
Areas internas Planeado Executado Desvio

Divisão de Gestão Administrativa e Financeira 26

Divisão de Gestão de Manutenção e Instalações 68

Divisão de Gestão de Recursos Naturais 38

TOTAL GERAL 132

Orçamentado Realizado Desvio

Orçamento de Funcionamento:

Orçamento 2 620 568,00

Investimento:

PIDDAR 40 002,00

Fundos Comunitários 34 001,00

QUAR
OBJECTIVOS - 2016

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS FINANCEIROS (euros) 



INDICADORES MÉTRICAS DESCRIÇÃO DO INDICADOR FONTE DE VERIFICAÇÃO

Abertura de um Polo de Emprego no mês Junho Abertura de um Polo de Emprego no mês Junho
Verificar se a abertura do novo Polo de Emprego decorreu na

data planeada.
Relatório Trimestral do Polo de Emprego

N.º de atendimentos prestados trimestralmente N.º de atendimentos prestados trimestralmente
Avaliar o total de atendimentos prestados trimestralmente, de

modo a verificar a adesão a este Polo de Emprego.
Relatório Trimestral do Polo de Emprego 

N.º de utentes activos inscritos no Polo N.º de utentes activos inscritos no Polo

Calcular o número de utentes inscritos no Portal "Empregar" do

Polo de Emprego, durante o periodo de um ano de atividade,

permitindo realizar uma avaliação sobre o número de

desempregados que procuram emprego.

Relatório Trimestral do Polo de Emprego 

Nº de reclamações realizadas anualmente Nº de reclamações realizadas anualmente Avaliar o atendimento prestado no Polo de Emprego. Relatório Anual do Polo de Emprego 

Taxa de execução das obras planeadas referente 

às Levadas e às Linhas d' Água

Taxa de execução das obras planeadas para as 

Levadas e Linhas d' Água

Avaliar a taxa de execução das obras, com base no orçamento

disponível para o ano em vigor. 
Relatório de Actividades da DGMI

Tempo médio das obras de recuperação das 

Levadas

Tempo médio das obras de recuperação das 

Levadas

Medir o número de dias referentes às obras recuperação das

Levadas
Relatório de Actividades da DGMI

Tempo médio das obras de recuperação das 

Linhas d 'Água

Tempo médio das obras de recuperação das 

Linhas d 'Água

Medir o número de dias referentes às obras recuperação das

Lihas d' Água
Relatório de Actividades da DGMI

N.º de trabalhadores nas obras de recuperação 

das Levadas

N.º de trabalhadores nas obras de recuperação 

das Levadas

Avaliar o número de trabalhadores afetos às obras de

recuperação das Levadas
Relatório de Actividades da DGMI

N.º de trabalhadores nas obras de recuperação 

das Linhas d' Água

N.º de trabalhadores nas obras de recuperação 

das Linhas d' Água

Avaliar o número de trabalhadores afetos às obras de

recuperação das Linhas d' Água
Relatório de Actividades da DGMI

Nº de reclamações registadas anualmente 

referente às Levadas

Nº de reclamações registadas anualmente 

referente às Levadas

Avaliar a eficácia das obras realizadas nas Levadas durante o

ano
Relatório de Atividade da DRAPS

Nº de reclamações registadas anualmente 

referentes às Linhas d 'Água

Nº de reclamações registadas anualmente 

referentes às Linhas d 'água

Avaliar a eficácia das obras realizadas nas Linhas d'Agua

durante o ano
Relatório de Atividade da DRAPS

Taxa de execução do Plano de Formação Taxa de execução do Plano de Formação
Verificar a taxa de cumprimento do Plano de Formação definido 

para o ano .
Relatório de Atividade da DRAPS

Manter o Sistema de Gestão da Qualidade da 

DRAPS

Manter o Sistema de Gestão da Qualidade da 

DRAPS

Constatar se o Sistema de Gestão da Qualidade se se

apresenta eficaz na sua totalidade, face ao âmbito da

certificação e consolidado face às práticas desenvolvidas neste

ciclo de auditorias da Entidade Certificadora.

Relatório de Auditoria Externa

Taxa de cumprimento do Painel de Indicadores 

definido no SGQ

Taxa de cumprimento do Painel de Indicadores 

definido no SGQ

Avaliar se os indicadores definidos estão a ser cumpridos, e se

requerem alteração na metodologia de monotorização.

Relatório de Revisão do Sistema de Gestão 

da Qualidade 

N.º de Não Conformidades Maiores provenientes 

da auditoria externa

N.º de Não Conformidades Maiores provenientes 

da auditoria externa

Avaliar a eficácia das ações corretivas implementadas em

resposta a não conformidades identificadas em auditorias

anteriores e/ou reclamações.

Relatório de Revisão do Sistema de Gestão 

da Qualidade 

QUAR 
 OBJECTIVOS - 2016



Missão:  

OE I Aumentar os níveis de satisfação dos nossos clientes (população)

OE II Aumentar as valências e a qualidade de serviço

OE III Continuar a renovação do património edificado no Porto Santo

Superou Atingiu
Não 

atingiu

EFICÁCIA 40%

De modo a apoiar na inserção ou reinserção de

jovens e adultos desempregados desta ilha, no

mercado de trabalho, em cooperação e

articulação com o IEM, IP-RAM, pretende-se

abrir um Polo de Emprego.

OE I e OE II 50% 50%

Recuperação das Levadas e das Linhas d' Água OE I e OE III 50% 50%

EFICIÊNCIA 40%

Candidatura para certificação da DRAPS como

Entidade Formadora.
OE I e OE II 50% 50%

QUALIDADE 20%

Manter a certificação do Sistema de Gestão da

Qualidade da DRAPS.
OE II 80% 80%

Numero de Não Conformidades Maiores (NCM). OE II 20% 20%

RESULTADOS AGREGADOS

Peso 40%

Resultado dos objectivos

Peso 40%

Resultado dos objectivos

Peso 20%

Resultado dos objectivos

 ANO META

QUAR  

OBJECTIVOS 2016

A DRAPS tem por Missão supervisionar e coordenar com os serviços do Governo Regional na ilha de Porto Santo, articulando a sua actividade com os demais serviços do executivo Regional.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo

PONDERAÇÃO DESVIOPESO RESULTADO

CLASSIFICAÇÃO

1- Manter o Sistema de Gestão da Qualidade

2- Taxa de cumprimento do Painel de Indicadores

OBJECTIVOS 

ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO) ANO 2015INDICADORES

1- Abertura de um Polo de Emprego no mês Junho

2- N.º de atendimentos prestados trimestralmente

3- N.º de utentes activos inscritos no Polo

4- Nº de reclamações realizadas anualmente

1- Taxa de execução do Plano de Formação

1- Taxa de execução das obras planeadas 

2- Tempo médio das obras 

3- N.º de trabalhadores nas obras de recuperação 

4- Nº de reclamações registadas anualmente 

1- N.º de Não Conformidades Maiores provenientes da 

auditoria externa

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Avaliação Final do Serviço

Contribuição para a avaliação final Quantitativa Qualitativa


