
CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICOS (OE)

OE I 

OE II

OE III

OE IV

OE V

% QUAR

/Parametro

Eficácia 20,0%

CÓDIGO DO 

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

OO2

Implementar a nova aplicação AGIR nos 

procedimentos concursais para o ano escolar 

2022/2023, modernizando o processo de 

colocação de docentes.

Percentagem de erros detetados na lista de 

colocações
taxa de resposta <1% Página eletrónica eficácia DSRHDAE OE IV 20%

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

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

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO)

Produzir informação e conhecimento especializado de suporte aos processos de decisão política e de informação às comunidades educativas e à sociedade em geral. OO6, OO12

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Direção Regional de Administração Escolar

Quadro Referencial de Avaliação de Desempenho do Serviço

Ano: 2022

MISSÃO

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.

Aperfeiçoar os sistemas informáticos de gestão por forma a simplificar processos e otimizar a gestão dos recursos humanos. OO2, OO18

Fomentar o desenvolvimento organizacional e o aprofundamento da autonomia e responsabilização das escolas. OO4, OO5

Tomei conhecimento,
15/12/2021

______________________________

O Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia

(Jorge Maria Abreu Carvalho)



Qualidade 60,0%

CÓDIGO DO 

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

OO4

Reestruturação das Delegações Escolares, com 

vista à atualização das respetivas atribuições e 

competências

Data da apresentação da proposta ao GS data 01/10/2022 Correio eletrónico qualidade DSRHDAE OE I 

CÓDIGO DO 

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

OO5
Preparação do processo de autoavaliação da 

DRAE
Data de apresentação aos dirigentes prazo 30/12/2022 Correio eletrónico qualidade DSDO OE I 

CÓDIGO DO 

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

OO6

Desenvolver formação para os recursos humanos 

dependentes da DRAE, designadamente 

promovendo a literacia digital e reforçando 

competências digitais

N.º de formações operacionalizadas n.º de produtos 3 Correio eletrónico qualidade DSDO OE II

CÓDIGO DO 

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

OO12

Disponibilizar novos indicadores e estudos que 

permitam a monitorização e avaliação dos 

resultados do sistema educativo na RAM

Número de novos conteúdos disponibilizados n.º de produtos 3 Correio Eletrónico Qualidade OERAM OE II

CÓDIGO DO 

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

Data de realização da formação Data 31/12/2022 Comvocatórias

 Taxa de aproveitamento na formação Taxa

90% de 

aoroveitamento na 

formação

Corresp/GD

Dotar os utilizadores internos das competências 

necessárias à utilização de uma nova aplicação de 

Gestão Documental

OO28 Qualidade informática OEV

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:



Eficiência 20,0%

CÓDIGO DO 

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

OO18

Promover iniciativas no sentido da crescente 

desmaterialização do procedimento concursal, 

destinado ao recrutamento de trabalhadores não 

docentes, introduzindo melhorias ao formulario 

eletronico.

Data de disponibilização de novo formulário de 

candidatura eletronico
data 10/01/2022 Registos internos eficiência DSRHND OE IV

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do 

objetivo/Outras observações:



RECURSOS HUMANOS

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico
Assistente 

Operacional 

Carreiras e 

Categorias 

subsistentes

Carreiras e Corpos 

especiais
Outros Total

5 7 8 1 2 0 0 23

6 16 23 6 11 3 0 65

11 23 31 7 13 3 0 88

Valores

101 132 211,00 €

168 835,00 €

29 999,00 €

101 331 045,00 €

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Total

Tipo de despesa

Grupos de pessoal

Homens

Mulheres

Total

Despesas com o Pessoal

Proposta de Orçamento para 2022

RECURSOS FINANCEIROS

Recursos Humanos disponíveis a 31-12-2021


