 - DiÍerenço enÌre o orçomenÌo reÌifÌcodo e o execuiodo (consÍderondo os compromissos)

Por formo o se poder oferir melhor os volores dos diferenços obsolutos ocimo

ossinolodos, ossim como os desvios relotivos, opresento-se o quodro seguinte.

Quodro 8 - Exec do omenlo do GS -2O1?

Constoto-se que o diferenço globol entre o orçomento retÍficodo e o executodo

{compromissos) é de -206.570,64€, o que represento umo toxo de execuçÕo de 99,6 %,

ou sejo, um desvio deO,4%

Por formo o se poder visuolizor melhor o distribuiçÕo do orçomento totol pelo

tipologio de despeso, opresento-se o grofico seguinte.

Despesas de CapitalOutras Despesas Correntes

155 J/r,UU r
10L 872,62 €

99,7 %4,126,1ì 5.4ó € I,437.54 €4. ì35.553.00 €Despesos com Pessool

99,7 %49,446,631 .28 €. 143,634.72€49,590,266.00 €Outros Despesos

53,498.38 € 6s,6%l55,3Zr .00 € 10l',872.62€Despesos de Copitol
53,674,619.3ó € 206,570.64€ 99,6%53.88r.ì90.00 €

Tipologio do despeso Orçomenlo relificodo Compromissos Soldo

Totol

Exec õo
Tx de
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Despesas de Capital
0,t9Yo Despesas com

Pessoal

7,69Yo

Figuro l4 - Distribuiçõo do orçomenlo execuÌodo por tipologio do despeso (compromissos)

Constoto-se que sÕo nos outros despesos correntes onde se concentrom o moior
porte dos despesos do orçomento do GS (cerco deg2%, isto é, idêntico oos dois últimos

onos). Esto situoçÕo estó diretomente relocionodo com o focto de muitos dos despesos,
que constom deste item orçomentol, consistirem em custos relotivos o outros
estruturos/orgonismos, designodomente com custos ossociodos o serviços simples e
com o opoio finonceiro oo ensino privodo.

Possomos o onolisor o despeso com o pessool, relotivomente oo orçomento
prevÍsto (reÍificodo) e oo orçomento executodo (compromissos).

3 s00 000,00 €

3 000 000,00 €

2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

1 s00 000,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €

0,00 €
REMUNERAÇÕES CERTAS E ABONOS VnRtÁVe rS ou

PERMANENTES EVENTUAIS

SEGURANçA SOCIAL

I Orçamento retificado I Compromissos

Figuro l5 - Comporoçõo entre o orçomenÌo retificodo e o execulqdo (compromÌssos), no qno de 20,ì9, com
despesos de pessool.

I

I

I

i

I
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Do onólise do grofico. no que diz respeito òs despesos com pessool, constoto-se

umo elevodo toxo de execuçÕo (cerco de 99,7€), sendo o mois elevodo toxo dos

últimos 3 onos.

Sõo os despesos relotÌvos òs remuneroções certos e permonentes que obsorvem

o moior porte do orçomento, desïinodo o este subogrupomento finonceiro.

Quonto os outros despesos correnÌes, é de relembror que o orçomento executodo

(compromissos) poro este iipo de despesos totolizou 49.446.631,28€, tendo-se verificodo

um desvio negotivo de 0,3% em reloçÕo oo orçomento retificodo.

2s 000 000,00 €

20 000 000,00 €

15 000 000,00 €

10 000 000,00 €

s 000 000,00 €

I --

-
0,00 €

Aquisição de
Bens

Sociedades e
quase -

sociedade não
fi n ancei ras

Administração
Regìonal

Famílias

--
Diversasoutros juÍos

I Orçamento retificado t Compromissos

Figuro ló - Outros despesos conentes, por rubricos orçomentois.

Do onólise do grofico, constoto-se que os despesos com os instituições sem fins

lucrotivos, onde se inclui o finoncÌomento do ensino privodo. representom o monÌonte

mois elevodo relotivomente oo ogrupomento/subogrupomento em onÓlise. É no

ômbito do AdministroçÕo Regionol. onde se podem encontror os despesos com os

Serviços e Fundos Autonomos, designodomente com o Conservotorio Escolo dos ArÌes

e com o lnstiïuto poro o QuolificoçÕo, IP-RAM. onde se registo um volor consideróvel no

orçomento do GS.

Emboro com um volor menor em reloçÕo oos referidos onïeriores, é de solientor,

no ômbito do oquisiçÕo de serviços, os despesos relotivos oo pogomento dos conïos de

eletricidode e telecomunÌcoçÕes dos serviços do SRE. Apresento-se, em seguido, um

grófico que represento o peso desse tipo de despesos. no cômputo dos oquisiçÕes de

serviços.

Aquisição de
Seruiços

lnstituições
Sem Fins

LucÍativos
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Comunicações
9% Outros (aquisição de

serviços - sem
contabilizar o GUG)

29%

Eletricidade
62%

Figuro I 7 - AquisiçÕo de serviços GS (sem conÌobilizoçõo do GUG), com destoque pqro os despesos com o
eletricidqde e comunicoções.

Como se pode constotor, os despesos com o eletricidode em 20l9 representom

62% do totol dos despesos com o oquisiçõo de serviços. sendo o volor relotivo opurodo
com os comunicoções de g%,tozendo com que o percentogem poro todos os restontes

oquisições de serviços fique pelos 297o. Emboro o volor relotivo opurodo poro os

comunicoções sejo idêntico oo do ono tronsoto, verificou-se umo reduçõo do volor
obsoluto opurodo (203.510,39€ em 2018, poro 190.41ó,1l€ em 2ot9), o que estó
diretomente ligodo ò renegocioçõo dos volores dos controtos de comunicoções de voz

e oindo o inïroduçõo do sisiemo de VOIP, o portir de moio do ono tronsoto (2OlB), em
vorios serviços desto secretorio, onde os volores com os comunicoções dimÍnuÍ.om
substonciolmente.

Poro concluir o onólise finonceiro dos despesos do GS, opresento-se um grófico
que represento os despesos de copitol. relotivos oo orçomento executodo
(compromissos) de 201 9.

100 000,00 €
90 000,00 €
80 000.00 €
70 000,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

0,00 €
lnvestìmentos Administração Regional lnstituições Sem Fins

Lucrativos

I Orçamento retificado t Compromissos

Figuro l8 - DiÍerenço entre o orçomento retificodo e o executodo (compromissos) no que concerne òs
despesos de copiÌol.
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Do observoçÕo do grófico, constoto-se que sõo os despesos do GS em

"instituições sem fins lucrotivos" (referimo-nos o tronsferêncios poro o Óreo do desporÌo

e dos ossocioções desportivos) que representom o moior foiio dos despesos de copiÌol'

sendo os percentogens odstrito òs outros rubricos muito inferiores, inclusivomente o volor

com os investimentos.

Poro melhor concretizor o referido onÌeriormente, opresento-se o grÓfico seguinte

que mostro o toÌol relotivo, de codo um dos subogrupomentos orçomenïois. somente,

no que se refere oo orçomento execuÌodo (compromissos) de 20ì9.

lnvestimentos
4,ZLTo

Administração
Regional
37 

'65Yo

lnstituições Sem

Fins Lucrativos
58,15%

FiguÍo I I - Volores relotivos do orçomento executodo (compromissos), no que concerne òs despesos de
copitol - Totol de compromissos 201 9.

Como se pode observor, oo contrório do que esïovo previsto no orçomento

retificodo, sõo os despesos com instituições sem fins lucrotivos que representom o moior

fotio do orçomento executodo (compromissos). As despesos com o "Administroçõo

Regionol" ficorom-se pelos 37,ó5% do totol destinodo òs despesos de copiïol do GS.
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GONCLUSôES

À exceçõo de umo único meto que nÕo foi otingido. todos os restontes forom,
pelo menos, otingidos. Forom otingidos nove dos l9 metos fÍxodos iniciolmente e
superodos, iguolmente, nove metos.

A concretizoçõo dos objetivos operocionois foi positivo, umo vez que, no gerol,

forom sempre cumpridos os metos estipulodos.

Os resultodos obtidos nos porômetros eficócio, eficiêncio e quolidode forom,

iguolmente, positivos, tendo sido "mois" positivos no ômbito do eficiêncio. umo vez que

o diferenciol entre o fixodo iniciolmente e o concretizodo é superior nesse porômetro,

seguido do eficócio.

A ovolioçõo finol do QUAR, em termos quontitotivos, correspondeu ossim o

143.26%.

Umo onólise sumório ò esiruturo do distribuiçõo dos recursos humonos por grupo
profissionol permite evidencior o peso do pessool técnico superior (24,68%), do pessool

do correiro de ossistente técnico (22,73%) e ossistenÍes operocionois (18;87d. É,

tombém, de solientor o percentogem de 5,84% relotivo oos coordenodores técnicos e
especiolistos.

Os membros de gobinete e o pessool dirigente, o 3l de dezembro de 2019,

representovom 2O,78% do totol de trobolhodores do GS, representondo I 2,99% poro os

membros de gobinete e7,79% poro os dirigenies, iendo-se registodo mois dois membros

de gobinete duronte o ono de 2019.

Poro concluir, com volores quose residuois encontrom-se os técnicos de
informótico (l%) e os estogiórios (t%).

Constoio-se que o diferenço globol entre o orçomento previsto (retificodo) e o
orçomento executodo (pogo) no que diz respeito oo orçomento do GS poro 20l9 é de
-206.570.64€ o que represento um desvio de - 0,4 % relotivomente oo orçomento

retificodo. ou sejo. umo ïoxo de execuçõo de gg,6%.

Quonto òs outros despesos correntes, o orçomento executodo (compromissos)

poro este tipo de despesos totolizou 49.446.631,28€, tendo-se verificodo um desvio

negotivo de 0,29% em reloçõo oo orçomento retificodo.

O orçomento executodo (compromissos) do GS em despesos de copitol tem o
suo moior fotio em "instituições sem fins lucrotivos" (referimo-nos o tronsferêncios poro o
óreo do desporto e dos ossocioções desportivos), sendo os percentogens odstrito òs

ouïros rubricos inferiores, sobretudo o percentogem odstriïo oo volor com os

investimentos.
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Matriz de metas e resultados dos serviços e depaÉamentos do GS

EXECUTADOMARGEMMETAExecutadoMargem

6.CACC

Meta

Íq"

ns de novas
inciativas /
parcerias

Sessões de
divulgação e

informação nas

escolas

Avaliação de

interesseS e

aptidões

Ne de estudos/
relatórios/
artigos paÍa

divulgação

Ns de ações/
eventos
realizados

Número de
estudos/
relatórios/
pareceres/

informações

INDO6

INDO3

INDO4

INDOs

INDOl

INDO2

lndicadores

oo3

oo2

oo1

3'F.2õ
OG
-ooooo
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INDOT

Percentagem
de mapas e

relatórios de

análise e/ou de
prestação de

contaS

realizados, face
ao total
previsto

90% 5% 98.6% 95% 5% LO0%

oo4

95% 5% 9s% 95% 9 /.9%

r0

4

12 50

'riì.17,

95%

95%

)

4

3

100

5%

LÒ/

1

6

4

500

90%

80%

80%

-)
J

58.t%5%90%

1250

95%

95%

5

100

5%

EO/J/O

1

500

80%

80%

3

LL

5

2

1

1.

L

2

5

2

3

L

5

1

N.s de
procedimentos

de controlo
interno
desenvolvid os

Medidas
implementadas
para a
melhoria da
gestão dos RH

Ne de

atendimentos
no CCMM

% Resolução

de processos

de reclamação
de conflitos de
consumo

% de processos

concluídos
pelo GRAME

% de processos

concl u ídos
pelo CLAIM -
Centro Local

de Apoio e

Integração de

Migrantes

Ne de visitas às

com unidades
por

representa ntes
da RAM

INDOS

INDOg

IN D10

IND11

IND12

IND13

IND 14

oos
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oo6 IND15

Resposta às

solicitações
internas/
externas
dentro dos
prazos

definidos

90% 6% 95% 9s% t% roo% 95% 5o/" t00% 95Yo 3% IOOo/o 9s% 5% roo%

100%

0

18%

13

17%50%

3.5

100

1

25

0%50%

3.5

100

4:60.2

I

I

4.5

L00%

0

0

500

0.5

50

25%

1

3.5

2

200

so%

4.340.53.7

Índice global

de satisfação
dos

traba lhadores

recla mações

Ne de

Ns de inscritos
em foruns e

formação

Percentagem
de

traba lhadores
envolvidos em
projetos de

melhoria

IND18

IND19

IN D16

IND17

oo7

oo8

o09
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ì - Apresentoçõo

Em conformidode com o ort. l4.o do Decreto Legislotivo Regionol, n." 27 12009 /M, de 21

de ogosto, olÍerodo pelo Decreto LegÌslotivo Regionol n3 l2/2015/M, de 22 de dezembro. o

presente documento reproduz o outoovolioçÕo do desempenho do Gobinete do SecretÓrio

Regionol de EducoçÕo, Ciêncio e Tecnologio em cumprimento dos objetivos previstos e

olconçodos no exercício de gestõo de 2019.

O ono de 2019 foi morcodo pelos eleiçÕes legislotivos regionois, que ocorrerom em

setembro, sendo que se iniciou, oindo no ono o que se refere o presente relotório, olgumos

olteroçÕes orgônicos que, noturolmenie, ierÕo reflexo e efeito no estruturo otuol do Gobinete

do Secretório. Contudo, o presente documento só reflete os olteroçÕes ocorridos oté 3l de

dezembro de 2019.

A MISSAO

Coodjuvor técnico e odministrotivomente I no implemenÌoçÕo de políticos

regionois potenciodoros do sucesso do quolidode do serviço prestodo os

comunidodes, do bom relocionomentg

porlomentores, do comunicoçõo sociol

óreos de otuoçõo dos ossuntos

extrojudiciol.e G.PncilioçÕ o

A VISAO

Lideror o educoçÕo e formoçÕo dos cidodõos.

Os VALORES

Compromisso Rigor Tronsporêncio

Equidode

2 ' Estruturs do QUAR

Do QUAR delineodo poro 2019, consÌom seis objelivos estrotégicos, que norteorom o

formuloçÕo dos objectivos operocionois de eficóciq, de eficiêncio e quolidode e o definiçÕo

dos projetos desenvolvidos pelos serviços e deportomentos do Gobìnete do SecreÌorìo, no

Ético
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prossecuçÕodos suos oirìbuiçÕes e competêncios.

De ocordo com os objetivos estrotégicos referidos onteriormenÍe, os objetívos
operocionois fixodos sÕo os que se opreseniom de seguido:

Os objeiivos estrotegicos fixodos relocionom-se com os objetivos operocionoÌs do
seguinte formo:

Obietivos Eslroléoicos:
^ 

hlê rt I 
^t 

F.ìtf tìttaXraa.'.

OEt - Gorontir o opoio ò tomqdo de decisõo;

OE2 - Promover o quolidode dos serviços;

oE3 - olimizor o utilizoçõo dos recursos finonceiros ofetos ò sER;

OE4 - Promover o equidode no ocesso e frequêncio dos estudqnles do ensino

superior;

OE5 - Asseguror o opoio òs comunidodes mqdeirenses;

OE6 - Promover o resoluçõo exÍrojudiciql de conflitos de consumo de nqturezo

civil oo cidqdõo.

Obietivos Operaciona is:
^nì- 

ar l /ìa 
^1.ìí-r 

õFt^r rnrar

OO.01 - Promover, acompanhar e avaliar os processos de suporte das políticas da SRE;

OO.02 - Promover a prestação de serviços de informação e comunicação através dos diferentes

canais;

OO.03 - Promover a prestação de informação aos estudantes;

oo.04 - Gerir, coordenar, acompanhar e avaliar a afetação dos recursos;

OO.05 - Garantir o apoio aos cidadãos nacionais e estrangeiros;

00.06 - Garantir e aperfeiçoar o apoio técnico e administrativo do Gabinete;

oo.07 - Melhorar os níveis de satisfação dos colaboradores e dos clientes;

OO.08 - Apoiar as iniciativas de aproximação aos cidadãos;

OO.09 - Desenvolver uma cultura de commitement nos clientes internos e externos.
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oE6oE3 oE4 oE5oEl oHz
X XX Xoo.01 X

XX Xoo.02 X X

xoo.03 X

x XX Xoo.04
XXoo.0s

X XX Xoo.06
X X XX Xoo.07

X XXoo.08 X x

X x XXoo.09 X

oo/oE

Quodro I - ArticuloçÕo dos objetivos estrotégicos e operocionois.

É, oindo, de referir que os objetivos operocionois (OO) referidos onteriormenle podem

ser clossifÌcodos como sendo de eficocio. eficiêncio ou quolidode. No figuro seguinÌe

opresento-se o integroçõo dos OO nesso clossificoçÕo.

Figuro I - Esquemo reloÌivo o tipologio de objetivo operocionol.

Foi opliccrdo rrmo ponderoçÕo o codo um dos porômetros ocimo identificodos, de

ocordo com os prioridodes considerodos. Assim, foi dodo o ponderoçÕo de 50% poro o

eficocío, 40%paro o eficiêncio e 10% poro o quolìdode.

Foce oos objetivos estrotégicos e operocionois forom eloborodos indicodores de

desempenho, por formo o norteor e o se poder ovolior o desempenho de codo

progromo/projeto o implemenÌor, poro que o missÕo do serviço sejo cumprìdo.

O quodro seguinte indico o formo como os indicodores de desempenho se relocionom

com os objeÌivos operocionois.
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lnd. I X

lnd,2 X

lnd,3 X

. lnd,1l X

lnd.5 X

lnd. ó X

, lnd,7. X

lnd.8 X

lnd. 9, X
'':gu";i;'1ff.

X

':,.liitì a:- . X

::.íhd;r.{#;,:' X

iíi'â.,id, '' X

X

hd' i5 X

hd. l6i X

ïd..17.:- X

ìct ü X

!c'. t?ì X

.,ïiï)ï l,ïll* [, ;.;;,ï{,ìì, r,., Ii

Quodro 2 - Reloçõo enlre os indicodores e os objetivos operocionois - euAR do GS.

3 - Resullsdos em Íeloçõo oo pÍoposlo no QUAR

O quodro oboixo sintetizo o grou de cumprimenïo do QUAR, bem como evidencio os

resultodos olconçodos e os desvios verificodos.

Quodro 3 - norteom o otividode do

Malgem
Superâçlo

valor
Grítico

PÍorÍroçÍ, amFíúraÍc
anatrercprcsoe dc-
ruporcdçpofrledr

snf

lnd. 01

Peso 100%

Ne de estudos / relatórios /
pareceres / informações 15 88 X

Prconvcra prcstafo de
sendgos de ffinnagão e
comunicação atraÉs dos

dihrentes canab

Ind. 02

Peso

Ne de estudos / relatórios /
artigos para divulgação

f5%

L6 X

4
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Garanüro agobaos
cidadãc nadonabe

elrarggiíot

Ng de ações / eventos
realizados

30%

No de visitas à6

comunidades por
representantes da RAM

LO%

lnd. 03

Peso

rnd. t4

3 16 X

X

5

2 15 X
lnd.04

Peso

Ne de novas iniciativas /
parcerias

to%

5% TT9% X
lnd.05

Peso so%

Sessões de divulgação e

informação nas escolas

X
lnd.06

Peso so%

Avaliação de interesses e

aptidões t% 2l%

Promovera prstaÉode
inúormaÉoc

estdantsl

s% t25% X
lnd. 07

Peso

Percentagem de
documentos produzidos
(mapas e relatórios de

análise e/ou de prestação

de contas), em resposta às

solicitaçõês

so%

4 13 X
lrrd. 09

Peso

Nq de procedimentos de
controlo interno
desenvolvidos

25%

9

750 X

X

@

6aÍir,@oÍdürat,
acompilhârc ffiliera
attação doc Í€orÍs6

lnd. 09

Peso

l nd,10

Peso

N.s de medidas
implementadas para a

melhoria da gestão dos RH

25%

Ne de atendimentos no
CCMM

25%

@
100

X

% resoluçâo de processos de
reclamação de conflitos de

consumo

25%

S/" ttg%lnd.11

Peso

5/" L06% X
lnd. 12

Peso

% de processos concluídos
pelo GRAME - Gabinete

Regional de Apoio ao
Madeirense emigrante

25%

5% 106% X
lnd. 1.3

Peso

% de processos concluídos
pelo CLAIM - Centro Local

de Apoio e lntegração de
Migrantes

L5%

1 5

Peso
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lnd. 15

Peso

Resposta às solicitações
internas/externas dentro

dos prazos defìnidos

too%

5% L25% X

lnd. 16

Peso

Ne de reclamações

L00%

-2 X

lnd. 17

Peso

Ns de inscritos em fóruns e
formação

LOO%

50 313 X

lnd. 18

Peso

Pêrcentagem de
trabalhadores envolvidos
em projetos de melhoria

s0%

2s% 94% X

lnd. 19

Peso

Índice global de satisfação

s0%

o,5% 5 X

Do onólise do quodro, constoio-se que, ò exceçõo de umo único meto que nõo foi
otingido, todos os restontes forom, pelo menos, otingidos e outros superodos.

O incumprimento registodo estó relocionodo com umo olteroçõo legislotivo reloÌivo oos

conflitos de consumo, o que fez oumentor significotivomente o número de processos de
reclomqçõo, impossibilitondo o concretizoçõo do meto opontodo.

4 - Resullodos oblldos no QUAR

Neste ponto serõo opresentodos os resultodos obtidos, no que concerne oo grou de
concretizoçÕo dos objetivos fixodos no Plono de Atividodes do GS poro 2019, designodomente
o onólise do execuçõo relotivo dos lndicodores de Desempenho poro o ovolioçÕo no ômbito
do QUAR.

4.1 - Execuçõo relotivo oos indicodores de desempenho

Apresento-se o quodro síntese, do quol consto o ovolioçÕo opurodo por porômetro,
objetivo operocionol, Índicodor, meto, resultodo olconçodo, desvios obsoluïos e relotivos. Do

referido quodro, consto, noturolmente, o ovolioçÕo finoldo eUAR.

6
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Quodro 5 - Exec ldos indicodore meto ob eÌivos eroclono etros e ovolio Õo finolo
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Resultado
RelativoMetã Resultado Ègrb

2019 Alcançado lhofff

Realização Avaliação
por SIADAP-

Parametro RAM1

Do onolise do quodro síntese constoto-se que o clossificoçÕo opurodo, relotivomente

o Ìodos os indicodores, ò exceçÕo do indicodor ì ì, é positivo, ossÌm como o ponderoçoo por

objeïivo operocionol e por porÔmeiro.

O indicodor ló suge no quodro como negotivo, umo vez que o mesmo se refere oo

número de reclomoÇÕes opresenÌodos nos vórios serviços e deportomenÌos do Gobinete do

Secretorio. Assim, como nÕo foì opresentodo quolquer queixo relotivo oos serviÇos ou

deportomentos do GS e o meto serio oïingido se o número de queixos fosse inferior o cinco,

entÕo surge o reolizoÇÕo do meto como negoïivo.

Em sumo, o clossificoÇÕo opurodo situo-se nos 143,26% o que oponto poro umo

ovolioÇÕo muito positivo.
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lnd. lnd. lnd. lnd. lnd. tnd
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r Meta 2019 r Resultado Alcançado Desvio Absoluto

Fig.2- Reolizoçõo dos indícodores

Constoto-se, como jÓ foi referido onteriormente, que ò exceçõo dos indicodores I I e
I ó, o reolizoçÕo de todos os Índicodores é positivo, existindo, noturolmente, olguns que se

destocom, como porexemplo os indicodores l, lO e lZ.

os Índicodores de medido ossinolodos onleriormente, correspondem o indicodores cujo
escolo de medido corresponde o números obsolutos, em que, no coso dos indicodores 'lO e
I Z, se ultropossou o volor crítico opontodo no QUAR. O registodo onteriormente resulto de
situoções otípicos que se verificorom no ono em opreço.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

rc%

0%

t" 2 2 4 5 6 7 9

I Ponderação por OO t Resultado Relativo por OO

Fig. 3 - Concretizoçõo por objeiivo operocionol
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Do onólise do grofico, verifico-se que o concretizoçõo por objeiivo operocionol é muÍto

positivo, sendo que o resultodo se situou sempre ocimo do meÌo fixodo poro codo

indicodor/objetivo operocionol.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

rc%

0%

Eficácia Eficiência Qualidade

I Ponderação por Parametro I Realização por Parametro

Fí9. 4 - Reolizoçõo por Porômetros

Do onólise do grófico onterior, conclui-se que o grou de reolizoçÕo dos porÔmetros

(eficócio, eficiêncio e quolidode) foi positivo, pois o resultodo ultroposso. cloromente, o meÍo

fixodo. É de destocor o concretizoçÕo dos objetivos operocionois relocionodos com o

eficiêncio.

Eficácia Ef iciência

r Atingiu

4

3

2

1

0

I Su perou

Fig. 5 - Cumprimento dos meÌos por porÔmetro

9

ç

r Não atingiu

Qualidade
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Observondo o grófico onterior, e procedendo o umo onólise mois cuidodo oos objetivos
operocionois delineodos, meÌos e respetivos indicodores de desempenho, por porômetro,

constoto-se que forom superodos nove dos l9 indicodores fixodos. Forom. oindo, cumpridos os

metos fixodos relotivomente o nove indicodores e só nõo foi cumprido umo único meto.
relotÍvo ò eficiêncio. Acresce referir que os indicodores, cumpridos e superodos, se enquodrom
em todos os porômetros - eficocio. eficiêncio e quolidode.

5 - Anóllse dos resullodos

O Gobinete do Secretório concretizou lodos os objetivos de eficócio, eficiêncio e
quolidode o que se propôs.

Ao longo do ono de 2019, o cumprimento dos objetivos operocÍonois foi monitorizodo

otrovés dos indícodores de desempenho previstos e inscritos no eUAR, nõo tendo sido

considerodo, ò doto do monitorizoçÕo semestrol, necessório rever os metos, conforme previsto

no olíneo d) do n.o 3 do ortigo 7.o do Decreto Legislotivo Regionol n." 27/2OOS/M, de 2l de
ogosto, olierodo pelo Decreto Legislotivo Regionol n.o l2/2O15/M, de 2l de dezembro.

Contudo, é de referir que, foce òs eleições legislotivos regionois e òs olteroções orgônicos, nõo
se procedeu oo ocomponhomento mois próximo de serviços que, entretonto, deixorom de
estor sob o tuielo do SRE.

5.1 - Anolise do execuçÕo dos indícodores de desempenho

Dos dodos constontes dos quodros e gróficos ossociodos o esto onólise, evidencio-se,

em termos do execuçÕo globol relotivo o iodos os indicodores de desempenho, que, ò
exceçõo de um indicodor, nõo existem outros situoções de incumprimento.

5.2- Aprecioçõo globol do desempenho

o) Aprecioçõo por porle dos ulilizodores inlernos ou externos, do quonlidode e do quolidode
dos serviços prestodos

A ousêncio de queixos opresentodo pelos utilÌzodores externos espelho um nível muito
sotisfotório no prestoçÕo de serviços, considerondo que o meto fixodo ero de, no moximo.

serem opresenlodos cinco queixos (em livro de reclomoçÕes), tendo-se consiotodo que nÕo

foi opresentodo umo único reclomoçÕo.

Aindo de solÍentor o ovolioçÕo otribuído pelos trobolhodores, relotivomenïe oo seu grou
de sotÍsfoçõo com o formoçÕo interno focultodo (GUG), umo vez que o meto estipulodo ero
de 3.2, ïendo sido olconçodo o clossificoçÕo de 4.34. isïo é, um desvio positivo de O.ó4.

10
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b) Avolioçõo do sislemo de confrolo inlerno

Forom desenvolvidos vórìos meconismos de conÌrolo interno, nomeodomente otrovés do

construçÕo de monuois de procedimentos, complementodos pelos respetivos fluxogromos,

onde estó previsto o segregoçÕo de funções, procedimentos de verificoçÕo. supervisÕo e

coordenoçÕo específicos, poro que o controlo interno sejo o mois eficoz possível e que sejo

cumprido com o ploneodo no ômbito do Plono de GestÕo de Riscos de CorrupçÕo e de

lnfroções Conexos.

É de oludir oqui oo constonte do relotório do plono referido onteriormente, umo vez que

foi implementodo um número significoÌivo de oções previstos. nomeodomente no que

concerne oos ospetos diretomenÌe relocionodos com o implementoçõo de meconismos de

controlo interno.

c) Cousos de incumprimenlo de oções ou projetos nõo execulodos ou com resullodos

insuficienles

Hó o registor umo meto, reloÌivo oo indicodor "7o resoluçÕo de processos de

reclomoçÕo de conflitos de consumo". que nÕo foiotingido.

O incumprimenio resuliou do "oumento de processos no último trimeslre, devido ò

publicoçÕo do Lei n.' 6312019. de I ó ogosto, que vem olteror o Lei n.o 24/96, de 3l -07, em que

todos os conflitos de consumo de reduzido volor. iguol ou superior 5000€, ficorom sujeitos o

orbitrogem necessório ou medioçÕo; isso implico um oumenïo no número de processos de

reclomoçÕo (...)."

d) Medidos lomodos poro reforço posilivo

O estímulo continuodo ò coloboroçõo e oo trobolho orticulodo entre os diferentes

unidodes orgônicos e o desenvolvimento contínuo de competêncios dos seus recursos

humonos, enquonto promotores de elevodos níveis de conhecimento e de desempenho, e

focilitodores de odoptobilidode e de copocidode de resposto, peronte desofÍos codo vez mois

complexos, sõo fotores porticulormente críticos ò quolidode do intervençõo deste gobinete.

e) Comporoçõo com o desempenho de serviços idênticos que possom consiituir podrõo de

comporoçõo

Existe umo culïuro interno de benchmorketing, opesor de nõo ier sido feiïo o

comporoçÕo com o desempenho de servÍços idêntÌcos.

f) Audiçõo dos dirigentes e dos demois trobolhodoÍes no outoqvolioçõo do serviço

Poro o eloboroçõo do presenÌe relotorio de otividodes foi soliciÌodo o coloboroçÕo de

todos os dirigentes, por formo o reportorem o concreiizoçÕo do previsto no plono de

otividodes. É de referir, oindo, que foi solicitodo o codo dirigente o opresenloçõo do

1.t
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justificoçÕo poro os desvios detetodos ou os medidos conducentes o umo melhorio do
desempenho.

ô - Conclusõo

De ocordo com o constonte no ort.o l7o do Decreto LegisloÌivo RegÍonol n..27l2oog/M,
de 2l de ogosto, olterodo pelo Decreto Legislotivo Regionol n..1212015/M, de 2l de dezembro.
o outoovolÍoçôo do GS demonslro um "Desempenho bom", umo vez que todos os objetivos
operocionois forom, pelo menos, otingidos.

É de registor que forom superodos nove dos ì9 metos fixodos. A único meto cujo
cumprimento foi clossificodo como nõo cumprido (indicodor ll), integrovo-se no objetivo
operocionol "Gorontir o opoio oos cidodÕos nocionois e estrongeiros", que possuío cinco
indicodores (10 o l4), sendo ovoliodo o concretizoçõo do implementoçõo dos restontes
indicodores como superodo. Assim, o ovolioçôo globol do objetivo operocionol foi
considerodo positivo.
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