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- LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 
Assist. | Assistente 

Cap. | Capítulo 

CCP | Código dos Contratos Públicos 

Coord. | Coordenador 

DCR | Divisão de Controlo e Reporte 

DRE | Direção Regional de Educação 

DRIG | Direção Regional de Inovação e Gestão 

DROT | Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

DRPaGeSP | Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados 

DRPRI | Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas 

DSPGOI | Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Esp. | Especialista 

GeRFiP | Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado 

GES | Gabinete do Ensino Superior 
GJ | Gabinete Jurídico 

GRM | Governo Regional da Madeira 

GS | Gabinete do Secretário Regional de Educação 

GUG | Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento 

GUG | Gabinete de Unidade de Gestão 

IDR, IP-RAM | Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM 

IGF | Inspeção Geral das Finanças 

Ind. | Indicador 

IPSS | Instituição Particular de Solidariedade Social 

IQ, IP-RAM | Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

IRF | Inspeção Regional de Finanças 

OE | Objetivo(s) Estratégico(s) 
OO | Objetivo(s) Operacional(ais) 

ORAM | Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

PI | Processos Individuais 

PIDDAR | Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da 

Região Autónoma da Madeira 

QUAR | Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RA | Relatório de Atividades 

RAM | Região Autónoma da Madeira 

SIADAP | Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIOE | Sistema de Informação de Organização do Estado 

SRE | Secretaria Regional de Educação 

SRETC | Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura 

SRFAP | Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública 

TC | Tribunal de Contas 
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- APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta a ação desenvolvida pelo Gabinete do Secretário Regional de 

Educação (GS), no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2016, 

enquadrando-a no respetivo Plano de Atividades. Incluí também, e em cumprimento do art. 14.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, o Relatório de Autoavaliação para o 

ano 2016, de acordo com a estrutura do SIADAP-RAM 1 aprovada para o GS. 

Na verdade a elaboração do relatório de atividades decorre de uma obrigação legal, mas este 

exercício de recolha, tratamento e análise de informação, constitui também uma oportunidade 

única de reflexão, assim como de prestação de contas.  

É de suma importância o planeamento e a respetiva avaliação para nortear a ação dos serviços 

públicos, permitindo que se possam desenvolver ações preventivas e proactivas que contribuam 

para a melhoria dos serviços e da sua missão e não somente a gestão diária e corrente, na perspetiva 

de mero cumprimento das suas competências e atribuições de carácter mais regular. 

O presente Relatório de Atividades (RA) apresenta as atividades que o Gabinete do Secretário 

Regional de Educação desenvolveu durante o ano de 2016, em consonância com os seus objetivos 

e atribuições, designadamente com os objetivos estratégicos e operacionais inscritos no Quadro de 

Avaliação e Responsabilização (QUAR). 

Este documento, por relatar e avaliar os programas/projetos/atividades desenvolvidos durante o ano 

de 2016, resulta do contributo e envolvimento de todos os serviços e estruturas de gestão. 

O Relatório de Atividades deve ser visto como um momento de avaliação e de reflexão, servindo 

para a tomada de decisões e para o trilhar do caminho que desejamos no sentido do cumprimento 

pleno da missão deste Gabinete. 

Porque o caminho com vista à melhoria faz-se através dum processo contínuo, baseado na 

avaliação contínua, na reflexão e através de decisões ponderadas, é de referir que já foram 

introduzidas algumas alterações no Plano de Atividades para 2017, que podem surgir neste 

documento como aspetos a serem aclarados e melhorados. 

 

A Chefe de Gabinete do Secretário Regional de Educação 

Sara Relvas 
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- CONCRETIZAÇÃO DO QUAR 

 
Do Gabinete do Secretário Regional de Educação, como consta no diagrama que se segue, fazem 

parte os adjuntos, os técnicos especialistas e as secretárias pessoais, sendo que na dependência da 

Chefe de Gabinete constam vários serviços.  

Dos serviços dependentes, é de referir o Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE, o 

qual é dirigido por uma Diretora, equiparada a Subdiretora Regional, o Gabinete de Acesso ao Ensino 

Superior e a Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem, os quais são 

dirigidos por Diretores de Serviços e, ainda, o Gabinete Jurídico, cujo responsável é o Coordenador. 

Todas as estruturas orgânicas anteriormente referidas contribuem para a concretização dos objetivos 

e das metas estipuladas no QUAR do GS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma do Gabinete do Secretário 
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Do QUAR fixado para 2016, constam cinco objetivos estratégicos, que conduziram à formulação dos 

objetivos operacionais de eficácia, de eficiência e qualidade e à definição dos programas, projetos 

e atividades desenvolvidos pelo GS, na prossecução da sua missão. 

 
 

   MISSÃO 

 

Preparar o futuro da educação, da educação especial, da qualificação profissional, do 

desporto, da juventude e da investigação e desenvolvimento tecnológico e inovação. 

 
 

   VISÃO 

 

A excelência da educação ao serviço da população. 

 
 

   VALORES 

 

Qualidade   |   Defesa do Interesse Público   |  Rigor   |   Transparência 

 
 

Figura 2 - Enquadramento do QUAR do Gabinete do Secretário  

 

 

 

» OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

OE1 - Garantir o apoio à tomada de decisão 

OE2 - Garantir a qualidade dos serviços 

OE3 - Otimizar a utilização dos recursos financeiros afetos à SRE 

OE4 - Promover a imagem da SRE 

OE5 - Promover a formação de nível superior dos cidadãos 

 

 

» OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

 

OO.01 - Acompanhar a implementação dos processos de apoio à política da SRE e seus resultados 

OO.02 - Aumentar a eficácia dos canais de comunicação na difusão da informação 

OO.03 - Intensificar a prestação de informação aos estudantes 

OO.04 - Coordenar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros 

OO.05 - Garantir e aperfeiçoar o apoio técnico e administrativo do Gabinete 

OO.06 - Melhorar os níveis de satisfação dos colaboradores e dos parceiros 
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No que concerne à forma como esses objetivos estratégicos e operacionais se relacionam, assim 

como os indicadores de desempenho relativos à efetivação da implementação dos programas, 

projetos e atividades, os quadros seguintes mostram a forma de ligação entre esses parâmetros. 

 
 

OO/OE OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

OO.01 x x    

OO.02 x x  x  

OO.03 x    x 

OO.04 x  x   

OO.05  x x x  

OO.06  x  x  

 
Quadro 1 - Articulação dos objetivos estratégicos e operacionais 

 

                   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Relação entre os indicadores e os objetivos operacionais, no âmbito do QUAR do GS 

 
 

Indicadores / OO OO.01 OO.02 OO.03 OO.04 OO.05 OO.06 

Ind. 1 x      

Ind. 2  x     

Ind. 3  x     

Ind. 4  x     

Ind. 5   x    

Ind. 6   x    

Ind. 7   x    

Ind. 8    x   

Ind. 9    x   

Ind. 10     x  

Ind. 11     x  

Ind. 12      x 

Ind. 13      x 
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Face à ligação entre objetivos estratégicos e operacionais e a forma de medir o grau de realização 

desses mesmos objetivos, através dos indicadores e metas, é importante apresentar como é que 

cada serviço dependente do GS contribui para essa realização.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Relação entre os indicadores e os serviços dependentes do GS                                                                                              

que contribuem para a realização desses mesmos indicadores 

 

 

Como se pode constar, o serviço que possui programas e projetos ligados a um maior número de 

indicadores é a DSPGOI, seguido do GUG e do GES. 

O quadro que se segue sintetiza o grau de cumprimento, relativamente ao proposto no QUAR do GS, 

bem como evidencia os resultados alcançados e os desvios verificados. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores / Serviço GUG DSPGOI GJ GES 

Ind. 1 x x x  

Ind. 2  x   

Ind. 3  x   

Ind. 4  x   

Ind. 5    x 

Ind. 6    x 

Ind. 7    x 

Ind. 8 x x   

Ind. 9 x x   

Ind. 10 x x x  

Ind. 11  x x x 

Ind. 12 x x   

Ind. 13  x  x 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS Meta 

2016 

Margem 

Superação 

Concretização 

Desvios 
Resultado 

Classificação 

Superou Atingiu 
Não 

Atingiu 

EFICÁCIA         

OO.01 (OE1 e OE2) Ponderação de 30% 
Acompanhar a 

implementação dos 

processos de apoio à 

política da SRE e seus 

resultados 

Ind.01

   

Nº de estudos/relatórios/ 

pareceres 

16 5 22 X  

 

+6 
 

Peso 

 

100% 
 

OO.02 (OE1 e OE4) Ponderação de 35% 

Aumentar a eficácia 

dos canais de 

comunicação na 

difusão da informação 

Ind.02 

 

 

 

Nº de estudos/ 

relatórios/artigos para 

divulgação/nota de 

imprensa 

 

6 1 10 X  

 

+4 

Peso 50%  

Ind. 03 

 

 

Peso  

Nº de ações/eventos 

realizados 

 

20% 

5 1 6  X  +1 

Ind. 04 

 

 

 

Peso 

Nº de novas iniciativas 

promotoras da imagem e 

protocolo 

 

30% 

5 1 8 X   +3 

OO.03 (OE1 e OE5) Ponderação de 35% 

Intensificar a prestação 

de informação aos 

estudantes 

Ind. 05 

 

Sessões de divulgação e 

informação nas escolas 80% 5% 100% X   +20% 
 

Peso 
 

50% 

Ind 06 

 

 

Peso 

Avaliação de interesses e 

aptidões 

 

25% 

15% 2% 16%  X  +1% 

Ind 07 

 

 

 

 

Peso 

Criação e 

disponibilização de 

aplicação para 

telemóveis 
 

25% 

Até  

31/12 
Até 30/11 NOTA     

EFICIÊNCIA         

OO.04 (OE2 e OE3) Ponderação de 50% 

Coordenar, 

acompanhar e avaliar 

a aplicação dos 

recursos financeiros 

Ind.08 

 

 

 

 

Nº de documentos – 

mapas e relatórios – de 

análise e/ou de 

prestação de contas 

realizados 

1181 154 1505 X  

 

+324 

 

Peso 
 

70% 
 

Ind. 09  

 

 

 

Peso  

Nº de procedimentos de 

controlo interno 

desenvolvidos 

 

30% 

6 4 11 X   +5 

OO.05 (OE3 e OE4) Ponderação de 50% 

Garantir e aperfeiçoar 

o apoio técnico e 

administrativo do 

Gabinete 

Ind.10 

 

 

Resposta às solicitações 

externas dentro dos 

prazos definidos 90% 4% 94%  X 

 

+4% 
 

Peso 
 

50% 
 

Ind.11 

 

 

Nº de novos serviços 

implementados/ 

disponibilidades 6 2 9 X  

 

+3 
 

Peso 
 

50% 
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QUALIDADE    

OO.06 (OE2 e OE4) Ponderação de 100% 

Melhorar os níveis de 

satisfação dos 

colaboradores e dos 

parceiros 

Ind.12 Índice de satisfação dos 

clientes 
 

4 0.4 4.1 
 

X 
 

0.1 

Peso  60%   

Ind. 13 
 

Peso 

Nº de reclamações 
 

40% 
2 0 0 X   -2 

 

 

NOTA: A 06/09/2016 foi solicitado pelo GES a eliminação do Indicador 07, uma vez que houve a necessidade de redirecionar os 

recursos humanos para um outro projeto prioritário a ser desenvolvido (nova plataforma e aplicação informática referente às bolsas 

de estudo).  

Quadro 4 - QUAR: Objetivos operacionais e estratégicos do GS 

 

 

 

 

- RECURSOS HUMANOS 
 

 

Face ao disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2015/M, de 11 de novembro, e legislação 

subsequente, apresenta-se um quadro que reflete o número de trabalhadores afetos ao Gabinete 

do Secretário Regional de Educação, em 1 de janeiro e a 31 de dezembro de 2016. 

Apresentam-se, também os gráficos, por serviço e por grupo profissional referente à realidade 

mencionada no parágrafo anterior. 

 

Grupo Profissional 
Nº de trabalhadores 

01/01/2016 31/12/2016 

Membros de Gabinete 13 13 

Pessoal Dirigente 12 12 

Coordenadores Nomeados 4 4 

Técnicos Superiores 28 29 

Estagiário 1 1 

Coordenadores Técnicos e Especialistas 14 14 

Assistentes Técnicos 24 26 

Técnico de Informática 1 1 

Assistentes Operacionais 23 22 

TOTAIS 120 122 

 
Quadro 5 - Trabalhadores afetos ao GS em 01/01/2016 e a 31/12/2016 
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Figura 3 - Variação do pessoal afeto ao GS por serviço (entre 01/01/2016 e 31/12/2016) 

 

 

 

Da análise do quadro e do gráfico anteriores, constata-se que as variações ocorridas aconteceram, 

no que concerne ao número de trabalhadores, somente, no Gabinete da Unidade de Gestão e 

Planeamento da SRE.  

Contudo, quando analisamos o gráfico, verifica-se que se registaram flutuações do número de 

trabalhadores, por categoria profissional na DSPGOI, não se tendo registado, no entanto, qualquer 

aumento ou redução no número total de funcionários afetos ao serviço. 

O gráfico que se segue demonstra o referido anteriormente, uma vez que espelha as flutuações de 

pessoal por grupo profissional. 
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Figura 4 - Variação do pessoal afeto ao GS por grupo profissional (entre 01/01/2016 e 31/12/2016) 
 

Da análise do gráfico, verifica-se que as alterações ocorridas no ano de 2016 aconteceram nos 

técnicos superiores (mais um para o GUG), nos assistentes técnicos (mais um para o GUG e para a 

DSPGOI) e nos assistentes operacionais (menos um para a DSPGOI) fruto de uma necessária/possível 

mobilidade intercarreiras. 

Face ao referido anteriormente, construiu-se o gráfico seguinte que representa a distribuição dos 

trabalhadores, em 31 de dezembro de 2016, por grupo/categoria profissional.  

 

Figura 5 - Distribuição dos trabalhadores por grupo profissional (%), em 31 de dezembro de 2016 
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Uma análise sumária à estrutura da distribuição dos recursos humanos por grupo profissional permite 

evidenciar o peso do pessoal técnico superior (24%), do pessoal da carreira de assistente técnico 

(21%) e assistentes operacionais (18%). É, também, de salientar a percentagem de 11% relativa aos 

coordenadores técnicos e especialistas.  

Os membros de gabinete e o pessoal dirigente, representam 22% do total de trabalhadores do GS, 

ambos representando 11%.  

Para concluir, com valores quase residuais encontram-se os trabalhadores nomeados como 

coordenadores (2%), os técnicos de informática (1%) e os estagiários (1%). 

 
- RECURSOS FINANCEIROS 

 

O orçamento retificado para o GS, onde se inclui o Gabinete da Unidade de Gestão e 

Planeamento da SRE, para 2016, era de 52.007.749,00 €, repartidos por 3.321.689,00 € com 

despesas com o pessoal; 47.107.346,00 € para outras despesas correntes e 1.578.714,00 € para 

despesas de capital. 

Dos valores referidos anteriormente, é de referir que consta do orçamento do Gabinete do SRE as 

despesas de eletricidade e comunicações de todos os serviços simples, assim como do GUG os 

montantes destinados às comparticipações financeiras ao ensino privado. 

Apresenta-se, em seguida, o orçamento executado do GS referente ao ano de 2016.  

 

  Despesas com o Pessoal   

01.01 Remunerações certas e permanentes 2.582.232,30 € 

01.02 Abonos variáveis ou eventuais 3.699,98 € 

01.03 Segurança Social 665.195,49 € 

 Sub-total 3.251.127,77 € 

  Outras Despesas Correntes   

02.01 Aquisição de Bens 3.538,15 € 

02.02 Aquisição de Serviços 2.283.091,38 € 

04.01 Sociedades e quase - sociedade não financeiras 8.854.757,53 € 

04.04 Administração Regional 12.470.799,56 € 

04.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 17.988.667,29 € 

04.08 Famílias 3.222.642,23 € 

06.02 Diversas 14.871,53 € 

 Sub-total 44.838.367,67 € 

  Despesas de Capital   

07.01 Investimentos 4.785,15 € 

08.04 Administração Regional 75.202,32 € 

08.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 50.000,00 € 

09.07 Ações e Outras Participações 1.325.463,76 € 

 Sub-total 1.455.451,23 € 

  TOTAL 49.544.946,67 €   
 

 

Quadro 6 - Orçamento executado do Gabinete do Secretário - 2016 
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De acordo com o quadro supra, constata-se que existem ligeiras variações entre o previsto e o 

executado, as quais são analisadas nos gráficos que se seguem, sendo que se faz a análise por 

tipologia de despesa.  

O gráfico que é apresentado de seguida representa a diferença entre o orçamento previsto (neste 

caso o orçamento retificado) e o executado, estando expressas as diferenças relativas às outras 

despesas correntes, às despesas com o pessoal e às despesas de capital. 

 

 

Figura 6 - Análise comparativa do orçamento retificado e executado 

 

Constata-se que a diferença global entre o previsto e o executado é de 2.462.802,33€, o que 

representa um desvio de - 4,74% relativamente ao orçamento retificado de 2016. 

Por forma a se poder visualizar melhor a distribuição do orçamento total pela tipologia de despesa, 

apresenta-se o gráfico seguinte.  

 

 

Figura 7 - Distribuição do orçamento por tipologia da despesa 
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Constata-se que são nas outras despesas correntes onde se concentram a maior parte das 

despesas do orçamento do GS (90%). Este facto está diretamente relacionado com o facto de 

muitas das despesas que constam deste item orçamental consistem em custos relativos a outras 

estruturas/organismos, designadamente com custos associados a serviços simples, assim como ao 

apoio financeiro ao ensino privado. 

Passamos a analisar a despesa com o pessoal, relativamente ao previsto e ao executado. 

 

 

Figura 8 - Análise comparativa do orçamento retificado e executado, com despesas de pessoal 

 

 

Da análise do gráfico constatam-se ligeiras discrepâncias, nomeadamente entre o valor global 

previsto e o executado, no valor de 70.561,23€, representando um desvio negativo de 2,12%. 

Constata-se um desvio negativo em todos os subagrupamentos da despesa, nomeadamente no 

que concerne aos abonos variáveis ou eventuais (79,42%), à segurança social (5,50%) e às 

remunerações certas e permanente (0,68%).  

Os gráficos que se seguem apresentam a análise do orçamento executado, relativamente às 

despesas com o pessoal, por subagrupamento. 
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Figura 9 - Despesas com remunerações certas e permanentes 

 

 

São as despesas relativas às remunerações com o pessoal dos quadros que absorvem a maior parte 

do orçamento destinado a este subagrupamento financeiro. É de realçar as despesas com os 

subsídios de natal, de férias e de refeição. 

 

 

 
 

Figura 10 - Despesas com abonos variáveis ou eventuais 

 

Constata-se que são as ajudas de custo e o abono para falhas que representam os valores mais 

elevados da despesa relativa aos abonos variáveis ou eventuais, apesar do seu valor não ser muito 

elevado. 
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Figura 11 - Orçamento previsto e executado, relativamente às despesas com o pessoal 

 

Como se pode verificar, são os descontos para a Caixa Geral de Aposentações e para a Segurança 

Social, assim como as despesas relativas a outras pensões que representam a quase totalidade das 

despesas deste sector. 

Quanto às outras despesas correntes, é de relembrar que o orçamento executado para este tipo 

de despesas totalizou 44.838.367,67€, tendo-se verificado um desvio negativo de 4,8% em relação 

ao orçamento retificado. 

 

 

Figura 12 - Outras despesas correntes, por rubricas orçamentais 
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Da análise do gráfico, constata-se que as despesas com as instituições sem fins lucrativos, onde se 

inclui o financiamento do ensino privado, representam o montante mais elevado relativamente ao 

agrupamento/subagrupamento em análise. É no âmbito da Administração Regional, onde se 

podem encontrar as despesas com os Serviços e Fundos Autónomos, designadamente com o 

Conservatório Escola das Artes e com o Instituto para a Qualificação, IP-RAM, onde se regista o 

segundo maior valor do orçamento do GS.  

Embora com um valor menor em relação aos referidos anteriores, é de salientar, no âmbito da 

aquisição de serviços, as despesas relativas ao pagamento das contas de eletricidade e 

telecomunicações dos serviços da SRE. Apresenta-se, em seguida, um gráfico que representa o 

peso desse tipo de despesas, no cômputo das aquisições de serviços. 

 

 

 

Figura 13 - Aquisição de serviços, com destaque para as despesas com a eletricidade e comunicações 

 

 

Como se pode constatar, as despesas com a eletricidade representam 62% do total das despesas 

com a aquisição de serviços, sendo que se adicionarmos os encargos com as comunicações (14%), 

ficamos com uma percentagem de, somente, 24% para todas as restantes aquisições de serviços. 

Para concluir a análise financeira das despesas do GS, apresenta-se um gráfico que representa as 

despesas de capital, relativas ao orçamento executado.  

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

19 

 

 

 

Figura 14 - Orçamento executado no que concerne às despesas de capital 

 

Da observação do gráfico, constata-se que são as despesas do GS em “ações e outras 

participações” (referimo-nos a transferências para a área do desporto e das associações 

desportivas) que representam a maior fatia das despesas de capital, sendo as percentagens 

adstrita às outras rubricas muito inferiores.  

A partir das tabelas apresentadas construíu-se o gráfico seguinte que representa a súmula dos 

contributos propostos pelos serviços do GS, face aos resultados alcançados. 

 

 
 

Figura 15 - Contributos ou metas fixadas e resultados obtidos, por indicador 
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O gráfico seguinte, para além da meta e do resultado alcançado, apresenta o desvio, por forma a 

se poder constatar do grau de realização do indicador. 

 

 
 

Figura 16 - Grau de realização dos indicadores 

 

 

Da análise do gráfico, verifica-se que todas as metas estipuladas para os indicadores de 

desempenho fixados no QUAR foram atingidas, sendo de realçar que, face ao desvio apresentado 

entre a meta e o resultado, foram superadas as metas de 8 dos 12 indicadores (como já foi referido 

anteriormente, o indicador 7 foi eliminado a partir de setembro de 2016).  

O indicador 13 apresenta um resultado negativo, uma vez que não se verificou qualquer reclamação 

(a meta fixada era de duas reclamações), pelo que se considera superada a meta fixada para o 

indicador de desempenho. 

Como se pode verificar os contributos efetivos ultrapassaram os contributos propostos, o que 

demonstra o esforço e a dedicação de todos os serviços do GS na concretização das metas e 

objetivos delineados no QUAR. 

O gráfico seguinte apresenta o contributo de cada serviço do GS para cada um dos indicadores 

fixados. Este gráfico foi construído com base nas tabelas apresentadas anteriormente, mais 

concretamente com os valores constantes da coluna do resultado alcançado. 
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Figura 17 - Contribuição por serviço para os objetivos operacionais 

 

 

O gráfico anteriormente representado mostra como os diferentes serviços do GS contribuíram para 

o desenvolvimento dos indicadores e objetivos operacionais fixados no QUAR. É de realçar que 

existem serviços que desenvolveram muitas atividades no âmbito de um mesmo indicador. Tal facto 

deve-se às diferentes áreas de atuação inerentes às respetivas competências e atribuições no 

âmbito da respetiva orgânica.  

 

 

 

 

- CONCLUSÕES 
 

 

No que concerne aos recursos humanos ao serviço do GS, por grupo profissional, é de referir que 24% 

correspondem a técnicos superiores, 21% referem-se a pessoal da carreira de assistente técnico, 18% 

assistentes operacionais e 11% relativa aos coordenadores técnicos e especialistas.  

Os membros de gabinete e o pessoal dirigente, representam 22% do total de trabalhadores do GS, 

ambos com a percentagem de 11%.  

Com valores quase residuais encontram-se os trabalhadores nomeados como coordenadores (2%), 

os técnicos de informática (1%) e os estagiários (1%). 

Relativamente ao orçamento ao dispor do GS, a diferença global entre o previsto e o executado é 

de 2.462.802,33€, o que representa um desvio de – 4,74% relativamente ao orçamento retificado de 

2016. 
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São as outras despesas correntes onde se concentram a maior fatia do orçamento do GS (90%). Este 

facto está diretamente relacionado com o facto de muitas das despesas, que constam deste item 

orçamental, estarem afetas a custos relativos a outras estruturas/organismos dependentes, 

designadamente com custos associados a serviços simples, assim como ao apoio financeiro ao 

ensino privado. 

Todas as metas estipuladas para os indicadores de desempenho fixados no QUAR foram atingidas, 

sendo de realçar que foram superadas as metas de 8 dos 12 indicadores.  
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Designação do projeto 

 

1. AFERIÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E VIABILIDADE DAS PRIORIDADES FINANCEIRAS DA SRE 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Preparar o projeto de orçamento de 

funcionamento e orçamento PIDDAR para 

2017, de acordo com as orientações 

definidas superiormente, no âmbito das 

políticas educativa e orçamental. 

- Compatibilizar recursos financeiros, 

atividades, medidas e projetos. 

- Otimizar os recursos financeiros disponíveis. 

OO.04 

OO.05 

Ind. 08 

Ind. 09 

Ind. 10 

501 (42,8%) 

1 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Gestão Financeira  

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Maio e junho 

Recolha e atualização de elementos 

indispensáveis à preparação da 

proposta de orçamento. 

Cumprido  

Junho e julho Análise dos dados recolhidos. Cumprido  

Julho e agosto 

Informação a todos os serviços e 

escolas dependentes da SRE das 

orientações emanadas pela SRF, no 

que se refere à elaboração da 

proposta de orçamento para 2017, e 

respetivo acompanhamento no 

âmbito do apoio técnico. 

Foram dadas 

orientações aos 

serviços, bem como 

esclarecidas todas as 

questões/dúvidas 

surgidas no decurso 

do processo. 

Instruções da 

SRF/DROT 

remetidas com 

pouca 

antecedência. 

Agosto 

Recolha das propostas 

orçamentais de todos os serviços e 

escolas dependentes da SRE e 

respetiva validação. 

Cumprido 

Resposta, de 

forma pouco 

atempada, de 

algumas 

instituições / 

serviços 

dependentes da 

SRE, às 

solicitações deste 

serviço.  
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Agosto e 

setembro 

Elaboração da proposta de 

orçamento global dos serviços e 

escolas dependentes da SRE. 

Apresentação, para 

aprovação, da 

proposta de 

orçamento de 

funcionamento e do 

orçamento PIDDAR 

da SRE para 2017, no 

prazo estipulado e 

formação interna. 

 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/ 

categoria 
Trabalhador 

Afetação (%)/ 

N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

Superiores 

- Assist. 

Técnicos 

- Coord./ 

Coord. Esp. 

Total de 18 trabalhadores  
409 dias úteis de 

trabalho  

Preparação e elaboração da 

proposta de orçamento para 

2017. 

Recursos Financeiros 

 

48.245,64 € 

 

Observações 

- A atividade em apreço foi superada pelo resultado alcançado - entrega da Proposta de 

Orçamento para 2017 (Cap. 01 e 50) de acordo com as orientações definidas superiormente e 

dentro dos prazos estipulados. De referir que, foram dadas orientações aos serviços, bem como 

esclarecidas todas as questões/dúvidas surgidas no decurso do processo. Para concluir, foi 

concretizada uma formação interna, com a presença de todos os trabalhadores do GUG, sobre 

“Orçamento PIDDAR”. 

- Em suma, os resultados: 

Ind. 08 - 644; 54,95% (Desvio +143; +12,15%) 

Ind. 09 - 1 (Desvio – 0) 

Ind. 10 - 100% (Desvio +10%) 
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Designação do projeto 

 

2. ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO E DO 

ORÇAMENTO PIDDAR 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Acompanhar e controlar a execução do 

Orçamento de funcionamento dos serviços 

dependentes da SER. 

- Assegurar o apoio técnico a todos os 

serviços. 

- Contribuir para a consolidação de atitudes e 

procedimentos no âmbito dos princípios da 

boa gestão financeira. 

OO.04 

 

 

OO.05 

Ind. 08 

Ind. 09 

 

Ind. 10 

326 (27,8%) 

2 

 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Direção de Serviços de Gestão Financeira  

Unidades ou núcleos intervenientes: 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Assegurar o apoio ao nível da 

execução orçamental aos 

serviços e escolas dependentes 

da SRE, nomeadamente através 

do pedido de descongelamento 

e de reforços orçamentais. 

Cumprido  

Janeiro - 

dezembro 

Controlo periódico através de 

balancetes e mapas modelo, 

com projeções até final do ano, 

de modo a permitir uma melhor 

gestão dos recursos financeiros 

e a previsão das necessidades 

dos serviços e escolas, 

nomeadamente através do 

recurso a: 

- Análise dos balancetes de 

execução mensal;  

-  Elaboração de mapas 

mensais de execução 

orçamental relativos a todos 

os serviços e escolas 

dependentes da SRE. 

Foram elaborados 

os mapas referentes 

à execução. 

Tempos de 

resposta às 

solicitações dos 

serviços 

dependentes da 

SRE. 
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Janeiro - 

novembro 

Elaboração do boletim de 

execução trimestral, com 

especial relevância no âmbito 

das situações com maior 

expressão orçamental e/ou 

desvios orçamentais. 

Embora não tenha 

sido produzido o 

boletim de 

execução 

orçamental 

trimestral, foram 

elaborados os 

mapas referentes à 

execução. 

 

Janeiro, julho, 

dezembro 

Reunião(ões) com os serviços e 

escolas dependentes da SRE por 

forma a permitir um melhor 

conhecimento do seu 

funcionamento interno, bem 

como desenvolver atitudes de 

cooperação, a marcar de 

acordo com as necessidades 

reveladas pelas mesmas e/ou 

decisão/possibilidades do GUG. 

As comunicações 

com os serviços e 

escolas foram, 

sobretudo, 

concretizadas por 

via eletrónica, com 

uma redução 

substancial de 

papel.  

 

 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

 Superiores 

- Assist. 

Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 29 trabalhadores  
934 dias úteis de 

trabalho  

- Boletim de execução 

orçamental trimestral. 

- Acompanhamento e 

controlo da execução do 

orçamento.  

Recursos Financeiros: 

110.174,64 € 

Observações: 

- Embora não tenha sido produzido o boletim de execução orçamental trimestral, foram 

elaborados os mapas referentes à execução. 

- Reforçou-se a consolidação de uma efetiva cultura de rigor e transparência orçamental. 

- Procedeu-se a um melhor acompanhamento e controlo da execução do orçamento.  

- Em suma, os resultados: 

Ind. 08 – 258; 22,01% (Desvio – 68; - 5,79%) 

Ind. 09 – 2 (Desvio – 0) 

   Ind. 10 – 90% (Desvio 0%) 
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Designação do projeto 

 

3. CONTROLO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E RESPETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Desenvolver procedimentos de controlo da 

execução do orçamento de funcionamento dos 

serviços dependentes da SRE. 

- Assegurar o controlo do circuito de arrecadação 

das receitas dos estabelecimentos de educação e 

escolas básicas do 1.º Ciclo o Ensino Básico com 

educação pré-escolar. 

- Contribuir para a boa execução orçamental dos 

apoios à construção, remodelação e 

apetrechamento de estabelecimentos do ensino 

particular e cooperativo e IPSS. 

OO.04 

 

 

OO.05 

Ind. 08 

 

Ind. 09 

 

Ind. 10 

121 (10,32%) 

 

2 

 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento  

Direção de Serviços de Gestão Financeira  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - abril 

Planificação e 

elaboração/revisão dos 

instrumentos de recolha de 

dados para verificação. 

Os mapas de registo 

da receita foram 

uniformizados. 

 

Abril - setembro 

Envio e recolha dos instrumentos 

de controlo, após o lançamento 

dos dados pretendidos. 

Foram 

desenvolvidos 

sistemas de controlo 

interno (manuais de 

procedimentos). 

 

Outubro - 

dezembro 

Análise dos dados e elaboração 

de relatórios de controlo (desvios 

detetados), com sugestões/ 

propostas de melhoria. 

Mapas de registo da 

receita que foram 

uniformizados e 

desenvolvimento de 

procedimentos de 

controlo interno. 

 

Dezembro 

Reunião com os envolvidos para 

comunicação das conclusões e 

apresentação de propostas de 

melhoria e de recomendações. 

Foi concretizada 

uma reunião com o 

delegado escolar 

de Santa Cruz e 

com os diretores dos 

estabelecimentos 
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de educação e 

ensino desse 

concelho. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

 Superiores 

- Assist. 

 Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 15 trabalhadores  
756 dias úteis 

de trabalho  

- Sistemas de controlo 

interno bem definidos 

(manuais de 

procedimentos). 

- - Controlo eficiente e eficaz 

dos procedimentos 

inerentes à execução 

orçamental. 

Recursos Financeiros 

 

89.177,76 € 

 

Observações 

- Os mapas de registo da receita foram uniformizados e foram desenvolvidos procedimentos 

de controlo interno. 

- Foram desenvolvidos sistemas de controlo interno (manuais de procedimentos). 

- Controlo eficiente e eficaz dos procedimentos inerentes à execução orçamental. 

- Em suma, os resultados: 

Ind. 08 – 333; 28,41% (Desvio +212; +18,09%) 

Ind. 09 – 2 (Desvio – 0) 

   Ind. 10 – 90% (Desvio 0%) 
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Designação do projeto 

 

4. AVALIAÇÃO DO PLANEAMENTO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Avaliar a execução orçamental por forma a 

melhorar o planeamento e a aplicação dos 

recursos financeiros. 

- Conhecer e sistematizar os principais 

indicadores da gestão orçamental da  SRE. 

OO.04 

 

OO.05 

Ind. 08 

 

Ind. 10 

100 (8,53%) 

 

95% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Direção de Serviços de Gestão Financeira  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - fevereiro 

Recolha, tratamento e 

compilação da informação 

relativa à execução orçamental. 

 

Houve a 

necessidade de 

proceder à 

avaliação, 

construindo mapas 

pela natureza da 

despesa, o que 

implicou um 

aumento dos 

referidos 

documentos. 

Nem todos os 

serviços e escolas 

remeteram os 

dados, de forma 

atempada. 

Março 

Reunião com os responsáveis  

para esclarecimento de 

dúvidas/solicitação de 

documentação adicional. 

  

Março - abril 

Elaboração do relatório de 

execução orçamental, do qual 

consta a respetiva avaliação. 

 

Relatório da 

execução do 

PIDDAR de 2015 

(enviado à SRF/IDR, 

no dia 31 de maio 

de 2016). 

O pedido do IDR, a 

solicitar o relatório 

da execução do 

PIDDAR de 2015, só 

foi remetido a 4 de 

abril de 2016, 

solicitando que a 

informação fosse 

remetida à SRF até 

31 de maio de 

2016. 
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Maio 

Informar/reunir com os serviços 

dependentes da SRE para 

apresentação do relatório de 

execução. 

  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

 Superiores 

- Assist. 

Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 7 trabalhadores  
58 dias úteis de 

trabalho  

- - Procedimentos inerentes à 

informação necessária e à 

análise de execução 

orçamental 

Recursos Financeiros 

6.841,68 € 

Observações 

- Melhoria dos procedimentos inerentes à informação necessária à análise de execução 

orçamental. 

- Em suma, os resultados: 

Ind. 08 – 256; 21,84% (Desvio +156; +13,31%) 

   Ind. 10 – 95% (Desvio 0%) 
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Designação do projeto 

 

5. GESTÃO E INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO: PROCEDIMENTOS ORÇAMENTAIS E 

CONTABILÍSTICOS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Instruir processos de despesa, para posterior 

envio à SRF para pagamento dos mesmos. 

- Remeter à SRPF, nos prazos estipulados, toda 

a documentação necessária ao controlo do 

orçamento da SRE e ao pagamento das 

requisições de fundos. 

- Gerir o orçamento global da SRE ao nível dos 

Capítulos 01- funcionamento normal e 50 - 

investimentos do plano. 

OO.05 Ind. 10 90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Direção de Serviços de Gestão Financeira 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Análise das propostas (alterações 

orçamentais/requisição de fundos 

disponíveis). 

Cumprido 

Nem todos os 

serviços e escolas 

remeteram os 

dados, de forma 

atempada. 

Janeiro - 

dezembro 

Instrução do 

procedimento/preenchimento 

dos mapas necessários. 

Cumprido  

Janeiro - 

dezembro 

Comunicação e solicitação de 

autorização da SRF. 

Cumprido 

Foi intensificado o 

uso da Internet nos 

contactos com os 

serviços/escolas, 

numa lógica de 

celeridade na troca 

de informações e 

de 

responsabilização, 

sem prejuízo da 

troca de 

correspondência 

em papel, quando 

efetivamente 

necessário. 
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Janeiro - 

dezembro 

Comunicação aos interessados 

dos despachos, designadamente 

da SRF (alterações 

orçamentais/fundos disponíveis). 

Cumprido  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

 superiores 

- Assist. 

 Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 43 trabalhadores  
3370 dias úteis 

de trabalho  

- Controlo interno (manuais 

de procedimentos). 

 

- Controlo eficiente e eficaz 

dos procedimentos 

inerentes à execução 

orçamental. 

Recursos Financeiros 

397.525,20 € 

Observações 
 

- Constatou-se uma maior eficiência e eficácia nos processos internos e nos processos com o 

exterior, nomeadamente os relativos à SRF. 

- Em suma, os resultados: 

   Ind. 10 – 95% (Desvio +5%) 
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Designação do projeto 

 

6. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS REPORTES MENSAIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Coordenar a recolha, verificação e análise 

dos mapas de reporte mensais, trimestrais e 

anuais; 

- Assegurar o envio atempado da prestação 

de contas e outros reportes à SRF e IGF. 

OO.05 Ind. 10 90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Direção de Serviços de Gestão Financeira 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Recolha e verificação dos mapas 

de reporte mensais, trimestrais e 

anuais dos serviços integrados e 

dos SFA’s e EPR’s da SRE. 

 

Foi desenvolvido 

um mecanismo (em 

Excel) que valida a 

informação retirada 

do sistema 

informático GeRFiP, 

por forma a que o 

preenchimento dos 

mapas obrigatórios 

seja o mais célere 

possível, 

respeitando os 

prazos definidos 

pela SRF. 

- Os prazos 

definidos pela SRF 

são, muitas vezes, 

muito reduzidos. 

 

- Nem todos os 

serviços 

remeteram os 

dados, de forma 

atempada. 

 

Janeiro - 

dezembro 

Elaboração de mapas globais 

da SRE relativos aos reportes 

mensais dos serviços integrados 

da SRE. 

Cumprido  

Janeiro - 

dezembro 

Validação dos mapas de reporte 

mensais dos SFA’s e EPR’s da SRE. 

Foi desenvolvido 

um mecanismo (em 

ficheiro Excel) que 

valida a 

informação retirada 

do sistema 

informático GeRFiP. 

 

Janeiro - 

dezembro 
Envio dos reportes à SRF e à IGF. Cumprido  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

35 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc. 

 Superiores 

- Assist. 

 Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 34 trabalhadores  
698 dias úteis de 

trabalho  

- Controlo eficiente e eficaz 

dos procedimentos inerentes 

à execução orçamental. 

Recursos Financeiros 

82.336,08 € 

Observações 

- Foi desenvolvido um mecanismo (em ficheiro Excel) que valida a informação retirada do sistema 

informático GeRFiP, por forma a que o preenchimento dos mapas obrigatórios seja o mais célere 

possível, respeitando os prazos definidos pela SRF (que muitas das vezes são apertados). 

- Verificou-se uma maior eficiência e eficácia na disponibilização dos reportes. 

- Foi reforçado o recurso à Internet para divulgação e troca de informação. 

- Em suma, os resultados: 

   Ind. 10 – 95% (Desvio +5%) 
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Designação do projeto 

 

7. ATRIBUIÇÃO E CONTROLO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS DA SRE 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Coordenar a recolha, verificação e análise 

das necessidades de fundos disponíveis dos 

serviços, direções regionais, escolas básicas e 

secundárias, SFA’s e EPR’s. 

- Assegurar o envio atempado dos mapas das 

necessidades de FD’s – Cap. 01 e 50 - à 

SRF/DROT. 

- Coordenar a atribuição dos FD’s aos serviços, 

após a autorização da SRF. 

- Assegurar a transferência e o aumento de 

FD’s. 

OO.05 Ind. 10 90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Gestão Financeira 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Recolha e verificação dos mapas 

das necessidades de FD’s dos 

serviços. 

Cumprido 

 

Nem todos os 

serviços 

remeteram os 

dados, de forma 

atempada. 

 

Janeiro - 

dezembro 

Elaboração de mapas globais de 

necessidades de FD’s da SRE – 

Cap. 01 e 50 e posterior envio à 

SRF; 

Cumprido  

Janeiro - 

dezembro 

Comunicação dos FD’s atribuídos 

pela SRF aos serviços. 

Com a exceção 

das situações a 

aguardar decisão 

superior, a DCR 

informou sempre os 

serviços e escolas, 

no prazo máximo de 

3 dias após a 

comunicação 

oficial da SRF. 
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Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Chefes de 

Divisão 

- Téc.  

Superiores 

- Assist. 

 Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 18 trabalhadores  
214 dias úteis 

de trabalho  

- Obtenção de fundos 

disponíveis. 

Recursos Financeiros 

25.243,44 € 

Observações 

- Verificou-se maior eficiência e eficácia na disponibilização dos fundos disponíveis. 

- Foi intensificado o uso da Internet nos contactos com os serviços, numa lógica de celeridade na 

troca de informações e de responsabilização. 

- Em suma - Resultados: 

   Ind. 10 – 95% (Desvio +5%) 
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Designação do projeto 

 

8. AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Assegurar as condições necessárias para o 

funcionamento dos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino privados;  

- Garantir informação célere sobre as 

condições de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino 

privados.   

OO.05 10 <80% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Apoio Financeiros aos Estabelecimentos de Educação e Ensino Privados 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - abril 
Recolha da informação sobre as 

autorizações de funcionamento. 
Cumpriu 

Resposta, de forma 

atempada, das 

várias 

instituições/serviços 

dependentes da 

SRE às solicitações 

deste serviço, e 

resposta 

atempada aos 

estabelecimentos, 

destacando-se a 

necessidade de 

mais trabalhadores 

a envolver nesta 

área. 

Maio - junho 

Reunião(ões) com os 

responsáveis pelos 

estabelecimentos de educação 

e/ou ensino e de outras direções 

regionais para balanço da 

situação. 

Ocorreram reuniões 

com algumas 

instituições. 

 

Maio - dezembro 

Lançamento dos registos na base 

de dados e proposta(s) de 

intervenção. 

Autorizações de 

funcionamento 

requeridas e 

constituição de 

uma base de 

dados, atualizada e 
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de rápido acesso, 

referente às 

autorizações de 

funcionamento de 

todo o ensino 

privado da RAM. 

Maio - dezembro 

Solicitação aos serviços 

competentes para 

desencadearem os 

procedimentos relativos a 

atualização dos dados. 

Cumpriu  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretor de 

Serviço 

- Chefe de Divisão 

- Téc. 

Superiores 

- Assist. 

Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 6 trabalhadores  
110 dias úteis 

de trabalho  

- Base de dados, atualizada e 

de rápido acesso, referente às 

autorizações de 

funcionamento de todo o 

ensino privado da RAM. 

Recursos Financeiros 

12.975,60 € 

Observações 

Procedimentos relativos às autorizações de funcionamento mais agilizados. 

Condicionantes da realização: Disponibilidade dos serviços envolvidos na resposta às solicitações. 

Em suma, os resultados: 

   Ind. 10 – <80% (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

9. APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES E A ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO PRIVADO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Garantir todos os procedimentos necessários 

ao apoio financeiro da SRE aos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino 

do ensino particular e cooperativo e 

estabelecimentos tutelados por IPSS. 

- Garantir o apoio às famílias carenciadas 

(apoios sociais) que frequentam o tipo de 

instituições em apreço. 

OO.04 08 60 (5,1%) 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Direção de Serviços de Apoio Financeiros aos Estabelecimentos de Educação e Ensino Privados 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Junho - setembro 

Elaboração dos contratos a 

celebrar entre a SRE e os 

estabelecimentos de educação 

e/ou ensino do ensino particular e 

cooperativo, os estabelecimentos 

tutelados por IPSS e as escolas 

profissionais privadas. 

Cumpriu 

Informação não 

atempada dos 

dados solicitados 

e cortes 

orçamentais, que 

condicionam o 

financiamento. 

Julho - setembro 

- Reunião(ões) com os 

responsáveis pelos 

estabelecimentos de educação 

e/ou ensino para negociação 

das cláusulas contratuais e 

respetiva celebração. 

Cumpriu  

Janeiro - julho 
 

Setembro - 

dezembro 

- Elaboração de listas nominais, 

referentes aos apoios sociais, com 

o respetivo escalão, por 

instituição. 

Cumpriu  

Agosto - 

dezembro 

Balanço relativo ao apoio 

concedido, com possíveis 

sugestões a serem introduzidas 

para o financiamento do ano 

seguinte (relatório). 

Cumpriu  
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Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretor de 

Serviços 

- Chefe de Divisão 

- Téc. 

Superiores 

- Assist. 

Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 6 trabalhadores  
250 dias úteis 

de trabalho  

- Celebração de contratos de 

financiamento que garantam 

as condições necessárias à 

oferta da melhor educação 

possível (em paralelo com as 

condições oferecidas pelo 

ensino público) por este tipo 

de instituições. 

Recursos Financeiros 

 

29.490,00 € 

 

Observações 

- Celebração de contratos de financiamento que garantam as condições necessárias à oferta da 

melhor educação possível (em paralelo com as condições oferecidas pelo ensino público) por 

este tipo de instituições, tendo presente que estes estabelecimentos de educação e/ou ensino 

fazem parte da rede escolar da RAM. 

- Apoio financeiro às famílias carenciadas, viabilizando a matrícula e frequência das crianças/ 

alunos. 

Em suma, os resultados: 

   Ind. 8 – 60; 5,1% (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

10. ACOMPANHAMENTO E CONTROLO DOS APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A INSTITUIÇÕES DO 

ENSINO PRIVADO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Controlar a correta aplicação do 

financiamento concedido. 

- Assegurar a boa gestão dos apoios financeiros 

concedidos. 

OO.04 08 60 (5,1%) 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Direção de Serviços de Apoio Financeiros aos Estabelecimentos de Educação e Ensino Privados 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Análise dos mapas mensais de 

execução dos apoios financeiros 

concedidos (despesas de 

funcionamento), relatórios de 

contas e balancetes trimestrais; 

Cumpriu 

Informação não 

atempada dos 

dados solicitados  

Janeiro - 

dezembro 

Reuniões com os responsáveis dos 

estabelecimentos de educação 

e ensino para esclarecimento de 

dúvidas; 

Cumpriu  

Janeiro - 

dezembro 

Recolha de elementos adicionais, 

designadamente comprovativos 

de pagamento; 

Cumpriu  

Junho, agosto e 

dezembro 

Elaboração de relatórios de 

execução de apoios financeiros 

concedidos. 

Cumpriu  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretor de 

Serviços 

- Chefe de Divisão 

- Téc. 

Superiores 

- Assist. 

 Técnicos 

- Coord./Coord. 

Esp. 

Total de 6 trabalhadores  
318 dias úteis 

de trabalho  

- Relatórios de execução dos 

apoios financeiros concedidos 
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Recursos Financeiros 

 

37.511,28 € 

 

Observações 

- Minimização e até inexistência de desvios entre o programado e o executado, face a um bom 

planeamento e previsão da despesa e receita. 

Em suma - Resultados: 

   Ind. 08 – 60; 5,1% (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

11. CUSTO/CRIANÇA/ALUNO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO (CRECHES E JARDIM DE 

INFÂNCIA) E DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

COM EPE 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Determinar os custos da educação por níveis 

e graus de ensino. 

- Determinar os custos de educação por 

natureza da despesa. 

- Determinar o peso do financiamento das 

famílias. 

OO.01 Ind. 01 1 (0,1%) 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Direção de Serviços de Gestão Financeira   

Unidades ou núcleos interveniente 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Maio - junho 
Organização de um painel de 

indicadores financeiros. 
Cumpriu  

Maio - junho 
Recolha dos dados para a 

elaboração do estudo. 
Cumpriu 

Informação não 

atempada dos 

dados solicitados. 

Janeiro - maio 

Agosto - outubro 

Elaboração do estudo (relatório 

do estudo). 
Cumpriu  

Julho e novembro Apresentação do estudo. Cumpriu  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Diretores de 

Serviços 
Total de 2 trabalhadores  

154 dias úteis 

de trabalho  
- Relatório do Estudo 

Recursos Financeiros 

18.165,84 € 

Observações 

Pertinência e relevância do estudo, como referencial para o sistema educativo na RAM. 

Estudo fundamental para a tomada de decisões políticas, sobretudo no âmbito da rede escolar. 

Em suma, os resultados: 

   Ind. 01 – 1; 0,1% (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

12. CUSTO ALUNO DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Determinar os custos da educação por níveis 

e graus de ensino 

- Determinar os custos de educação por 

natureza da despesa 

- Determinar o peso do financiamento das 

famílias 

OO.01 Ind. 01 1 (0,1%) 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Março 
Organização de um painel de 

indicadores financeiros. 
Cumpriu  

Abril - junho 
Recolha dos dados para a 
elaboração do estudo. 

O estudo 

concretizado foi 

efetuado para 

todas as 

modalidades de 

ensino, oferecidas 

pelas escolas da 

amostra. 

Informação pouco 

atempada dos 

dados solicitados, 

assim como, 

pouco rigor nos 

dados transmitidos 

pelas entidades 

responsáveis por 

essas informações. 

Julho - dezembro 
Elaboração do estudo (relatório 

do estudo). 
Cumpriu  

Dezembro Apresentação do estudo. Cumpriu  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Coordenador 

- Inspetores 

- Téc. Superior 

Total de 3 trabalhadores  
132 dias úteis 

de trabalho  
- Relatório do Estudo 

Recursos Financeiros 

17.950,00 € 

Observações 

Pertinência e relevância do estudo, como referencial para o sistema educativo na RAM. 

Estudo fundamental para a tomada de decisões políticas, sobretudo no âmbito da rede 

escolar. 

Em suma - Resultados: 

   Ind. 01 – 1; 0,1% (Desvio – 0). 
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Designação do projeto:  

 

13. ORÇAMENTO E SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS - QUE RELAÇÃO? 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Conhecer a evolução do orçamento, relativo 

a uma década, nas escolas da amostra. 

- Analisar a evolução dos resultados dos 

alunos, nesse mesmo espaço temporal e 

nesses mesmos estabelecimentos de ensino. 

- Constatar da existência de relação entre as 

variáveis e em que medida se influenciam 

(fatores). 

OO.05 Ind. 10 80% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Maio 
Apresentação do projeto do 

estudo para aprovação. 
Cumpriu  

Junho - julho 

Recolha dos dados para a 
elaboração do estudo. 

 
Cumpriu 

Informação pouco 

atempada dos 

dados solicitados, 

assim como, 

pouco rigor nos 

dados transmitidos 

pelas entidades 

responsáveis por 

essas informações. 

Agosto - 

dezembro 

Elaboração do estudo (relatório 

do estudo). 

Cumpriu (Relatório 

preliminar do 

estudo) 

 

Dezembro Apresentação do estudo. Cumpriu  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

- Coordenador 

- Inspetores 

- Téc. Superior 

Total de 4 trabalhadores  
88 dias úteis de 

trabalho  
- Relatório do Estudo 

Recursos Financeiros: 

12.760,00 € 
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Observações: 

Relatório preliminar do estudo. 

Reflexão sobre a temática. 

Em suma, os resultados: 

   Ind. 10 – 80% (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

14. CUSTO/ALUNO DO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO (COM CONTRATOS SIMPLES E DE 

ASSOCIAÇÃO) E DE IPSS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Determinar os custos da educação por níveis 

e graus de ensino. 

- Determinar os custos de educação por 

natureza da despesa. 

- Determinar o peso do financiamento das 

famílias. 

OO. 01 

 

OO. 04 

01 

 

08 

1 (0,1%) 

 

1 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento / Gabinete de Estudos 

e de Apoio ao Controlo de Procedimentos 

Direção de Serviços de Apoios Financeiros aos Estabelecimentos de Educação e Ensino Privados 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Junho – agosto 
Organização de um painel de 

indicadores financeiros. 
Cumpriu  

Janeiro- fevereiro 

Julho – setembro 

Recolha dos dados para a 

elaboração do estudo. 
Cumpriu  

 Outubro - 

dezembro 

Elaboração do estudo (relatório 

do estudo). 

O estudo abarcou 

todos os 

estabelecimentos 

de educação e/ou 

ensino do ensino 

particular e 

cooperativo e IPSS 

 

Dezembro Apresentação do estudo. Cumpriu  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

 

- Coordenador 

- Inspetores 

- Téc. Superior 

 

Total de 4 trabalhadores  
130 dias úteis 

de trabalho  
- Relatório do Estudo 

Recursos Financeiros 

18.579,60 € 
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Observações 

Pertinência e relevância do estudo, como referencial para o financiamento do ensino particular na 

RAM. 

Estudo fundamental para a tomada de decisões políticas, também no âmbito da rede escolar. 

Em suma, os resultados: 

   Ind. 01 – 1; 0,1% (Desvio - 0) 

   Ind. 08 – 1 (Desvio - 0) 
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Designação do projeto 

 

15. CICLO DE SESSÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS DO GUG 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Atualizar os conhecimentos do pessoal em 

funções no GUG. 

- Promover o desenvolvimento de 

competências e áreas de interesse dos 

profissionais do GUG. 

- Desenvolver estratégias para uma melhor 

satisfação profissional do pessoal. 

OO.06 Ind. 12 3,5 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Março - abril 

Levantamento das sugestões de 

formação e reunir com a DRE 

(área da formação). 

Cumpriu  

Abril 
Elaboração do plano de 

formação. 
Cumpriu  

Maio - dezembro 

Realização da formação, com 

respetiva avaliação pelos 

formandos.  

Cumpriu  

Dezembro Relatório final. Cumpriu  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

 

- Dirigentes 

- Téc. Superiores 

- Coord./Coord. 

Esp. 

- Assist. Técnico 

- Inspetores 
 

Total de 45 trabalhadores  
220 dias úteis 

de trabalho  

- Plano de Formação 

- Ações de Formação 

Recursos Financeiros 

25.951,20 € 
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Observações 

Disponibilidade de formação a todos os trabalhadores do GUG. 

Formação com aplicação prática imediata ao serviço. 

Validação da formação pela DRE (obtenção dos respetivos certificados através da plataforma 

Interagir). 

Formação sem acréscimos financeiros. 

O desvio observado entre o previsto e o realizado é de +0.7, isto é, ficou acima do esperado 

em termos de satisfação/avaliação da formação pelos formandos.  

Em suma, os resultados: 

   Ind. 12 – 3.5 (Desvio +0.7) 
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Designação do projeto 

 

16. SISTEMA INTEGRADO DE APOIO JURÍDICO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Garantir a elaboração atempada de 

pareceres e informações, com a devida 

fundamentação e qualidade. 

- Acompanhar e reportar todos os estudos e 

pareceres técnico-jurídicos elaborados. 

- Criar uma base de dados de apoio aos juristas 

do GS (de acesso restrito). 

   

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete Jurídico   

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - abril 
Criação dos instrumentos de 

recolha dos dados. 
  

Abril - setembro 
Construção da base de dados 

(informaticamente). 
  

Setembro - 

dezembro 

“Alimentação” da base de dados 

com os pareceres/informações. 
  

Dezembro 
Informação com o balanço do 

projeto. 
  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

 

Téc. Superiores 

 

Todos os juristas do GJ 250 dias 
Criação da base de dados 

jurídicos. 

Recursos Financeiros 

 

25.500,00 € 

 

Observações 

 

---- 
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Designação do projeto 

 

17. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - BASE DE DADOS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Garantir o registo, seguimento e reporte de 

todas as peças processuais elaboradas. 

- Disponibilizar uma base de dados do 

contencioso da SRE, de acesso restrito. 

   

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete Jurídico   

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - março 
Criação/Reorganização da base 

de dados. 
  

Abril - setembro 

Instrumentos de recolha de dados 

e reuniões de articulação com 

outros serviços com contencioso. 

  

Setembro - 

dezembro 

Lançamento do contencioso não 

concluído (1.ª fase). 
  

Dezembro 
Informação com a análise da 

base de dados. 
  

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

 

Téc. Superiores 

 

Todos os juristas do GJ 100 dias 
Criação e preenchimento da 

base de dados.  

Recursos Financeiros 

 

10.200,00 € 

 

Observações 

 

--- 
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Designação do projeto 

 

18. ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO E PIDDAR DO GS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(ais) 
Indicador(es) Meta 

- Elaboração da proposta do Orçamento 

Anual do Funcionamento normal e PIDDAR do 

GS. 

- Proceder ao acompanhamento da 

execução das verbas inscritas nas rubricas das 

despesas correntes, de capital e dos projetos 

PIDDAR face à despesa programada. 

- Identificar e quantificar os fundos necessários 

de acordo com as despesas previstas no 

Gabinete do Secretário. 

- Atividades diárias inerentes á gestão do 

orçamento do GS. 

OO1 

 

OO4 

 

OO5 

01 

 

O8 

 

10 

1 

 

10 

 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Diário Revisão e validação dos dados. 
O projeto decorreu 

dentro da 

normalidade, com 

as dificuldades 

normais inerentes à 

gestão dos 

orçamentos públicos 

(dificuldades de 

atribuição de 

fundos, 

congelamentos, 

dotação disponível, 

etc), cumprindo os 

prazos estipulados 

para as respostas e 

articulando com os 

colegas e serviços, 

de modo a cumprir 

com as orientações 

e necessidades 

inerentes. 

Cumprimento de 

timmings. 

Mensal 

Recolha dos elementos: 

encargos existentes com 

despesas correntes, contratos 

anuais e plurianuais e novas 

atividades. 

Inexistência de 

base de dados de 

controlo dos 

contratos/projetos. 

Sempre que 

solicitado 

Preencher os mapas enviados 

pelo GUG/ DROC. 

Cumprimento de 

timmings. 

Julho / agosto Elaboração de proposta.  
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Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 
Total de 3 trabalhadores  48 

Gestão do orçamento do GS 

2016 e preparação do 

orçamento para 2017. 

Recursos Financeiros 

3.968,60€ 

Observações 

A atividade em apreço foi cumprida pelo resultado alcançado. 

Resultados: Ind. 01 – 1; Ind. 08 – 10; Ind. 10 – 95% 
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Designação do projeto 

 

19. REESTRUTURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Gestão dos procedimentos de aquisição e ou 

alteração de comunicações móveis e fixos do 

GS. 

- Gestão dos procedimentos de aquisição e ou 

alteração de comunicações fixos da SRE. 

- Proceder ao envio dos pedidos à empresa 

fornecedora do serviço de comunicações e 

efetuar controlo de preçários praticados. 

- Recolha de Dados da Secretaria Regional de 

Educação para a Reestruturação e 

Otimização das redes de telecomunicações 

do GR. 

- Acompanhar a resolução das avarias nas 

escolas, infantários e creches e solicitar as 

intervenções junto da operadora ou da 

DRPaGeSP para a resolução dos mesmos. 

 

OO4 

 

OO4 

 

OO5 

 

8 

 

9 

 

10 

 

2 

 

1 

 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

- Elaborar despachos com 

plafond dos dirigentes 

trabalhadores e pessoal do GS 

de cordo com os valores 

aprovados. 

- Solicitação por email do serviço 

ou equipamento à empresa 

fornecedora do serviço de 

comunicações móveis. 

- Receção dos formulários 

enviados pela empresa e 

confirmação dos dados ou 

receção do equipamento 

fornecido. 

 

 

 

 

Aplicaram-se novos 

tarifários e uma 

gestão mais estreita 

entre os serviços 

mas surgem muitas 

das vezes 

dificuldades de 

articulação. 

 

Levantamento 

exaustivo da 

faturação relativo 

aos telemóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

São muitas horas 

despendidas, 

muitas trocas de 

correio eletrónico, 

com alguns 

processos 

pendentes e sem 

retorno de 

informação, o que 

obriga a um 

acompanhamento 

constante. 
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- Recolha da documentação 

necessária (identificação dos 

utilizadores e administrador da 

conta da SRE). 

- Proceder à recolha das 

assinaturas necessárias no 

formulário da empresa 

fornecedora do serviço. 

- Enviar dos formulários por 

protocolo. 

- Registar no mapa de controlo 

de comunicações GS e de 

equipamentos. 

- Comunicar ao GGF em caso de 

alteração de tarifário da 

despesa. 

- Levantamento para a 

restruturação das redes de 

comunicações do GRM 

(telefones fixos, móveis e 

internet). 

- Articular com a DRPRI, a PT e a 

DRPaGeSP os pedidos de 

avarias/reparação. 

- Preparar processos de despesa 

referentes a reparações.  

Negociação de 

tarifários e 

respetivas 

condições. 

 

Das 7 centrais 

telefónicas 

mandámos 

desativar 3. 

 

Os valores faturados 

pelas centrais 

telefónicas que 

tinham, 

efetivamente, 

comunicações 

diminuíram mais de 

50%. 

 

Não é fácil de 

contabilizar as 

diligências 

necessárias feitas 

para cada 

processo de 

pedido de 

reparação/avaria. 

 

Foi necessário 

verificar a 

faturação mensal 

de todos os 

números sendo um 

trabalho exaustivo 

e demorado. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

 

Total de 4 trabalhadores  97  

Recursos Financeiros 

7.488,36€ 

Observações 

Projeto iniciado em anos anteriores mas que para a sua implementação foi necessário a 

articulação direta com o GUG, a DRPRI, a DRPaGeSP e a PT. Elaborou-se o levantamento para a 

restruturação das redes de comunicações do GRM (telefones fixos, móveis e internet), tendo 

participado com a validação dos dados relativos aos números fixos enviados pela PT e 

confrontação com os enviados pelo GUG, em articulação com a DRPaGeSP por causa do projeto 

de reestruturação da rede privativa do GRM. A atividade em apreço foi superada pelo resultado 

alcançado. 

Resultados: Ind. 08 – 2; Ind. 09 – 1; Ind. 10 – 100% 
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Designação do projeto 

 

20. GESTÃO DE AQUISIÇÕES DO GS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Controlo e gestão dos contratos de bens e 

serviços do GS. 

- Efetuar o inventário dos contratos existentes 

do GS em arquivo digital. 

- Gestão do procedimento de aquisição de 

bens e serviços correntes ou investimento para 

o Gabinete do Secretário. 

- Uniformização da contratualização de 

prestação de serviços para toda a Secretaria 

Regional de Educação: CTT, comunicações, 

plataforma de gestão das escolas, 

impressoras/digitalizadoras, entre outros. 

OO4 

 

OO4 

 

OO5 

 

OO5 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

2 

 

1 

 

100% 

 

2 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro-dezembro 

Solicitar Balancete; verificar a 

cabimentação da despesa; 

analisar e verificar a 

programação da despesa 

adjudicada; verificação de 

fundos disponíveis; solicitar ao 

GUG a cabimentação da 

despesa e comprometimento de 

fundos; lançar na aplicação Sigo 

a programação financeira se for 

despesa plurianual; analisar e 

quantificar por rubricas as 

despesas previstas por mês; 

verificar os fundos atribuídos após 

a informação da aprovação. 

O volume de 

aquisições geridos 

pela em 2016 

rondou quase os 

60.000€, num total 

de 74 processos de 

aquisição entre 

bens e serviços, 

distribuídas pelas 

rubricas de viagens, 

serviços 

especializados, 

assistência técnica, 

hardware, software, 

representação de 

serviços, refeições, 

publicidade, 

conservação de 

bens e outros 

serviços, e ainda 

aquisição de bens 

Inerente a estes 

processos existe 

um conjunto de 

regras e 

especificidades 

técnicas e jurídicas 

não só do 

Orçamento 

Regional (ORAM) 

bem como do 

Código dos 

Contratos Públicos 

(CCP) com recurso 

se necessário às 

plataformas 

eletrónicas para os 

quais é necessário 

adquirir 

competências, 

que permitem não 

só garantir a 

Janeiro-dezembro 

Benchmarketing; apuramento das 

necessidades de aquisição de 

bens e serviços para o 

funcionamento/investimento do 

GS; verificar no balancete a 

disponibilidade orçamental na 
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rubrica orçamental em que se 

enquadra a despesa; elaborar o 

pedido interno de autorização de 

procedimento para aquisição; 

pedir cabimento da despesa; 

submeter à autorização o pedido 

interno de autorização para a 

aquisição; efetuar consulta no 

mercado; receção e análise das 

propostas de preço; elaboração 

da informação interna com 

proposta de aquisição do bem ou 

serviço; acompanhar a instrução 

do processo. 

duradouros. 

Durante o ano de 

2016 conseguiu-se 

finalmente 

uniformizar o 

contrato de serviços 

postais (CTT) da SRE 

onde num único 

contrato incluímos 

todos os serviços 

simples bem como 

as escolas básicas e 

secundárias 

permitindo uma 

otimização das 

condições dos 

referidos serviços 

para todos, 

melhorando as 

condições de 

pagamento.  

Conseguimos ainda 

o perdão de juros 

pendentes e 

terminar com os 

contratos a crédito 

de algumas 

escolas. 

correta instrução 

dos processos, 

bem como uma 

melhor gestão dos 

bens públicos e 

respetivos 

processos, todos 

eles 

consecutivamente 

possíveis alvo de 

auditorias.  

A interligação com 

a SRF para a 

instrução dos 

processos de 

despesa é 

também um 

elemento 

primordial da 

gestão diária das 

aquisições deste 

gabinete 

Janeiro-dezembro 

Gestão dos contratos; 

acompanhamento à execução 

física e financeira; análise dos 

relatórios; validação das faturas; 

gestão do processo para envio 

para pagamento. 

Janeiro-dezembro 

Conceção de mapa de controlo; 

localizar no arquivo os contratos; 

lançar os dados no mapa; 

digitalizar os contratos; 

disponibilizar os contratos para 

consulta numa pasta da partilha; 

manutenção dos dados 

atualizados. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 
Total de 4 trabalhadores  108  

Recursos Financeiros 

 

8.547,95€ 

 

Observações 

O orçamento inicial para o funcionamento do GS para 2016 foi de 9.267.605,00 €. O orçamento de 

investimento do GS foi de 200.900,00 €. 

O orçamento de funcionamento do GS detém algumas particularidades que devemos registar, isto 

porque as rubricas de comunicações, água, eletricidade e transferências de todos os serviços 

simples de toda a Secretaria Regional são, por imposição, pagas pelo orçamento do GS, como 

despesas de funcionamento. 

Resultados: Ind. 08 – 2; Ind. 09 – 1; Ind. 10 – 100 % e Ind.11 - 2 
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Designação do projeto 

 

21. IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL COM WORKFLOW E ARQUIVO DIGITAL NO GS  

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Implementação de Gestão Documental com 

workflow e arquivo digital no Gabinete do 

Secretário e Serviços dependentes, através da 

aplicação desenvolvida pela DRPaGeSP: CGD. 

- Controlo e Gestão Documental. 

- Elaboração e reformulação de proposta de 

Plano de Classificação de Documentos do GS. 

- Elaboração de instrumento que apresenta as 

regras que visam promover a organização dos 

documentos de arquivo. 

- Levantamento e reorganização de processos 

MEF – Macro Estrutura Funcional. 

OO1 

 

OO5 

 

OO5 

 

OO6 

1 

 

10 

 

11 

 

12 

1 

 

90% 

 

1 

 

3.5 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro - 

dezembro 

Transitar da aplicação anterior 

existente para a CGD; analisar 

aspetos principais do 

funcionamento da aplicação 

CGD e fixar o calendário de 

implementação nos serviços; 

acompanhar nas ações de 

formação internas promovidas 

pela DRPaGeSP; solicitar 

melhorias na aplicação à medida 

que vão sendo identificados 

constrangimentos na utilização 

da aplicação; integrar todos os 

serviços dependentes do 

Gabinete no CGD; promover 

internamente ações de 

sensibilização para a necessidade 

de todos os intervenientes no 

workflow realizarem as tarefas até 

ao encerramento. 

Em primeiro lugar foi 

necessário fazer um 

levantamento dos 

processos 

administrativos 

existentes.  

Identificaram-se 3 

potenciais 

processos que mais 

tarde passámos a 

circular digitalmente 

entre a SRF e a SRE 

criando entradas 

únicas e com 

acesso 

democratizado à 

informação, 

referimo-nos aos 

processos de 

pedidos de parecer 

prévio de aquisições 

Sistema único de 

entradas com 

distribuição que 

criou algumas 

dificuldades nas 

equipas, com 

constrangimentos 

na gestão da 

mudança. 
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de serviço, 

contratos 

programa, 

alterações 

orçamentais. 

Mais tarde, dada a 

vantagem do 

programa, incluímos 

toda a 

correspondência 

com a SRF: área de 

pessoal 

(mobilidades, 

mobilidades 

intercarreiras, 

cedências de 

interesse público).  

Passámos também 

a utilizar um plano 

de classificação 

novo com recurso 

ao MEF, mas 

apenas para o 

CGD-MEF. 

Criámos uma pasta 

nova para arquivo 

digital da DSPGOI 

onde todos os 

colaboradores 

começaram a 

colocar os seus 

documentos de 

trabalho ficando 

assim acessíveis a 

todos. 

Iniciou-se ainda 

uma pasta com 

todos os relatórios 

existentes no 

tribunal de Contas 

relativos à SRE. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

Chefe de 

Departamento 

Assist. Técnicos 

Total de 11 trabalhadores  1585  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

62 

Recursos Financeiros 

343.389€ 

Observações 

Em 2015, porque o corresp deixou de funcionar, e também porque não permitia a digitalização dos 

documentos, decidiu-se passar a utilizar uma ferramenta desenvolvida pela DRPaGeSP e sem custos 

para a SRE: o CGD. 

Em 2016 surgiu o Projeto piloto com a articulação estreita entre a SRF o GS. Passámos a utilizar o 

sistema do CGD-MEF para circular a informação, com recurso a uma gestão documental com 

acesso ao processo digitalizado e com circuito interno definido e acessível a diferentes 

trabalhadores entre a SRF e o GS. 

Resultados: Ind. 01 – 1; Ind. 10 – 95 %; Ind.11 – 1 e Ind. 12 – 4 
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Designação do projeto 

 

22. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO GS E AVALIAÇÃO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Efetuar o acompanhamento do SIADAP-RAM 

1 do GS e das Direções Regionais da SRE. 

- Elaborar o Plano Anual de Atividades da 

DSPGOI. 

- Elaborar o Plano Anual de Atividades do GS. 

- Elaborar o Plano e Relatório de Corrupção do 

GS. 

- Garantir o cumprimento da avaliação do 

desempenho dos trabalhadores e dirigentes 

intermédios do GS. 

 

OO1 

 

OO5 

 

1 

 

10 

 

4 

 

90% 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Março - julho 

Receber as propostas dos serviços 

dependentes; analisar as 

propostas tendo presente a 

estrutura SIADAP- RAM 1 

aprovada para o GS; contactar 

os serviços proponentes para 

eventuais esclarecimentos; emitir 

parecer sobre os mesmos; 

submeter para aprovação as 

propostas de avaliação em sede 

de SIADAP-RAM 1. 

Implementado 

Cumprimentos de 

alguns dos 

principais timings. 

Articulação 

Outubro -

novembro 

Receber as fichas preenchidas 

pelos Técnicos Superiores da 

DSPGOI; verificar os projetos e 

atividades inscritas; emitir o 

relatório final; submeter a 

aprovação. 

Outubro -

novembro 

Receber as fichas preenchidas 

pelos serviços do GS; verificar os 

projetos e atividades inscritas; 

emitir o relatório final; submeter a 

aprovação. 
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Janeiro - abril 
Reunir, preparar e elaborar o 

Relatório de Corrupção. 

Janeiro - maio 

Acompanhar e auxiliar na 

monitorização dos processos de 

avaliação; apoiar o CCA, 

desempenhar as funções de 

secretariado do CCA; compilar e 

verificar se as fichas de avaliação 

e autoavaliação estão 

devidamente preenchidas, para 

envio ao dirigente máximo do 

serviço para validação.  

Dezembro 
Acompanhar, promover a 

eleição da Comissão Paritária. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 
Total de 3 trabalhadores 71  

Recursos Financeiros 

5.383,06€ 

Observações 

Resultados: Ind. 01 – 4; Ind. 10 – 90 % 
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Designação do projeto 

 

23. GESTÃO DE RH - GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO GS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Instrução e acompanhamento de processos 

de candidatura a programas de emprego ao 

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM. 

- Proceder ao controlo da assiduidade através 

da aplicação Kélio, verificando o cumprimento 

do horário estabelecido e justificação dos 

períodos de ausência. 

- Balanço Social - Cumprir com o estipulado no 

Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de outubro, 

aplicado à RAM, pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 40/2008/M, de 10 de dezembro, e 

fornecer à gestão de topo os elementos 

necessários para o planeamento e gestão dos 

recursos humanos do GS. 

- Planeamento da formação do pessoal do GS. 

 - Dotar os trabalhadores e dirigentes do GS de 

competências nas áreas em que 

desempenham funções.   

- Instrução e acompanhamento de processos 

de candidatura ao programa ‘Jovem em 

Formação’ – DRJD. 

- Instrução de processos de mobilidade. 

- Instrução de processos de aposentação. 

- Preparação de todos os despachos e avisos 

para publicitação em JORAM. 

- Registo das movimentações que tenham 

implicação no SIOE dos trabalhadores no portal 

do funcionário.  

- Instrução do processo de ajudas de custo e 

horas extraordinárias. 

- Instrução e acompanhamento de processos 

de acidentes de trabalho. 

 

OO1 

 

OO5 

 

OO5 

 

OO6 

 

 

1 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

1 

 

90% 

 

1 

 

3.5 

 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

66 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro-dezembro 

Análise dos factos e estudo do 

direito; elaboração de pareceres 

técnicos relativos às áreas de 

competência do GS. 

Gestão diária dos 

recursos, num total 

de 118 

trabalhadores do 

Gabinete 

(GUG/GES/ 

membros de 

gabinete/DSPGOI). 

 

Articulação do 

regulamento da SRE 

com a assiduidade 

do GS. 

Falta de pessoal 

assistente 

operacional para 

assegurar alguns 

serviços. 

 

Algumas baixas 

por acidente em 

serviço de longa 

duração. 

Janeiro-março 

Balanço Social - Levantamento 

de dados dos funcionários (idade, 

antiguidade, habilitações, 

promoções, horários, assiduidade, 

formações); levantamento de 

admissões e saídas; levantamento 

de admissões e saídas.  

Janeiro-dezembro 

Participação do acidente por 

escrito no prazo de dois dias úteis 

ao respetivo superior hierárquico; 

participação institucional; envio 

para a DRIG, do pedido de 

qualificação do acidente; 

compilação e envio das despesas 

para a DRIG; assiduidade; alta - 

verificação das limitações 

médicas, adequação da tarefa à 

função exercida. 

Janeiro-dezembro 

Compilação e verificação de 

todos os dados necessários para 

os processos. 

Janeiro-dezembro 

Definição dos horários de 

trabalho das assistentes 

operacionais e das áreas 

adjacentes ao seu serviço de 

manutenção das instalações. 

Janeiro-dezembro 

Preparar e desenvolver 

conteúdos para ações de 

formação interna; organizar e 

promover ações de formação 

interna (corrupção; protocolo, 

atendimento e imagem); 

acompanhar e selecionar para 

processos de inscrição em ações 

de formação promovidas por 

entidades externas. 
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Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

Assist. Técnicos 

Total de 5 trabalhadores  492  

Recursos Financeiros 

22.270,03€ 

Observações 

Resultados: Ind. 01 – 1; Ind. 10 – 100 %; Ind.11 – 1 e Ind.12 – 4 
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Designação do projeto 

 

24. GESTÃO DO ARQUIVO INTERMÉDIO E CORRENTE DA SRE  

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Gerir os processos de avaliação de massa 

documental acumulada. 

- Gerir os processos de avaliação de 

documentação, visando a libertação de 

espaços de arquivo sobrelotados. 

- Elaborar e reformular de propostas de 

Portarias de Gestão de Documentos - Processo 

que visa dotar os serviços com um diploma 

legal que permita levar a cabo uma gestão 

mais eficaz dos documentos. 

- Gestão, organização e manutenção dos 

Processos Individuais dos trabalhadores do GS. 

- Gestão, organização e manutenção das 

pastas de arquivo do GS. 

- Gestão, organização e manutenção dos 

espaços afetos ao arquivo do GS. 

 

OO2 

 

OO5 

 

OO5 

 

OO6 

 

2 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

90% 

 

1 

 

3.5 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização  

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro a 

dezembro 

 

Análise do contexto da produção 

documental; levantamento da 

produção documental; 

elaboração de proposta de 

Plano de Classificação; 

elaboração de Relatório de 

Massa Documental Acumulada; 

pedido de parecer do Arquivo 

Regional da Madeira para efeitos 

de aprovação do Relatório; 

elaborar Auto de Eliminação e/ou 

Guia de Remessa; determinação 

do valor dos documentos, prazos 

de conservação e destino final; 

 

Para este projeto 

temos ainda um 

arquivista afeto a 

100%, que é quem 

visita os diferentes 

serviços, de forma a 

atestar a 

eliminação da 

documentação das 

diferentes Direções 

Regionais. É ainda 

sob a sua 

organização e 

competência que 

 

Com frequência, 

estes trabalhos são 

feitos com 

condições difíceis 

de trabalho, uma 

vez que nos 

diferentes locais 

onde se deslocam 

(como por 

exemplo no 

Arquivo da Escola 

das Quebradas) 
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elaboração de tabela de 

seleção. 

se criam novas 

portarias de 

classificação de 

documentos das 

diferentes direções 

regionais. Existe 

ainda um trabalho 

de levantamento 

de documentação 

a ser incorporado 

mais tarde no 

próprio Arquivo 

Regional que é feito 

pelo Dr. Eduardo 

Simões, em parceria 

com o CEPAM, uma 

vez que se trata de 

documentação de 

cariz histórico, 

relativo às origens 

do Conservatório de 

Música da Madeira. 

não existe água, 

nem luz. 

 

Aliás, por norma, 

os locais onde 

estão guardados 

os documentos 

nem sempre são 

os melhores e os 

mais condignos. 

 

Janeiro a 

dezembro 

Criação de pastas de arquivo 

com lombadas identificativas de 

acordo com a necessidade do 

serviço. 

Organização e manutenção dos 

Processos Individuais. 

Substituição ou divisão das pastas 

de arquivo, sempre que se 

justifique.  

Transferência para os PI de toda a 

documentação produzida no 

ano civil transato em matéria de 

assiduidade/mapa de férias dos 

trabalhadores. 

Gestão, organização e 

manutenção da sala afeta aos PI.  

Foram organizados 

os processos 

individuais de todos 

os trabalhadores do 

GS. 

Durante o ano de 

2016 adquirimos 

capas e dossiers 

novos de lombada 

preta rija para que 

todos os dossiers 

ficassem iguais.  

Organizou-se os 

processos que 

tinham vindo da 

extinta SRRH.  

Limpou-se, ainda, a 

cave, criando uma 

área de trabalho 

ampla, limpa e com 

luz.  

Janeiro a 

dezembro 

Transferência de documentação 

do GS para o arquivo intermédio 

do GS. 
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Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

Assist. Operacionais 

Total de 5 trabalhadores 800  

Recursos Financeiros 

 

27.943,20€ 

 

Observações 

É incumbência do GS a gestão do arquivo intermédio da SRE, localizado na Escola das Quebradas, 

dividido por 9 salas cada uma para uma direção regional. Afeto a 100% ao projeto temos um 

elemento que gere as instalações e que diariamente vai organizando as diferentes estantes, bem 

como as novas incorporações. 

Existem algumas Direções Regionais que têm o trabalho todo organizado, mas existem outras que 

não. Foi necessário fazer um levantamento exaustivo da documentação existente, identificando as 

prateleiras e as lombadas para que existisse um verdadeiro inventário de toda a documentação o 

que permitia à DR, quando precisava de algo, saber exatamente a localização do que necessitava. 

Esta experiência permitiu adquirir um know-how para que fosse possível replicar este tipo de 

organização para outras salas do arquivo.  

Resultados: Ind. 02 – 2; Ind. 10 – 95 %; Ind.11 – 1 e Ind.12 – 3.5 
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Designação do projeto 

 

25. GESTÃO DA IMAGEM E PROTOCOLO DA SRE  

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Aumentar a eficácia dos canais de 

comunicação na difusão da informação, 

garantindo um aumento do nº de ações e 

novas iniciativas promotoras da imagem e 

protocolo. 

- Garantir o apoio às solicitações externas no 

âmbito da imagem e protocolo dos diversos 

serviços do Governo Regional. 

OO1 

OO2 

OO2 

OO2 

OO5 

OO6 

01 

02 

03 

04 

10 

12 

3 

6 

5 

6 

90% 

3.5 (tolerância 

0.5) 

Unidade orgânica responsável pela execução: 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Imagem e Protocolo  

Unidades ou núcleos intervenientes: 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro a 

dezembro 

Ponto e Vírgula: 

Preparar, organizar, selecionar 

imagens e conteúdos, em 

articulação com as escolas, 

alunos, professores e DN.  

Conceção, idealização e 

execução do suplemento 

mensal (16 páginas) durante 8 

meses. 

Para a 

comunicação digital 

trabalhou-se o Portal 

da SRE e ainda os 

sites das Direções 

Regionais; bem 

como o Facebook. 

No que diz respeito 

às Publicações, em 

suporte papel 

trabalhou-se no 

‘Ponto e Vírgula’ - 

Suplemento mensal 

da SRE e do Diário 

de Notícias, num 

total de 16 edições 

(1ª e 2ª série), 

incluindo ainda a 

realização de vídeos 

promocionais, num 

total de 12 edições. 

 

Volume elevado 

na gestão e 

organização da 

informação; 

gestão da 

comunicação com 

alunos e 

professores; 

formação para 

correspondentes 

nas diferentes 

áreas editoriais; 

revisão de 

conteúdos pré e 

pós-paginação; 

acompanhamento 

aos alunos 

convidados, 

editores e 

participantes nos 

vídeos; execução 

de ilustrações 

digitais e manuais; 

entre outros. 

Janeiro a 

dezembro 

Educatio: 

Preparar, organizar, selecionar 

imagens e conteúdos em 

articulação com as várias 

entidades e convidados.  

Conceção, idealização e 

execução do suplemento 

mensal (4 artigos mensais) 

durante 10 meses. 

Janeiro a 

dezembro 

Espaço EntreArte: 

Preparar, organizar, selecionar 

conteúdos a expor na galeria de 
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artes do GS/SRE; articular com as 

diversas entidades a expor. 

Preparar material de divulgação 

e comunicação. 

No ‘#grandeideia’ 

(integrado na 

publicação Ponto e 

Vírgula) apostou-se 

na definição do 

conceito e 

elaboração do 

regulamento do 

concurso; realização 

de um vídeo 

promocional do 

patrocinador oficial; 

reuniões com as 15 

escolas secundárias 

participantes; gestão 

da correspondência 

e da comunicação 

com alunos, 

professores e 

membros do júri; 

elaboração das 

grelhas de avaliação 

para o júri e para a 

avaliação final. 

No ‘A Tua Vez‘, 

suplemento mensal 

da SRE, publicou-se 

um total de 4 

edições; com 

eventos nas escolas 

de 3.º ciclo, 

envolvendo os 

alunos e professores, 

para a realização de 

vídeos promocionais. 

Publicou-se o 

‘Educação: Factos e 

Números’, de índole 

anual, com 8 

páginas. 

Existiu um grande 

envolvimento na 

organização de 

inúmeros eventos, 

quer do GS, quer dos 

diferentes serviços 

da SRE. Destaque 

Fevereiro - junho 

Conferências do Casino:  

Preparar e organizar a 

realização do evento nos 

moldes escolhidos. 

Conceber o material de 

divulgação e comunicação.  

Conceção, idealização e 

execução da imagem do 

evento e dos respetivos 

materiais promocionais. 

Janeiro a 

dezembro 

Aumentar os canais de 

comunicação da SRE: 

Facebook, Instagram, sites 

institucionais da SRE, Rádio, 

Medium. 

Agosto - setembro 

Educação em Números:  

Preparar, organizar, selecionar 

imagens e conteúdos. 

Conceção, idealização e 

execução de um suplemento. 

Janeiro a 

dezembro 

Solicitações externas: material 

promocional, logos, envelopes, 

outros materiais, vídeos, 

apresentações em diferentes 

suportes gráficos, entre outros. 

Janeiro a 

dezembro 

Apoio na imagem gráfica e no 

design dos diferentes projetos 

desenvolvidos pelas Direções 

Regionais ou outras Secretarias 

do Governo Regional. 

Janeiro a 

dezembro 

Apoio na organização de 

eventos promovidos pelo GS e 

por outras Direções Regionais da 

SRE. 
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para a organização 

própria de 8 eventos. 

No que diz respeito 

ao Design Gráfico, 

trabalhou-se para os 

diversos serviços da 

SRE e em diferentes 

áreas. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

Assist. Técnico 

Téc. Informática 

Total de 7 trabalhadores 1568  

Recursos Financeiros 

551.111€ 

Observações 

Ao longo do ano de 2016 este projeto contribuiu para a execução das políticas da SRE por meio da 

gestão de normas e programas de comunicação e imagem, gestão dos canais de comunicação, 

participação no apoio publicitário ou organização de eventos e protocolo, colaborando, de modo 

regular, com outras áreas, são exemplos: o desenvolvimento de projetos de design no âmbito do 

Governo Regional e do Parlamento Regional, a cooperação na organização de eventos regionais, 

a colaboração no desenvolvimento da cultura organizacional ou o apoio à prevenção e segurança 

nas escolas. 

Trabalhando com as 29 escolas básicas e secundárias da RAM, com todas as Direções Regionais da 

SRE e com diferentes Secretarias do Governo Regional, com professores, alunos em mais de 5 sites 

institucionais; em mais de 30 publicações em papel e 12 online; organizando 8 eventos e apoiando 

graficamente todos os serviços da SRE. 

Dos Eventos realizados destaca-se: Apresentação do Ano Letivo 2016/2017; Novas Conferências do 

Casino; Dia da Rádio; Gov Jam ; Exposições EntreArte (que são 4 exposições em articulação com 

diferentes serviços ou escolas da RAM) sob os temas: “Um desejo para o novo ano de 2016” (onde 

Escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias concretizaram, em tela, um desejo para o novo ano 

de 2016. Durou de 16 de dezembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016); “GerminARTE” (onde os alunos 

e os professores das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, da Região Autónoma da Madeira 

aceitaram o desafio de, em moldes de cartão prensado, conceber projetos artísticos relacionados 

com a alimentação saudável. Durou de 17 de fevereiro de 2016 a 31 de maio de 2016); “A arte na 

educação do olhar (em 40 anos de Autonomia)” (Esta mostra integrou as Comemorações dos 40 

anos da Autonomia da Madeira, tendo sido desafiados 11 artistas a relevar o papel que a mesma 

desempenhou na transformação económica, cultural, social e educativa na Região nestas últimas 

quatro décadas. Do mesmo modo, quatro estabelecimentos de ensino, de diferentes níveis de 

escolaridade, emprestaram o seu olhar sobre o tema: Infantário Cidade dos Brinquedos, Escola 

Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Filipe, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de 

Câmara de Lobos e Escola Secundária de Francisco Franco. De 14 de junho de 2016 a 31 de julho 
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de 2016.); e por fim “Ponto e Vírgula -Um percurso pelas boas práticas”, onde se pretendeu 

demonstrar que o desenvolvimento de boas práticas é um percurso que requer e merece 

acompanhamento nas escolas da Região Autónoma da Madeira. O Ponto e Vírgula caminhou lado 

a lado com os alunos, os professores e a comunidade escolar. Durou de 24 novembro de 2016 até 

abril de 2017. 

Na área do Design Gráfico destacamos: no Gabinete do Secretário Regional, a sinalética do Edifício 

da Secretaria Regional da Educação; decoração do Natal 2016, e ainda cartazes, convites, menu, 

postal de natal e organização do concurso: ornamentos de natal; no Gabinete do Ensino Superior 

(folheto); na Inspeção Regional de Educação (conceção e idealização do Boletim; conferencia 

Gonçalves Zarco; slides de apresentação nas diferentes conferências, conceção, idealização e 

elaboração de gráficos; conferencia “um olhar sobre a Educação” slides; reportagem fotográfica. 

4 conferências; Diálogos da Educação; IRE. Seminário Excelência com equidade); nas Direções 

Regionais e Serviços tutelados: slides, cartaz, programa, banner, certificado ou vídeo ou roll-up ou 

poster para os seguintes serviços: Inspeção de educação; Apresentação OERAM; Concurso Nutri 

Chefe; Dia mundial das vítimas da estrada; Painéis Baú da Leitura; Gestos que salvam vidas; Rede 

de Buffet Saudáveis; Projeto A arte de ler, contar e Criar; A importância das Ciências; Educação 

Rodoviária; Encontro Regional do Ensino Recorrente; Dia da Internet mais segura; Prémio de 

Literatura; Centenário da Inspeção de Trabalho; The education of deaf in Madeira. E ainda 

documentos, papel de carta e envelopes para Todas as Direções Regionais. Museu Jaime Moniz: 

criação do logotipo; conceito; ficha matriz; powerpoint de apresentação; proposta de orçamento; 

Apresentação IDN; Comissão Europeia; Semana Saúde. Move Now (vídeo promocional); Hospital 

dos Pequeninos (logo; cartaz; powerpoint); Desafios na Educação do Século XXI (cartaz; 

desdobrável; convite) Paginação do livro: Receitas Deliciosas para Pessoas Gulosas. 

Resultados: Ind. 01 – 5; Ind. 02 – 8; Ind.03 – 5; Ind.04 – 8; Ind. 10 – 100% e Ind.12 – 4.5 
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Designação do projeto 

 

26. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DO GS 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Preparação e recolha de elementos 

solicitados no âmbito de auditorias (TC / IGF/ 

IRF). 

- Acompanhamento e gestão do processo e 

das medidas/recomendações do TC no GS. 

- Efetuar pareceres técnicos nas áreas de 

intervenção e competência da DSPGOI. 

- Cadastro e inventário do GS. 

- Gestão de serviços prestados na Loja do 

Cidadão - efetuar a gestão dos serviços 

efetuados na loja do Cidadão. 

- Gestão das frotas/motoristas. 

- Gestão das rifas. 

- Conservação e manutenção das instalações. 

- Gestão e acompanhamento dos serviços 

administrativos do GS. 

OO2 

 

OO5 

 

OO5 

 

OO6 

03 

 

10 

 

11 

 

12 

1 

 

90% 

 

1 

 

3.5 

Unidade orgânica responsável pela execução 

Direção de Serviços de Planeamento, Gestão, Organização e Imagem 

Gabinete de Gestão e Organização 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro a 

dezembro 

Receber e analisar o pedido de 

elementos ou esclarecimentos; 

recolher a documentação e ou 

pareceres sobre os assuntos 

auditados; elaborar proposta de 

resposta a enviar; submeter a 

aprovação superior a proposta. 

Conservação e 

manutenção das 

instalações - gestão 

dos pedidos ao 

abrigo do contrato 

bem como para 

pequenas 

reparações e 

conservação.  

Gestão da limpeza 

das instalações –

Pretendeu-se 

garantir uma 

resposta eficiente 

e eficaz às 

diferentes 

solicitações, não só 

internas como 

externas. 

A gestão diária dos 

diferentes tipos de 

pedidos obrigou a 

Verificação de serviços prestados 

e definição de novos serviços a 

prestar na Loja do Cidadão. 
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Conservação e manutenção das 

viaturas; agendar os serviços 

solicitados de forma a rentabilizar 

os recursos e diminuir as despesas 

(manutenção, combustível …); 

transporte de documentos de e 

para a SRE, CTT e outros serviços. 

equipa de 9 

assistentes 

operacionais (2 

delas são POT) que 

todos os dias 

garantem a 

limpeza. 

Gestão da frota 

automóvel – equipa 

de 5 motoristas com 

uma frota de 5 

carros operacionais, 

mas com alguns 

carros avariados. 

Articulação com a 

SRAPE para a 

manutenção ou 

avaria dos carros 

afetos a este 

gabinete. 

Transporte de 

documentos de e 

para a SRE, CTT e 

outros serviços – 

entrega da 

correspondência e 

protocolo e gestão 

dessas mesmas 

entregas; 

Gestão do 

Inventário do GS – 

levantamento e 

organização do 

inventário do GS e 

registo do abate, 

quando necessário. 

Levantamento de 

Fardas da SRE – 

articulação das 

necessidades de 

fardamento dos 

diferentes serviços 

da SRE com a 

DRPaGeSP. 

Gestão dos pedidos 

de transporte – 

temos uma 

um 

acompanhamento 

estreito dos timings, 

documentos, 

procedimentos e 

pessoas 

envolvidas. Fizemos 

levantamentos 

individuais de 

diferentes tipos de 

processos e 

alargámos aos 

restantes processos 

que envolvem 

toda a atividade 

deste gabinete e 

seu 

relacionamento 

com as diferentes 

Direções Regionais 

mas também com 

a SRF. 

É a articulação 

estreita entre 

elementos do 

GGO e os serviços 

que requisitam e os 

respetivos 

motoristas que 

permite satisfazer o 

maior número de 

pedidos sempre 

dentro de uma 

ótica de boa 

gestão dos 

pedidos numa 

economia de 

escala no binómio: 

gasolina/tempo. 

O processo de 

gestão das rifas é 

um processo 

meramente 

burocrático de 

centralização da 

informação mas 

que permite à SRE 

garantir o bom 

Gestão, manutenção e 

inventariação do espaço afeto 

ao armazenamento de mobiliário 

não utilizado do GS (Piscinas da 

Penteada). 

Gestão, manutenção e 

inventariação dos bens do GS. 

Manutenção e conservação das 

instalações. 
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plataforma que faz 

a gestão dos 

pedidos de 

transporte. 

Gestão das rifas – 

articulação dos 

pedidos de sorteios 

de rifas das escolas 

e delegações com 

a SRETC. 

Gestão das 

plataformas: 

AGIR/PFP/ADSE 

Direta – introdução 

dos dados nas 

diferentes 

plataformas de 

acordo com as 

respetivas 

necessidade e 

ainda articulação 

para a distribuição 

dos novos cartões 

da ADSE dos 

diferentes 

funcionários pelos 

serviços da SRE. 

Gestão de serviços 

prestados na Loja 

do Cidadão- Existe 

uma equipa de 2 

assistentes técnicos 

alocados ao Balcão 

da SRE na Loja do 

Cidadão, onde 

prestam 

informações 

relativas a esta 

secretaria. Em 2016 

estabelecemos uma 

relação mais 

estreita com o IQ, 

IP-RAM que passou 

a enviar uma 

técnica 

mensalmente à Loja 

do Cidadão, para 

auxiliar as 

funcionamento 

dos sorteios nas 

escolas. 

Gostaríamos de ver 

mais iniciativas 

semelhantes à do 

IQ, IP-RAM na Loja 

do Cidadão com 

as restantes 

Direções Regionais. 
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colaboradoras a 

saber promover as 

ações e cursos 

desenvolvidos por 

aquele Instituto. Esta 

parceria permitiu ao 

IQ, IP-RAM dispor de 

um balcão de 

inscrições e 

informações no 

centro do Funchal e 

ajudou a dinamizar 

o serviço prestado 

por aquele balcão. 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Téc. Superiores 

Assist. Técnicos 

Assist. Operacionais 

Total de 16 trabalhadores  1032  

Recursos Financeiros 

32.503€ 

Observações 

Existe um conjunto de atividades desenvolvidas neste projeto que se distribuem por áreas e 

competências muito díspares e que são importantes para garantir do bom funcionamento do 

serviço. 

Resultados: Ind. 03 – 1; Ind. 10 – 100%; Ind. 11 - 1 e Ind.12 – 4 
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Designação do projeto  

 

27. MAIS INFORMAÇÃO, MELHOR DECISÃO 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

 

- Aumentar os níveis de formação e 

qualificação, promovendo o acesso e o 

sucesso dos estudantes no ensino superior. 

 

Intensificar a 

prestação de 

informação aos 

estudantes 

Sessões de 

divulgação e 

informação 

nas Escolas (%) 

80% do total 

das escolas 

contactadas 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete do Ensino Superior 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Durante o Ano 

Letivo 

- Divulgação nas escolas 

secundárias e profissionais. 

- Agendamento com as Direções 

das escolas. 

- Publicação do calendário, na 

página eletrónica do GES. 

- Realização das sessões de 

divulgação e informação. 

Objetivo superado:  

26 sessões realizadas 

Sem 

constrangimentos 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços Total de 1 trabalhador  
- Sessões de divulgação e 

informação nas escolas 

Recursos Financeiros 

 

 

 

Observações 

 

--- 
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Designação do projeto 

 

28. ‘BOLSAS 2016’ 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

 

- Garantir o tratamento informático adequado 

ao novo regulamento das candidaturas à 

bolsa de estudo para o ano de 2016. 

 

Garantir e 

aperfeiçoar o 

apoio técnico e 

administrativo 

do Gabinete 

Serviço 

disponibilizado 

durante o mês 

de setembro 

Disponibilizar 

a aplicação 

durante o 

mês de 

setembro 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete do Ensino Superior 

DRPaGeSP 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Setembro 

- Definição da estrutura. 

- Definição e criação de 

conteúdos. 

- Elaboração da aplicação. 

- Disponibilização da aplicação. 

Objetivo atingido, 

sendo que a 

aplicação foi 

disponibilizada na 

data prevista. 

Sem 

constrangimentos 

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Diretor de Serviços 

Total de 2 trabalhadores 

 - Criação e disponibilização 

de aplicação para atribuição 

das bolsas de estudo. Téc. Informática  

Recursos Financeiros: 

 

 

 

Observações: 

 

--- 
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Designação do projeto 

 

29. AVALIAÇÃO DE INTERESSES E APTIDÕES 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

- Aumentar os níveis de formação e 

qualificação promovendo o acesso e o 

sucesso dos estudantes no ensino superior. 

Intensificar a 

prestação de 

informação aos 

estudantes 

Avaliação de 

interesses e 

aptidões - % 

estudantes 

candidatos ao 

ensino superior 

15% do total 

de 

estudantes 

ao ensino 

superior 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete do Ensino Superior 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Durante o Ano 

Letivo 

- Entrevista. 

- Aplicação de testes. 

- Tratamento de resultados e 

elaboração de relatório. 

- Nova entrevista para 

comunicação de resultados. 

- Arquivo de relatórios. 

Objetivo atingido – 

15,82% do total de 

estudantes 

Sem 

constrangimentos 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Téc. Superior Total de 1 trabalhador  
- Avaliação de Interesses e 

Aptidões. 

Recursos Financeiros 

 

 

 

Observações 

 

--- 
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Designação do projeto 

 

30. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES 

 

Objetivos do projeto 
Objetivo(s) 

operacional(is) 
Indicador(es) Meta 

 

- Melhorar a qualidade do trabalho e dos 

serviços públicos prestados promovendo a 

satisfação dos utentes. 

 

Garantir a 

satisfação dos 

utentes 

Índice de 

satisfação, 

numa escala 

de 1 a 5 

Atingir um 

nível de 

satisfação 4 

Unidade orgânica responsável pela execução 

 

Gabinete do Ensino Superior 

 

Unidades ou núcleos intervenientes 

Data de 

realização 
Principais ações 

Balanço/Avaliação 

(descrição) 

Principais 

constrangimentos 

Janeiro a 

dezembro 

- Disponibilização do questionário 

para preenchimento no 

Gabinete. 

- Introdução dos resultados na 

base de dados. 

- Análise e tratamento de dados. 

Objetivo superado - 

Índice de satisfação 

de 4,52 

Sem 

constrangimentos 

Afetação de recursos humanos 

Carreira/categoria Trabalhador 

Afetação (%) 

/N.º de dias de 

trabalho 

Descrição da tarefa 

Téc. Superior  

Assist. Operacionais 

Assist. Técnico 

Total de 4 trabalhadores  

- Avaliação de satisfação dos 

utentes através da 

implementação de 

questionários. 

Recursos Financeiros 

 

 

 

Observações 

 

--- 
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- ANEXO 
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1 - APRESENTAÇÃO 

 

Em conformidade com o art. 14.º do Decreto Legislativo Regional, n.º 27/2009/M, de 21 de 

agosto, o presente documento reproduz a autoavaliação do desempenho do Gabinete do 

Secretário Regional de Educação (GS), em cumprimento dos objetivos definidos na estrutura 

do SIADAP-RAM 1, alcançados no exercício de gestão de 2016. 

Apresenta-se, em seguida, o esquema estrutural da Missão, Visão e Valores: 

 
 

   MISSÃO 

 

Preparar o futuro da educação, da educação especial, da qualificação profissional, do 

desporto, da juventude e da investigação e desenvolvimento tecnológico e inovação. 

 
 

   VISÃO 

 

A excelência da educação ao serviço da população. 

 
 

   VALORES 

 

Qualidade   |   Defesa do Interesse Público   |  Rigor   |   Transparência 
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2 - ESTRUTURA DO SIADAP-RAM 1 

 
 

A estrutura do SIADAP- RAM 1 de 2016 foi elaborada com base em cinco objetivos estratégicos, 

que nortearam a formulação dos objetivos operacionais de eficácia, eficiência e qualidade e 

a definição dos projetos desenvolvidos pelo Gabinete do Secretário Regional de Educação, 

na prossecução das suas atribuições e competências. 

 

 

 

Face aos objetivos estratégicos delineados para 2016 foram elaborados os seis objetivos 

operacionais, que regulam a ação do GS na concretização da sua missão e visão. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE 1

Garantir o 
apoio à 

tomada de 
decisão

OE 2

Garantir a 
qualidade dos 

serviços

OE 3

Otimizar a 
utilização dos 

recursos 
financeiros 

afetos à SRE

OE 4

Promover a 
imagem          
da SRE

OE 5

Promover a 
formação de 
nível superior 
dos cidadãos

x x x

OO.04 - Coordenar, 

acompanhar e avaliar 

a aplicação dos 

recursos financeiros. 

 

 

OO.05 - Garantir e 

aperfeiçoar o apoio 

técnico e 

administrativo do 

Gabinete.  

OO.06 - Melhorar os 

níveis de satisfação dos 

colaboradores e dos 

parceiros. 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

EFICÁCIA EFICIÊNCIA QUALIDADE 

OO.01 - Acompanhar a 

implementação dos 

processos de apoio à 

política da SRE e seus 

resultados. 

 

OO.02 - Aumentar a 

eficácia dos canais de 

comunicação na 

difusão da informação. 

 

OO.03 - Intensificar a 

prestação de 

informação aos 

estudantes. 
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3 - RESULTADOS DA ESTRUTURA DO SIADAP-RAM 1 2016  

 

O quadro abaixo sintetiza o grau de cumprimento da estrutura do QUAR do GS, bem como 

evidencia os resultados alcançados e os desvios verificados. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS Meta 

2016 

Margem 

Superação 

Concretização 

Desvios 
Resultado 

Classificação 

Superou Atingiu 
Não 

Atingiu 

EFICÁCIA         

OO.01 (OE1 e OE2) Ponderação de 30% 
Acompanhar a 

implementação dos 

processos de apoio à 

política da SRE e seus 

resultados 

Ind.01

   

Nº de estudos/relatórios/ 

pareceres 

16 5 22 X  

 

+6 
 

Peso 

 

100% 
 

OO.02 (OE1 e OE4) Ponderação de 35% 

Aumentar a eficácia 

dos canais de 

comunicação na 

difusão da informação 

Ind.02 

 

 

 

Nº de estudos/ 

relatórios/artigos para 

divulgação/nota de 

imprensa 

 

6 1 10 X  

 

+4 

Peso 50%  

Ind. 03 

 

 

Peso  

Nº de ações/eventos 

realizados 

 

20% 

5 1 6  X  +1 

Ind. 04 

 

 

 

Peso 

Nº de novas iniciativas 

promotoras da imagem e 

protocolo 

 

30% 

5 1 8 X   +3 

OO.03 (OE1 e OE5) Ponderação de 35% 

Intensificar a prestação 

de informação aos 

estudantes 

Ind. 05 

 

Sessões de divulgação e 

informação nas escolas 80% 5% 100% X   +20% 
 

Peso 
 

50% 

Ind 06 

 

 

Peso 

Avaliação de interesses e 

aptidões 

 

25% 

15% 2% 16%  X  +1% 

Ind 07 

 

 

 

 

Peso 

Criação e 

disponibilização de 

aplicação para 

telemóveis 
 

25% 

Até  

31/12 
Até 30/11 NOTA 1     

EFICIÊNCIA         

OO.04 (OE2 e OE3) Ponderação de 50% 

Coordenar, 

acompanhar e avaliar 

a aplicação dos 

recursos financeiros 

Ind.08 

 

 

 

 

Nº de documentos – 

mapas e relatórios – de 

análise e/ou de 

prestação de contas 

realizados 

1181 154 1505 X  

 

+324 

 

Peso 
 

70% 
 

Ind. 09  

 

 

 

Peso  

Nº de procedimentos de 

controlo interno 

desenvolvidos 

 

30% 

6 4 11 X   +5 
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OO.05 (OE3 e OE4) Ponderação de 50% 

Garantir e aperfeiçoar 

o apoio técnico e 

administrativo do 

Gabinete 

Ind.10 

 

 

Resposta às solicitações 

externas dentro dos 

prazos definidos 90% 4% 94%  X 

 

+4% 
 

Peso 
 

50% 
 

Ind.11 

 

 

Nº de novos serviços 

implementados/ 

disponibilidades 6 2 9 X  

 

+3 
 

Peso 
 

50% 
 

QUALIDADE    

OO.06 (OE2 e OE4) Ponderação de 100% 

Melhorar os níveis de 

satisfação dos 

colaboradores e dos 

parceiros 

Ind.12 Índice de satisfação dos 

clientes 
 

4 0.4 4.1 
 

X 
 

0.1 

Peso  60%   

Ind. 13 
 

Peso 

Nº de reclamações 
 

40% 
2 0 0 X   -2 

 
 

Justificação para os Desvios 
 

 

 

NOTA 1: A 06/09/2016 foi solicitada pelo GES a eliminação do Indicador 07, uma vez que houve a necessidade 

de redirecionar os recursos humanos para um outro projeto prioritário a ser desenvolvido (nova plataforma e 

aplicação informática referente às bolsas de estudo).  

 

 

 

Explicitação da fórmula utilizada 
 

Ind. 05 - (N.º de escolas visitadas/total da Região) x 100 

Ind. 06 - Cumprimento do prazo 

Ind. 07 - (N.º de candidatos sujeitos a testes/N.º total de candidatos ao ensino superior) x 100 
 

 

Indicadores e Fontes de Verificação 

Ind.01 N.º de estudos/relatórios/pareceres 

Ind.02 Nº de estudos/relatórios/artigos para divulgação/nota de imprensa 

Ind.03 N.º de ações/eventos realizados 

Ind.04 N.º de novas iniciativas promotoras da imagem e protocolo 

Ind.05 Sessões de divulgação e informação nas escolas 

Ind.06 Avaliação de interesses e aptidões 

Ind.07 Criação e disponibilização de aplicação para telemóveis 

Ind.08 N.º de documentos – mapas e relatórios – de análise e/ou de prestação de contas realizados 

Ind.09 N.º de procedimentos de controlo interno desenvolvidos 

Ind.10 Resposta às solicitações internas/externas dentro dos prazos definidos. CGD/ofícios/emails 

Ind. 11 N.º de novos serviços implementados/disponibilizados 

Ind. 12 Índice de satisfação dos clientes 

Ind. 13 N.º de reclamações no livro amarelo 
 

 

Quadro 1 - QUAR: Objetivos operacionais e estratégicos que norteiam a atividade do GS 
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4 - RESULTADOS OBTIDOS NO SIADAP-RAM1 

 

Neste ponto serão apresentados os resultados obtidos, no que concerne ao grau de 

concretização dos objetivos fixados no Plano de Atividades para 2016, designadamente a 

análise da execução relativa dos Indicadores de Desempenho para a avaliação no âmbito do 

QUAR. 

 

4.1 - Execução relativa aos indicadores de desempenho 

 
 

P
a
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m
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o
 

O
b

je
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l 
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d
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a
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o

r 

Meta 

2016 

Resultado 

Alcançado 

Desvio 

Absoluto 
D

e
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R
e
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P
o

n
d

e
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ç
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p
o

r 
O
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Resultado 

Relativo  

por OO 

P
o

n
d

e
ra

ç
ã

o
 

p
o

r 

P
a

râ
m

e
tr

o
 

Realização 

por 

Parâmetro 

Avaliação 

SIADAP-

RAM 1 

E
F
IC

Á
C

IA
 

1 Ind. 1 16 22 6 27,3% 
100% 

(30%) 
30% 38,2% 

50% 64,2% 

127,9% 

2 

Ind. 2 6 10 4 40% 
50% 

(17,5%) 

35% 

24,5% 

Ind. 3 5 6 1 16,7% 
20%          

(7%) 
8,2% 

Ind. 4 5 8 3 37,5% 
30% 

(10,5%) 
14,4% 

3 

Ind. 5 80% 100% 20% 20% 
50% 

(17,5%) 

35% 

24,5% 

Ind. 6 15% 16% 1% 6,3% 
50% 

(17,5%) 
18,6% 

Ind. 7 
Até 

31/12 
* * * * * 

E
F
IC

IÊ
N

C
IA

 4 

Ind. 8 1181 1505 324 21,5% 
70%        

(35%)  
50% 

42,5% 

40% 49,5% 

Ind. 9 6 11 5 45,5% 
30%         

(15%) 
21,8% 

5 

Ind. 10 90% 94% 4% 4,3% 
50%         

(25%) 
50% 

26,1% 

Ind. 11 6 9 3 33,3% 
50%     

(25%) 
33,3% 

Q
U

A
LI

D
A

D
E
 

6 

Ind. 12 4 4,1 0,1 2,4% 60% 

100% 

61,5% 

10% 14,2% 

Ind. 13 2 0 -2  40% 80% 

* A partir de setembro de 2016 o indicador em referência foi anulado. 

 
Quadro 2 - Execução geral dos indicadores 

 
 

Da análise do quadro síntese constata-se que a classificação apurada, relativamente a todos 

os indicadores, é positiva, assim como a ponderação por objetivo operacional e por 

parâmetro. Em suma, a classificação apurada situa-se nos 127,9% o que aponta para uma 

avaliação muito positiva. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

90 

 

 

 

Figura 1 - Realização dos indicadores 

 

 

 

Constata-se, como já foi referido anteriormente, que a realização de todos os indicadores é positiva, 

existindo, naturalmente, alguns que se destacam, como por exemplo o indicador 1 e o 9, em que o 

desvio positivo verificado é maior. 

 

 

 
 

Figura 2 - Concretização por objetivo operacional 

 

 

Da análise do gráfico, verifica-se que a concretização por objetivo operacional é muito positiva, 

sendo que o resultado foi sempre acima da meta fixada para cada indicador/objetivo operacional. 
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Figura 3 - Realização por parâmetros 

 

 
Da análise do gráfico anterior, conclui-se que o grau de realização dos parâmetros (eficácia, 

eficiência e qualidade) foi positivo, pois o resultado ultrapassa a meta fixada inicialmente. 

 

 

 
 

Figura 4 - Cumprimento dos objetivos por parâmetro 

 

 

Face ao referido anteriormente e procedendo a uma análise mais cuidada aos objetivos 

delineados, por parâmetro, constata-se que foram superados oito dos doze indicadores fixados no 

QUAR, tendo os restantes sido cumpridos. Acresce referir que os indicadores superados enquadram-

se nos parâmetros relativos à eficácia e à eficiência. 
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5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O GS concretizou todos os objetivos de eficácia, eficiência e qualidade a que se propôs junto 

do Senhor Secretário Regional da Educação.  

Ao longo do ano de 2016, o cumprimento dos objetivos operacionais foi monitorizado através 

dos indicadores de desempenho previstos e inscritos na estrutura do QUAR, sendo que em 

setembro de 2016 o indicador 07 (Criação e disponibilização de aplicação para telemóveis) foi 

cancelado. 

Relativamente às metas dos restantes indicadores, no âmbito da monitorização do QUAR, não 

foi necessário proceder a qualquer reajustamento.  

 

a) Apreciação por parte dos utilizadores internos ou externos, da quantidade e da qualidade dos 

serviços prestados 

Com o objetivo de melhorar a eficácia e eficiência do serviço prestado foi realizado um inquérito 

aos clientes externos com mais de 20 perguntas onde o resultado de satisfação foi de 4.1, 

atingindo o proposto mas não o superando. De registar que não houve reclamações 

apresentadas fazendo com que fosse possível superar o mesmo objetivo. 

 

b) Avaliação do sistema de controlo interno 

O nosso sistema de controlo interno teve por base não só os procedimentos, as instruções de 

trabalho, os formulários e os sistemas informáticos que servem de apoio à gestão dos processos 

e por isso foram criados alguns regulamentos e manuais que permitem o bom funcionamento do 

serviço, nomeadamente no que diz respeito à assiduidade, à utilização da plataforma eletrónica 

de gestão da assiduidade, ao controle da receita, e à norma interna do apoio ao particular. 

Fizeram-se também levantamentos dos principais processos administrativos para autorização 

prévia em articulação com a SRF, fez-se também a revisão e a atualização do plano de 

corrupção e riscos de acordo com a recomendação da norma em vigor, na sequência da 

recomendação nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção.  
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c) Causas de incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Dos dados constantes dos quadros e gráficos associados a esta análise, evidencia-se, em termos 

da execução global relativa a todos os indicadores de desempenho, que não existem situações 

de incumprimento, existindo, inclusive, uma percentagem superior entre a superação e o mero 

cumprimento das metas fixadas.  

 

d) Medidas tomadas para reforço positivo 

Como medidas tomadas para reforço positivo do desempenho do serviço, evidenciando as 

condicionantes que o afetam, e com plena consciência das possíveis condicionantes que 

poderiam afetar os resultados a alcançar, bem como tendo em consideração as diversas 

especificidades das competências existentes não só nas orgânicas dos serviços bem como nos 

próprios trabalhadores, propôs-se dar maior relevo na área da formação dos colaboradores, na 

área da comunicação interna e externa de forma a criar uma maior cultura de commitment 

entre os diferentes colaboradores, e ainda um conjunto de práticas que reduziram a despesa. 

 

e) Comparação com o desempenho de serviços idênticos que possam constituir padrão de 

comparação 

Não aplicável, apesar de existir uma cultura interna de benchmarketing. 

 

f) Audição dos dirigentes e dos demais trabalhadores na autoavaliação do serviço 

Com o objetivo de melhorar a eficácia e eficiência do serviço prestado foi ainda realizado um 

inquérito aos trabalhadores do serviço com mais de 25 perguntas onde o resultado de satisfação 

foi de 3.8, atingindo o proposto mas não o superando. A registar a necessidade da melhoria nas 

instalações, e de alguns postos de trabalho (alguns equipamentos degradados) mas também 

dos equipamentos informáticos. A registar a melhoria nos equipamentos de digitalização e 

fotocopiadoras o que permitiu instalar melhores equipamentos por andar e permitindo uma 

otimização dos equipamentos face às verdadeiras necessidades dos serviços. 

No que diz respeito aos dirigentes de referir as reuniões mensais realizadas com o objetivo 

principal de acompanhar a execução das atividades e recursos. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

Nos termos do artigo 17º do Decreto Legislativo Regional nº 12/2015/M, de 21 de dezembro, que 

efetua a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional de 27/2009/M, de 21 de agosto, 

propomos a menção qualitativa de desempenho de BOM, a atribuir ao GS, em que globalmente 

foram superados todos os objetivos. 

 

 

 

 


