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MENSAGEM DO SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA 

Estou na política porque gosto de realizar, de fazer. De trabalhar para o coletivo. Para o 

bem-comum.  

Acredito na capacidade empreendedora das empresas e dos empresários desta Região. 

Na sua vontade de transformar as adversidades aparentes em vantagens competitivas, 

no seu desejo de criar emprego e riqueza, de inovar, de serem competitivos, de fazer 

mais e melhor, todos os dias. Acredito na força do associativismo, na formação dos mais 

jovens e dos mais velhos. 

A pandemia que atravessamos mostrou-nos que não podemos ceder ao conformismo, 

ao imobilismo e às verdades feitas. 

Enquanto Secretário Regional com a tutela da Economia, estou absolutamente seguro 

de que o plano que aqui apresentamos é sólido, coerente, robusto e responde aos 

desafios que temos pela frente. 

Quero ser a pessoa menos importante de uma Secretaria Regional, que se assume como 

um veículo de ajuda à Economia e aos empresários da Madeira. 

 

 

Rui Miguel da Silva Barreto  

Secretário Regional de Economia 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano de Atividades (PA) para 2020 da recentemente criada Secretaria Regional de Economia 

constitui um relevante instrumento de gestão e foi elaborado em conformidade com o previsto 

no Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de setembro1 e a Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro2, que 

conjuga o PA com os princípios do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública). 

Trata-se de um documento de cariz operacional que reflete na sua conceção as orientações e 

medidas contidas no XIIIº Programa do Governo Regional da Madeira 2019-2023. 

Neste âmbito, a Secretaria Regional de Economia, adiante designada de SREM, apresenta 

através do seu Gabinete (GSREM), o Plano de Atividades para o ano 2020 com o objetivo de 

apresentar as orientações estratégicas e o conjunto de objetivos e atividades relevantes a 

desenvolver tendo em conta a sua Missão e atribuições.  

O presente Plano de Atividades assume como desígnio fundamental atingir elevados padrões de 

desempenho, apostando numa gestão eficaz dos recursos disponíveis - humanos, financeiros, 

patrimoniais e tecnológicos – contribuindo para a melhoria dos níveis de eficiência e para o 

aumento dos níveis de eficácia na consecução dos objetivos da SREM. 

Este Plano constitui a peça de gestão fundamental, na qual se encontram identificados os 

principais objetivos da SREM e a forma como os mesmos devem ser alcançados, servindo como 

um referencial imprescindível à orientação dos esforços individuais e coletivos. 

A SREM identifica neste documento as principais orientações estratégicas e operacionais que irá 

prosseguir durante 2020, apresentando igualmente, de forma estruturada, as principais 

atividades e correspondentes indicadores e metas que concorrem para a realização dos 

objetivos estratégicos e operacionais. 

O Plano de Atividades integra ainda uma breve caracterização das atribuições da SREM e dos 

elementos mais relevantes no que respeita aos seus recursos humanos e financeiros. Este Plano 

constitui uma importante base referencial para a definição dos objetivos individuais dos 

colaboradores no domínio do processo de avaliação do respetivo período (2020-2021). 

A elaboração do presente Plano é tributária dos contributos de todas as Unidades Orgânicas 

Nucleares, que configuraram a matéria-prima de construção deste importante referencial de 

atividades a desenvolver em 2020. 

Sendo um importante instrumento do ciclo anual de gestão, o Plano de Atividades é também 

uma ferramenta de planeamento flexível, e por isso, ajustável às medidas corretivas que se 

venham a verificar como necessárias ao longo do ano e que sejam evidenciadas no âmbito do 

acompanhamento permanente, através de monitorizações trimestrais de desempenho, a que o 

Plano estará sujeito. 

                                                      
1 Publicado no Diário da República nº 225, I Série - A 
2 Publicado no Diário da República n.º 250, 1º Suplemento, I Série 
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O PA coaduna-se forçosamente com a avaliação de desempenho dos serviços, prevista no 

Decreto Legislativo Regional (DLR) nº 27/2009/M, de 21 de agosto3, alterado pelo DLR nº 

12/2015/M, de 21 de dezembro4, realiza-se de acordo com os parâmetros de eficácia, eficiência 

e qualidade. Na sequência das Circulares nºs 1 e 2 da DRAPMA, de 2019, o QUAR5 inclui um 

objetivo respeitante à operacionalização, atempada, dos atos respeitantes a mudanças 

obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão dos 

trabalhadores do GSREM. 

  

                                                      
3 Publicado no Diário da República nº 162, I Série 
4 Publicado no Jornal Oficial nº 201, I Série 
5 Quadro de Avaliação e Responsabilização 
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1. A SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 8 -A/2019/M, de 19 de novembro6, que aprovou a 

organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira e revoga o Decreto 

Regulamentar Regional n.º 13/2017/M, de 7 de novembro, prevê, na alínea c) do artigo 1.º, a 

Secretaria Regional de Economia (SREM) na estrutura orgânica do Governo Regional.  

A esta Secretaria Regional são cometidas atribuições, anteriormente parte das competências da 

então designada Vice-Presidência do Governo Regional, sobre os setores da economia e 

empresas, comércio, serviços, metrologia, indústria, energia, fomento do empreendedorismo, 

da competitividade e da inovação empresarial, promoção e captação do investimento privado e 

da internacionalização empresarial, inspeção das atividades económicas, mecanismos de apoio 

e de resolução de conflitos de consumo, apoio às empresas, qualidade, transportes e mobilidade 

terrestre,  

O Planeamento da atividade da Secretaria Regional de Economia obedece à seguinte 

abordagem: 

Figura 1 – Planeamento da atividade da SREM 

 

 

  

                                                      
6 Publicado no Diário da República nº 251, I Série 

Objetivos 
Estratégicos

Objetivos 
Operacionais

Indicadores e 
Metas

Afetação de 
Recursos 
Humanos

Objetivos 
individuais

Plano de Atividades e Orçamento Fichas de Avaliação

Quadro de Avaliação e Responsabilidade (QUAR)

(Objetivos de Desempenho-Chave)
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1.1 - Enquadramento Institucional 

MISSÃO  

A SREM tem por missão definir, coordenar, executar e avaliar a política regional nos setores da 

economia e empresas, comércio, serviços, metrologia, indústria, energia, fomento do 

empreendedorismo, da competitividade e da inovação empresarial, promoção e captação do 

investimento privado e da internacionalização empresarial, inspeção das atividades económicas, 

apoio às empresas, qualidade e transportes e mobilidade terrestre. 

VISÃO  

Ser um Organismo próximo dos agentes económicos, ao serviço da economia e das empresas, 

que promova o crescimento da produtividade e o desenvolvimento económico e social regional 

de forma sustentada, articulada e equilibrada, num território socialmente coeso, competitivo e 

sustentável. 

VALORES 

Inovação: Capacidade de antecipar e implementar soluções inovadoras que respondam às 

necessidades dos stakeholders, adotando as melhores práticas de gestão com vista a transformar 

oportunidades em soluções. 

Responsabilidade: Compromisso de prestação de um serviço público em conformidade com a lei, 

elevada qualidade técnica, tempestividade e dever de responder pela sua ação no âmbito do 

cumprimento da sua missão. 

Transparência: Garantir a prestação pública de contas da SREM, através de processos simplificados de 

comunicação clara, relevante, precisa e atualizada. 

Cooperação: Capacidade para desenvolver parcerias ativas regionais, nacionais e transnacionais, que 

acrescentam valor à Região. Construir um espírito de equipa, com base em práticas de igualdade, 

integridade, respeito mútuo e ética profissional. 

Atribuições da SREM 

a) Promover a execução das políticas definidas para as áreas do comércio, serviços, 

metrologia, indústria, energia, fomento do empreendedorismo, da competitividade e da 

inovação empresarial, promoção e captação do investimento privado e da 

internacionalização empresarial, inspeção das atividades económicas, apoio às empresas, 

qualidade, transportes e mobilidade terrestre; 

b) Coordenar a definição das linhas estratégicas e a formulação dos sistemas e instrumentos 

regionais de dinamização e valorização do tecido empresarial, bem como promover a 

execução transversal das políticas definidas para as áreas da inovação, 

empreendedorismo e apoio às empresas; 

c) Definir e implementar políticas e instrumentos de incentivo e suporte ao 

desenvolvimento de projetos empresariais empreendedores, assim como contribuir para 
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uma cultura empresarial de inovação, criatividade e aplicação prática de novos 

conhecimentos; 

d) Contribuir para o desenvolvimento do meio empresarial regional, gerindo e 

disponibilizando de forma integrada, coordenada e descentralizada os apoios diretos e 

indiretos ao investimento, financiamento, funcionamento e internacionalização, com o 

objetivo de fortalecer e valorizar as estruturas empresariais da Região Autónoma da 

Madeira, com particular incidência nas micro, pequenas e médias empresas; 

e) Promover e desenvolver, no âmbito das linhas estratégicas aplicáveis ao setor económico 

e dos respetivos planos de ação, medidas favoráveis à competitividade das empresas 

regionais, a nível nacional e internacional; 

f) Assegurar os meios indispensáveis ao funcionamento do Centro de Arbitragem de 

Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira; 

g) Contribuir para a formulação de linhas estratégicas que promovam o desenvolvimento 

sustentado, articulado e equilibrado dos setores da economia e empresas, comércio, 

serviços, metrologia, indústria, fomento do empreendedorismo, da competitividade e da 

inovação empresarial, promoção e captação do investimento privado e da 

internacionalização empresarial, inspeção das atividades económicas, apoio às 

empresas, qualidade, transportes e mobilidade terrestre; 

h) Promover a coordenação do setor dos transportes terrestres e a sua complementaridade 

nos seus diversos modos, bem como a sua competitividade e articulação com os demais 

setores, com a finalidade de melhorar a satisfação dos utentes e o desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira; 

i) Promover a gestão e a modernização das infraestruturas de transportes terrestres; 

j) Promover a regulação e fiscalização dos setores tutelados. 

1.2 - Estrutura Organizacional 

No sentido de cumprir com a sua Missão, a SREM prossegue as suas atribuições por intermédio 

de um conjunto de serviços que integram a administração direta, indireta e outras entidades 

integradas no setor empresarial da RAM.  

A tabela seguinte mostra a subdivisão dos respetivos serviços: 

Serviços da Administração direta 
Serviços da Administração 

indireta 
Setor Empresarial da RAM e 

Entidades Tuteladas 

Gabinete da SREM 
Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP-RAM 

Madeira Parques Empresariais, 
Sociedade Gestora, S.A. 

Direção Regional da Economia e 
Transportes Terrestres 

 
Horários do Funchal – 
Transportes 
Públicos, S.A. 

Autoridade Regional das 
Atividades Económicas 

 
Startup Madeira – More Than 
Ideas, Lda. 
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Invest Madeira – Estrutura de 
Missão 

  

1.3 - Gabinete do Secretário Regional de Economia 

O Gabinete do SREM tem como missão coadjuvar o Secretário Regional de Economia (SREM) no 

cumprimento das suas funções, assegurando o planeamento e os distintos apoios nas áreas 

técnica, estratégica, jurídica, financeira e administrativa, necessários ao exercício das suas 

competências. 

O Gabinete é composto pelos membros do Gabinete nos termos do disposto no artigo 13.º 

Decreto Regulamentar Regional n.º 8 -A/2019/M, de 19 de novembro, a designar por despacho 

do Secretário Regional, compreendendo, ainda, as unidades orgânicas que funcionam sob a sua 

direta dependência. 

O GSREM é coordenado pelo Chefe de Gabinete, que representa o SREM e que exerce, por 

despacho deste, as competências delegadas. Nas suas ausências e impedimentos, o Chefe do 

Gabinete é substituído pelo Adjunto ou membro do gabinete para o efeito designado pelo 

Secretário Regional. 

1.3.1 - Atribuições do Gabinete da SREM  

• Apoiar técnica, estratégica, jurídica, financeira e administrativamente o SREM; 

• Garantir o funcionamento harmonioso e concertado dos órgãos e serviços que integram 

a SREM; 

• Assegurar o expediente do GSREM, nomeadamente a interligação da SREM com os 

demais departamentos do GR; 

• Preparar e coordenar os assuntos a submeter a despacho do SREM; 

• Promover boas práticas de gestão de documentação nos serviços e organismos da SREM 

e proceder à recolha, tratamento e conservação dos arquivos; 

• Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover, de forma 

permanente e sistemática, a inovação, a modernização e a política de qualidade no 

âmbito do GSREM e; 

• Assegurar a articulação com os serviços da SREM com competências nestas áreas; 

• Assegurar o desenvolvimento das atribuições conferidas à Unidades de Gestão a que se 

refere o nº4 do artigo 12º do Decreto Regulamentar Regional nº 13/2017/M, de 7 de 

novembro; 

• Exercer as demais funções que lhe forem cometidas e ou delegadas pelo SREM. 

A organização interna do Gabinete obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, 

compreendendo unidades orgânicas nucleares e flexíveis e serviços ou áreas de coordenação, a 

aprovar nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado 
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pelos Decretos Legislativos Regionais nºs. 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro 

e 42 -A/2016/M, de 30 de dezembro. 

Através da Portaria n.º 40/2020, constante do JORAM nº 31, I Série de 19 de fevereiro, 

complementada pelo Despacho n.º 105/2020, constante do JORAM nº 55, II Série, de 19 de 

março, foi publicada a organização interna do GSREM, sendo que, por intermédio destas, serão 

materializados os objetivos delineados para o ciclo de gestão 2020. 

Unidades Orgânicas 
Nucleares 

Missão 

Unidade de Gestão  

Assegurar de modo centralizado o tratamento de todas as matérias contabilísticas, 
orçamentais, financeiras e patrimoniais, dos serviços simples, integrados, serviços e 
fundos autónomos e entidades que integram o universo das administrações públicas em 
contas nacionais e articulação direta entre os diversos departamentos e a Direção 
Regional do Orçamento e Tesouro, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares, no âmbito do controlo orçamental e financeiro. 

Gabinete Jurídico 
Coordenar e assegurar a consulta e apoio jurídico da SREM, com funções de mera 
consultoria jurídica. 

Gabinete de Recursos 
Humanos 

Assegurar a gestão de recursos humanos da SREM e promover a uniformização e 
harmonização dos procedimentos nessa área. 

Gabinete de 
Estratégia e 
Planeamento (GEP) 

Prestar apoio técnico na definição de políticas públicas na área de intervenção da SREM, 
no planeamento estratégico e operacional, e respetivo acompanhamento e avaliação 
em colaboração com os demais serviços. 

Centro de Arbitragem 
de Conflitos de 
Consumo (CACC) 

informar consumidores e agentes económicos dos seus direitos e deveres na resolução 
de conflitos de consumo (aquisições de bens e serviços); 
Dirimir os conflitos de consumo (consumidores/empresas) de forma célere e idónea 
através de meios alternativos como a conciliação e a arbitragem. 

Unidades Orgânicas 
Flexíveis 

Missão 

Divisão Financeira e 
Patrimonial; 

Assegurar de modo centralizado a execução orçamental dos serviços da SREM. 

Divisão de Apoio à 
Gestão, Expediente e 
Arquivo. 

Apoiar a gestão, assegurar a execução do expediente geral e arquivo, a gestão 
documental, o envio de diplomas para publicação e a divulgação de toda a 
documentação, desde que solicitada, junto dos serviços dependentes da SREM. 
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Figura 2 - Organograma da Secretaria Regional de Economia 

 

2. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS 

2.1 - Contexto e articulações institucionais 

A SREM promove o planeamento das políticas publicas e atividades da área da Economia regional, 

bem como o acompanhamento da programação da atividade dos seus serviços e organismos. 

Garante a implementação e execução de medidas globais relacionadas com a informação de 

gestão, assegurando a articulação com os organismos tutelados e demais organismos da área da 

Economia. 

Define e organiza um sistema integrado de planeamento e indicadores de gestão necessários à 

caracterização dos recursos humanos da área de tutela da Economia com vista à definição de 

políticas e à gestão provisional destes recursos. 

Elabora o balanço social da SREM e o dos serviços e organismos que integram a Prestação 

Centralizada de Serviços (PCS) bem como os instrumentos de apoio à implementação do ciclo 

anual de gestão, nomeadamente o Plano e o Relatório de Atividades. 

2.1.1 - Análise dos destinatários da atividade da SREM 

A SREM coordena a Política Publica do setor empresarial regional com o objetivo de reforçar a 

racionalidade económica e a sustentabilidade financeira dos investimentos públicos e privados 

apresentando, deste modo, uma esfera de stakeholders ampla e diversificada: 
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Grupo de stakeholders externos 

a) A gerir em proximidade: 

• Presidente do Governo/Conselho de Governo. 

• Administração Local 

• Setor Empresarial. 

• Associações e Confederações Empresariais. 

• Conselho Económico e da Concertação Social. 

• Entidades de Controlo Nacionais e Comunitárias. 

• Entidades de Gestão de fundos europeus. 

b) A manter satisfeitos 

• Atores relevantes e parceiros sociais. 

c) A manter informados 

• Empresários. 

• Beneficiários e potenciais beneficiários. 

• Instituições bancárias e financeiras. 

• Comunicação social. 

• Cidadãos. 

Grupo de stakeholders internos: 

a) A gerir em proximidade: 

• Adjuntos e técnicos especialistas. 

• Dirigentes. 

• Colaboradores. 

b) A manter satisfeitos 

• Organismos da Tutela direta e indireta da SREM. 

• Conselho Consultivo da Economia. 

Análise das Oportunidades, das Ameaças e das Forças e Fraquezas 

O diagnóstico do contexto externo e interno, com recurso à grelha SWOT da Tabela infra, reflete  

um contexto de criação da nova Secretaria Regional de Economia do atual XIII Governo Regional 

da Madeira a qual, trouxe desafios para 2020 aos que acresce a Crise Pandémica da COVID-19, 

um ano caracterizado por uma pressão exigente externa, que é superável através da bateria de 

pontos fortes identificados, apresentando um organismo que se afigura suficientemente capaz 

de suportar os desafios mais exigentes. 
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Grelha de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Equipa capaz, dinâmica e empenhada. 

Serviço recém-criado, com equipa recém-
constituída em fase de instalação física dos RH e 
organização interna dos serviços e dos novos 
procedimentos do GSREM. 

Recursos humanos qualificados e competentes. Comunicação interna ainda não uniformizada. 

Aptidão à mudança/ Capacidade de resiliência. 
Metodologias de trabalho em fase de 
implementação. 

Rede de parcerias e bom relacionamento com os 
stakeholders. 
 

 

Oportunidades Ameaças 

Conhecimento e proximidade física das 
instituições. 

Escassez de recursos financeiros /Orçamento 
regional reduzido. 

 
Desenvolver parcerias com entidades regionais, 
nacionais e internacionais no domínio do setor 
empresarial, orientada para atração de 
investimento direto estrangeiro (IDE). 

Falta de motivação dos colaboradores devido a 
medidas restritivas impostas (carreiras, vínculos, 
ADSE, reformas, …) 

Promover a inovação na gestão publica e a 
simplificação administrativa. 

Crise Pandémica da COVID 19 e o clima de grande 
incerteza e instabilidade socioeconómica. 

Reforçar a proximidade, fortalecendo os serviços 
públicos de proximidade. 

 

Aprofundar as medidas de conciliação da vida 
pessoal, profissional e familiar, através do 
teletrabalho e regimes de horário flexível. 

 

Acolher e implementar a opção pelo teletrabalho 
tanto a nível da organização interna dos serviços 
como a nível tecnológico. 

 

Desenvolver as competências dos trabalhadores 
através de formação contínua, para enfrentar 
desafios do futuro, enquadrando-as numa 
perspetiva de transferência do conhecimento 
intergeracional. 

 

Metodologia 

Conforme previsto na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabeleceu o Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), a avaliação 

do desempenho dos Serviços da Administração Pública assenta num Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR). 

O Plano de Atividades foi elaborado a partir da definição dos objetivos operacionais para a SREM 

e para as diversas unidades orgânicas, assim como dos respetivos indicadores e das metas a eles 

associadas, através de um processo interativo e em diálogo profícuo envolvendo designadamente 
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as chefias intermédias. Para o efeito, foi feito um levantamento prévio de todas as atividades que 

concorrem para alcançar os objetivos que os serviços se propõem atingir. 

Foram também tidas em consideração as orientações definidas pela Tutela, bem como as 

decorrentes da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado (LOE) 

para 2020, em particular as previstas no n.º 6 do artigo 16.º e no artigo 25.º. 

Alinhamento dos objetivos estratégicos da SREM com o Programa de Governo 

Enquanto entidade que coordena a definição das linhas estratégicas e a formulação dos sistemas 

e instrumentos regionais de dinamização e valorização do tecido empresarial, bem como 

promove a execução transversal das políticas publicas definidas para as áreas da inovação, 

empreendedorismo e apoio às empresas, desenvolveu o presente plano tendo em conta as suas 

atribuições e competências, bem como as prioridades e orientações do Programa do XIII Governo 

Regional da Madeira relativamente à superação dos bloqueios estruturais que caracterizam a 

economia regional conforme explicitadas no Programa do Governo, nas Grandes Opções do 

PIDDAR e na proposta de Orçamento da RAM para 2020. 

2.2 - Objetivos Estratégicos 

A SREM promove a inovação e executa políticas publicas de estímulo ao desenvolvimento 

empresarial, nomeadamente nas áreas do comércio, serviços, metrologia, indústria, energia, 

fomento do empreendedorismo, da competitividade e da inovação empresarial, promoção e 

captação do investimento privado e da internacionalização empresarial, inspeção das atividades 

económicas, apoio às empresas, qualidade, transportes e mobilidade terrestre. 

Objetivos Estratégicos (OE): 

OE 1 
Dinamizar e acompanhar as políticas publicas de desenvolvimento do setor empresarial 
regional de reforço à coesão económica e social da RAM. 

OE 2 Incentivar a competitividade, modernização e produtividade do tecido empresarial 

OE 3 Otimizar a gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos 

OE 4 
Reforçar o apoio técnico-jurídico, a nível da administração direta da SREM e do setor público 
empresarial 
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2.3 - Objetivos Operacionais (OP)  

Os objetivos operacionais (OP) para 2020 foram definidos tendo em conta os objetivos 

estratégicos (OE) do Gabinete, visando o alinhamento entre objetivos operacionais e estratégicos 

e identificando as unidades orgânicas responsáveis pela sua prossecução. Por último definiram-

se os indicadores, metas e respetivo peso relativo para cada objetivo operacional. 

Alinhamento dos Objetivos estratégicos (OE) e operacionais (OP) 

Cod. Vetores Objetivos Operacionais U
G

 

G
J 

G
R

H
 

D
FP

 

D
A

G
EA

 

G
EP

 

C
A

C
C

 

Objetivos 
Estratégicos 

QUAR 

OP 1 Eficácia 

Racionalizar e 
modernizar os 
procedimentos 

X X X X X X X OE 1; OE 3  X 

OP 2 Eficácia 

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

X X X X X X X OE 1; OE 2 X 

OP 3 Eficiência 

Operacionalizar, 
coordenar e monitorizar 
os instrumentos 
inerentes aos recursos 
humanos, financeiros, 
patrimoniais, 
contabilísticos, jurídicos 
e administrativos; 

X X X X X   X OE 4 X 

OP 4 Eficiência 

Promover a cooperação 
e as parcerias internas e 
externas; 

X X X X X X X OE 1; OE 2 X 

OP 5 Qualidade 

Desenvolver 
competências, integrar 
e valorizar os 
colaboradores;  

X X X X X X X OE 3  X 
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3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

3.1 - Recursos Humanos 

Para a prossecução das atividades planeadas para o ano de 2020, o mapa de pessoal da SREM 

prevê um total de 34 colaboradores, sendo a sua repartição por carreira/grupo profissional 

representada na Tabela infra. 

Postos de trabalho previstos para 2020 

Carreira/Cargo GSREM UJ GJ GRH DFP DAGEA GEP CACC 
Nº de 

colaboradores 

Chefe de Gabinete 1        1 

Adjunto do Gabinete 3        3 

Técnico 
Especialista 

6       
 

5 

Secretariado 2        2 

Direção Superior e 
intermédia 

 1 1 1 1 0 N/A7 1 5 

Técnico superior  1 3 0 0 0 1 2 3 

Assistente técnico  0 0 1 3 0 0 2 4 

Assistente operacional 3 0 0 0 0 0 0  0 

Total 15 2 4 2 4 0 1 5 34 

3.2 - Recursos Financeiros 

Em 2020, a SREM terá a responsabilidade de execução de um orçamento total de 36 156 513 €. 

Orçamento por Agrupamento de Despesa 

Tipologia de Despesa 
Dotação Corrigida 

2020 
Execução 

2020 
Grau de 

Execução 

DESPESAS CORRENTES 26 970 238   10 917 731   40% 

Despesas com Pessoal 5 989 763   2 314 380   39% 

Aquisição de Bens e Serviços 2 255 814   282 035   13% 

Transferências Correntes 3 191 261   726 009   23% 

Subsídios 14 649 561   7 593 640   52% 

Outras Despesas Correntes 2 405   51   2% 

Aquisição de Bens de Capital 881 434   1 617   0% 

DESPESAS DE CAPITAL 9 186 275   6 375 894   69% 

Transferências de Capital 8 721 275   5 910 894   68% 

Ativos Financeiros 465 000   465 000   100% 

TOTAL 36 156 513   17 293 625   48% 

                                                      
7 Gabinete sem direção atribuida. 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL 

 

18 

 

4. ATIVIDADES 

QUAR - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2020 

 

Secretaria Regional de Economia  

Missão: Ser um Organismo determinante no desenvolvimento integrado e sustentável da Economia Regional. 

Objetivos estratégicos (OE): 

OE 1 Dinamizar e acompanhar as políticas publicas de desenvolvimento do setor empresarial regional de reforço à coesão económica e social da 
RAM; 

OE 2 Incentivar a competitividade, modernização e produtividade do tecido empresarial; 

OE 3 Otimizar a gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos; 

OE 4 Reforçar o apoio técnico-jurídico, a nível da administração direta da SREM e do setor público empresarial. 

 Objetivos operacionais (OO):  2019 2020   Tolerância   Fonte de verificação  

Concretização 

Desvios  % 

Resultado  

Classificação 

Superou Atingiu 
Não 

atingiu 

   Indicadores                      

EFICÁCIA               PONDERAÇÃO 40 %     

OO 1 (OE 1 e 3) 
Racionalizar e 
modernizar os 
procedimentos 

Ind1 
(30%) 

Nº de propostas legislativas 
publicadas 

15 19 1 
Mapa de registo de 

Publicações no 
JORAM 

  
        

  

Ind 2 
(70%) 

Nº de Unidades orgânicas com 
manuais de procedimentos 
implementados 

 1 2  
 Manuais de 

Procedimentos  
     

  

Peso                         

OO 2 (OE 1 e OE 
2) Cumprir os 
prazos de 
resposta às 
solicitações de 
entidades 
internas e 
externas 

Ind 3 
(20%) 

Nº médio de dias úteis de 
resposta às solicitações 
provenientes dos Organismos 
Tutelados pela SREM 

  10  2  
 Mapa de controlo 

de atividade  
  

        

  

Ind 4 
(30%) 

Nº médio de dias úteis de 
resposta de aos pedidos de 
pareceres e informações  

  10  5  

 Mapa de 
controlo de 

atividade  
  

        

  

Ind 5 
(15%) 

Nº médio de dias úteis para 
análise do Mapa das Despesas 
Urgentes e envio a Tesouraria do 
Governo Regional  

  3  1  
 E-mail (Envio do 
Mapa Despesas 
Urgentes)  

  

        

  

Ind 6 
(20%) 

N.º médio de dias úteis para 
elaboração o Mapa da Dívida, 
Mapa da Evolução dos 
Pagamentos em Atraso, MVA, 
Mapa dos Recebimentos em 
Atraso, listagem compromissos 
do mês e report COVID-19 

  4 1 

 Envio mensal à 
DROT (email), do 
report (MD, MVA, 
MEPA, MRA e 
compromissos) dos 
serviços simples e 
report Covid-19 de 
todos os serviços e 
empresas tuteladas 
pela SREM. 
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Ind 7 
(15%) 

N.º médio de dias úteis para 
verificação do report mensal 
DGO do Serviço e Fundo 
Autónomo (IDE) e envio à DROT 

  4 1 

 Envio mensal à 
DROT (email) do 
reporte DGO do SFA 
- IDE  

  

        

  

Peso                         

 EFICIÊNCIA               PONDERAÇÃO 45 %     
OO 3 (OE 4) 
Operacionalizar
, coordenar e 
monitorizar os 
instrumentos 
inerentes aos 
recursos 
humanos, 
financeiros, 
patrimoniais, 
contabilísticos, 
jurídicos e 
administrativos 

Ind 8 
(60%) 

Taxa de execução orçamental   65% 10%  Mapa 7.1 (GERFIP)    
          

Ind 9 
(20%) 

Nº médio de dias úteis para 
análise das Propostas de 
Aquisição de Bens e Serviços por 
Ajuste Direto Regime 
Simplificado 

  10 2 

 Mapa de controlo 
das propostas de 

aquisição de bens e 
serviços - Ajuste 
Direto Regime 
Simplificado  

  

        

  

Peso                         

OO 4 (OE 1 e OE 
2) Promover a 
cooperação e 
as parcerias 
internas e 
externas; 

Ind 
10 

(20%) 

Nº de iniciativas realizadas no 
âmbito da dinamização e 
valorização do tecido 
empresarial 

  9 5 

 Seminários e 
worshops 

organizados pela 
SREM ou em 

parceria  

  

        

  

Peso                         

QUALIDADE               PONDERAÇÃO 15 %     

OO 5 (OE 3) 
Desenvolver 
competências, 
integrar e 
valorizar os 
colaboradores  

Ind 
11 

(50%) 

Nº de colaboradores que 
participaram em ações de 
formação 

  9 3% 
 Mapa de controlo 

de 
formações  

  

        
  

Ind 
12 

(30%) 

Percentagem de satisfação dos 
trabalhadores com a 
comunicação interna  

  n.a  5% 
 Questionário de 

satisfação dos 
colaboradores  

  

        
  

Ind 
13 

(20%)  

Grau de satisfação dos 
trabalhadores com a conciliação 
da vida profissional, familiar e 
pessoal 

  n.a  5% 
 Questionário de 

satisfação dos 
colaboradores  

            

Peso               
    

      
             
Pontuação Final Global da SREM  
Para efeitos do artigo 17.º do DLR n.º 27/2009/M de 21 de agosto alterado pelo DLR n.º 12/2015/M de 21 de dezembro, 
considera-se que os Objetivos Operacionais 001, 003 e 007 são os mais relevantes.    
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Recursos Financeiros 

Designação Planeado Desvio 
Chefe de Gabinete 1  
Adjunto do Gabinete 4  
Técnico Especialista 6  
Dirigentes - Direção Superior 5  
Dirigentes - Direção intermédia 2  
Técnico Superior 7  
Assistente técnico 6  
Assistente operacional 3  
Total 34  

 
 
 

Recursos Humanos 

DESIGNAÇÃO Planeado Executado Desvio 

Despesa com pessoal 2 477 921,00 1 451 095,89 1 187 340,11 

Aquisições de Bens e Serviços 1 407 644,00 862 075,90 694 032,10 

Transferências correntes 144 114,00 19 249,64 133 545,36 

Outras Despesas Correntes 923 663,00 569 719,35 357 808,65 

DESPESAS DE CAPITAL 2 500,00 51,00 1 954,00 

Ativos Financeiros 465 000,00   

PIDDAR 465 000,00 465 000,00  

Total Orçamento SREM - Gabinete 2 466 649,00 321 768,90 3 073 371,10 

 
 
 
 
 


