
CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICOS (OE)

OE I 

OE II

OE III

OE IV

OE V

% QUAR

/Parametro

Eficiência

CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

Prazo de disponibilização do ficheiro de dados à 

DGEEC, no âmbito da produção das Estatísticas 

Gerais da Educação

prazo
reduzir em 5 dias o 

prazo fixado em 2020
Correio Eletrónico

Resultados das operações estatísticas 

disponibilizados internamente.
prazo

5 dias antes da 

divulgação pública
Correio Eletrónico

Eficácia

MISSÃO

O5, O6, O7, O9, O10, O19

Aperfeiçoar os circuitos internos de informação e a comunicação entre a DRAE e as demais estruturas da educação. O22

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO)

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Direção Regional de Administração Escolar

Quadro Referencial de Avaliação de Desempenho do Serviço (Auto-avaliação)

Ano: 2021

Produzir informação e conhecimento especializado de suporte aos processos de decisão política e de informação às comunidades educativas e à sociedade em geral. O12, O13, O14, O15, O16, O17

Garantir o apoio técnico às organizações escolares e aos serviços da SRE numa perspetiva de melhoria da qualidade e eficiência do serviço público de educação. OO1, OO2, OO3, OO4, O8, O18, O21, O23, O24, O25, O26, O27

Aperfeiçoar os sistemas informáticos de gestão por forma a simplificar processos e otimizar a gestão dos recursos humanos. O11, O20

A DRAE tem por missão a conceção de medidas de gestão, a coordenação e o apoio técnico-legal nas áreas de recursos humanos e de administração escolar, no âmbito das diretrizes definidas para a administração pública regional, criando condições para a implementação de políticas de 

desenvolvimento e valorização dos recursos humanos e de evolução da autonomia das escolas, promovendo a gestão estratégica e a melhoria organizacional e providenciando conhecimento especializado de suporte aos processos de decisão política e de informação à comunidade 

educativa e à sociedade em geral.

VISÃO

A DRAE ser reconhecida como um serviço público que promova de forma sustentável o desenvolvimento organizacional das escolas e a melhoria do sistema educativo regional.

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Fomentar o desenvolvimento organizacional e o aprofundamento da autonomia e responsabilização das escolas.

OO14
Melhorar o desenvolvimento das operações 

estatísticas no âmbito do sistema educativo
eficiência OE II 15%

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Tomei conhecimento,
15/12/2021

______________________________

O Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia

(Jorge Maria Abreu Carvalho)



CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

Data de colocação dos trabalhadores Data 15/09/2021 Registos Internos

Percentagem de necessidades abrangidas Abrangência
95% das necessidades 

essenciais de RH
Registos Internos

CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

OO25

Desenvolver os procedimentos relativos aos 

concursos de pessoal docente, tendo em vista a 

colocação dos docentes nas escolas até ao início 

do ano letivo.

Data da publicação da lista de contratação 

inicial.
prazo

A definir pelo 

calendário escolar de 

2021/2022

Página DRAE Eficácia OE III 15%

Qualidade

CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

OO3

Informar as escolas acerca dos mecanismos legais 

disponíveis em matéria de regimes de prestação 

de trabalho e horários que permitam uma maior 

conciliação da vida profissional com a vida 

pessoal e familiar

Data de envio de ofício-circular* Data 31/05/2021 Correio Eletrónico Qualidade OE III 18,333%

CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

CÓDIGO DO 

OBJETIVO
OBJETIVO OPERACIONAL (OO) Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Tipo de objetivo OE Peso no Quar % Resultado Estado

Qualidade OE IV 18,333%

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:
A AE3 não foi cumprida dentro do prazo por dificuldade de agendamento de reunião de dirigentes para o efeito. As AE5, AE6 e AE7 não foram cumpridas por, após muita pesquisa, se constatar a absoluta necessidade de providenciar formação aos responsáveis pelo processo.

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

* onde se lê ofício circular, deverá ler-se nota interna/email

A atividade AE2 não foi implementada umas vez que não foi considerada uma atividade necessária dada a simplicidade das orientações emanadas

OO20
Promover iniciativas com vista à 

desmaterialização  do procedimento concursal

OO9 Estruturar o processo de autoavaliação da DRAE
Data de apresentação da estrutura final ao 

dirigente
data 30/10/2021 Correio Eletrónico OE I 18,333%

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Data de disponibilização de formulário de 

candidatura eletronico
data 31/01/2021 Registos internos

Qualidade

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

OO21

Assegurar o provimento de necessidades 

essenciais de recursos humanos não docentes nos 

serviços e escolas, até inicio do  ano letivo 2021-

2022

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Eficácia OE III 15%



RECURSOS HUMANOS

Grupos de pessoal Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico
Assistente 

Operacional 

Carreiras e 

Categorias 

subsistentes

Carreiras e Corpos 

especiais
Outros Total

Homens 5 7 9 0 2 0 1 24

Mulheres 6 17 20 8 13 0 3 67

Total 11 24 29 8 15 0 4 91

Tipo de despesa Valores

Despesas com o Pessoal 105 831 034,00 €

Outras Despesas Correntes 369 871,00 €

Despesas de Capital 14 350,00 €

Total 106 215 255,00 €

Proposta de Orçamento para 2021

RECURSOS FINANCEIROS

Recursos Humanos disponíveis a 31-12-2020


