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SECRETARTA REGIONAL_ DAS.FTNANçAS E DA
ADMINISTRAçAO PUBLICA

DIREÇÃO REGIONALDA ADMINISTMÇÂO PUBLICA E DA
MODERNIZAÇÃO ADMTNISTRATIVA

Despacho n," 25212015

C_omiderando que,, nos termos do artigo 2.o da orgânica
da Direção Regional da Administração .Pública -e 

da
Modernização Adrninistrativa (DRAPMA), aprovada pelo
Decreto Regulamentar Regional n! 912015/M. de 14 de
ag9.s!o, a DRAPMA tem por missão apoiar a definição de
políticas para a administração pública regional, nos
domínios da organização de serviços de gestão, ãos regimes
de emprego e da gestão de recursos humanos. promover a
harmonização jurídica naquelas áreas, assegurãr a infor-
mação e dinarnização das medidas adotadas e contribuir
para ? avaliação da sua execução, bem como garantir a
qualificação dos rectrsos humanos e promover ã moder-
'ização a administrativa;

, Considerando qug, uos termos das alíneas b) e g) do
qrligo-1,," da supra referida orgâuica, constitui atribuição da
DRAPMA promover. a implementação de medidas que
potenciem a modemização adminishativa no âmbito 

-da

organização e gestão dos serviços da Administração Pública
Regional e a realização de ações de formação destinadas
aos seus trabalhadores;

Considerando que a formação profissional constitui um
vetor estratégico na gestão em todas as organizaçôes e,
conro não podia deixar de ser, na Adrninistração Pública
central, regional e local;

- Considerando QUo, a organização do processo
formativo, na parte que tem vindo a ser desenvolvida por
esta Direção Regional deve assentar em critérios rigorosos
e bem definidos, atendendo à qualidade que se pietende
atingir no âmbito desta atividade, mas tarnbém ao facto de
se tratar da gestão de dinheiros públicos, em regra, com
comparticipação da União Europeia, através dó Fundo
Social Europeu;

Nesta perspetiva, o processo de formação deve obedecer
as regras claras e transparentes, nomeadarnente no que
respeita a seleção de formandos e emissão de certificadôs,
.ialvaguardando as exigências da União Europeia nesta

, nratéria;
Por outro lado, as exigências da sociedade moderna de

uma adrniuistração pública mais aproximada dos seus
cidadãos e elnpresas, bem conro a subsequente necessidade
de modernizaçâo e simplificação administrativa, que
constitui uma das rnedidas plioritárias deste XII Govemo
Regional, reclamam novas medidas na área da formação,
que estejam de alguma forma estritamente ligadas a êsta
vertente;

A gestão documental e o acompanhamento de novos
sistentas de informação introduzidos na administração
pública regional, nomeadamente, na gestão Íinanceirá e
contabilística, na gestão de recursos húmanos e das novas
ferramentas decorrentes da evolução tecnológica, mais
concretamente, ao nivel de tratamento de textos e trata-
mento d_a informação existente nos sistemas de informagão,
associados às questões ligadas à temática da qualidade, iem
descurar a sua vertente de fator dinamizador da motivação e
valorização .profissional dos trabalhadores ern fluìções
públicas, podem reclamar a adoção de medidas especificas
no âmbito dessa formação;

Assim, nesta nova ábrangência da formação profissional
ao serviço da modernização e simplificação adúinistrativa,
esta deve estar associada às nredidas que irão ser tomadas

pela, DRAPVA para prosseguir os objetivos estratégicos
contidos no Programa do Governo nessã área, promovéndo
ações. de fonnação direcionadas para a execução dessas
rnedidas e qualifrcando os ha6,alhadores para o seu
acompanhamento e as novas funções que pôderão delas
resultar.

.. Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 2.o e
{íneas F) q g)_99_gtligg-3,o do Decreto Reguiamentar
Regìonal n,"_9/201544,-de 14 de agosto, quc aprova a
orgânica da Direção Regional da Adúinistraôao piiUtica è
da Modernização Administrativa (DMpMA), detennino o
seguinte:

I - { aprovado, em anexo ao presente despacho e que
dele faz parte integrantè, o ReguÍamento 'de

Seleção de Formandos e Atribuição iÍe Certificados
de.Frequên_cia nas ações de formação organizadas
pela DRAPMA.

2 - A formação organizada no âmbito de rnedidas
concretas e especíÍicas do programa de Moder-
nização da Administração Regional, que irá ser
elaborado por esta Direção Regicinal, pode
obedecer a regras específicás a aprõvar por meu
despacho, nomeadamènte no que rèspeita á seleção
de formandos

3 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação,

- _ Direção Regional da Adrninistração pública e da
Modernização Adrninistrativa, aos l6 de outubro de 2015,

A DIREToM REC|ONAL, Ana Isabel Teixeira da Fonte
Luís Jardim

3 de novembro de 2015

Anexo do Despacho n! 25212015,de 3 de novembro

I

RECULAMENTO DE SELEÇÃO DE FORMANDOS E
ATRtsUrÇÃO DE CERTTFTCADOS

DE FREQUÊNCIA

Ârnbito da fonnação da DRAPMA e procedimento

A DRAPMA, enquanto entidade prestadora de
serviços de formação profrssional, assegura a
formação dos trabalhadores dos órgãos de góvemo
próprio da Região Autónoma da Madeira (-Asser-
bleia Legislativa da Madgira e Governo Regional),
e sempre e quando possível dos trabalhacloies dáó
empresas públicas do setor empresarial e das
autarquias locais da Região Autónoma da Madeira.

A DRAPMA, na qualidade de entidade responsável
pela formação dos trabalhadores dos seiviços e
organismos mencionados no número anterior adota
o plocesso de seleção que visa disciplinar o acessoà formação, de forina clara, iesponsável e
transparente, por parte dos referidos trabalhadores,
que 

. obedece às regras deÍinidas no presente
regulamento,

A formação mencionada no número anterior
poderá ainda abranger os trabalhadores de outras
entidades da administração central, designada-
mente, a Universidade de da Madeira ou a Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas,
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22. As faltas injustificadas, independentemente do
respe.tivo núúero, implicam.a ìmpossibilidade de
inscrição eln novas ações de fomração nos seis
meses posteriores à respetiva oconência.

23. Os serviços que inscrevarn formandos em ações de
formação de duração igual ou superior a 30 horas
deverão providenciar, durante a manhã do primeiro
dia das lneslnas, pela substituição daqueles que não
possam frequentá-las, comunicando o faito, no
mais curto espaço de tempo, à DRAPMA,

24. A impossibilidade de substituição deverá ser
transrnitida nos rnestnos termos.

25, A DRAPMA cornunicará aos serviços que
inscrevam fonnandos as respetivas faÍtas para
conhecimento e eventual justifiòação.

25. Não serão ernitidos quaisquer declarações ou
outros docurnentos justificativos de presença em

ações de formação a quaisquer formandos que não
tenham direito' a certificaão de frequêncra nos
tennos dos números anteriores.

26, Todo o procedimento supra descrito é devidamente
organizado e junto ao respetivo dossier peda-
gógico.

III. Formação no ârnbito de rnedidas concretas do
Programa de Modernização da Administração
Regional

27, Nos termos do n.o 2 do presente despacho, a
formação no contexto de medidas concretas e
específrcas do Programa de Modernização da
Administração Regional, que irá ser elaborádo por
esta Direção Regional, pode obedecer a regras a
aprovar por meu despacho, não se lhes aplicando o
presente regulamento, na parte em que for objeto
de regulamentação.
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