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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Atividades (RA) é um instrumento de demonstração das atividades realizadas durante o 

ano civil de 2018 e dos resultados alcançados face ao Plano de Atividades (PA) e Quadro Referencial de 

Responsabilização do Serviço (QUAR) desta direção regional, nos termos definidos e aprovados pelo Secretário 

Regional no ano transato. 

O RA integra o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional 

autónoma da Madeira (SIADAP-RAM), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de 

agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, que tem como objetivo 

articular a avaliação entre os serviços, os dirigentes e demais trabalhadores, visando a promoção da motivação 

profissional e o desenvolvimento de competências para a coerência e harmonia da ação dos serviços com vista 

a atingir a melhoria continuada da administração pública regional. 

Iniciaremos o RA, com uma breve caraterização da DRIG no que diz respeito à missão, visão e valores, ao 

organograma desta direção regional e aludiremos aos objetivos estratégicos e operacionais propostos no QUAR 

para o ano de 2018. De seguida, passaremos à análise dos movimentos e formação profissional dos recursos 

humanos, e à concretização dos objetivos propostos no Plano de Atividades 2018, na medida de proceder à 

autoavaliação do serviço, nos termos do artigo 14.º do SIADAP-RAM.  

Finalmente será feita a apreciação dos resultados alcançados. 
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I - IDENTIFICAÇÃO DA DRIG 

1.MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A DRIG é o serviço da Secretaria Regional de Educação responsável, num cenário de sistema centralizado 

de gestão, pelas políticas de desenvolvimento e valorização de recursos humanos definidos para a administração 

pública regional, coordenando e apoiando a respetiva implementação. 

 

 

 

MISSÃO 

 

 

 

VISÃO 

 

 

 

VALORES 

 

 

 

 

 

2. 

 

A DRIG tem por MISSÃO 

assegurar condições políticas, 

legais e técnicas para o 

desenvolvimento da 

autonomia, administração e 

gestão das organizações 

escolares, garantindo a sua 

gestão estratégica e 

promovendo melhoria 

organizacional, assim como o 

apoio e coordenação na 

implementação de políticas 

de desenvolvimento e 

valorização dos recursos 

humanos na educação, no 

âmbito das definidas para a 

administração pública 

regional. 

A DRIG ser reconhecida 

como um serviço público que 

promova de forma 

sustentável o 

desenvolvimento 

organizacional das escolas e 

a melhoria do sistema 

educativo regional. 

INOVAÇÃO 

COOPERAÇÃO 

TRANSPARÊNCIA 

SUSTENTABILIDADE 
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2. ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS DA DRIG EM 20181 

 

 
11 Com a publicação da Portaria n.º 65/2018, de 28 de fevereiro, alterou-se a designação para Direção de Serviços 

de Assuntos Jurídicos; 

Com a publicação da Portaria n.º 65/2018, de 28 de fevereiro, alterou-se a designação para Direção de Serviços 

de Planeamento e Gestão; 

Com a publicação do Despacho n.º 95/2018, de 1 de março, foi extinta aquela divisão, tendo sido criada a Divisão 

de Planeamento e Gestão Financeira; 

Com a publicação da Portaria n.º 65/2018, de 28 de fevereiro, alterou-se a designação para Direção de Serviços 

de Administração Escolar e Recursos Humanos Docentes; 

Com a publicação do Despacho n.º 95/2018, de 1 de março, deu-se a junção das duas divisões e criou-se a Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Os objetivos estratégicos, constantes no Plano de Atividades de 2018 e que integram o QUAR, resumem-

se aos seguintes compromissos: 

 

Efetuar a gestão rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do sistema educativo regional tendo 

em consideração a respetiva sustentabilidade. 

 

Promover a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de 

recursos humanos da SRE. 

 

Implementar desenvolvimento organizacional nas organizações escolares da RAM. 

 

Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à tomada 

de decisão no âmbito do sistema educativo regional. 

 

Disponibilizar informação adequada e oportuna que sustente o conhecimento das organizações 

escolares e do sistema educativo regional, tendo em vista a sustentabilidade das opções e 

decisões. 

 

 

4. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Para a concretização dos objetivos estratégicos foram formulados 32 objetivos operacionais, afetos a 

diferentes unidades orgânicas, sendo que 6 são objetivos de eficácia e 26 são objetivos de qualidade, sintetizados 

no seguinte quadro: 

 

EFICÁCIA 

OO 2 
Proceder ao levantamento do número de pontos e alterações remuneratórias decorrentes do 

processo de descongelamento de carreiras dos trabalhadores não docentes das escolas básicas 

e secundárias e serviços da S.R.E.. 

OO 3 
Desenvolver os procedimentos atinentes à análise dos pedidos de redução de tempo de serviço 

para efeitos de progressão na carreira docente pela aquisição de outras habilitações até ao final 

do 1.º semestre. 

OO 5 Desenvolver os procedimentos relativos aos concursos de pessoal docente, tendo em vista a 

colocação dos docentes nas escolas até ao início do ano letivo. 

OO 6 Desenvolver os procedimentos relativos à mobilidade de pessoal docente, de acordo com as 

orientações definidas superiormente. 

OO 7 Desenvolver os procedimentos necessários para a colocação dos recursos humanos não 

docentes até ao início do ano letivo. 

OO 8 Desencadear os tramites necessários ao recrutamento e seleção de trabalhadores. 

 
 

OE 1  

1111

11O

O1 
OE 2  

1111

11O

O1 
OE 3  

1111

11O

O1 OE 4  

1111

11O

O1 
OE 5  

1111

11O

O1 
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QUALIDADE 

OO 1 
Apresentar uma proposta de diploma para consideração do tempo de serviço compreendido 

entre 30/08/2005 e 31/12/2007 e entre 01/01/2011 e 31/12/2017, para efeitos de progressão na 

carreira docente. 

OO 4 
Promover a 1.ª alteração ao regime de concursos de pessoal docente, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 28/2016/M, de 15 de julho, consagrando mecanismos facilitadores da 

gestão de recursos humanos. 

OO 9 Atualizar o Despacho que define os rácios de trabalhadores não docentes nas escolas do 1.º 

ciclo com unidades de pré-escolar e escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. 

OO 10 
Promover a 3.ª alteração ao Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira 

com vista à desburocratização do processo de avaliação do pessoal docente, eliminado o 

requisito de observação de aulas para progressão aos 3.º e 5.º escalões da carreira. 

OO 11 
Promover a 1.ª alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro, que 

regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente da Região Autónoma 

da Madeira. 

OO 12 

Desencadear os procedimentos com vista à aprovação dos seguintes diplomas: 

(A) Portaria que que regulamenta o posicionamento no escalão da carreira dos docentes com 

tempo de serviço prestado antes do ingresso na referida carreira, nos termos do n.º 3 do artigo 

39.º e do n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira; 

(B) Portaria que define regras relativas ao preenchimento das vagas para progressão ao 5.º e 7.º 

escalões da carreira docente, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 40.º do Estatuto da 

Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira; 

(C) Despacho que fixa as vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente no 

ano 2018. 
 

OO 13 
Promover junto das escolas os esclarecimentos necessários resultantes das alterações introduzidas 

pelo Diploma que regula o regime jurídico dos trabalhadores não docentes que exercem 

funções nas escolas públicas da RAM. 

OO 14 Promover o conhecimento, a reflexão e a melhoria das organizações escolares de forma 

cooperativa e sustentável. 

OO 15 Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das 

escolas. 

OO 16 Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar. 

OO 17 Preparar o Decreto Legislativo Regional que enquadra o regime jurídico da aferição da 

qualidade do sistema educativo regional. 

OO 18 Uniformizar procedimentos com as Delegações Escolares em matérias da competência da DRIG. 

OO 19 Aperfeiçoar e proporcionar às organizações escolares e serviços da S.R.E. o acesso à geração de 

relatórios com base nos dados carregados na AGIR. 

OO 20 Propor o desenvolvimento de novas funcionalidades nas aplicações informáticas de apoio à 

gestão de recursos humanos docentes. 

OO 21 Rever o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas da DRIG com vista à 

adoção de novas ações de melhoria. 

OO 22 Elaborar um manual de procedimento da contratação com vista à melhoria da instrução dos 

processos de aquisição de bens e serviços. 

OO 23 Aumentar o Controlo de Processos de Penhoras de Vencimento. 

OO 24 Desenvolver o primeiro processo conducente à concessão de Licenças Sabáticas e Equiparações 

a Bolseiro para 2018/2019 após a vigência do PAEF. 

OO 25 
Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos 

estudos, no âmbito do sistema educativo que possibilitem fundamentar opções e decisões 

regionais e locais. 

OO 26 
Consolidar e aprofundar mecanismos de cooperação/colaboração ao nível das diferentes 

estruturas da SRE e com organismos externos, no âmbito da recolha, tratamento e análise de 

informação de suporte às políticas educativas. 
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OO 27 
Aperfeiçoar o desenvolvimento das operações estatísticas no âmbito do sistema educativo, 

assegurando o cumprimento dos princípios e critérios de qualidade que enformam as estatísticas 

oficiais. 

OO 28 Divulgar informação com vista ao conhecimento, esclarecimento e sensibilização da comunidade 

educativa, em domínios estratégicos para o sistema educativo. 

OO 29 
Estabelecer contactos para ampliar a cooperação entre o OERAM e outras instituições e assegurar 

a execução e o acompanhamento das cooperações existentes, com vista ao desenvolvimento 

da investigação e à promoção do conhecimento. 

OO 30 Uniformizar um procedimento com as Escolas Básicas e Secundárias em matérias da competência 

da DRIG. 

OO 31 
Apoiar os estabelecimentos de ensino nos processos eleitorais a desencadear para os órgãos de 

gestão e administração para o mandato 2018-2022, para os quais for solicitada a sua intervenção  

pelos respetivos órgãos. 

OO 32 Promover o conhecimento das alterações legislativas que ocorram, com pertinência para os 

serviços da DRIG. 
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6. ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 Para a concretização de cada um dos objetivos estratégicos e operacionais acima 

identificados, foram designadas 126 atividades estratégicas (AE) discriminadas no Plano de 

Atividades 2018, distribuídas da seguinte forma pelas diferentes unidades orgânicas: 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ATIVIDADES  

OPERACIONAIS 

ATIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 
UNIDADE ORGÂNICA 

OE I 

OO 1 3 

DSAERHD 

DGD 

DSAJ 

OO 2 6 

DSAERH 

DAT  

DSPG 

OO 3 3 

DSAERHD 

DAT 

CA 

OO 4 7 

DSAERHD 

DGD 

DSAJ 

OO 5 4 
DSAERHD 

DGD 

OO 6 3 
DSAERHD 

DGD 

OO 7 10 
DSRHES 

DGRH 

OO 8 5 
DSRHES 

DGRH 

OO 9 4 

DAT  

DSRHES 

DGRH 

DSPG 

OE II 

OO 10 5 

DSAERHD 

DGD 

DSAJ 

OO 11 8 

DSAERHD 

DGD 

DSAJ 

DAT 

GAOPSER 

OO 12 5 

DSAERHD 

DGD 

DSAJ 

OO 13 3 
DSRHES 

DGRH 

OE III 

OO 14 6 
OERAM 

GAOPSER 

OO 15 3 GAOPSER 

OO 16 2 GAOPSER 
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OE IV 

OO 17 3 

GAOPSER 

DAT 

DSAJ 

DSAERHD 

OO 18 3 

DSPG 

DSRHES 

               DSAERHD 

DAT 

OO 19 3 
DAT 

PAGESP 

OO 20 2 
DSAERHD 

DGD 

OO 21 2 DAT 

OO 22 4 DSPG 

OO 23 1 DSPG 

OO 24 4 
DAT 

 

OO 25 7 OERAM 

OE V 

OO 26 2 

OERAM 

DSAERHD 

GAOPSER 

OO 27 4 OERAM 

OO 28 7 OERAM 

OO 29 3 OERAM 

OO 30 2 
DSPG 

DGF 

OO 31 2 
DSAJ 

DSAERHD 

OO 32 1 DSAJ 
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7. ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 

As atividades não estratégicas (ANE) descritas no Plano de Atividades 20182, não se 

consideram objetivamente aglutinadas a cada objetivo estratégico, não obstante, fazem parte 

das atribuições da DRIG, pelo que apenas indicaremos o número de ANE propostas por cada 

unidade orgânica: 

UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL NÚMERO DE ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 
DSRHD 

 
27 

DSRH 

 
19 

DSCPG 

 
47 

GAOPSER 

 
7 

DAT 

 
9 

DSAJ 

 
6 

OERAM 

 
10 

 TOTAL - 125 

 

  

 
2 Descritas nas páginas 40 a 50 do Plano de Atividades 2018. 
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II - MÉTODO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1.METODOLOGIA ADOTADA 

Os métodos utilizados para a elaboração do presente relatório baseiam-se na análise dos 

dados constantes em documentos próprios de aferição do número de efetivos, formação 

profissional de recursos humanos, da qualidade dos serviços prestados, dos recursos financeiros e 

da recolha de evidências da operacionalização dos objetivos propostos no Plano de Atividades 

para 2018, mediante a auscultação padronizada dos dirigentes de cada unidade orgânica, 

nomeadamente. 

Entre outras fontes de informação são tidos em conta:   

- o software de registo dos documentos que dão entrada e saída na DRIG; 

- o software de registo de atendimento dos utentes, por assunto e por unidade orgânica; 

- o mapa de controlo interno da realização das atividades constantes do Plano de 

Atividades. 

Toda esta informação foi sistematizada e harmonizada em conformidade com as demais 

informações que fazem parte do RA, conforme disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 7º do 

SIADAP-RAM. 
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III - ANÁLISE DE DADOS 

1.RECURSOS HUMANOS DRIG 

A estrutura de recursos humanos da DRIG, sofreu alterações, resultado de entradas e 

saídas de trabalhadores, registando-se uma diminuição de 5% do número de trabalhadores, 

quando comparado com o último ano. 

Em 20183, o total de trabalhadores, desceu para 89, resultado de um decréscimo no 

número de trabalhadores da carreira de assistentes técnicos e carreiras subsistentes, resultado de 

mobilidades intercarreiras, e aposentações. Não obstante esta redução, o número de 

trabalhadores da carreira técnica superior aumentou, o que poderá resultar num acréscimo da 

qualidade técnica dos trabalhos desenvolvidos DRIG. 

 

 

2017 

 

 2018 

11 
 

Dirigentes 
11 

21 
 

Técnicos superiores 
25 

32 
 

Assistentes técnicos 
25 

8 
 

Assistentes operacionais 
8 

18 
 

Carreiras subsistentes 
16 

4 
 

Docentes 
4 

 

94 

 

TOTAL 89 

 
3 Fonte: Balanço Social 2018. 
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2.FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Durante o ano de 2018, contabilizaram-se4 onze ações de formação, frequentadas por 

19 trabalhadores, de entre dirigentes, técnicos superiores e assistentes técnicos, conforme se 

representa no seguinte quadro: 

 

3.QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A DRIG em 20185, geriu um volume de 29.021 documentos, dos quais, 19.995 constituem 

entradas e 9026 saídas, conforme sintetizado no seguinte gráfico:  

 

 
4 Fonte – Balanço Social 2018 
5 Em 2017 a DRIG geriu um volume de 29.905 documentos, 21.264 entradas e 8.461 saídas. 

 

1855

1181 1234 1214
1403

1618

2933

1742
1509

1843
1656

1809

555 632 699 778 706 693
921

1093
785 852

674 638

Documentos Entradas Documentos Saídas

Total de Trabalhadores Formações frequentadas Totais 

N.º Cargo/carreira  N.º em 2018 Trabalhadores Participações em 

2018 

11 Dirigente  4 

89 21 

4 Docente  2 
25 Técnico superior  7 
16 Carreiras Subsistentes  0 
25 Assistente Técnico  8 
8 Assistente Operacional  0 
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Como se pode verificar, o mês com mais volume de entradas, foi o mês de julho e o mês 

em que se registaram mais saídas, foi o mês de agosto, justificado pelo facto de julho ter sido o 

mês de concurso do pessoal docente, e agosto o mês de colocação dos docentes contratados. 

Ressalve-se que o n.º de saídas de documentos, nunca poderá ser igual ao número de entradas, 

dado que muitos documentos se limitam a meras comunicações a constar do processo 

individual de cada trabalhador.  

Para efeitos da análise dos serviços prestados pela DRIG, sintetizamos ainda num quadro, 

os 7.583 utentes que foram atendidos nesta direção regional, e quais os assuntos que os mesmos 

vieram tratar, durante o ano de 2018. 

Concursos 3426 Bonificação Carreira 17 

Carreira Profissional 1814 Licença S/ Vencimento 7 

Correspondência 1697 Licença Longa Duração 5 

Declaração Profissional 383 Património 5 

Reunião 382 Aquisição bens e serviços 5 

Certificação do tempo de serviço 352 CGA 5 

Atividade ocupacional 313 Processamento de Abonos 4 

Entrega de documentos 216 Equiparação Bolseiro 4 

Informações 168 Entrevista 3 

Abono Família 118 Formação Profissional 3 

Pessoal/Particular 76 Notificação 2 

Mobilidade 70 Licença Sabática 2 

Progressão Carreira 36 Afetação 1 

Oferta Pública Emprego 35 Processo Disciplinar 1 

ADSE 26 Profissionalização em serviço 1 

Aposentações 26 Estatuto Trabalhador Estudante 1 

Avaliação desempenho 25 Dispensa Componente Letiva 1 

Assinatura Contratos 24 Ensino Particular/IPSS 1 

Acidente de trabalho 24 Parentalidade 1 

 

Da análise sintetizada, podemos concluir que, durante o ano de 2018, o assunto mais 

solicitado foi o relacionado com os concursos.  

Da leitura do mapa, destaca-se a existência de inúmeros atendimentos não identificados, 

designadamente pelo elevado número de assuntos identificados de forma genérica como 

“Carreira”, “informações” e “Pessoal/Particular”, que no seu conjunto representam 2058 

atendimentos, de entre 9280. 
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Distribuindo o número de utentes por visitas mensais, aferiu-se que o mês que contabilizou 

uma maior afluência de utentes, foi o mês de dezembro, e o mês com menor afluência, foi o mês 

de fevereiro, conforme se demonstra: 

 

Ao visualizar aqueles valores por semana, aferiu-se que o dia da semana que regista maior 

quantidade de utentes, é a quinta-feira, observando-se que o dia da semana que contabiliza 

menos utentes é a segunda-feira, como se demonstra no gráfico seguinte: 

 

 

janeir
o

fevere
iro

março abril maio junho julho agosto
setem

bro
outub

ro
nove
mbro

dezem
bro

Série1 346 177 222 237 267 422 1183 508 879 308 301 2733

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TÍ
TU

LO
 D

O
 E

IX
O

NÚMERO DE CIDADÃOS/UTENTES POR MÊS

Série1
0

500

1000

1500

2000

segunda terça quarta quinta sexta

1367
1593 1545 1654

1424

N.º DE CIDADÃOS/UTENTES POR DIA DA SEMANA



 
 

 

Relatório de Atividades 2018 

18 

Ainda quanto ao horário em que os serviços da DRIG registaram uma maior afluência de 

utentes, foi entre as 10:00 e as 11:00, no período da manhã e entre as 14:00 e as 15:00 no período 

da tarde, conforme registado no seguinte gráfico: 

 

Observando os dados apresentados, podemos aferir que os serviços da DRIG em 2018 

foram mais procurados no período da manhã do que no período da tarde. Esmiuçando aquele 

total de utentes por unidade orgânica, registou-se no seguinte gráfico a percentagem de 

atendimento presencial que cada unidade orgânica efetuou: 

 

 

1174
1425 1336

331 249

1297
1472

272
27

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

N.º  CIDADÃOS/UTENTES POR HORA

DR
1%

DSAERHD
32%

DSRHES
56%

DSPG
6%

DSAJ
1%

DAT
4%

N.º DE CIDADÃOS/UTENTES ATENDIDOS POR UNIDADE ORGÂNICA

DR DSAERHD DSRHES DSPG DSAJ DAT
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Da apreciação aos valores constantes no gráfico acima, podemos verificar que todas as 

unidades orgânicas que prestaram serviço de atendimento presencial, a que registou mais 

atendimentos, foi a Direção de Serviços de Recursos Humanos das Escolas e Serviços, situação 

diferente da tendência nos anos anteriores, em que a Direção Regional de Administração Escolar 

e Recursos Humanos Docentes destaca-se devido ao concurso de pessoal docente. Tal facto 

justifica-se pela abertura de concurso de ingresso na função pública para a carreira de assistente 

operacional, que decorreu no mês de dezembro, mês que igualmente registou a maior afluência 

de utentes aos serviços da DRIG, e ao assunto mais tratado durante o ano de 2018, concursos. 

Para além do atendimento presencial, a DRIG presta apoio às escolas, serviços, e 

trabalhadores via telefone, tendo-se registado um total de 25.257 telefonemas dos quais, 20.027 

correspondem a telefonemas recebidos e 5230 telefonemas efetuados, que distribuídos pelas 

várias unidades orgânicas da DRIG6, representam os seguintes valores:  

 

 Como se pode constatar, a unidade orgânica que recebeu mais chamadas foi a 

Direção de Serviços de Administração Escolar e Recursos Humanos Docentes e a que efetuou 

mais chamadas foi a Direção de Serviços de Planeamento e Gestão, resultado das matérias 

tratadas em cada uma destas unidades orgânicas.  

 No âmbito dos serviços prestados importa igualmente aludir-se às sessões de 

esclarecimento promovidas pela direção regional em matérias relacionadas com as suas 

atribuições: 

 
6 Não constam os dados referentes à OERAM, dado que é uma unidade que se encontra fisicamente 

deslocada da DRIG, não havendo registos que permitam a sua comparabilidade. 
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• Sessões de esclarecimento sobre alterações remuneratórias do pessoal não docente 

Unidades orgânicas: DSRH e DAT 

N.º de sessões: 9  

N.º de participantes: 90 

Destinatários: órgãos de gestão e responsável pelos serviços administrativos  

Local: Sala de reuniões da DRIG 

Datas: 16/2/2018 a 20/2/2018 

 

• Reunião com os Conselhos Executivos para auscultação sobre as alterações aos 

diplomas que regulamentam o concurso docente, carreira docente e avaliação docente 

 Unidades orgânicas: DSAERHD, GAOPSER e DSAJ 

N.º de sessões: 1  

N.º de participantes: 28 

Destinatários: órgãos de gestão 

Local: Sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco 

Datas: 12/6/2018 

 

• Sessão de esclarecimento sobre as alterações ao diploma que regulamenta o concurso 

docente da RAM 

Unidades orgânicas: DSAERHD 

N.º de sessões: 1  

N.º de participantes: 76 

Destinatários: órgãos de gestão, delegados escolares e respetivos responsáveis pelos 

serviços administrativos 

Local: Sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco 

Datas: 18/7/2018 

 

• Reunião com os Delegados Escolares sobre o lançamento do ano letivo 2018/2019 

Unidades orgânicas: DSAERHD, DSRHES, DSPG e GAOPSER 

N.º de sessões: 1  

N.º de participantes: 10 

Destinatários: delegados escolares 

Local: Sala de reuniões da DRIG 

Datas: 11/9/2018 

 

• Sessões de esclarecimento sobre progressão na carreira docente  

Unidades orgânicas: DSAERHD 

N.º de sessões: 11 

N.º de participantes: 76 
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Destinatários: órgãos de gestão, delegados escolares e respetivos responsáveis pelos 

serviços administrativos 

Local: Sala de reuniões da DRIG 

Datas: 25/10/2018 a 26/10/2018 

 

• Sessões de esclarecimento sobre avaliação de desempenho docente 

Unidades orgânicas: DAT 

N.º de sessões: 16  

N.º de participantes: 106  

Destinatários: órgãos de gestão, representante das seções de avaliação docente e 

responsável pelos serviços administrativos 

Local: Sala de reuniões da DRIG 

Datas: 05/12/2018 a 13/12/2018 

 

• Sessões de esclarecimento acerca dos procedimentos a ter em matéria de ajudas de 

custo, abonos e acidentes de trabalho 

Unidades orgânicas: DSAERHD, DSPG e DAT 

N.º de sessões: 4 

N.º de participantes: 36 

Destinatários: delegados escolares e trabalhadores dos serviços administrativos das DLE 

Local: Sala de reuniões da DRIG 

Datas: 16/12/2018 a 17/12/2018 

 

 No âmbito das suas competências, a DRIG tem vindo ainda a prestar através do 

GAOPSER, apoio direto no terreno aos estabelecimentos de educação e ensino. Assinalando-se, 

em 2018, o seguinte: 

• No que se refere ao processo de autoavaliação, registou-se um total de 48 reuniões de 

trabalho com as Escolas Básicas do 1.º ciclo e pré-escolar com/sem creche e do 2º, 3º 

ciclos e secundárias, sendo que 35 reuniões foram direcionadas ao 1.ºC/PE/C e 

envolveram os diretores e docentes das 69 escolas; 

• Quanto à articulação dos documentos estruturantes da escola, foram analisados os 

relatórios de autoavaliação, projetos educativos e planos anuais de escola/atividades de 

12 escolas em início de ciclo de gestão, realizando-se 12 reuniões com os responsáveis 

dos órgãos de gestão e administração, equipas de autoavaliação e de elaboração dos 

documentos para dar o respetivo feedback.  

• Deu-se continuidade ao projeto de intervenção sobre atas e regulamento junto das 

escolas do 1.º ciclo e pré-escolar com/sem creche através da realização de 38 reuniões 
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presenciais com escolas do 1.º ciclo e pré-escolar com/sem creche, abrangendo a 

totalidade das escolas da referida tipologia.  

• Foram ainda realizadas 4 Sessões de Partilha de Boas Práticas, três dirigidas às escolas dos 

2.º, 3.º ciclos, secundárias profissionais e uma dirigida às escolas do 1.º ciclo e pré-escolar 

com/sem creche, verificando-se uma forte adesão evidenciada através do número de 

presenças registado.
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4.ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Após a compilação de todos os elementos relevantes para o tratamento de dados, elaborou-se um mapa único, onde se pode verificar o peso atribuído a cada parâmetro, 

desdobrado ainda por cada objetivo operacional (OO) e atividades estratégicas (AE) propostas no Plano de Atividades de 2018, realçando-se com cor diferente (azul) os objetivos 

estratégicos constantes no QUAR, os quais integram a avaliação da DRIG, conforme se demonstra: 

PARAMETRO QUALIDADE 50% 

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO) OE Tipo % Quar 

OO1 
Apresentar uma proposta de diploma para consideração do tempo de serviço compreendido entre 30/08/2005 e 31/12/2007 e entre 
01/01/2011 e 31/12/2017, para efeitos de progressão na carreira docente. 

OE I Qualidade 60% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

 
Classificação  

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO1-
AE1 

Produção do texto da proposta de 
diploma. 

Data de realização 
das reunião(ões) 
interna(s) de 
consolidação das 
propostas 

data 30/09/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 

33% 11/06/2018 X     

OO1-
AE2 

Estudo dos impactos. 
Data de elaboração 
de relatório. 

data 30/09/2018 Correio eletrónico 
DSAERHD 

DGD 
33% 11/06/2018 X     

OO1-
AE3 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para decisão 

Data de envio data 31/10/2018 Correio eletrónico DSAERHD 33% 11/06/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 
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OO4 
Promover a 1.ª alteração ao regime de concursos de pessoal docente, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28/2016/M, de 15 de 
julho, consagrando mecanismos facilitadores da gestão de recursos humanos. 

OE I Qualidade 10% 

6 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO4-
AE1 

Produção do texto da proposta de 
diploma. 

Data de realização 
das reunião(ões) 
interna(s) de 
consolidação da 
proposta 

data 28/02/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 

17% 23/02/2018 X     

OO4-
AE2 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para remessa ao departamento do Governo 
Regional responsável pela área da 
Administração Pública. 

Data de envio data 28/02/2018 Correio eletrónico DSAERHD 17% 23/02/2018 X     

OO4-
AE3 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio data 28/02/2018 Correio eletrónico DSAERHD 17% 23/02/2018 X     

OO4-
AE4 

Participação nas reuniões de negociação 
coletiva 

Data da 
participação nas 
reuniões 

data 15/04/2018 Atas de negociação DSAERHD 17% 14/03/2018 X     

OO4-
AE5 

Produção do texto final da proposta de 
diploma. 

Data de realização 
das reunião(ões) 
interna(s) de 
consolidação da 
proposta 

data 30/04/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 

17% 03/04/2018 X     

OO4-
AE6 

Envio da versão final ao Gabinete do 
Secretário Regional para aprovação em 
Conselho de Governo 

Data de envio data 30/04/2018 Correio eletrónico DSAERHD 17% 03/04/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 

OO9 
Atualizar o Despacho que define os rácios de trabalhadores não docentes nas escolas do 1.º ciclo com unidades de pré-escolar e escolas 
básicas do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário 

OE I Qualidade 0% 
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4 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO9-
AE1 

Discussão interna das propostas de 
alteração 

Data de realização 
das reuniões 

data 01/07/2018 
Registos das 

reuniões 

DSRHES 
DGRH 
DSPG 
DAT 

25% 19/04/2018 X     

OO9-
AE2 

Redação do documento e apresentação ao 
Diretor Regional  

Data de entrega do 
dossiê 

data 15/07/2018 
Documento e 

Correio eletrónico 

DAT  
DSRHES 
DGRH 
DSPG 

25% 12/07/2018 X     

OO9-
AE4 

Construção de folha de cálculo dos rácios 
para análise do impacto da alteração 
mediante recolha da informação relevante 
junto das escolas 

Data de 
apresentação da 
folha de cálculo 

data 31/07/2018 Mapa DAT 25% 16/07/2018 X     

OO9-
AE5 

Envio do despacho ao GS Data de envio data 31/08/2018 Correio eletrónico DSRHES 25%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Atendendo a que se detetaram discrepâncias muito grandes entre o resultado da aplicação do despacho e o número de trabalhadores colocados em cada escola, optou-se por 
rever o despacho e a respetiva ficha de cálculo em 2019, motivo pelo qual não foi concluída a atividade OO9-AE5 

OO10 
Promover a 3.ª alteração ao Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira com vista à desburocratização do processo de 
avaliação do pessoal docente, eliminado o requisito de observação de aulas para progressão aos 3.º e 5.º escalões da carreira. 

OE II Qualidade 0% 

5 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO10-
AE1 

Produção do texto da proposta de 
diploma. 

Data de realização 
de reunião(ões) 
interna(s) de 

data 15/01/2018 
Realização da(s) 

reunião(ões) 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 

20% 10/01/2018 X     
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consolidação da 
proposta 

OO10-
AE2 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para remessa ao departamento do Governo 
Regional responsável pela área da 
Administração Pública. 

Data de envio data 15/01/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 11/01/2018 X     

OO10-
AE3 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio data 15/01/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 11/01/2018 X     

OO10-
AE4 

Participação nas reuniões de negociação 
coletiva 

Data de realização 
das reuniões 

data 31/01/2018 
Participação nas 

reuniões 
DSAERHD 20%         

OO10-
AE5 

Envio da versão final ao Gabinete do 
Secretário Regional para aprovação em 
Conselho de Governo 

Data de envio data 31/01/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 30/01/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Não foram realizadas reuniões de negociação, considerando a total concordância dos sindicatos com a proposta apresentada pela SER, motivo pelo qual a atividade OO10-AE4 
não foi executada. 

OO11 
Promover a 1.ª alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro, que regulamenta o sistema de avaliação do 
desempenho do pessoal docente da Região Autónoma da Madeira. 

OE II Qualidade 10% 

8 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO11-
AE1 

Produção do texto das propostas de 
diplomas em reuniões internas 

Data de realização data 15/04/2018 Convocatórias 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 
DAT 

GAOPSER 

13% 11/04/2018 X     
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OO11-
AE2 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para remessa ao departamento do Governo 
Regional responsável pela área da 
Administração Pública. 

Data de envio data 15/04/2018 Correio eletrónico DSAERHD 13% 11/04/2018 X     

OO11-
AE3 

Envio da proposta aos parceiros sindicais Data de envio data 15/04/2018 Correio eletrónico DSAERHD 13% 12/04/2018 X     

OO11-
AE4 

Participação nas reuniões de negociação 
coletiva 

Participação nas 
reuniões 

data 15/04/2018 Atas de negociação DSAERHD 13% 12/04/2018 X     

OO11-
AE5 

Produção do texto final da proposta de 
diploma, mediante a realização de reuniões 
do grupo de trabalho 

Data de realização data 30/06/2018 Convocatórias 

DSAERHD 
DGD 
DSAJ 
DAT 

GAOPSER 

13% 05/06/2018 X     

OO11-
AE6 

Envio da versão final ao Gabinete do 
Secretário Regional para aprovação em 
Conselho de Governo 

Data de envio data 22/10/2018 Correio eletrónico DSAERHD 13% 21/10/2018 X     

OO11-
AE7 

Elaboração de ofício-circular e demais 
documento de apoio sobre a matéria para 
divulgação às organizações escolares 

Data de envio data 29/10/2018 Ofício-Circular DAT 13% 19/11/2018     X 

OO11-
AE8 

Realização de reuniões de divulgação e 
esclarecimento junto dos órgãos de gestão  

Data de realização data 28/11/2018 Convocatórias DAT 13% 05/12/2018     X 

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 

OO12 

Desencadear os procedimentos com vista à aprovação dos seguintes diplomas: 
(A) Portaria que que regulamenta o posicionamento no escalão da carreira dos docentes com tempo de serviço prestado antes do ingresso na 
referida carreira, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º e do n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da 
Madeira; 
(B) Portaria que define regras relativas ao preenchimento das vagas para progressão ao 5.º e 7.º escalões da carreira docente, nos termos da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 40.º do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira; 
(C) Despacho que fixa as vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente no ano 2018. 

OE II Qualidade 0% 
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5 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO12-
AE1 

Produção do texto das propostas de 
diplomas em reuniões internas 

Data de realização data 15/04/2018 Convocatórias 
DSAERHD 

DGD 
DSAJ 

20% 23/02/2018 X     

OO12-
AE2 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para remessa ao departamento do Governo 
Regional responsável pela área da 
Administração Pública. 

Data de envio data 15/04/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 23/02/2018 X     

OO12-
AE3 

Envio das propostas aos parceiros sindicais Data de envio data 15/04/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 26/02/2018 X     

OO12-
AE4 

Participação nas reuniões de negociação 
coletiva 

Data de realização data 29/06/2018 Convocatórias DSAERHD 20% 14/03/2018 X     

OO12-
AE5 

Envio das versões finais ao Gabinete do 
Secretário Regional para publicação em 
JORAM 

Data de envio data 30/06/2018 Correio eletrónico DSAERHD 20% 05/06/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO13 
Promover junto das escolas os esclarecimentos necessários resultantes das alterações introduzidas pelo Diploma que regula o regime jurídico 
dos trabalhadores não docentes que exercem funções nas escolas públicas da RAM 

OE II Qualidade 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO13-
AE1 

Emanação orientações às escolas, 
mediante elaboração de ofício circular 

Data de envio do 
ofício circular após a 
publicação do 

prazo 10 Ofício circular 
DSRHES 
DGRH 

33%         
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diploma em n.º de 
dias 

OO13-
AE2 

Prestação de esclarecimentos às questões 
mediante correio eletrónico 

Data de envio em 
n.º de dias 

prazo 3 Correio eletrónico 
DSRHES 
DGRH 

33%         

OO13-
AE3 

Prestação de esclarecimentos às dúvidas 
suscitadas à aplicação do Diploma, através de 
reuniões de trabalho 

Data de realização  
em n.º de dias 

prazo 15 Convocatórias 
DSRHES 
DGRH 

33%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo não foi cumprido uma vez que não ocorreu a aprovação do diploma que regula o regime juridico dos trabalhadores não docentes e por conseguinte também não ocorreu 
a sua publicação. 

OO14 Promover o conhecimento, a reflexão e a melhoria das organizações escolares de forma cooperativa e sustentável OE III Qualidade 0% 

6 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO14-
AE1 

Construção de um quadro de informações 
dos estabelecimentos de ensino, integrando 
e contextualizando a interpretação dos 
resultados de forma a potenciar a 
autoanálise crítica 

Nº de escolas 
abrangidas 

universo 
abrangido 

5 Correio Eletrónico OERAM 17% 5   X   

OO14-
AE2 

Realização de um ciclo de conferências 
debate  

Nº de conferências 
n.º de 

produtos 
3 

Publicação na 
Página 

OERAM 
GAOPSER 

17% 4 X     

OO14-
AE3 

Colaboração com as organizações 
escolares no seu processo de 
autoconhecimento fornecendo informação 
e/ou formação mediante as solicitações ou 
calendarização estabelecida pelo Diretor 
Regional 

Data de 
disponibilização de 
resultados em n.º de 
semanas 

prazo 2 Correio eletrónico 
OERAM 

GAOPSER 
17% 1 X     
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OO14-
AE4 

Prestação de apoio às escolas de 1º 
ciclo/PE e C, de 2º e 3º ciclo e secundárias na 
construção dos seus documentos (RI, PEE, 
PAE) 

Nº de escolas 
abrangidas 

universo 
abrangido 

25% 
Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 17% 60% X     

OO14-
AE5 

Esclarecimento de dúvidas expostas pelas 
escolas 

Taxa de resposta 
taxa de 

resposta 
100% 

Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 17% 100%   X   

OO14-
AE6 

Esclarecimento de dúvidas expostas pelas 
escolas 

Prazo de resposta 
em n.º de semanas 

prazo 2 
Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 17% 1 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO15 Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das escolas OE III Qualidade 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO15-
AE1 

Prestação de apoio às escolas de 1º 
ciclo/PE e C, de 2º e 3º ciclo e secundárias na 
construção dos seus documentos (RI, PEE, 
PAE) 

Nº de escolas 
abrangidas 

universo 
abrangido 

25% 
Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 33% 60% X     

OO15-
AE2 

Esclarecimento de dúvidas expostas pelas 
escolas 

Taxa de resposta 
taxa de 

resposta 
100% 

Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 33% 100%   X   

OO15-
AE3 

Esclarecimento de dúvidas expostas pelas 
escolas 

Prazo de resposta 
em n.º de semanas 

prazo 2 
Correio eletrónico, 
registos internos 

GAOPSER 33% 1 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 
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OO16 Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar OE III Qualidade 10% 

2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO16-
AE1 

Preparação e calendarização das sessões. 
Data da 

apresentação do 
programa 

data 31/01/2018 Registo interno GAOPSER 50% 02/01/2018 X     

OO16-
AE2 

Promoção de sessões de trabalho para 
partilha de boas práticas entre as escolas 
básicas de 1º, 2º e 3º ciclos e secundárias 

Nº de sessões 
realizadas 

n.º de 
produtos 

3 
Registo de 
presenças 

GAOPSER 50% 4 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 

OO17 Preparar o Decreto Legislativo Regional que enquadra o regime jurídico da aferição da qualidade do sistema educativo regional OE IV Qualidade 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO17-
AE1 

Discussão interna do documento 
Data da realização 

das reuniões internas 
data 19/10/2018 

Registos das 
reuniões 

GAOPSER 
DAT 
DSAJ 

DSAERHD 

33% 17/10/2018 X     

OO17-
AE2 

Elaboração da proposta 
Data do envio da 

versão final ao DR 
data 15/11/2018 Correio eletrónico 

GAOPSER 
DSAERHD 

33% 06/12/2018     X 
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OO17-
AE3 

Envio ao Gabinete do Secretário Regional 
para decisão 

Data do envio da 
versão final ao S.R.E. 

data 20/12/2018 Correio eletrónico GAOPSER 33%         

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

O objetivo não foi cumprido porque foi à auscultação dos parceiros sociais e eles não cumpriram os prazos estabelecidos; o AE3 não está preenchido porque o DR levou o 
documento em mão 

OO18 Uniformizar procedimentos com as Delegações Escolares em matérias da competência da DRIG.  OE IV Qualidade 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO18-
AE1 

Elaboração de apresentação powerpoint 
de uniformização de procedimentos 

Data da conclusão 
da apresentação 

data 2018-04-20 Correio eletrónico DSPG 33% 13/03/2018 X     

OO18-
AE2 

Reuniões com as DLE para uniformização 
de procedimentos 

Data de realização 
das reuniões 

data 2018-04-30 Mapa presenças 

DSPG 
DSRHES 

DSAERHD 
DAT 

33% 10/04/2018 X     

OO18-
AE3 

Envio da apresentação e demais 
documentação de apoio às DLE  

Data do Envio data 2018-05-07 Correio eletrónico DSPG 33% 05/04/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO19 
Aperfeiçoar e proporcionar às organizações escolares e serviços da S.R.E. o acesso à geração de relatórios com base nos dados carregados na 
AGIR 

OE IV Qualidade 0% 

3 

Atividades estratégicas Indicador 
Tipo de 

indicador 
Meta 

Fonte de 
verificação 

Responsabilid
ade 

Peso 
Resultado 

(colocar apenas a data 
ou quantitativo 

  Classificação   
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alcançado, conforme 
definido na meta) Superado Cumprido 

Não 
cumprido 

OO19-
AE1 

Facilitação do acesso a relatórios do 
balanço social gerados automaticamente a 
partir dos dados carregados na AGIR 

Data da 
implementação 

data 15/04/2018 Correio eletrónico 
DAT 

PAGESP 
33% 26/04/2018     X 

OO19-
AE2 

Solicitação da produção 1 novo mapa para 
além dos já disponibilizados, nomeadamente 
o mapa de ausências. 

N.º de mapas 
adicionados 

n.º de 
produtos 

1 
Página de acesso 

aos relatórios 
DAT 33% 2 X     

OO19-
AE3 

Refinamento da geração dos dados e 
corrigir dados desatualizadas ou errados 
detetadas pelas escolas e serviços nos 
relatórios  

Data de conclusão 
do processo  

data 15/06/2018 
Mapas do balanço 
social gerados pela 

AGIR 

DAT 
DSRHES 

DSAERHD 
33% 15/06/2018   X   

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO20 Propor o desenvolvimento de novas funcionalidades nas aplicações informáticas de apoio à gestão de recursos humanos docentes. OE IV Qualidade 0% 

2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO20-
AE1 

Submissão às entidades gestoras das 
aplicações, propostas de funcionalidades 
adicionais. 

N.º de propostas. 
n.º de 

produtos 
3 Correio eletrónico 

DSAERHD 
DGD 

50% 4 X     

OO20-
AE2 

Validação das propostas implementadas. Validação 
taxa de 

validação 
90% Correio eletrónico 

DSAERHD 
DGD 

50% 100,00% X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO21 Rever o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas da DRIG com vista à adoção de novas ações de melhoria OE IV Qualidade 0% 
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2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO21-
AE1 

Recolha pela DAT das evidências do 
cumprimento das medidas a adotar 
propostas no PPRCIC junto das diferentes 
unidades orgânicas 

Data de envio data 31/10/2018 Correio eletrónico DAT 50% 20/07/2018 X     

OO21-
AE2 

Elaboração e envio do relatório da 
execução do plano aos dirigentes da DRIG 

Data de envio data 15/12/2018 Correio eletrónico DAT 50% 17/10/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO22 Elaborar um manual de procedimento da contratação com vista à melhoria da instrução dos processos de aquisição de bens e serviços OE IV Qualidade 0% 

4 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO22-
AE1 

Construção de mapa de controlo de bens e 
serviços 

Data do envio data 31/10/2018 Correio eletrónico DSPG 25% 05/01/2018 X     

OO22-
AE2 

Descrição dos procedimentos legais 
inerentes à contratação 

Data do envio data 30/11/2018 Correio eletrónico DSPG 25% 15/11/2018 X     

OO22-
AE3 

Elaboração do Manual de procedimentos Data do envio data 31/12/2018 Correio eletrónico DSPG 25% 28/12/2018 X     

OO22-
AE4 

Divulgação do Manual pelos intervenientes 
do processo 

Data do envio em 
n.º de dias após a 

n.º dias 
(prazo) 

2 Correio eletrónico DSPG 25% 28/12/2018 X     
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elaboração do 
manual 

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO23 Aumentar o Controlo de Processos de Penhoras de Vencimento OE IV Qualidade 0% 

1 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO23-
AE1 

Construção de novo mapa de controle de 
penhoras 

Data da conclusão  data 31/01/2018 Mapa DSPG 100% 14/1/2018  X      

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO24 
Desenvolver o primeiro processo conducente à concessão de Licenças Sabáticas e Equiparações a Bolseiro para 2018/2019 após a vigência do 
PAEF 

OE IV Qualidade 0% 

4 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO24-
AE1 

Data da apresentação de proposta de 
contingente de vagas 

Data de envio ao 
G.S. 

data 31/03/2018 Correio eletrónico DAT 25% 07/06/2018     X 

OO24-
AE2 

Elaboração dos despachos respeitantes à 
nomeação da comissão de análise, áreas de 
interesse e definição dos critérios de 
valoração 

Data de envio ao 
G.S. 

data 10/06/2018 Correio eletrónico DAT 25% 22/06/2018     X 
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OO24-
AE3 

Publicação do ofício circular com a 
calendarização e aviso de abertura 

Data de publicação 
do ofício-circular 

data 15/06/2018 Ofício-circular DAT 25% 22/06/2018     X 

OO24-
AE4 

Proceder ao apoio técnico-administrativo à 
Comissão de Análise no apuramento das 
listas de classificação final 

Data de publicação 
das listas provisórias 

data 30/07/2018 Listas DAT 25% 20/07/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO25 
Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos estudos, no âmbito do sistema educativo 
que possibilitem fundamentar opções e decisões regionais e locais 

OE IV Qualidade 0% 

7 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO25-
AE1 

Produção de indicadores e análise sobre o 
percurso escolar dos alunos do 3º ciclo e 
secundário 

Data de 
disponibilização 

data 30/04/2018 Correio Eletrónico OERAM 14% 26/04/2018 X     

OO25-
AE2 

Análise dos resultados escolares dos 
alunos no 2º e 3º ciclo do ensino básico por 
disciplina 

Data de 
disponibilização 

data 31/05/2018 Correio Eletrónico OERAM 14% 29/05/2018 X     

OO25-
AE3 

Análise das candidaturas/colocações dos 
alunos CEF e Profissionais no ensino superior 

Data de 
disponibilização 

data 31/03/2018 Correio Eletrónico OERAM 14% 22/02/2018 X     

OO25-
AE4 

Disponibilização por via eletrónica de 
inquéritos aos formandos dos cursos de 
dupla certificação 

Disponibilização 
por via eletrónica 

n.º de 
produtos 

1 Correio Eletrónico OERAM 14% 1   X   

OO25-
AE5 

Relatório de evolução de estabilidade do 
corpo docente nos últimos 5 anos 

Data da 
disponibilização de 
resultados 

data 31/12/2018 Correio Eletrónico OERAM 14% 27/12/2018 X     

OO25-
AE6 

Análise por escolas, tipologia de escolas ou 
escolas agrupadas dos dados do estudo sobre 
Educação para a Cidadania na RAM 

N.º análises 
universo 

abrangido 
7 Correio Eletrónico OERAM 14% 11 X     
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OO25-
AE7 

Apresentação de proposta de Estudo de 
Trajetos dos Estudantes do Ensino 
Secundário (OTES) 

Data apresentação 
da proposta 

data 30/12/2018 Correio Eletrónico OERAM 14% 14/12/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO26 
Consolidar e aprofundar mecanismos de cooperação/colaboração ao nível das diferentes estruturas da SRE e com organismos externos, no 
âmbito da recolha, tratamento e análise de informação de suporte às políticas educativas 

OE V Qualidade 0% 

2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO26-
AE1 

Colaboração com as estruturas do GR e 
organismos externos no tratamento e 
disponibilização de informação 

N.º de novas 
colaborações 

n.º de 
produtos 

2 Correio Eletrónico OERAM 50% 3 X     

OO26-
AE2 

Acompanhamento e apoio de propostas de 
melhoria dos sistemas de informação que 
suportam a produção de estatísticas oficiais  

N.º de soluções 
propostas/apoiadas 

n.º de 
produtos 

2 Correio Eletrónico 
OERAM 

DSAERHD 
GAOPSER 

50% 4 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO27 
Aperfeiçoar o desenvolvimento das operações estatísticas no âmbito do sistema educativo, assegurando o cumprimento dos princípios e 
critérios de qualidade que enformam as estatísticas oficiais 

OE V Qualidade 0% 

4 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO27-
AE1 

Desenvolvimento de mecanismos que 
permitam a antecipação do envio dos 
ficheiros de dados à DGEEC, no âmbito da 

Data de 
disponibilização do 
ficheiro geral a 

prazo 10 Correio eletrónico OERAM 25% 10   X   
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produção das Estatísticas da Educação 2016-
2017 

pedido da DGEEC em 
n.º de dias 

OO27-
AE2 

Disponibilização interna de resultados 
oficiais das Estatísticas Gerais da Educação 
(dados provisórios) 2017-2018 

Data de 
disponibilização 
interna de resultados 

data 15/12/2018 Correio eletrónico OERAM 25% 14/12/2018 X     

OO27-
AE3 

Melhoria da qualidade das séries 
estatísticas de educação regionais com base 
em estatísticas atualizadas 

Data de 
atualização a pedido 
da DGEEC 

prazo 29/06/2018 Correio eletrónico OERAM 25% 21/06/2018 X     

OO27-
AE4 

Disponibilização de Indicadores estatísticos 
da educação na RAM na página eletrónica 

Data de 
disponibilização 

data 29/06/2018 Página eletrónica OERAM 25% 29/06/2018    x  

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO28 
Divulgar informação com vista ao conhecimento, esclarecimento e sensibilização da comunidade educativa, em domínios estratégicos para o 
sistema educativo. 

OE V Qualidade 10% 

7 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO28-
AE1 

Elaboração de relatórios/ publicações 
sobre as Estatísticas Gerais da Educação, 
cidadania, NEE, etc. 

Relatórios 
n.º de 

produtos 
9 Relatórios OERAM 14% 12 X     

OO28-
AE2 

Elaboração de artigos científicos Nº artigos 
n.º de 

produtos 
3 Correio eletrónico OERAM 14% 3   X   

OO28-
AE3 

Elaboração de comunicações a apresentar 
em congressos internacionais no âmbito do 
estudo Educação para a Cidadania (ECRAM) 

Nº apresentações 
n.º de 

produtos 
2 Correio eletrónico OERAM 14% 2   X   

OO28-
AE4 

Elaboração de outros folhetos/ brochuras 
e outros produtos que revistam interesse na 
área da educação 

N.º produtos 
n.º de 

produtos 
6 

Suportes de 
Informação 

OERAM 14% 11 X     
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OO28-
AE5 

Utilização de novos meios de 
disponibilização da informação 

Data de 
disponibilização 

data 31/12/2018 Correio eletrónico OERAM 14% 21/12/2018 X     

OO28-
AE6 

Promoção ou colaboração na realização de 
eventos (workshops/ seminários/ debates). 

N.º eventos 
n.º de 

produtos 
1 

Calendário de 
eventos 

OERAM 14% 4 X     

OO28-
AE7 

Promoção ou colaboração na realização de 
iniciativas, ações que visem promover a 
literacia estatística e a educação para a 
cidadania 

N.º iniciativas 
n.º de 

produtos 
2 Correio eletrónico OERAM 14% 4 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 

OO29 
Estabelecer contatos para ampliar e diversificar a cooperação entre o OERAM e outras instituições e assegurar a execução e o 
acompanhamento das cooperações existentes, com vista ao desenvolvimento da investigação e à promoção do conhecimento. 

OE V Qualidade 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO29-
AE1 

Acompanhamento dos Protocolos 
existentes e dinamização de contactos de 
modo a ampliar e diversificar a cooperação 
entre o OERAM e outras instituições 

Contactos/ 
reuniões 

n.º de 
produtos 

2 Correio Eletrónico OERAM 33% 3 X     

OO29-
AE2 

Produção de um referencial de análise de 
projetos de investigação em áreas de 
interesse para a atuação da DRIG 

Data de envio prazo 30/12/2018 Correio eletrónico OERAM 33% 23/11/2018 X     

OO29-
AE3 

Apoio proactivamente a investigação e a 
realização de estudos no âmbito do sistema 
educativo 

Disponibilização da 
informação 

n.º de 
produtos 

2 Correio Eletrónico OERAM 33% 3 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 
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OO30 Uniformizar procedimentos com as Escolas Básicas e Secundárias em matérias da competência da DRIG. OE V Qualidade 0% 

2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO30-
AE1 

Emanar orientações às Escolas para 
uniformização de procedimentos em matéria 
de processamento de vencimentos 

Data da realização data 31/12/2018 Folhas de presença 
DSPG 
DGF 

50% 17/12/2018 X     

OO30-
AE2 

Emanar orientações às Escolas para 
uniformização de procedimentos no âmbito 
das prestações sociais 

Data da realização data 31/12/2018 Folhas de presença 
DSPG 
DGF 

50% 17/12/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO31 
Apoiar os estabelecimentos de ensino nos processos eleitorais a desencadear para os órgãos de gestão e administração para o mandato 
2018-2022, para os quais for solicitada a sua intervenção pelos respetivos órgãos. 

OE V Qualidade 0% 

2 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO31-
AE1 

Colaboração na elaboração do ofício-
circular sobre a matéria 

Data de envio data 30/04/2018 Ofício-circular 
DSAJ  

DSAERHD 
50% 18/04/2018 X     

OO31-
AE2 

Emanação de esclarecimentos sobre as 
questões colocadas 

Prazo médio de 
resposta em n.º de 
dias 

prazo 3 
Correio eletrónico 

ou ofício 
DSAJ  

DSAERHD 
50% 2 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  



 
 

 

Relatório de Atividades 2018 

OO32 Promover o conhecimento das alterações legislativas que ocorram, com pertinência para os serviços da DRIG OE V Qualidade 0% 

1 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO32-
AE1 

Remessa às respetivas unidades orgânicas 
da legislação publicada diariamente no DR e 
JORAM, sumariando o seu conteúdo.  

Data de remessa 
em n.º de dias 

prazo 2 Correio eletrónico DSAJ 100%      x   

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

PARAMETRO EFICÁCIA 50% 

OO2 
Proceder ao levantamento do número de pontos e alterações remuneratórias decorrentes do processo de descongelamento de carreiras dos 
trabalhadores não docentes das escolas básicas e secundárias e serviços da S.R.E. 

OE I Eficácia 60% 

6 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO2-
AE1 

Produção de um instrumento de registo e 
cálculo automatizado do número de pontos 
de cada trabalhador e da eventual alteração 
de posição remuneratória 

Data de 
disponibilização da 
ferramenta 

data 28/02/2018 Ofício-circular DAT 17% 22/02/2018 X     

OO2-
AE2 

Realização de sessões de esclarecimento 
junto das escolas e delegações escolar 

Data de realização 
das sessões 

data 01/03/2018 
Registo de 
presenças 

DSRHES 
DAT  

DSPG 
17% 15/02/2018 X     

OO2-
AE3 

Validação dos mapas de pontos e 
alterações remuneratórias das escolas e 
serviços 

Data da 
homologação 

data 31/03/2018 Homologação 
DAT 

DSRHES 
17% 26/03/2018 X     
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OO2-
AE4 

Envio de ficheiro ao PAGESP – Portal do 
Funcionário para efeitos de processamento 
das alterações 

Data de envio data 01/04/2018 Correio eletrónico 
DAT 

DSRHES 
17% 28/03/2018 X     

OO2-
AE5 

Validação dos mapas de pontos atribuídos 
na ausência de avaliação nos termos do 
artigo 18.º da LOE 2018 e alterações 
remuneratórias das escolas e serviços 

Data da 
homologação 

data 15/06/2018 Homologação 
DAT 

DSRHES 
17% 08/06/2018 X     

OO2-
AE6 

Envio de aditamento ao geral previamente 
remetido ao PAGESP – Portal do Funcionário 
para efeitos de processamento das 
alterações 

Data de envio data 30/06/2018 Correio eletrónico 
DAT 

DSRHES 
17% 23/07/2018     X 

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 

OO3 
Desenvolver os procedimentos atinentes à análise dos pedidos de redução de tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira 
docente pela aquisição de outras habilitações até ao final do 1.º semestre. 

OE I Eficácia 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO3-
AE1 

Emanação de orientações mediante o 
envio de ofício-circular às organizações 
escolares 

Data de publicação 
do ofício-circular 

data 28/02/2018 Ofício-circular 
DSAERHD 

DAT 
33% 05/02/2018 X     

OO3-
AE2 

Designação da comissão de análise que 
procederá à apreciação dos casos em que 
haja dúvidas sobre o reconhecimento dos 
cursos para efeitos de redução 

Data de publicação 
do despacho que 
designa a comissão 

data 28/02/2018 JORAM 
DSAERHD 

DAT 
33% 10/01/2018 X     

OO3-
AE3 

Análise de pelo menos 80% dos pedidos 
até 15-6-2018 

N.º de informações 
taxa de 

validação 
80% Informações 

DAT 
CA 

33% >82% X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

OO3 - 446 pedidos deram entrada até 15-6-2018. 367 pedidos foram analisados e remetidos à DGD até aquela data. 
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OO5 
Desenvolver os procedimentos relativos aos concursos de pessoal docente, tendo em vista a colocação dos docentes nas escolas até ao início 
do ano letivo. 

OE I Eficácia 0% 

4 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO5-
AE1 

Construção e envio de ofício(s)-circular(es) 
com vista à aferição das vagas sujeitas a 
concurso. 

Data de envio. data 30/06/2018 Correio eletrónico 
DSAERHD 

DGD 
25% 10/07/2018     X 

OO5-
AE2 

Apuramento do n.º de vagas referentes às 
diversas fases dos concursos. 

Elaboração dos 
mapas. 

data 15/07/2018 Mapas 
DSAERHD 

DGD 
25% 29/06/2018 X     

OO5-
AE3 

Elaboração e publicitação do aviso de 
abertura dos concursos. 

Aviso de abertura. data 31/07/2018 JORAM 
DSAERHD 

DGD 
25% 29/06/2018 X     

OO5-
AE4 

Publicitação das listas de colocação. 
Listas de 

colocação. 
data 17/09/2018 Página eletrónica 

DSAERHD 
DGD 

25% 07/09/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO6 Desenvolver os procedimentos relativos à mobilidade de pessoal docente, de acordo com as orientações definidas superiormente. OE I Eficácia 0% 

3 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO6-
AE1 

Construção e envio de ofício-circular e 
respetivos formulários. 

Data de envio. data 30/06/2018 Correio eletrónico 
DSAERHD 

DGD 
33% 14/06/2018 X     
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OO6-
AE2 

Elaboração de mapas com as mobilidades 
para efeitos de decisão superior. 

Data de 
elaboração dos 
mapas. 

data 31/08/0218 Mapas 
DSAERHD 

DGD 
33% 28/07/2018 X     

OO6-
AE3 

Publicitação das listas de mobilidade e 
notificação dos interessados, quando 
aplicável. 

Publicitação dos 
mapas e ofícios. 

data 31/08/2018 
Página eletrónica e 

ofícios 
DSAERHD 

DGD 
33% 30/08/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO7 Desenvolver os procedimentos necessários para a colocação dos recursos humanos não docentes até ao início do ano letivo OE I Eficácia 0% 

10 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO7-
AE1 

Diagnóstico das necessidades de recursos 
humanos não docentes junto dos serviços e 
escolas 

Data de envio data 30/06/2018 Correio eletrónico 
DSRHES 
DGRH 

10% 04/06/2018 X     

OO7-
AE2 

Mapeamento da informação recolhida Data de envio data 15/07/2018 
Mapa das 

necessidades 
apuradas 

DSRHES 
DGRH 

10% 05/07/2018 X     

OO7-
AE3 

Análise da informação  Data de envio data 31/07/2018 
Mapa de 

distribuição das 
vagas 

DSRHES 
DGRH 

10% 05/07/2018 X     

OO7-
AE4 

Informação de Cabimento Orçamental 
Data de envio do 

pedido 
prazo 2 Correio eletrónico 

DSRHES 
DGRH 

10% 6     X 

OO7-
AE5 

Preparação das candidaturas aos 
programas ocupacionais do IEM – Programa 
POTS 

Data de envio data 08/07/2018 
Ofício de envio das 

candidaturas 
DSRHES 
DGRH 

10% 09/07/2018     X 

OO7-
AE6 

Preparação das candidaturas aos 
programas ocupacionais do IEM – Programa 
MAIS 

Data de envio data 15/08/2018 
Ofício de envio das 

candidaturas 
DSRHES 
DGRH 

10% 09/07/2018 X     



 
 

 

Relatório de Atividades 2018 

OO7-
AE7 

Receção e encaminhamento às escolas dos 
trabalhadores colocados ao abrigo dos 
Programas ocupacionais 

Data de receção data 15/09/2018 
Guias de 

apresentação na 
DRIG 

DSRHES 
DGRH 

10% 10/09/2018 X     

OO7-
AE8 

Desencadeamento dos tramites 
necessários ao concurso de afetação dos 
trabalhadores não docentes das áreas 
escolares 

Data de envio data 15/06/2018 Ofício-Circular 
DSRHES 
DGRH 

10% 04/06/2018 X     

OO7-
AE9 

Análise das candidaturas e apuramento de 
vagas 

Data de 
elaboração 

data 15/08/2018 Mapa 
DSRHES 
DGRH 

10% 26/07/2018 X     

OO7-
AE10 

Afetação dos trabalhadores às vagas 
apuradas 

Data de 
elaboração 

data 31/08/2018 Ata 
DSRHES 
DGRH 

10% 31/07/2019 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

  

OO8 Desencadear os trâmites necessários ao recrutamento e seleção de trabalhadores OE I Eficácia 40% 

5 
Atividades estratégicas Indicador 

Tipo de 
indicador 

Meta 
Fonte de 

verificação 
Responsabilid

ade 
Peso 

Resultado 
(colocar apenas a data 

ou quantitativo 
alcançado, conforme 

definido na meta) 

  Classificação   

  Superado Cumprido 
Não 

cumprido 

OO8-
AE1 

Proceder ao levantamento das 
necessidades de trabalhadores não docentes 
junto das Escolas 

Data de envio data 31/10/2018 Correio eletrónico 
DSRHES 
DGRH 

20% 04/06/2018 X     

OO8-
AE2 

Mapeamento da Informação Data de envio data 15/11/2018 
Mapa das 

necessidades 
apuradas 

DSRHES 
DGRH 

20% 05/07/2018 X     

OO8-
AE3 

Análise da Informação Recolhida Data de envio data 30/11/2018 
Mapa da 

distribuição das 
vagas 

DSRHES 
DGRH 

20% 05/07/2018 X     

OO8-
AE4 

Informação de cabimento orçamental Data de envio data 30/11/2018 Correio eletrónico 
DSRHES 
DGRH 

20% 15/10/2018 X     
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OO8-
AE5 

Apresentação da proposta de abertura de 
procedimentos ao Sr. Secretário 

Data de envio data 15/12/2018 Correio eletrónico 
DSRHES 
DGRH 

20% 22/10/2018 X     

Justificação do cumprimento parcial ou do não 
cumprimento do objetivo/Outras observações: 

Objetivo integrado no QUAR 
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47 

5. ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESTRATÉGICAS 

Das ANE propostas e descritas no Plano de Atividades 2018 por cada unidade orgânica, 

verificou-se que foram realizadas, a totalidade das ANE previstas.  

O quadro seguinte mostra o número de ANE previstas e realizadas: 

UNIDADE 

ORGÂNICA ANE PREVISTAS ANE REALIZADAS 

DSAERHD 27 27 

   

DSRHES 19 19 

   

DSPG 47 47 

   

DSCPG-GAOPSER 7 7 

   

DAT 9 9 

   

DSAJ 6 6 

   

OERAM  10 10 

   

TOTAL 125 125 

 

 

6.ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para a concretização do Plano de Atividades 2018, a DRIG contou com 89 trabalhadores, 

contudo como lhe incumbe a responsabilidade sobre os serviços sem autonomia administrativa 

ou financeira, como é o caso das delegações escolares e áreas escolares, os encargos com estes 

trabalhadores fazem parte das contas da DRIG, o que em termos de recursos financeiros, se traduz 

dentro dos limites impostos no orçamento retificativo, conforme se demonstra: 

Tipo de 

Despesa 
Proposta 

Orçamento 

Inicial 

Orçamento 

Retificado 
Pago 

Cabimentado 

a) 

Taxa de 

Execução 

b) Capítulo 01 

Despesas com 

Pessoal 

92.248.784,98 90.630.738,00 91.360.665,00 90.308.707,90 90.315.784,42 98,85% 

Despesas de 

Funcionamento 
316.345,00 164.275,00 260.850,00 216.824,03 219.308,91 84,07% 

Despesas de 

Capital 
2.200,00 1.100,00 4.819,00 4.519,12 4.519,12 93,77% 

TOTAL 92.567.329,98 90.796.113,00 91 626 338,00 90.530.051,05 90.539.612,45 98,81% 

  

 

a) O cabimentado corresponde ao total executado (inclui cabimentos, cativos e processos de despesa) 

 b) Total cabimentado a dividir pelo Total Retificado 

 

 






