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RESULTADO PESO DESVIO

00.01 0,0 30%

Ind. 1 80%
Relatório de
Atividades 100%

00.02 0,0 40%

Ind. 2 100% Registo 
Documental

35%

Ind. 3 95%
Registo 

Documental 30%

Ind. 4 100% Registo 
Documental

25%

Ind. 5 100%
Registo 

Documental 10%

00.03 0,0 30%

Ind. 6 95% Registo 
Documental

100%

00.04 0,0 100%

Ind. 7 90% Registo 
Documental

60%

Ind. 8 90% Registo 
Documental

40%

00.05 0,0 60%

Ind. 9 95% Registo 
Documental

60%

Ind. 10 85% Registo 
Documental

40%

00.06 0,0 40%

Ind. 11 85%
Mapa de controlo 

de 
formações

50%

Promover, avaliar e aperfeiçoar os processos técnicos, jurídicos, financeiros, 
contabilísticos e administrativos de suporte das políticas do GVP

Grau de cumprimento dentro do prazo administrativo superiormente 
estipulado

GABINETE DO VICE-PRESIDENTE

«definir, conduzir e executar a política regional nos domínios da: economia e empresas, finanças, assuntos fiscais, orçamento, coordenação geral dos fundos comunitários, Centro Internacional de Negócios
da Madeira, Inspeção das Atividades Económicas, Administração Pública, simplificação e modernização administrativa, transportes e acessibilidades, energia, apoio às empresas, qualidade, comunicações,
comércio, informática da Administração Pública, Inspeção de Finanças, património e serviços partilhados, planeamento regional e coordenação de políticas públicas, indústria e serviços, tesouro,
contabilidade, estatística, empreendedorismo, inovação e Registo Internacional de Navios da Madeira» (nº 1 do artigo 1º do Decreto Regulamentar Regional nº7/2018/M, de 14 de maio)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS :

EFICÁCIA PONDERAÇÃO : 40%

OBJETIVOS OPERACIONAIS :

INDICADORES

Classificação

CONCRETIZAÇÃO

Apoiar a definição e aplicação de políticas públicas no âmbito de atuação da VP, através da criação de instrumentos de planeamento em linha com a 
programação financeira e resultados esperados

Otimizar a gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos   

Reforçar o apoio técnico-jurídico, a nível da administração direta da VP e do setor público empresarial 

Garantir o cumprimento dos procedimentos em vigor, que assegurem a correta tomada de decisão, em tempo útil

Nº de inscritos em pelo menos uma ação de formação

PONDERAÇÃO : 20%
Avaliar o sistema de informação e documentação acumulada em arquivo

Nº de respostas dadas em face das solicitações

Tempo médio de permanência de documentos em trâmite

QUALIDADE

PONDERAÇÃO : 40%

Quadro de Avaliação e Responsabilização 

 Promover a qualidade da prestação dos serviços, através da melhoria contínua dos mesmos

Produção de relatório de avaliação aprovado pelo ABM

Nº de unidades eliminadas

Melhorar os níveis de qualificação e satisfação dos trabalhadores 

Taxa de execução das atividades mencionadas no Relatório de Atividades

Nº de pareceres e informações no prazo máximo de 10 dias após receção do 
solicitado

Atualização permanente das bases de dados e ficheiros

Atualização permanente do registo e controlo de assiduidade

EFICIÊNCIA

Cumprir os prazos de resposta às solicitações de entidades internas e externas

Garantir, atempadamente, os atos relativos a mudanças obriga-tórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão 
dos seus trabalhadores

Data do processamento, aos trabalhadores, da valorização remuneratória

Garantir, coordenar e acompanhar os intrumentos inerentes aos recursos 
financeiros, patrimoniais, contabilísticos, jurídicos e administrativos


