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1. Apresentação 

 

O Plano de Atividades da Direcção Regional para a Administração Pública do 

Porto Santo (DRAPS) tem como objectivo apresentar as atividades a desenvolver 

durante o vigente ano, nas diferentes divisões, designadamente: Divisão de 

Gestão de Recursos Naturais – DGRN, Divisão de Gestão de Manutenção e 

Instalações – DGMI e Divisão de Gestão Administrativa e Financeira – DGAF 

Este documento tem como linha de desenvolvimento a apresentação, a 

caracterização detalhada do ambiente interno, nas suas várias vertentes, e 

externo da DRAPS, a identificação dos principais e potenciais clientes da 

entidade, a interligação existente entre os objectivos estratégicos e a política da 

qualidade e por último uma descrição das actividades que se prevêm realizar no 

ano de 2016. 
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2. Nota Introdutória 

 

 

2.1 Caracterização do ambiente interno  

 

 Enquadramento  

 
O presente Plano de Atividades foi elaborado pela Direcção Regional 

para a Administração Pública do Porto Santo e tem como finalidade apresentar, 

de forma sintética e sistematizada, as atividades a desenvolver no ano de 2016. 

 

Missão e Competências 

 
A DRAPS tem como missão supervisionar e coordenar todos os serviços do 

Governo Regional na Ilha do Porto Santo, articulando-os com os serviços centrais. 

 

Esta Direcção Regional possui as seguintes competências: 

a) Promover a racionalização e gestão adequada dos recursos humanos, 

tendo em vista a sua realização profissional e o eficiente 

funcionamento dos serviços; 

b) Realizar estudos de gestão previsional e de caracterização dos 

recursos humanos, nomeadamente o balanço social; 

c) Promover os procedimentos necessários ao recrutamento do pessoal; 

d) Coordenar o planeamento e a gestão da formação profissional; 

e) Assegurar a divulgação de informações de interesse geral no âmbito 

dos recursos humanos; 

f) Coordenar o sistema de avaliação dos recursos humanos; 

g) Organizar e manter actualizados os registos e os controlos de 

assiduidade bem como manter actualizados os processos do pessoal; 

h) Elaborar as listas de antiguidade; 
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i) Assegurar a recepção, classificação, registo, encaminhamento e 

expedição de todo o fluxo documental; 

j) Organizar o arquivo tendo em vista a fácil consulta dos documentos e 

a sua conservação; 

k) Assegurar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais; 

l) Promover as acções necessárias para o correto processamento das 

remunerações; 

m) Assegurar a elaboração da proposta de orçamento de 

funcionamento e de investimentos, bem como acompanhar a 

execução orçamental e propor medidas necessárias; 

n) Proceder à aquisição de bens e serviços e administrar os bens de 

consumo; 

o) Elaboração do plano de recepção, conservação e aplicação dos 

materiais em stock; 

p) Organizar e manter actualizada a contabilidade da DRAPS bem como 

efectuar o processamento das despesas; 

q) Elaborar a facturação relativa às actividades e serviços prestados pela 

DRAPS; 

r) Assegurar a instrução dos processos de contratação pública; 

s) Elaborar os mapas a remeter anualmente ao Tribunal de Contas; 

t) Elaborar modelos de optimização de planos de avaliação de riscos; 

u) A elaboração de estudos, especificações e estimativas de custos de 

manutenção de instalações; 

v) Certificar o desempenho de funcionalidade que lhe está submetida, 

organizar, orientar e executar plano de construção, recepção e 

conservação e manutenção preventiva de instalações e infra-

estruturas; 
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w) Realizar a detecção e grau de degradação de instalações e infra-

estruturas afectas à DRAPS; 

x) Preparação e sugestão de planos de políticas de actuação geral ou 

sectorial no âmbito das suas competências; 

y) Zelar por todo o equipamento e materiais utilizados na elaboração e 

execução de manutenções; 

z) Certificar a segurança, limpeza, estabilidade e funcionalidade das 

instalações e infra-estruturas afectas à DRAPS; 

aa) Elaboração de um plano de montagem, construção, recepção e 

conservação de equipamentos e viaturas; 

bb) A elaboração de estudos, especificações e estimativas de custos de 

equipamentos; 

cc)    Certificar o desempenho da funcionalidade que lhe está submetida, 

orientar e executar trabalhos de montagem e desmontagem, 

conservação, reparação e ensaios de equipamentos; 

dd) Realizar a detecção e grau de avarias dos equipamentos em 

serviço; 

ee)    Recuperação, reutilização e reciclagem de materiais, equipamentos 

e de sucatas; 

ff)   Assegurar a gestão das instalações de todos os edifícios afectos à 

DRAPS; 

gg) Manutenção e conservação de cursos de água e vias de 

circulação, assim como a sua fiscalização; 

hh)    Planear e promover o desenvolvimento florestal, agrícola e 

veterinário na Ilha de Porto Santo; 

ii) Acompanhar a gestão dos equipamentos e meios do Posto 

Experimental do Farrobo, Estufa da Língua de Vaca, Posto Florestal dos 
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Salões, Posto Florestal das Chapas, Lota, Entreposto Frigorífico e Centro 

de Atendimento Veterinário; 

jj) Efectuar a gestão e manutenção dos jardins e espaços verdes afectos 

à Direcção Regional; 

kk)  Promover acções necessárias à produção e bem-estar animal na Ilha 

de Porto Santo; 

ll) Acompanhar e efectuar a avaliação do desempenho dos funcionários 

destacados nesta unidade orgânica; 

mm) Promover a ligação funcional e necessária articulação com os 

órgãos do governo com competências nestas matérias; 

nn)  Promover a dinamização de medidas de carácter divulgativo 

implementadas pelos órgãos de governo com competências nestas 

matérias; 

oo)  Acompanhar a Implementação das políticas aprovadas pelos órgãos 

de governo com competências nestas matérias. 

 

Recursos Humanos  

 O quadro seguinte mostra o número de funcionários, por grupo de 

pessoal, que desempenham funções na DRAPS no ano de 2015, num 

total de 132 funcionários: 

Grupo de Pessoal Nº. de Trabalhadores 

Dirigente 1 

Técnico Superior 2 

Assistente Técnico  30 

Assistente Operacional 99 

Total 132 

 

Dos 132 funcionários que trabalham na DRAPS, 38 são do sexo feminino e 94 

do sexo masculino. 
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Estrutura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

REGIONAL 

Divisão de Gestão 

de Recursos 

Divisão de Gestão de 

Recursos Naturais 

Divisão de Gestão de 

Manutenção e Instalações 

Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira 

Unidade de Gestão 

de Florestas e 

Desenvolvimento 

Agrícola 

Unidade de Gestão 

de Produção e 

Saúde Animal 

Unidade de 

Gestão de 

Conservação de 

Instalações e 

Infra-Estruturas 

Unidade de 

Gestão de 

Materiais e 

Equipamentos 

Unidade de 

Gestão de 

Controlo 

Financeiro  

Unidade de 

Gestão de 

Recursos 

Humanos e 

Expediente  

Unidade de 

Gestão de 

Serviços 

Periféricos  

- Florestas 

- Jardins e Espaços 

Verdes  

- Parques Agrícolas 

Experimentais  

- CAV 

- Entreposto 

Frigorífico  

- Lota  

- Instalações de Apoio 

- Instalações Desportivas 

- Limpeza  

- Linhas de Água  

- Pousada 

- Veredas 

- Viaturas 

- Vigilância 

- Maquinaria 

Pesada  

- Oficina 

- Operadores 

- Formação  

- PAC 

- Higiene, Saúde e 

Segurança no 

Trabalho  

- Aprovisionamento 

e Armazém   

- CAPPS 

- GTIC 

- CAP 

- Educação (Pessoal 

não Docente) 

- Finanças 

- Museu  

- Gabinete de Apoio 

ao Turismo  

- Gabinete de Apoio 

ao Colaborador 

- Segurança Social  
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2.2 Caracterização do Ambiente Externo 

A atividade da DRAPS está fortemente ligada à actividade do Governo Regional. 

 A conjuntura económica e o período de contenção de despesas que atravessamos 

podem limitar a actuação desta Direcção relativamente ao desenvolvimento de novos 

projectos. 

 

2.3 Identificação dos Principais Clientes  

Relativamente aos clientes da DRAPS, estes podem ser internos ou externos.  

Como clientes internos, temos as várias unidades orgânicas que compõem a DRAPS, 

uma vez que usufruem dos serviços prestados umas pelas outras. 
 

Como clientes externos, podemos identificar os seguintes: 

 Administração Pública Local; 

 Empresas Públicas; 

 Empresas Privadas; 

 Associações empresariais; 

 Cidadãos em geral. 

 

 

3. Objectivos Estratégicos e Política da Qualidade 

Para o ano de 2016, foram definidos os seguintes objectivos estratégicos e a política 

da qualidade. 

3.1 Objectivos Estratégicos 

A DRAPS tem como visão ser o paradigma da Administração Pública Regional, tendo 

como base os valores da Excelência, da Equidade, da Ética e da Inovação. 

3.2 Política da Qualidade  

 Satisfazer as expectativas dos Clientes Externos e Internos, garantindo o 

cumprimento integral da legislação aplicável; 

 Estimular a obtenção de elevadas competências dos colaboradores através da 

formação, da partilha de experiências e soluções, do trabalho em grupo e da 

comunicação; 

 Inovar e modernizar de modo a melhorar continuadamente os serviços prestados 

aos Clientes/Cidadãos; 

 Medir e desenvolver a performance da Direcção Regional nos vários domínios da 

sua actividade; 



 

Plano de Actividades 2016   9 

 

 Cumprir com os requisitos da norma NP EN ISSO 9001:2008 e melhorar 

continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

  

4. Atividades 

 

4.1 Divisão de Gestão de Recursos Naturais 

 

Missão 

 

A Divisão de Gestão de Recursos Naturais tem por missão efectuar a gestão de 

equipamentos, instalações e pessoal necessários à gestão de recursos naturais 

nomeadamente ambientais, florestais, veterinários, agrícolas, pecuários e pescas.  

 

Compreende duas secções: 

a) Unidade de Gestão de Florestas e Desenvolvimento Agrícola; 

b) Unidade de Gestão de Produção e Saúde Animal. 

Compete á Unidade de Gestão de Florestas e Desenvolvimento Agrícola 

a) Planear e promover o desenvolvimento florestal e agrícola na Ilha do Porto 

Santo; 

b) Promover a ligação funcional e necessária articulação com os órgãos de 

governo com competências nessas matérias; 

c) Acompanhar a implementação das políticas aprovadas pelos órgãos de 

governo com competências nessas matérias; 

d) Acompanhar e efectuar a avaliação do desempenho dos funcionários 

destacados nesta unidade orgânica; 

e) Acompanhar a gestão dos equipamentos e meios do Parque Experimental 

do Farrobo e Língua de Vaca, Posto Florestal dos Salões e Posto Florestal 

das Chapas; 

f) Promover a dinamização de medidas de carácter divulgativo 

implementadas pelos órgãos do governo com competências nessas 

matérias; 

g) Efectuar a gestão e manutenção dos jardins e espaços verdes afectos a 

esta Direcção Regional. 

Compete á Unidade de Gestão de Produção e Saúde Animal. 
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a) Promover as acções necessárias à produção e bem-estar animal na Ilha 

do Porto Santo; 

b) Promover a ligação funcional e necessária articulação com os órgãos de 

governo com competências nessas matérias; 

c) Acompanhar a implementação das políticas aprovadas pelos órgãos de 

governo com competências nessas matérias; 

d) Acompanhar e efectuar a avaliação do desempenho dos funcionários 

destacados nesta unidade orgânica; 

e) Acompanhar a gestão dos equipamentos e meios do Centro de 

Atendimento Veterinário e do Entreposto Frigorífico e Lota; 

f) Promover a dinamização de medidas de carácter divulgativo 

implementadas pelos órgãos do governo com competência nessas 

matérias; 

 

 Meios existentes 

 

Meios Humanos 

 

Unidade de Gestão de Produção e Saúde Animal  

Grupo Profissional Número 

Coordenador Técnico 1 

Assistente Técnico 1 

Assistente Operacional 3 

 

 

Unidade de Gestão de Florestas e Desenvolvimento Agrícola 

Grupo Profissional Número 

Coordenador Técnico 1 

Assistente Técnico 4 

Assistente Operacional 
26 
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 Instalações 

 

Unidade Instalação 

Gestão de Florestas e Desenvolvimento 

Agrícola 

Posto Florestal dos Salões 

Posto Florestal das Chapas 

Estufa Língua de Vaca 

Campo Experimental do Farrobo 

Parque Agrícola Língua de Vaca 

Jardins e Espaços Verdes 

 

 

 

 

 

Unidade Instalação 

Gestão de Produção e Saúde Animal 
Centro de Atendimento Veterinário 

Entreposto Frigorifico e Lota 

 

 

Clientes 

 

1. Cidadãos 

2. Entidades institucionais 

3. Empresas das áreas de: 

a) Agricultura 

b) Pecuária 

c) Florestas  

d) Pescas 
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Serviços Prestados 

 

4.1.1 Unidade de Gestão de Saúde e Produção Animal 

 

 Centro de Atendimento Veterinário 

 

 Saúde e bem-estar animal 

1. Programa de vigilância e controlo da Brucelose, Leucose e Tuberculose 

Bovina 

2. Programa de vigilância e controlo da Brucelose em pequenos ruminantes 

3. Monitorização da Encefalopatia Espongiforme Bovina e Tremor Epizoótico

  

4. Assistência clínica a espécies pecuárias  

5. Assistência clínica a Fauna Silvestre  

6. Controlo de entradas e saídas de animais de espécie pecuária na região  

7. Controlo de bem-estar animal  

 Plano de prevenção da gripe aviária 

 Plano de controlo das carraças na Ilha do Porto Santo  

 Identificação animal  

 Higiene pública veterinária 

 Meios auxiliares de diagnóstico e Profilaxia 

 

 Entreposto Frigorifico e Lota do Porto Santo  

 

 Armazenagem, refrigeração e congelação de pescado 

 Venda de gelo aos armadores da frota pesqueira da Madeira e Porto Santo.  
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4.1.2  Unidade de Gestão de Florestas e Desenvolvimento Agrícola 

 

 Parques Agricolas  

 

 Inovação e apoio á produção  

 

 Horticultura  

1. Experimentação e demonstração  

2. Produção em viveiro  

3. Venda de cerealíferas  

 Fruticultura  

1. Produção em viveiro  

2. Cedência de fruteiras  

3. Venda de árvores de fruto  

4. Apoio aos fruticultores no âmbito das podas e enxertias em fruteiras  

 Viticultura  

1.  Apoio aos viticultores no âmbito das podas e enxertias em vinha  

 2.  Venda de barbados e enxertos prontos   

 Apoio à produção  

 Maquinaria e alfaias agrícolas  

 

 Postos Florestais 

  

 Reposição e novas plantações de espécies florestais   

 Trabalhos de limpeza das zonas de lazer 

 Propagação de espécies florestais em viveiro 

 Cedência de espécies a entidades públicas e privadas 

 



 

Plano de Actividades 2016   14 

 

 

 Estufa da Língua de Vaca  

 

 Propagação de espécies ornamentais e florestais para repovoamento nos 

espaços verdes e jardins afectos á DRAPS 

 Propagação de espécies endémicas do Pico Branco 

 

 Jardins e Espaços verdes 

 

 Manutenção dos jardins e espaços verdes 

 

Objectivos e estratégia 

 

 Mapa estratégico e objectivos  

 

Objectivos estratégicos  

 

 Garantir a satisfação dos utentes 

 Rentabilizar a utilização dos recursos internos 

 Dinamizar e publicitar a intervenção da Divisão de Gestão de Recursos 

Naturais e Governo Regional no Porto Santo 

 

Objectivos Operacionais  

 

Eficácia 

 Aumentar a capacidade de resposta da DGRN 

 Reduzir o prazo de resposta das diversas solicitações das secções da Divisão 

Eficiência 

 Aumentar o número de receitas da DGRN 

 Efectuar gestão eficiente das instalações e equipamentos afectos à DGRN 
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Qualidade 

 Aplicar o SIADAP a 100% dos funcionários assegurando a qualidade  

 Criar sistema de circulação de informação interna da DGRN de forma a 

monitorizar eventuais percas de informação. 

 

Atividades 

 

 Centro de Atendimento Veterinário 

 

 Programa de vigilância e controlo da Zoonozes, doenças transmissíveis ao 

Homem na Ilha do Porto Santo. 

 Programa de desparasitação e vacinação cíclica em explorações.  

 Acções de formação para produtores relativas a bem estar animal, nutrição e 

exploração em ruminantes, equinos e suínos. 

 Licenciamento de acordo com o NREAP das explorações pecuárias existentes 

no Porto Santo. 

 Monitorização de doenças infecciosas com importância clinica em aves e 

mamíferos e sua distribuição na Ilha do Porto Santo. 

 Ações divulgativas de bem-estar animal com a população estudantil em 

colaboração com a Guarda Nacional Republicana e com a DRA. 

 

 Lota e Entreposto 

 

 Estabelecer o sistema de qualidade e segurança alimentar na Lota. 

 Leilão de pescado. 

 Distribuição do gelo à frota pesqueira. 

 Refrigeração e congelação de pescado. 

 Envio de pescado para a indústria conserveira. 

 Atribuição do subsídio ao gasóleo da frota pesqueira. 

 

 

 Florestas 
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 Colheitas de sementes de espécies endémicas nos diversos Picos do Porto 

Santo. 

 Propagação e multiplicação de espécies florestais e ornamentais da estufa 

da Língua de Vaca.  

 Manutenção florestal e infra-estruturas de veredas, áreas de lazer e da área 

da rede natura do Pico Branco e Terra Chã. 

 Recuperação do coberto vegetal do Pico Branco. 

 Arborização, beneficiação e correcção torrencial. 

 Beneficiação veredas espigão, alternativas à vereda turística do Pico Castelo, 

áreas de lazer Parque Florestal dos Morenos, do Pico Castelo e da Terra Chã. 

 Apoio à recuperação de espécies de interesse cinegético na Ilha do Porto 

Santo. 

 

 Jardins e Espaços Verdes 

 

 Manutenção de jardins e espaços verdes. 

 Jardim nas Instalações da Pousada da Juventude. 

 Jardim anexo á promenade da Vila Baleira. 

 Dinamização do núcleo da flora portossantense e algumas espécies 

endémicas da Ilha do Porto Santo da DGMI. 

 Renovação de floreiras e canteiros mediante a reposição com plantas da 

estufa da Língua de Vaca. 

 

 

 Agricultura 

 

 Manutenção do viveiro de árvores de fruto tradicionais da Ilha do Porto Santo.  

 Manutenção de campo para abastecimento da Cantina da Administração 

Pública. 

 Incentivar a formação sobre Produtos Fitofarmacêuticos, Economia Agrária, 

Apicultura e Viticultura para agricultores. 

 Experimentação de culturas tropicais e subtropicais de árvores de fruto. 
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 Venda de cerealíferas, árvores fruto, barbados e enxertos prontos a 

agricultores. 

 Podas e enxertias em fruteiras e vinha. 

 Gestão da actividade de maquinarias e alfaias agrícolas. 

 Dinamização do Museu de artefactos agrícolas. 

 Realização da Festa da Vindima no Campo Experimental do Farrobo.  

 Apoio às hortas pedagógicas existentes no Campo Experimental do Farrobo. 

 Apoio á Atividade Apícola na Ilha do Porto Santo. 

 Beneficiação do Lagar do Campo Experimental do Farrobo. 

 Apoio ao escoamento dos produtos agrícolas da Ilha do Porto Santo. 

 Dinamização da produção de mel e de vinho do Porto Santo em 

colaboração com a DRA e o IVBAM. 

 

 

4.2  Divisão de Gestão de Manutenção e Instalações  
 

4.2.1 Unidade de Gestão de Conservação de Instalações e Infra-Estruturas  

 

 Instalações de Apoio  

 Apoio à gestão da DGMI; 

 Promoção de uma política de formação do pessoal que assegure que, pelo 

menos 30% dos funcionários, participem numa acção de formação, que pode 

ser interna ou externa; 

 Reestruturação do sistema de comunicação e da circulação da informação; 

 Simplificação dos suportes físicos dos fluxos de informação e documentação; 

 Curso de iniciação em computadores para os funcionários da DRAPS, a 

realizar-se no CJPS; 

 Curso de reciclagem do Código da Estrada para os Operadores; 

 Acção de formação sobre manuseamento de extintores. 

 

 Instalações Desportivas 

 Verificação do cumprimento da manutenção feita pelas entidades externas 

contratadas, nomeadamente a manutenção dos elevadores; 
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 Elaboração mensal de um mapa dos horários dos funcionários da Piscina e do 

Pavilhão Multiusos do Porto Santo; 

 Simulacro de emergência para evacuação em caso de incêndio ou queda de 

estruturas no Pavilhão Multiusos do Porto Santo e Piscina do Porto Santo. 

 

 Limpeza 

 Uma vez por mês uma limpeza mais profunda em algumas instalações; 

 Elaboração mensal da distribuição das funcionárias deste núcleo pelas diversas 

Instalações da DRAPS; 

 Relatório mensal de controlo da qualidade da limpeza efectuada. 

 

 Núcleo de Conservação de Estradas 

 Pequenas reparações no tapete asfalto; 

 Reparação de passeios, guardas, valetas e muros de suporte; 

 Reparação e reposição de sinalização; 

 Pintura de passadeiras para os peões; 

 Limpeza de passeios, valetas, sargetas e bermas; 

 Limpeza e desassoreamento dos aquedutos; 

 Limpeza e corte das palmas das palmeiras; 

 Recuperação de taludes; 

 Manuteção de espaços verdes – Calheta e Rotundas; 

 

 

 Núcleo de Conservação de Infra-Estruturas, Instalações, Linhas de Água e Veredas 

 Pequenas reparações nos edifícios da DRAPS; 

 Manutenção nos edifícios da DRAPS; 

 Manutenção dos acessos às praias do Zimbralinho e Porto das Salemas; 

 Manutenção dos acessos do miradouro do Pico das Flores e Ana Ferreira; 

 Manutenção dos varandins do Zimbralinho, Pico das Flores e Ana Ferreira; 

 Manutenção das veredas e levadas; 

 Reparação dos muros de suporte da levada do Pico do Castelo; 
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 Limpeza das ribeiras; 

 Reparação do cais da cidade; 

 Limpeza e reparação da levada das Terças; 

 Desassoreamento da barragem do Tanque; 

 Requalificação do miradouro da Cana Vieira – Morenos; 

 Substituição da cobertura do armazém principal da DGMI; 

 Construção da nova Cantina da Administração Pública do Porto Santo; 

 Recuperação do cais de acostamento, das veredas e da zona de lazer do 

Ilhéu de Cima. 

 

 Centro de Juventude do Porto Santo e Vigilância 

 Passeio pelas veredas: Pico Castelo, Moledo e Terra Chã; 

 Criação de fins-de-semana temáticos (desportivo e museu). 

 

 Viaturas 

 Abate de viaturas; 

 Manutenção e monitorização do desempenho de viaturas. 

 

 

4.2.2  Unidade de Gestão de Materiais e Equipamentos  

 

 Maquinaria pesada e Oficina 

 Reparação de máquinas, viaturas e equipamentos; 

 Revisões e manutenções de máquinas, viaturas pesadas, ligeiras e 

equipamentos; 

 Lubrificações de viaturas pesadas e ligeiras; 

 Lavagem de viaturas pesadas e ligeiras; 

 Pré-inspeções de viaturas pesadas e ligeiras; 

 Inspeções de viaturas pesadas e ligeiras; 

 Reparação e substituição de pneumáticos das máquinas, viaturas e 

equipamentos.  
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 Operadores 

 Lavoura e Enfardar; 

 Transporte de água para os Serviços Florestais e Pavilhão Multiusos do Porto 

Santo; 

 Transporte de funcionários e membros do Governo Regional que se deslocam 

ao Porto Santo em serviço; 

 Transporte de materiais, equipamentos e resíduos. 

 

 

 

4.3 Divisão de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF  

 

Introdução 

 

 O Plano de Actividades da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira (DGAF) 

contempla as actividades que se pretende desenvolver durante o ano de referência, 

nomeadamente a gestão do pessoal, a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais, a 

gestão administrativa e documental bem como a coordenação dos serviços periféricos.  

Para o prosseguimento dos seus objectivos esta divisão compreende três unidades de 

gestão, nomeadamente: 

 Unidade de Gestão de Recursos Humanos e Expediente 

 Unidade de Gestão de Controlo Financeiro 

 Unidade de Gestão de Serviços Periféricos.  

 

Actividades Previstas 
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Nos quadros seguintes estão listadas as actividades previstas para a Unidade de 

Gestão de Recursos Humanos e Expediente (UGRHE) e para a Unidade de Gestão de 

Controlo Financeiro (UGCF), bem como respectivo cronograma. Excluiu-se aqui a 

Unidade de Gestão de Serviços Periféricos visto que poderá incluir serviços que não estão 

na alçada directa e exclusiva desta Divisão. 

 

 Actividades da Unidade de Gestão de Recursos Humanos e Expediente – 

UGRHE 

 

 

4.3.1 Unidade de Gestão de Recursos Humanos e Expediente 

  

 Entrega a cada colaborador da declaração prevista na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 114º do Código do Imposto do Rendimento de Pessoas Singulares (CIRS); 

 Elaboração do Mapa Pessoal – artigo 4º e 5º Lei 12-A, de 27 de Fevereiro; 

 Elaboração do mapa anual de férias para 2016; 

 Definição dos objectivos para avaliação e desempenho do pessoal afecto à 

DGAF para 2015 – 2016; 

 Notificação ao pessoal da notação referente ao ano de 2015 - 2016; 

 Entrevistas ao pessoal para discussão e definição dos objectivos para 2015 - 

2016; 

 Elaboração do Balanço Social relativo ao ano de 2016; 

 Preparação e envio à Presidência do Mapa de necessidades de formação 

profissional para 2016; 

 Controlo da execução do mapa de férias de 2016; 

 Elaboração de requisições de bens de consumo de secretaria e limpeza a 

fornecer pela Direcção Regional do Património; 

 Actualização dos processos individuais do pessoal do mapa da Direcção 

Regional para a Administração Pública do Porto Santo; 

 Elaborar os registos da assiduidade de todos os trabalhadores da DRAPS; 

 Lançamento informático das entradas e saídas de correspondência e outros 

documentos e respectiva distribuição pelas secções; 

 Arquivo da correspondência e documentação no expediente geral. 
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4.3.2 Unidade de Gestão de Controlo Financeiro  

 Compilação dos elementos elaboração e remessa da modelo 10ª que se 

reporta o artigo 114º do CIRS; 

 Elaboração da conta gerência de 2015 e respectiva remessa ao Tribunal de 

Contas; 

 Elaboração da proposta e orçamento de funcionamento e investimento para o 

ano económico de 2016; 

 Processamento e verificação de abonos e regalias do pessoal do quadro da 

DRAPS; 

 Compilação dos valores e elaboração das guias de receita para envio à 

tesouraria do Governo Regional; 

 Verificação das necessidades de alterações nas dotações orçamentais e 

elaboração das mesmas; 

 Elaboração da facturação mensal relativa à actividade da cantina, cobrança 

de taxas e cobrança de rendas; 

 Apuramento do IVA e respectiva remessa da declaração periódica à Direcção 

Geral de Contribuições e Impostos; 

 Elaboração de notas de encomenda para aquisição de bens; 

 Elaboração dos processos despesa e respectivo lançamento no software de 

gestão orçamental; 

 Facturação das taxas e receitas cobradas pela DRAPS no âmbito de serviços 

prestados ao cidadão; 

 Controlo e verificação das receitas da Cantina da Administração Pública do 

Porto Santo; 

 Elaboração de mapas resumo de consumo de electricidade, água nos diversos 

edifícios da DRAPS; 

 Lançamento no software de gestão orçamental – bancos e tesouraria - a 

emissão e pagamento dos processos de despesa; 

 Controlo da recepção dos recibos dos processos pagos e verificação final dos 

processos de despesa; 

 Controlo da validade das certidões da situação tributária e contributiva dos 

fornecedores da DRAPS; 

 Verificação das publicações no JORAM de interesse para a DRAPS. 
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4.3.3 Unidade de Gestão de Serviços Periféricos  

 

 

4.4  Gabinete de Apoio ao Colaborador - GAC 

 

4.4.1 Objectivos e estratégias 

 Acção Social 

a) OBJECTIVOS 

 Promover o GAC e relembrar os seus objectivos junto dos colaboradores; 

 Incentivar a procura do GAC sempre que necessitarem de apoio social, 

psicológico e jurídico; 

 Alargar o apoio prestado pelo Gabinete junto de outros serviços da 

administração pública desta ilha; 

 Fomentar as relações interpessoais entre os colaboradores, chefes e 

responsáveis, de forma a desenvolver a coesão entre os mesmos; 

 Aumentar os níveis de motivação dos trabalhadores; 

 Reconhecer e valorizar o desempenho destes profissionais; 

 Promover a socialização entre os colaboradores dos diferentes serviços; 

 Incentivar à coesão, boa disposição e convívio; 

 Desenvolver o espírito de partilha de conhecimentos e experiências; 

 Contribuir para a prevenção, saúde e bem-estar dos colaboradores e 

respectivo agregado familiar, incentivando à realização de exames 

periódicos, de forma a evitar problemas de saúde mais complexos; 

 Incentivar a hábitos de lazer saudáveis; 

 Promover o património da Ilha aos colaboradores e ao seu agregado familiar; 

 Capacitar os trabalhadores de conhecimentos e informações  necessárias 

para detectarem eventuais sinais de problemas de carácter social, de modo a 

prevenir e incentivar à sua denúncia, caso assim o exija; 

 Habilitar os colaboradores de ferramentas indispensáveis para o uso 

consciente e adequado da internet. 

 

b) ESTRATÉGIAS 
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 Visitar uma vez por mês os serviços afectos ao GAC para promover o Gabinete 

e incentivar a sua procura; 

 Contactar organismos públicos e / ou privados para rerquerer recursos 

humanos especializados em matérias que os nossos serviços não dispõem, de 

forma a concretizar determinadas actividades; 

 Criar equipas para colaborarem na organização de eventos determinados no 

Plano de Actividades deste ano; 

 Determinar espaços para a realização das actividades e respectivas entregas 

de prémios; 

 Elaborar listas com o número de colaboradores a participar nas diferentes 

actividades; 

 Divulgar as actividades através de cartazes, email e / ou circular; 

 Elaborar regulamentos para os concursos a desenvolver; 

 Convidar diferentes entidades públicas e / ou privadas para participarem 

como membros do júri do(s) concurso(s) a realizar ao longo do ano; 

 Recolher patrocínios para premiar os primeiros classificados das actividades e / 

ou concursos. 

 

c) RECURSOS HUMANOS 

 

 Assistente Social 

 Psicólogo 

 Engenheiro de Informática 

 Enfermeiro 

 Chefe de Cozinha 

 Chefe de Bar 

 Carpinteiro 

 Trabalhador Rural 
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d) ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

 

ACTIVIDADE DESTINATÁRIO FINALIDADE 
DATA 

PREVISTA 

Reunião para avaliação 

das necessidades e/ou 

recursos da Horta Social 

Utilizadores da 

Horta Social 

Levantamento das 

necessidades e outras 

questões inerentes à Horta 

a defenir 

Rastreio: tensão arterial, 

diabetes e colesterol 

Colaboradore

s e agregado 

familiar 

Sensibilizar o colaborador e 

os seus familiares para a 

importância da prevenção 

da saúde 

a defenir 

Passeio pelo Túnel da 

Capela de Nossa Senhora 

da Graça 

Colaboradore

s e agregado 

familiar 

Promover a socialização 

entre os colaboradores dos 

diferentes serviços, saúde e 

bem-estar 

a defenir 

Comemoração “O Dia do 

Colaborador” 

Colaboradore

s 

Fomentar a confiança entre 

os colaboradores e a 

administração pública 

a defenir 

Acção de sensibilização 

sobre o Bullying 

Colaboradore

s 

Sensibilizar para a 

problemática do Bullying 
a defenir 

Acção de sensibilização 

“Cuidados a ter com a 

internet” 

Colaboradore

s 

Sensibilizar os colaboradores 

para os cuidados a ter com 

o uso da internet 

a defenir 

Concurso “O talhão do 

ano” 

Utilizadores da 

Horta Social 

Dinamizar o espaço e 

promover a socialização 

entre os utilizadores da 

Horta Social 

a defenir 

Acção de sensibilização 

sobre violência doméstica 

Colaboradore

s 

Sensibilizar para o 

fenómeno da violência 

doméstica 

a defenir 

Concurso “A melhor iguaria 

de Natal” 

Colaboradore

s 

Promover a socialização e o 

convívio entre os 

colaboradores; 

a defenir 

 

 

Saúde e bem-estar 



 

Plano de Actividades 2016   26 

 

 

a) OBJECTIVOS 

 

 Promover hábitos de vida saudável incluindo uma cultura activa; 

 

 Valorizar a prática de actividade física regular como medida preventiva de 

riscos para a saúde; 

 

 Propor actividades individuais e em grupos que auxiliem na prevenção / 

diminuição do stresse; 

 

 Combater o sedentarismo dos trabalhadores; 

 

 Proporcionar momentos de alegria durante as actividades; 

 

 Consciencializar os trabalhadores para a importância de uma alimentação 

saudável; 

 

b) ESTRATÉGIAS 

 

 Promover um leque variado de actividades atractivas; 

 

 Afixar cartazes de modo a divulgar todas as actividades ao longo do ano; 

 

 Explorar a qualidade espacial (Pavilhão Multiusos do Porto Santo); 

 

 Dinamizar o espaço florestal (criar circuito) de modo a qualquer trabalhador 

poder praticar actividade física ao ar livre; 

 

 Realizar rastreio aos trabalhadores (exemplo: identificar o índice de massa 

corporal (IMC); 

 

 Elaborar folheto informativo de maneira a alertar para a importância da 

actividade física e seus benéficos; 

 

 Dinamizar uma actividade global sobre a importância dos alimentos, quais os 

que se deve ingerir em maior quantidade e os que devemos evitar; 

 

 Criar um ambiente positivo durante as actividades entre todos os trabalhadores; 

 

 Elaborar questionário de modo a perceber a satisfação dos trabalhadores com 

as actividades implementadas, aberto a sugestões. 

 

 

c) RECURSOS HUMANOS 

 

 Professor para as aulas de grupo; 
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 Árbitros e oficiais de mesa para os jogos de futsal; 

 

 Trabalhadores da área da carpintaria e serralharia; 

 

 Jardineiros. 

 

d) ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

MÊS ACTIVIDADE 

Janeiro 

 Requisitar o espaço pretendido para as actividades 

 Apresentar projecto do Circuito na zona Florestal; 

 Divulgar através de cartazes e recolher inscrições para as 

actividades a iniciar no mês de Fevereiro;   

Fevereiro 

 Dar início ao Torneio de Futsal (Homens); 

 Iniciar semanalmente uma aula de grupo, no pavilhão multiusos 

(Mulheres); 

 Divulgar através de cartazes e recolher inscrições para as 

actividades a desenvolver em Março;  

Março 

 Implementar o circuito na zona florestal com o apoio dos recursos; 

 Elaborar folheto informativo sobre a importância da actividade 

física e os benefícios para a saúde; 

 Organizar uma caminhada, volta ao Pico do Facho. 

Abril 

 

 Sensibilizar para a importância da alimentação saudável (jogos 

lúdicos);  

 Divulgar através de cartazes e recolher inscrições para as 

actividades a desenvolver em Abril; 

Maio 

 

 Dar a conhecer a todos os trabalhadores o circuito na zona 

florestal; 

 Divulgar através de cartazes e recolher inscrições para as 

actividades a desenvolver em Junho; 

Junho 

 Encerrar as actividades semanais dos trabalhadores, aulas de grupo 

e futsal; 

 Realizar caminhada à Terra Chã, seguindo-se de um lanche 

convívio; 

Julho  Elaborar questionário de satisfação das actividades implementadas; 

Agosto 

Setembro 
 Retomar as actividades iniciadas em Fevereiro; 
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4.4.2  Considerações finais  

 

O actual PA teve como intuito programar estrategicamente, as actividades a desenvolver 

durante o ano 2016. Assim, neste documento evidenciaram-se actividades previstas no 

Plano de Actividades do GAC tendo em consideração os objectivos definidos, bem como 

os níveis de execução apurados atendendo aos constrangimentos económico-financeiros 

decorrentes da crise generalizada que se faz sentir no país.  

 

As actividades programadas evidenciam um processo reflexivo e uma abordagem 

integrada para a prossecução das políticas da DRAPS, num ambiente institucional 

empenhado e eficiente. 

  

Este Plano não pretende ser estanque e prevê alterações ao longo do ano, em virtude da 

imprevisibilidade inerente a uma planificação deste género, e uma vez que não dispomos 

de todos os recursos e meios necessários para a execução da mesma, havendo 

necessidade de recorrer à colaboração de serviços e técnicos externos à DRAPS. 

 

Relativamente às condições operacionais do PA do GAC será de investir na maior eficiência 

e eficácia dos meios disponíveis. 

 

Valorizaremos o apoio prestado na intervenção realizada pelo GAC, cujo papel é 

determinante para a vitalidade e melhoria do serviço deste Gabinete e restantes serviços, 

definido numa dinâmica de trabalho em equipa com a certeza que apenas com a 

disponibilidade de todos é possível organizar actividades que vão de encontro às 

necessidades e expectativas dos colaboradores. 

 

Todo este instrumento de trabalho deve garantir que a organização e gestão deste PA 

sejam orientadas numa perspectiva sistémica, ou seja, que cada sector desta instituição se 

reconheça e reconheça o seu trabalho como parte de um todo, construído de forma 

colectiva e com base em objectivos comuns. 

 

 

 

 

 

4.5 Cantina da Administração Pública do Porto Santo - CAPPS 

 

 

4.5.1 Objectivos 

 

 Aquisição de produtos alimentares para a confecção das refeições; 
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 Assegurar a confecção diária das refeições; 

 

 Acondicionar os produtos alimentares nos sistemas de refrigeração e 

congelação; 

 

 Assegurar a higiene e segurança na confecção das refeições; 

 

 Assegurar a aquisição dos produtos de higiene e limpeza; 

 

 Assegurar a aquisição de pequenos utensílios que necessitem de ser 

substituídos; 

 

 Assegurar a higiene e segurança nos espaços da cantina (cozinha, 

arrecadação, lavabos e sala de refeições). 

 

 

 

 

4.6  Casa Colombo -  Museu do Porto Santo 

 

 

4.6.1 Introdução 

 

 O presente documento define as atividades a desenvolver pela instituição no quadro 

estratégico e operacional dos seus objetivos. Procura-se a satisfação e interesse dos vários 

públicos, dando sentido à missão institucional.  

 

 

 

4.6.2 Missão 

A Casa Colombo – Museu de Porto Santo tem como missão a conservação, o estudo 

e a divulgação do património artístico, histórico e cultural à sua guarda, bem como, a 

promoção de exposições temporárias e outros eventos que se enquadrem no contexto da 

instituição. 

 

4.6.3 Enquadramento 

 

O museu é um organismo público orientado pelos seguintes objetivos: 
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 a) Inventariar, catalogar e classificar todas as espécies que constituam os seus 

patrimónios e zelar pela sua conservação e segurança; 

 b) Propor a aquisição de novas espécies que possam enriquecer o respetivo acervo 

museológico; 

 c) Apresentar aos seus públicos, de forma sistematizada e pedagógica, as coleções 

postas à sua guarda; 

 d) Divulgar o respetivo acervo através de ações educativas, de eventos e atividades; 

 e) Colaborar e trabalhar em parceria com entidades públicas e privadas, em 

especial com outras unidades museológicas nacionais e internacionais, a fim de promover a 

troca de experiências, o conhecimento e o contacto com os mais variados públicos. 

 

4.6.4 Plano 

 

A Casa Colombo - Museu de Porto Santo é um serviço cuja supervisão está a cargo 

da DRAPS.  

O museu tem em atividade um serviço educativo cujo projeto visa (1) promover a 

mediação entre o Museu e todos aqueles que o procuram como instrumento pedagógico, 

(2) criar um outro olhar, a partir dos temas propostos pela exposição permanente, 

suscitando o despertar da emoção estética e a curiosidade por novas experiências.  

 

Ficha de Atividades 

Casa Colombo Museu de Porto Santo 
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