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Qt'AR - Quadro de .{r aliaçâo e Responsabilizaçâo
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Secretaria Rcgional dc Educação, Ciência e Tecnologia

VISÂÍJ^: Afirrnar-se como um serviço pautado pela crcclência na satisfaçâo das necessidades e espectatilas das parÍes interessadas.

!A!$ES, Compromisso; Rigor; Transparôncia; Equidadc; Ética.

oBJECTTVOS ESTRATÉGTCOS (OE):

OE I - Garantir o apoio à tomada de decisãot

OE 2 - Promover a qualidade dos serviços;

OE 3 - Otimizar a utilização dos recursos íìnanceiros afetos à SRE;

OE 4 - Promover a equidade no acesso e frequência dos estudantcs do ensino superior.

Concretizaçâo

PESOLO01(OEr. OE2: OE3), N" IND
Tlnd.0le avaliar os proccssos dc srÌp(nle das íticas da SRF ND l5

Protnover a plcstação de serliços de inlìlrnaçâo e cornunicaçâo atrlvés dos diÍ'crentc's

Prornover a prcstação de inÍìrrmaçào aos cstudantcs.

9 3

9

cana r s. 1

N." dc estudos. paÍccercs.
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Gerir, coordenar'. acornpanhal c avalial a alètação dos rccur:os.

il e aperltiçoar o apoio técnico e adnrinistrativo do Gabinete. lnd. l0 Resposta às solicitações intemasrexlernas dentro dos ptazos deÍ'inidos. ND 4,Jo/o I 000,'0
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Medidas inrplemenladas para a rrelhoria da gestão dos RH
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contas). crn às solicitaçôes.

N." de mentos de contlolo interno desenvolvidos.
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Nos indicadores cujo o resultado de 20 l 9 e ND, signiÍìca que nào existe regist6.



Fontcs de YeriÍìcaçãoIndicatlorcs Justifìcação do Valor Crítico

lnd.l

lnd. 2

Ind. 3

Ind.4

Ind. 5

lnd.6

Ind.7

Ind.8

lnd.9

lnd,l0

Ind.l I

Ind.l2.

N.o de estudos financeiros e pareceres

elaborados que definern as orientaçôes
estratégicas da SRE.

Relatório com número de anigos publicados na

comunicaçào social. Fichas deprojecto do GIP.

Relatórios de monitorização mensal, no âmbito

dos contratos programa com as údios,

Face aos recursos humanos afetos ao GEACE (2

trabalhadores) e às suas competências, toma-se improvável ser

ultrapassado o n.o de estudos ern menção.

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores

condições.

Relatório de taxa de cumprimarto com entidad€s Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores
parceiras. condìçôes.

Relatórios tipo, com indicação do total de visitas , , ,.

às escolas. Reratório anual .i.tããa"õ*-ri*iìã tdl:t-resultado possível de alcançar' se reunidas as melhores

especialista. ' condrçôes'

Relatórios tipo, com indicaçâo de n.o de testes

psicotecnicos efetuados . ;;;; ;; ;;;; "" 
Melhor resultado possível de alcançar' se reunidas as melhores

orsino superior 
"- condiçôes' '

Ìj 9ft:: :"T1t:9:1:i1:1ij1lo' o varor rererenciado corresponderá à resposta a todas as
vP e nümero de mapas envlados dentro de 

soticitações, denho dos prazos previstos/indicados.
prazo.

N.o demanuais deprocedimentos elaborados e Faceao trabalho a desenvolverao longo do anopelas unidades

Relatório de execução do Plano de Gestão de orgânicas internas, será muito pouco provável ser ultràpassar o

Riscos de Comrpgo e Infrações Conexas. valor fixado.

Balanço sociat, mapa anqal de férias, mapa de Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores

orçamçnto, PFP, BODET. condiçôes.

Fichas de projetos GIP
Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores

condições.

Controlo de gctão documenul. Relatório Anual Melhor rsultado possível de alca4çar, se reunidas as melhores

da Gestão do Arquivo. corrdições.

Liwo amarelo e outras reclamaçôes apresentadas Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores

atravésdecorreioeletrónico/carta/oficio. condições.

Relatório de avaliaçâo da satisfaçeo de clientes e , ,... _

avatiação da fonnaçâo dirp*J;iË;;;;;"'- 
- 

Y,i-"* 
que a escala é de I a 5' nunca poderá ser

trabalhadores. ultrapassado essevalor'

N{EIOS DISPONIVI1IS

17Mernbros de Gabinete

Dirigentes - Direçâo superior

Dirieentes - Direçâo intermédia 14

Técnico Superior 29

Coordenador de Gabinetey'N úcleo t3
JCoordenador Especialista

Coordenador Técnico 3

Assistente Técnico JJ

Técnico de Informática I

24Assistente Operacional

' Ë Ëii'Ëãfiwiffi,Ê*;ffi*ffi*l

Orçamento de Funcionamento 54 300'144.00 €

Plano de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da

Administração Regional
I 6t 7 98ó,00 €
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QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização por Unidade Orgânica 2020

ool Ind.0l Núrnero de estudos / pareceres.

Ind.02
N.'de relatórios / artigos / conteúdos para

divulgação.

Ind.03 N." de atividades / eventos / projetos.

oo2

Ind.04
Taxa de curnprirnento corn entidades

parceiras.

Ìnd.05
Sessões de divulgação e infonlação nas

escolas.

oo3

lnd.06 Avaliação de interesses c aptidõcs.

Ind.07

Percentagem de documentos produzidos
(mapas e relatórios de análise e/ou de

prestação de contas). ern resposta às

solicitacões.

lnd.08
N.'de procediÍìentos de controlo intcmo
desenvolvidos.

o04

lnd.09
Medidas irnpÌerrentadas para a rnelhoria da

sestão dos RH.

o05 Ind.10
Resposta às solicitações internas/externas

dentro dos prazos det'inidos.

IndlI No de reclaniações

oo6
Ind. l2 Indice global de satisÍàção.

Indicadores
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N." de estudos financeiros e pareceres

elaborados que definern as orientaçôes

estralégicas da SRE.

lOír (J

Relatório corn número de anigos
publicados na cornunicação social. Fichas

de projecto do GlP. Relatórios de

rnonitorizaçào rnensal. no ârnbito dos

contratos programa corn as rádios.

Fichas de projetos GIPI.l ì

Relatório de taxa de cumprirnento com

entidades parceiras.
()( ).( )r'r, 5.( ì'' ,,

Relatórios tipo. corn indicação do total de

visitas às escolas. Relatório anual

elaborado Dor técnico esoecialista.

(11.5'o .i.5(',,

Relatórios tipo. com indicaçào de n.'de
testes psicotécnicos efetuados e núrnero de

inscritos no ensino superior.

16.0% 3.0%

N." de mapas solicitados. nornedamenle

pela VP e número de rnapas enviados

dentro de prazo.

rrl.5r, ,, 5.()",,

N." de manuais de procedimentos

elaborados e Relatório de execuçào do

Plano de Gestào de Riscos de Comrpção e

lnfracões Conexas.

Balanço social, mapa anual de lérias. rnapa

de orçarnento. PFP. BODET.
l

()3.3 
'' (,

Controlo de gestão documental. Relatório

Anual da Gestão do Arquivo

Livro amarelo.

l.(ì r ì.1

Relatório de avaliação da satisfação de

clientes e avaliaçào da fonnaçâo

disponibilizada aos trabalhadores.
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