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Nota Introdutória

O Plano de Atividades (PA), como documento orientador da execução dos

compromissos assumidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), pelos

vários serviços dependentes do Gabinete Secretário Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia (GS), apresenta os projetos que o Gabinete se propõe desenvolver durante o

ano de 2020, mantendo sempre presente a missão, visão, valores, objetivos estratégicos e

operacionais e respetivos indicadores de desempenho, constantes no QUAR.

Face à remodelação do Governo Regional da Madeira, operada através do Decrêto

Regulamentar Regional n.o 8-N20l9lM, de 19 de novembro, foram cometidas à

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) novas atribuições. O

Decreto Regulamentar Regional n." 212020lM, de 9 de janeiro, que aprova a orgânica da

SRE, definiu as competências, nomeadamente as referentes ao GS. Por sua vez, aPortaria

n.' 8412020, de 20 de março, aprovou a estrutura nuclear e definiu as atribuições e

competências das respetivas unidades orgânicas do Gabinete do Secretário Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia, definindo as direções de serviços. Por fim, o Despacho

n." 10712020, de 23 de março, aprovou a estrutura flexível do Gabinete e estabeleceu as

respetivas competências.

Considerando o atrás exposto, optou-se por apresentar o PA em data posterior aos

diplomas atrás referenciados, por forma a este refletir as referidas alterações,

designadamente a responsabllizaçáo das estruturas de gestão intermédia para a

consecução da missão, visão, objetivos estratégicos e operacionais e, ainda das metas

fixadas, de acordo com os indicadores de desempeúo. Assim, com os projetos presentes

neste documento, pretende-se orientar toda a equipa para um trabalho mais coeso, em prol

da melhoria continua.

É, ainda, de referir que o ano de 2020 apresenta uma série de novos desafios,

resultantes dos objetivos fixados para o novo mandato e, consequentemente, refletidos

numa nova lei orgânica, sabendo que todos (e cada um) têm a consciência da importância

do seu papel na organrzação.

Para concluir, é de referir que a conceção do presente plano de atividades baseou-

se numa estrutura de projetos, que assentam no desenvolvimento de uma cultura de

promoção da eficiência, da eficácia e da qualidade dos serviços.
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O Gabinete do Secretário (GS)

A estrutura organizacional intema do GS, compreende a Chefe de Gabinete, os

Adjuntos, os Técnicos Especialistas, as Secretárias Pessoais e os motoristas. É, ainda, de

referir que a organização interna obedece a um modelo de estrutura hierarquizada,

compondo-se, globalmente, por uma subdireção regional, direções de serviço e divisões,

gabinetes, núcleos e departamentos, tal como consta do Decreto Regulamentar Regional

n.'2/2020/M, de 9 de janeiro, da Portarian." 8412020, de20 de março, e do Despacho n."

10712020, de 23 de março. Apresenta-se, em seguida, o organograma que explicita o

constante nos diplomas legais atrás referenciados.
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Fig. 1 - Organograma do Gabinete do Secretário
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O que pretendemos

O GS tem por missão coadjuvar o Secretário Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia no exercício das suas funções, assegurando o planeamento e os apoios

técnicos, estratégicos, jurídicos, fìnanceiros e administrativos necessários ao exercício

das suas competências.

De acordo com o prescrito na lei orgânica, ao GS compete, genericamente:

a) Prestar apoio ao Secretário Regional, nos vários domínios de competência da

SRE;

b) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover,

de forma permanente e sistemática, a inovação, a modernização e a política de qualidade

no âmbito da SRE;

c) Apoiar, em articulação com outros serviços da SRE com competências nesta área,

os processos de recoúecimento, validação e certificação de competências com vista à

melhoria dos níveis de certifìcação escolar e de qualificação profissional;

d) Assegurar a elaboração dos instrumentos de gestão do GS;

e) Assegurar a gestão de recursos humanos do GS;

f) Assegurar a gestão das instalações que lhe estão afetas;

g) Coordenar as ações referentes à organização e à preservação do património e

arquivo;

h) Assegurar, a inovação e modemização dos serviços, a gestão e organização efrcaz

da informação, a redução da burocracia e o aumento da eficácia dos processos;

i) Assegurar a conceção, execução e avaliação das políticas da Região para a

comunicação social;

j) Assegurar as medidas necessárias à aplicação, na SRE, do Regime Geral de

Proteção de Dados;

k) Coordenar e desenvolver, em articulação com os organismos tutelados pela SRE

e as entidades parceiras, a segurança e a prevenção de riscos, numa perspetiva educativa

e de intervenção fundarnentada;

l) Assegurar o noÍïnal funcionamento da SRE nas áreas que não sejam da

competência especí fi ca de outros departamentos.
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Face à missão e, consequentemente, às competências determinadas, foi delineada

como visão para o GS o "Afirmar-se como um serviço pautado pela excelência na

satisfação das necessidades e espectativas das partes interessadas".

Importa, ainda, referir que decoffente dos princípios enunciados anteriormente,

foram adotados como valores essenciais e estruturantes da ação do GS:

'Compromisso;

'Rigor;

' Transparência;

' Equidade;

' Ética

Relativamente aos objetivos delineados no âmbito da orientação do serviço, por

forma a conduzir todos os esforços e empenho rumo à missão e visão do GS, foram

fixados quatro objetivos estratégicos (OE), representados na f,tgura seguinte.

GD! rrjiloÂntóoor:#
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Fig. 2 - Os objetivos estratégicos delineados para o cumprimento da missão e visão do GS.
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Por forma a serem atingidos os objetivos estratégicos indicados anteriormente,

foram definidos seis objetivos operacionais (OO):

' OO.01 - Promover, acompaúar e avaliar os processos de suporte das políticas da

SRE;

. OO.02 - Promover a prestação de serviços de informação e comunicação através

dos diferentes canais;

. OO.03 - Promover a prestação de informação aos estudantes;

. OO.04 - Gerir, coordenar, acompanhar e avaliar a afetação dos recursos;

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

. 00.06 - Melhorar os níveis de satisfação dos clientes internos e externos.

Esteve subjacente à definição dos objetivos operacionais, critérios relativos à

efrcâcia, eficiência e qualidade dos serviços prestados, com a respetiva ponderação, de

acordo com as prioridades estipuladas para arealização plena dos objetivos.

t
+

5

oo.{)l

oo.02 Eficácia
50o/"

oo.03

oo.0J Eficiência
30,,h

oo.05

Qualidade
20rÁ

oo.0ó

Fig. 3 - A relação entre os critérios de eficácia, eficiência e qualidade e os objetivos operacionais
fixados.
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entre o vos

entre e indicadores de

O quadro seguinte representa a forma como os objetivos estratégicos articulam-se com os

objetivos operacionais, de forma a promover a eficácia, a eficiência e a qualidade dos serviços

prestados.

1-

Importa, ainda, apresentar os indicadores de desempenho fixados, para cada um dos

objetivos operacionais, isto é, como será aferida e avaliada a concrettzação dos objetivos

operacionais fixados.

",

oE.0r oE.02 o8.03 o8.04

oo.0l X X X

oo.02 X X

oo.03 X X

oo.04 X X

oo.0s X X

oo.06 X X X

als

Obj. Estrategicos
Vs.

Número Peso Indicador

oo.01 0l 100% N.o de estudos / pareceres

02 3s% N.o de relatórios / artigos / conteúdos para divulgação

03 3s% N.o de atividades / eventos / projetosoo.02

04 30% Taxa de cumprimento com entidades parceiras

05 50% Sessões de dilulgação, informação nas escolasoo.03
06 50% Avaliação de interesses e aptidões

07 50%
Percentagem de documentos produzidos (mapas e

relatórios de análise e/ou de prestação de contas), em
resposta às solicitações

08 2s% N.o de procedimentos de controlo interno desenvolvidos
oo.04

09 25% Medidas implementadas para a melhoria da gestão dos
RH

oo.05 t0 100% Resposta às solicitações internas/externas dentro dos
prazos definidos

11 50% N.o de reclamaçõesoo.06
l2 s0% Índice global de satisfação

nal
Objetivo
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Recursos Humanos:

Estão afetos ao Gabinete do Secretário um total de 138 trabalhadores, distribuídos por

várias categorias proÍìssionais e integrados na estrutura interna, definida pelo Decreto

Regulamentar Regionaln.'212020lM, de 9 de janeiro, pela Portaria n.o 8412020, de 20 de março,

e pelo Despacho n.' 10712020, de 23 de março.

A distribuição dos trabalhadores por grupo profissional é a que consta no quadro seguinte:

Quadro 3 - Recursos humanos afetos ao GS, tendo como data de
referência o dia 03 10412020.

Como se pode constatar, as carreiras profissionais onde podemos observar um maior

número de trabalhadores são os Assistentes Técnicos, seguidos dos Técnicos Superiores e dos

Assistentes Operacionais.

E de realçar que constam, como membros de Gabinete, os Adjuntos, os Técnicos

Especialistas e as Secretárias Pessoais, como está expresso no organograma apresentado

anteriormente.

Para poder visualizar melhor a distribuição constante do quadro anterior, apresenta-se um

grâfrco, do qual consta a percentagem relativa de cada um dos grupos profissionais, espelhando

assim o peso relativo de algumas carreiras profissionais.

lÈ-*.""-.
dr x.dtin

7

Grupo Profissional N." de trabalhadores

Membros de Gabinete t7
Dirigentes - Direção superior I

Dirigentes - Direção intermédia 14

Técnico Superior 29

Coordenador de
GabineteÀ{úcleo

13

Coordenador Especialista J

Coordenador Técnico J

Assistente Técnico JJ

Técnico de Informática I

Assistente Operacional 24

Total 138
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Recursos Humanos - Data de referên cia O3lO4l2O2O

Assistente Operacional
L7%

Membros de Gabinete
12%

Dirigentes - Direção

superior
T%

Técnico de lnformática
t%

Assistente

Coordenador Técnico

2%

Dirigentes - Direção

intermédia
ro%

Técnico Superior
2r%

Coordenador Especialista

2% Gabinete/Núcleo
to%

Fig. 4 - Distribuição relativa dos trabalhadores do GS por grupo profissional.

Recursos Financeiros:

Para a concretização da missão do GS são necessários recursos financeiros, não só para

fazer face às despesas com o pessoal, mas, também, para poder assegurar as despesas de

funcionamento normal e possibilitar a implementação de novos projetos e atividades. Assim, o

orçamento do GS contempla, para além de despesas de funcionamento normal, despesas de

investimento, assim como algumas despesas relativas a serviços simples da SRE, as despesas

com o financiamento do ensino privado, com as bolsas de estudo, entre outras.

É de salientar que paraaconcretização de todos os projetos, que fazem parte do presente

Plano de Atividades, estão associadas as respetivas despesas, nomeadamente com os recursos

humanos e outras despesas diretamente associadas que se possam prever.

Do quadro seguinte consta o orçamento inicial do GS, onde se incluem todos os serviços

e/ou unidades orgânicas que dele dependem, assim como todas as despesas enunciadas

anteriormente.
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Remunerações certas e permanentes 3204 436,00 e

Abonos variáveis ou eventuais 32 566,00 €

Segurança social

Aquisição de bens

963 181,00 €

12219,00 c
Aquisição de serviços 1796 593,00 €

Outros juros €

Sociedades e quase sociedades não Íinanceiras t2 221 032,00 €

Administração regional 11 319 746,00 C

Instituições sem fins lucrativos 21364 798,00 €
Famílias 3 417 162,00 C

Diversas

Investimentos

10 000,00 €

8 000,00 €

Administração regional 3 700,00 €

Orçamento lnicial 2O2O

ír1'1 ; li.-,i,,,;, í 111,i111: lt,i.

'l'otal
,l r : r;r': I i'";r i ili tir l

s-I3s3 {33.00 €

Secretaria Regional
de Educação, Giônda e lbcnologia
Grbtnctr do Scorct&to

4- inicial do Gabinete do Secretário.

Para uma melhor visualização das despesas previstas no orçamento, na elaboração do

gráfico seguinte não foram tomadas em consideração as seguintes despesas: "sociedades e

quase sociedades não financeiras", "Administração Regional", "Instituições sem fins

lucrativos" e "Famílias".

oRçAMENTO rNrCrAL 2020

b* frfúofntean
drlrdúr
5ìtH

Outras despesas
correntes

5Yo

Despesas de
capital

3%

com o

Pessoal
92%

Fig. 5 - Distribuição relativa das despesas previstas no orçamento inicial do GS por tipologia de despesa.
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QUAR-GS -2020

Quadro de Avaliação e Responsabilização do
GS
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lnd.l

lnd.2

lnd 3

Ind.4

lnd 5

lnd- ó

lnd.7

Ind.8

hd.9

trd.l0

Ìnd.l I

lnÀ12

N.o dc çtudos financeiros c paÍ€c€Ícs

claboradç que definern as oriortaçôcs
€stÌategicas da SRE.

Relatório com número de anigos publicados na

comunicação social. Fichas de projecto do GIP

Relatórios de monitorizaio mansal, no âmbito

dos contratos programa qom ss rádios.

Facc ac rccursos humanos afdos ao GEACE (2

trabalhadores) e às suas compet€ncias. toma-se impovável ser

ultrapassado o n,o de estudos ern mençâq

Melhor resultado poesÍvel de alcançar. se reunidas as melhores

condições.

Fichas dc projac GIP
Melhc resultado pcsívd de alcançar, se reunidas rs melhores

condiçôes

Relatório de trra de curnprimento com entidades Melhor resuludo possivd de alcançêr, se rErnidas rs melhores

perceiras condiçôcs

Relatórios tipo, conr indicaÉo do total de üsitas
às cscolas Rdrtôrio anusl chbcado por técnico

cspcialista"
R€lslóÍios tipo, cun indicat'o de n.o de tesles

psicotéuricc cfeurdc c número de inscritc no

cnsino$pcÍior.
N.o dc rnpas solicitados, nsncadanantc pclr
VP e númco de maps enüadc deobo dç
prlzo.
N.' de msruais & poccdincntos claborados c
Rdatódo de cxeuÉo do Phno dc Gcstào dc
Riscc de Ccrupgo e lnfttSes Cmars

Balanp wia[ napa urqal de ftiss, napa dc
qçdnento, PFP, BODET.

Melhor resultado possiral de alcuçar, se rsrnidas as melhores

condiçôes.

Mclhor rsultado possívd de alcançat, se rtunidas as melhqes

condiçiìcs.'

O valor rct'çsnciado comspondcá à ttspoctr a todas as

solicitaçôcs. drrttnr dc pazos prcvistodindicadoc.

Frcc ao üabalho r dcsqrvolvcÍ eo lmgo do ano pclrs unidadcs

oqânicas intenras, scr{muito pouco provável sa ulrepossro
valcfixado.

Mdhc rrsrltado psslvd dc alcançer, sc rumidr c mcftats
condi$ec

Cartmlo dç gpstto documcnul. Rdatório Anrul Mdhor rcsrltrdo possívd dc alençar, se mmidas as ÍdlNdcs
daGcsâodoArquiro. cmdiÉes.

Lluo smardo e outiss ÍçlanìEÉes apr€s€ntadas Melhot nsultado pcsÍvd de alcançs, se rermidrs as melhces
atravêdccoÍÍçiodctrônicdcartr/oficio. condiÉcs

Relatôrio dc orrliaçào da sarbffio de cliates e , ,-. _

aratiaçào du rormaçao *poniuËãË-- 
- 

Y,Ï::t^t:ï31Í * t a 5' nunca podcá scr
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.lustificlçiio tlo Virlrrr ( r'itit,,
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Ficha de Pro eto n.o llGS/2020

Gestão de correspondência do GS

Departamento Administrativo.

Receber, digitalizar, registar, classifiçar, distribuir e

assegurar a expedição da correspondência;

Organizar o arquivo, tendo em vista a boa
conservação e fácil consulta dos documentos.

oo.05 Ind.10 9s%

Data de realização:. Principais ações:
Balanço/Avaliação

Principais constrangimentos:

Janeiro a dezembro
Receção e distribuição da
c do GS.

Janeiro a dezembro
Classificação e expediçào da

ia do GS.

Janeiro a dezembro
Organização do arquivo corrente e

intermédio.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Chefe de DepartaÌnento

Coordenador Tócnico

Assistentes Técnicos.

Total de 6 trabalhadores
1.309 dias de

trabalho.
Gestão do arquivo e

correspondência.

52.589,51 l€

Taxa de resposta - registo de entradas e respetivos encamiúamentos, saídas e arquivo
Fontes de verificação - Relatório anual da Gestão do Arquivo.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsá\'el pela execução:

Recursos Íinanceiros:

Afetação de recursos humanos:

Atividades:

llleta:Indicador(es):
ObjetivosObjetivos do projeto:

Obsen'ações e fontes de l-erificação:
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Ficha de Pro n.'2/G512020

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos

Gabinete do Secretário

Implernentar o Plano de Prevençào e Emergência nas

escolas;

95%Dinamizar temas e conteúdos para a comunidade
esçolar relacionados com as medidas de autoproteção
no âmbito dos riscos naturais e tecnológicos.

oo.03 Ind.05

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezernbro

Realizar junto da comunidade escolar,
diferentes atividades relacionadas com a

implementação do Plano de Prevenção e

Emergência da esçola - Sensibilizaçòes,
exercícios de evacuação e simulacros.

Janeiro a

dezembro

Incorporar e dinamizar conteúdos
curriculares vocacionados para a segurança e
proteção de riscos naturais e tecnológicos
aos alunos do ensino básico.

Carreira/
catesoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Especialista
Téonico

Total de I trabalhador
207 dias de

trabalho.

Implementação do Plano de
Prevenção e Emergência nas
escolas.
Realização de ações de
sensibilizaçào para a segurança e

proteção de riscos narurais e

tecnológicos, aos alunos do
ensino básico.

16.701,12C

Taxa de resposta - Número de solicitações.
Fontes de verificação - Relatório anual elaborado pelo Técnico Especialista.

Designação rlo projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Ì!Ieta:

râctonats:

Atividades:

.\fetaçào de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Obserrações e fontes de rerificação:
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Ficha de eto n.o 3IGUG/2020

Aferição, Contextualização e Viabilidade das Prioridades Financeiras da SRE.

GUG (DSGF e DSOER).

Preparar o projeto de orçamento de funcionamento e
orçamento PIDDAR para202I, de acordo com as

orientações definidas superiormente, no âmbito das
oo.04 Ind.07 6,80Á

Balanço/AvaliaçãoData de realização: Principais constrangimentos:Principais ações

líticas educativas e

Otimizar os recursos financeiros vels

Compatibilizar recursos financeiros, atividades,
medidas e projetos;

Maio a junho
Recolha e atualização de elementos
indispensáveis à preparação da proposta
de orçamento.

Junho a julho Análise dos dados recolhidos.

Julho a agosto

InÍbrmação a todos os serviços e escolas
dependentes da SRE das orientações
etnanadas pela VP, no que se reÍère à

elaboração da proposta de orçarnento para
2021 , e respetivo aconrpanhamento no
âmbito do apoio técnico.

Agosto
Recolha das propostas orçamentais de
todos os serviços e escolas clependentes

da SRE e respetiva validação.

Agosto a setembro
Elaboração da proposta de orçamento
global dos serviÇos e escolas.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N.'

de dias de trabalho:
Descrição da tarefa:

Diretores de Serviços

Chelès de Divisão

Técnicos Superiores

Assistentes

l7 trabalhadores.
370 dias de

trabalho.

Apresentação, para aprovação, da
proposta de orçamento de
funcionamento e do orçamento
PIDDAR da SRE para 2021, no
prazo estipulado.

39.906,00 €

Orçamento global da SRE para202l

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ÌVIeta:

Atividades

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de P eto n.o 4IGUG/2020

Acompaúamento e Gestão da Execução do Orçamento de Funcionamento e do Orçamento PIDDAR da
SRE.

GUG (DSGF e DSOER).

Acompanhar e controlar a execução do
Orçamento de funcionamento dos serviços
dependentes da SRE:

Assegurar o apoio téçnico a todos os serviços;
oo.04 3,30/o

Contribuir para a consolidação de atitudes e

procedimentos no âmbito dos princípios da boa
gestão financeira.

Ind.07

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliaçõo
ídescrição):

Principais constrangimentos:

Janeiro a dezernbro

Assegurar o apoio nçr nível da execução oryarnental
aos sewiços e escolas dependentes da SRE,
norneadarnente através do pedido de descongelarnento
e de ref-orços orlamentais.

Janeiro a dezembro

Contrplo perìódico através de balancetes e l.Ìrapas

rnodelo, corn projeções ató final do ano, de rnodo a

pennitir urna rnelhol gestão dos recursos
Íìnanceiros e a ptevisào das necessidades dos
servicos e escolas.

Janeiro a novernbro

Colaboraçào na elaboração do boletirn de execução
hirnestral, corn especial rclevância no ârnbito das

situações çsrn rnaior expressão oryarnental e/ou
desvios orÇarnentais.

Reunião(ões) com os serviços e escolas depenclentes
da SRE por fbnna a pennitil urn rnelhor'
conhecirnento do seu túrrcionarnento interlo. benr
ctruro dL'senvolvcl atitudcs dc cooperaçào, a rnartar
de acordo com as necessidades reveladas pelas

rnesrnas e/ou decisào/possibilidades do Gabinete da

lJnidade de Gestão e Planearnento.

Janeiro, julho,
dezembro

Carreira/
categoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de
trabalho:

Descrição da tarefa:

Diletores de Serviços

CheÍ'es de Divisão

Técnicos Supefiores

Assistentes
TécnicosiCoord

25 trabalhadores.
840 dias de

trabalho.

Acornpanhamento e controlo da

execuÇão do orçamento.
Boletim de execução
orçamental trirnestral.

90.666,00 €

Consolidação de uma efetiva cultura de rigor e transparência orçamental;
Boletim de trimestral

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos Indicador(es): lVIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de eto n.o 5/GUG|2020

Controlo da Execução do Orçamento e Respetivos Procedimentos

GUG (DSGF e DSOER)

Desenvolver procedimentos de controlo da
execução do orçamento de funcionamento dos

s da SRE
o controlo do circuito de arrecadação das

receitas dos estabelecimentos de educação e ensino
do 1'ciclo o EB com educação pré-escolar e/ou

Contribuir para a boa execução orçamental dos
apoios à construção, remodelação e apetrechamento
de estabelecimentos do ensino particular e

e IPSS

oo.04
Ind.07

Ind.08

1,90Á

5

Data de
real Principais ações:

Balanço/Avaliação
o

Principais constrangimentos:

Janeiro a abril
PlaniÍ'icação e elaboração/revisão dos
instrurncntos de recolha de dados para

Abril a seternbro
Envio e recolha <Jos instrumentos de controlo,

ol dos dados

Outubro a

dezembro

Análise dos dados c elaboração de relatórios
de controlo (dcsvios detetados), com

de melhoria.

Dezernbro

Reunião com os envolvidos para

comunicação das conclusões e apresentação
de propostas de melhoria e de

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho:
Descrição da tarefa

Diletores de

CheÍìs de Divisão

Tecnicos Supedores

Assistcntes
TócnicosiCoortl.

29 trabalhadores
1.047 dias de

trabalho.

Sistemas de controlo intemo bem
definidos (manuais de
procedimentos).
ControÌo eficiente e eficaz dos
procedimentos inerentes à

execução orçamental.

I13.076,00 €

Sistemas de controlo interno - Manuais de Procedimentos.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ÌVIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 6lGUGl2020

Avaliação do Planeamento e da Execução Orçamental

GUG (DSGF e DSOER).

Avaliar a execução orçamental por forma a

melhorar o planeamento e a aplicação dos recursos

fìnançeiros; 0,20/o

Conhecer e sistematizar os principais indicadores da
gestão orçamental da SRE.

oo.04 Ind.07

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos:

Janeiro a fèvereiro
Recolha, tratamento e compilaçào da
informação relativa à execução

orÇamental.

Março
Reunião com os responsáveis para
esclarecimento de dúvidas/solicitação de

doçumentacào adicional.

Março a abril
Elaboração do relatório de execução
orçamental, do qual consta a respetiva
avaliação.

Maio
Informar/reunir com os serviços
dependentes da SRE para apresentação

do relatório de execuÇão.

Afetação (%) /l.{.'
de dias de trabalho Descriçâo da tarefa:Carreira/

categoria:
Trabalhador:

Diretores de
Setvicos
Chetès de Divisão

Técnicos Superiores

Assistentes
TécnicosiCoord.

l4 trabalhadores.
173 dias de
trabalho.

Procedimentos inerentes para a

recolha de informação necessária
para a análise da execuçào
orçamental.
Avaliar a execução orçamental.

18.684,00 €

Avaliação do planeamento e da execução orçamental (relatório).

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

eraclonats:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

C)bservações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 7lGUGl2020

Gestão e Informação da Execução do Orçamento: Procedimentos Orçamentais e Contabilísticos (ações do
GS e DR's).

GUG (DSGF e DSOER)

Instruir processos de despesa, para posterior envio à

VP para pagamento dos mesmos;

Remeter à VP, nos prazos estipulados, toda a

documentação necessária ao controlo do orçamento
da SRE e ao das de

Gerir o orçamento global da SRE

oo.04
Ind.07

Ind.08

7,50/o

4

Data de realização: Principais ações:
Balanço/Avaliação

Principais constrangimentos:

Janeiro a dezembro
Análise das propostas (alteraçòes
orçamentais/requisição de fundos

Janeiro a dezembro
Instrução do
procedimento/preenchimento dos

necessarl0s.

Janeiro a dezembro
Comunicação e solicitação de
autorização da VP.

Janeiro a dezembro

Comunicação aos interessados dos
despachos, designadamente da VP
(alterações orçamentais/fu ndos

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Direkues de Serviços

ChcÍès de Divisão

Técnicos Supedoles

Assistentes
TécnicosiCoord.

30 trabalhadores
3.081 dias de

trabalho.

Sistemas de controlo intemo bem
definidos (manuais de
procedimentos).
Controlo ehciente e eficaz dos
procedimentos inerentes à

332.748,00 €

Sistemas de controlo interno - Manuais de procedimentos;
Processos de despesa.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n." 8/GUG12020

Gestão e Acompanhamento dos Reportes Mensais, Trimestrais e Anuais

GUG (DSGF e DSOER)

ordenar a recolha, verificação e análise dos mapas de
reporte mensais, trimestrais e anuais; oo.04 Ind.07 76,90/o

Assegurar o envio atempado da prestação de contas

e outros reportes à VP e lGF.

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos

Janeiro a

dezerrbro

Reçolha e verificação dos mapas de

reporte mensais, trimestrais e anuais dos

serviços integrados e dos SFA's e EPR's
da SRE.

Janeiro a

dezernbro

Elaboração de mapas globais da SRE
relativos aos reportes mensais dos
serviÇos integrados da SRE.

Janeiro a

dezemhro
Validação dos mapas de reporte mensais
dos SFA's e EPR's da SRE.

Janeiro a

dezembro
Envio dos reportes à VP e à IGF

Carreira/
categoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N,'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Diretores de
Senvicos

Chefes de Divisão

Tócnicos Superiores

Assistentes
Tócnicos/Coord.

l9 trabalhadores.
624 dias de

trabalho.

Controlo eficiente e efiçaz dos
procedimentos inerentes à

execuçào orçamental.

67.392,00 €

Mapas de reporte mensais.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ÌVIeta:o

Atlvldades:

Afctnçio dc rccursos humrnos:

Rccursos financeiros:

Obsen'ações e fontes de verificação:
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Ficha de eto n.o 9IGUG/2020

Atribuição e Controlo dos Fundos Disponíveis da SRE.

GUG (DSGF).

a recolha, verificação e análise das
necessidades de fundos disponíveis dos serviços,
direções regionais, escolas básicas e secundárias,
SFA's e EPR's

o envio atempado dos mapas das necessidades
0l e50 àVP/Dde FD's

a atribuição dos FD's aos serviços, após a
autorização da VP;

Assegurar a transferência e o aumento de FD's.

oo.04 Ind.07 0 6%

Data de
real

Principais ações:
Balanço/Avaliação

Principais constrangimentos!

Janciro a
dezernbro

Recolha e verificação dos mapas das
necessidades de FD's dos serviços e

escolas.

Janeiro a

dezcmbro

Elaboração de mapas globais de
necessidades de FD's da SRE - Cap. 01 e

50e envio à VP

.laneiro a

dczernbro

Recolha e envio à VP da informação
relativa à receita consignada das Escolas
Básicas e Secundárias e Escolas Básicas
e Secundárias com Creche e Pré-Escolar

Janeiro a

dezembro

Comunicação dos FD's atribuídos pela
VP aos serviços e escolas.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho
Descrição da tarefa

Diletores de

CheÍès de Divisão

Tócnicos Supedores

Assistentes
Técnicos/Coord.

l2 trabalhadores.
198 dias de
trabalho.

Obtenção de fundos disponíveis.

21.384,00 €

Fundos disponíveis;
Boletim trimestral de execução orçamental

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de Pro eto n.o l0lGUGl2020

Autorizações de Funcionamento.

GUG (DSAFEP).

crdenar os processos relativos às autorizações de

funcionamento dos estabelecimentos de educaçào
e/ou ensino privados.

oo.04 Ind.07 0,2%

Data de
realização:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos:

Janeiro a abril
Elaboração/revisão dos instrumentos de
recolha de dados para verificação.

Maio a junho
Envio e recolha dos instrumentos de
controlo, após o lançamento dos dados
pretendidos.

Maio a

dezembro

Análise dos dados e elaboração de
relatórios de controlo (desvios detetados),
com sugestões/propostas de melhoria, se

necessário.

Maio a

dezernbro

Reunião com os envolvidos para
comunicação das conclusões e

apresentação de propostas de melhoria e de

reçomendações. se aplicável.

Carreira/
catesoria

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Diretor de
Serviços

Chefe de Divisào

2 trabalhadores.
90 dias de
trabalho.

Mapa atualizado, referente às

autorizações de funcionamento.

9.720,00 €

Mapa das autorizações de funcionamento de todo o ensino privado da RAM.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

cronals:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Obsen'ações e fontes de verificação
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Ficha de Pro eto n.o lllGUGl2020

Apoios Financeiros a Instituições e a Alunos que Frequentam o Ensino Privado

GUG (DSAFEP)

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 IPSSI

rantir o apoio às famílias das crianças que frequentam
o tipo de instituições onde os mesmos se aplicam.

oo.04 Ind.07 1,30/o

Data de
realizacão:

Principais ações
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos:

Junho a seternbro
Elaboração dos contratos a celebrar entre a

SRE e os estabelecirnentos de educação e/ou
ensino privados.

Julho a sctembro

Reunião(ões) com os responsáveis pelos
cstabelecirnentos de educação e/ou ensincr
para esclarecirnento de eventuais dúvidas e
prestaÇão de infonnação.

Janeiro a julho,
setembro a

dezembro

Elaboração de listas nominais, reÍèrentes
aos apoios sociais, corn o respetivo escalão,
por instituição.

Agosto a

dezembro

Balanço relativo ao apoio concedido, com
possíveis sugestões a sererr introduzidas para
o t'inanciarnento do ano seguinte (relatório),
nos tennos legais ern vigor.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho Descrição da tarefa:

Diretor de Serviços

Chele de Divisão

Tecnicos Superìotes

Assistentes
Tócnicos/Coord.

7 trabalhadores.
690 dias de

trabalho.

Celebração de contratos de
tìnanciamento que garantam as

condições necessárias à oÍèrta da
rnelhor educação possível (ern

paralelo corn as condições oÍèrecidas
pelo ensino púbtico) por este tipo de

74.466,00 C

Contratos de Financiamento

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o l2lGUGl2020

Acompanhamento e Controlo dos Apoios Financeiros Concedidos a Instituições do Ensino Privado

GUG (DSAFEP)

Controlar a correta aplicação do financìamento
concedido;

;egurar a boa gestão dos apoios financeiros
concedidos.

oo.04 Ind.07 1,30Á

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descricõo): Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezembro

Análise dos mapas mensais de execução
dos apoios financeiros concedidos
(despesas de funcionamento).

Janeiro a

dezembro

Reuniões com os responsáveis dos

estabelecimentos de educação e ensino
para esclareçimento de dúvidas.

Janeiro a

dezernbro

Recolha de elementos adicionais,
designadamente comprovativos de
pagamento.

Junho, agosto e

dezembro

Elaboração de relatórios de execução de

apoios financeiros concedidos.

Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:
Carreira/ Trabalhador:

Diretor de Serviços

Chefe de Divisãcr

Técnicos Superìores

466 dias de
trabalho.

Acompanhamento e controlo dos

apoios financeiros concedidos.
Relatórios de execução dos

apoios financeiros.
Assistentes
Técnicos/Coord.

7 trabalhadores.

50.328,00 €

Relatórios dos apoios financeiros

Designação do projeto

Unidade Orgânica responsável pela execuçâo:

Objetivos do projeto:
Objetivos

Indicador(es): IVIeta:
ractrillats:

Atividades

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o l3lGUGl2020

Custo/Criança/Aluno dos Estabelecimentos de Educação e Ensino do l" Ciclo do Ensino Básico com EPE
e/ou Creche e das Escolas Básicas e Secundárias Públicas, no ano escolar 201912020.

GUG (DSOER/GEACE)

oo.0l Ind.01

Determinar o peso do financiamento das famílias.

Data de Balanço/AvaliaçãoPrincipais ações: Principais constrangimentos:

I

Determinar os custos da educação por níveis e graus

de ensino;

Determinar os custos de educação por natureza da

despesa;

Julho
Organização de um painel de indicadores
financeiros.

Agosto
Construção dos mapas para recolha dos
dados.

Seternbro a

outubro Envio dos mapas e recolha dos dados.

Novembro a

dezernbro
Elaboração do estudo (relatório do
estudo).

Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Dczernbro

Carreira/
cateqoria;

Apresentaçào do esrudo.

Trabalhador: Descrição da tarefa

3 trabalhadores.

5.670,00 €

Relatórios do Estudo e respetiva apresentação

Diletol de Serviços

Assistente Técnico

Coord. GEACE
Preparação, recolha e tratamento
de dados.
Elaboração do estudo.

53 dras de

trabalho.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): 1!Ieta

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n.'I4/GUG/2020

Alunos Beneficiários da Ação Social Escolar e Resultados Escolares - Escolas Básicas e Secundárias - Ano
Escolar 201812019.

GUG (DSOER/GEACE)

Conhecer o número de alunos beneficiários da ASE e

os respetivos escalòes;

Averiguar os percursos e as modalidades de ensrno

frequentadas pelos alunos beneficiários do ASE'

Analisar o sucesso escolar dos alunos referidos
anteflonnente

Aferir da possível relação entre os alunos referidos

anteriormente e o respetivo suçesso escolar.

oo.0l Ind.01 I

Data de realização: Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos:

Abril
Organização de um painel de
indiçadores e construçào dos mapas
de recolha de dados.

Maio a julho Recolha dos dados para a elaboração
do estudo.

Agosto a setembro
Elaboração do estudo (relatório do
estudo).

Apresentação do estudoSeternbro

Carreira/
categoria:

Trabalhador:
Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Diletol de Sewiços

Coold. GEACE

Assistente Técnico

3 trabalhadores
53 dias de

trabalho.

Preparação, recolha e tratamento
de dados.
Elaboração do estudo.

5.124,00 €

Relatórios do Estudo e respetiva apresentação.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objctivos do projcto: Objetivos
Indicador(cs): Mctl:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de Pro eto n.o l5lGUGl2020

História do GUG - Orçamento - Evolução 2004 a 2019

GUG (DSOER/GEACE)

oo.01 Ind.01

Perspetivar a ação e competências do GUG

Balanço/AvaliaçãoData de realização: Principais ações: Principais constrangimentos:

1

Conhecer o orçamento do GGF/GGCO/GUG, numa
perspetiva histórica e evolutiva;

Relacionar o orçamento do GGCO/GGF/GUG com
as mudanças orgânicas ocorridas;

.laneiro
Organização de um painel de
indicadores e construção dos mapas
de recolha de dados.

Fevereiro a abril
Recolha dos dados para a elaboração
do esfudo.

Maio a junho Elaboração do estudo (relatório do
esrudo).

Junho Apresentação do estudo.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N.'

de dias de trabalho Descrição da tarefa

Diretor de Serviços

Coord. CEACE

Assistente Técnico

3 trabalhadores.
50,5 dias de

trabalho.

Preparação, recolha e tratamento
de dados.
Elaboração do estudo.

5.454,00 €

Relatórios do Estudo e respetiva apresentação

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n.'l6lGUG 12020

Licenciaturas e Mestrados Integrados dos Alunos Bolseiros da RAM - Anos Escolares 201712018 a

201912020.

GUG (DSOER/GEACE)

Conhecer o número de alunos bolseiros da RAM;

Determinar os montantes das bolsas de estudo pagas

pela RAM;
Ind.01 1

Aferir as licenciaturas e mestrados integrados que sào

frequentadas pelos alunos bolseiros da RAM.

oo.0l

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos:

Agosto
Organização de um painel de
indicadores e construçào dos mapas de

recolha de dados.

Seternbro a

outubro
Recolha dos dados para a elaboração do
estudo.

Novembro a

dezembro
Elaboraçào do estudo (relatório do
estudo).

Dezembro Apresentação do estudo.

Carreira/
cateporia:

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho

Descrição da tarefa:

Diretor de Sewiços

Coord. CEACE

Assistente Tecnico

3 trabalhadores.
63 dias de

trabalho.

Preparação, recolha e tratamento
de dados.
Elaboração do estudo.

6.804,00 €

Relatórios do Estudo e respetiva apresentação

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

cl()nâls:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n.'17IGUG12020

Inquérito UOE 2020 do Projeto I.N.E.S.

GUG (DSOER/GEACE)

oo.01 Ind.O1

Constatar do tipo de recursos dedicados à educação.

Balanço/AvaliaçãoData de realização: Principais ações: Principais constrangimentos:

I
Calcular a despesa com a educação, por nível e

modalidade de ensino;

Disponibilizar informação financeira, de acordo com
parâmetros defi nidos internacionalmente;

Determinar os custos de educação por natureza da
despesa;

Julho
Organizaçào de um painel de
indicadores fi nanceiros.

Julho a agosto Recolha e tratamento dos dados.

Agosto a setembro Preenchimento do inquérito.

Carreira/
categoria:

Seternbro

Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Validação e envio do inquérito.

Trabalhador: Descrição da tarefa:

3 trabalhadores 83 dias de trabalho

8.964,00 €

Inquérito devidamente preenchido

Diretor de Sewiços

Assistente Técnico

Coord. GEACE
Preparação, recolha e tratamento
de dados.
Preenchimento do inquerito.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de Pro eto n.o I8/GUG/2020

Formação Interna do GUG

GUG (DSOER/GEACE)

Atualizar os conhecimentos do pessoal em funções no

GUG;

Promover o desenvolvimento de competências e

áreas de interesse dos profissionais do GUG;
5./

Desenvolver estratégias para uma melhor satisfação
profissional do pessoal.

oo.06 Ind.12

Data de realização: Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescrição):

Principais constrangimentos:

Janeiro a Íèvereiro
Levantamento das sugestões de

formação e compilar as ofertas de
formação para2020.

Fevereiro Elaboração do plano de formação

Fevereiro a

clezernbro

Realizaçào da formação, com respetiva
avaliacão oelos formandos.

Dezembr<r Relatório final

Carreira/
catesoria:

Trabalhador:
Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa

Diretoles de Serviços

Chefès de Divisão

Coordenadores

Assistentes Técnicos

45 trabalhadores.
90 dias de
trabalho.

Planeamento, acompanhamento,
realizaçào e frequência das ações

de formação.
Preenchimento e tratamento do
inquérito de avaliação da

formação.

9.720,00 €

Resultados obtidos no inquérito de avaliação da formação.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objctivos do projcto:
Objetivos

Indicador(es): NIeta:

Atividadcs:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n." 19.I/GESl2020

Mais Informação, melhor decisão.

GES

Aumentar os níveis de formaçào e qualificação
promovendo o acesso e o sucesso dos estudantes no
ensino superior.

oo.03 Ind.05 90%

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos

Divulgação nas escolas secundárias e

profissionais;

Agendamento com os Conselhos
Executivos das Escolas;

Publicação do calendário , na pâgina
eletrónica do GES;

Durante o ano
letivo
(novembro a
junho)

Realização das sessões de divulgação e

informação.

Carreira/
Trabalhador: Afetaçõo (%) /N.'

de dias de trabalho
Descrição da tarefa:

Diletor do GES Joào Manuel Ribeiro Costa e Silva 20%
eSessões de dir.ulgaçào

informação nas escolas.

t3.913,21€

Concretização das sessões de diwlgação.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): NIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de veriÍicação
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Ficha de Pro n.' 19.2lGESl2020

Mais Infonnação, melhor decisão

GES

Aumentar os níveis de formaçào e qualificação
promovendo o acesso e o sucesso dos estudantes no
ensino superior.

oo.03 Ind.06 16%

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Marcação de entrevista;

Realizaçào de entrevista:

Aplicação de testes;

Tratamento de resultados e elaboração de

relatório;

Realização de entrevista para comunicação
de resultados;

Durante o ano

letivo
(novembro a

junho)

Arquivo de relatórios

Carreira/
catesoria: Trabalhador:

Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Técnico Superior' Pedro Nuno da Costa de Mendonça. 40%
Aplicação de testes do Serviço de
Orientaçào Vocacional.

10.436,38 €

Relatórios.

Designação do projeto:

Unldade Orgânlca responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

ts

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 19.3lGESl2020

Mais Informação, melhor decisão

GES

Aumentar os níveis de formação e qualificação,
promovendo o acesso e o sucesso dos estudantes no
ensino superior.

oo.02 Ind.02

Data de Balanço/AvaliaçãoPrincipais ações: Principais constrangimentos:

I

Estabelecimento de contactos com a
comunicaçào social;

Análise e resposta às questões a serem
tratadas;

Envio das respostas à comunicaçào social;

Janeiro a

dezembro

Publicação na comunicação social.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N.'

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Diretor do GES João Manuel Ribeiro Costa e Silva. 5%
Resposta às questòes colocadas
pelos jornalistas.

3.478,30 €

Artigo publicado na comunicação social

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Recursos Íinanceiros:

Afetação de recursos humanos:

Atividades:

Meta:Indicador(es):
ObjetivosObjetivos do projeto:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 20|GES/2020

Seleção de Aptidão

GES

Aumentar os níveis de formação e qualificaçào
promovendo o acesso e o sucesso dos estudantes no
ensino superior.

oo.02 Ind.04 90%

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos:

Inscrição e pagamento de emolumentos;

Entrega do atestado médico;

Validação de inscriçòes online;

Comunicação da data e localização das

provas;

Realização das provas;

Lançamento e envio da Pauta;

Fevereiro a

julho

Entrega da certificaçào.

Carreira/
categoria

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Tecnico
Superìor'

Carla Maria Granito Corte Costa. t0%
Realização de Provas de Aptidão
Desportiva.

3.080,30 €

Pautas e certificação

Designação do projeto:

Unidadc Orgônica rcsponsóvcl pcla cxccução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ÌVIeta:

als:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 2llGESl2020

Avaliação da Satisfação dos Utentes

GES

Melhorar a qualidade do trabalho e dos serviços
públicos prestados, promovendo a satisfação dos
utentes.

oo.06
Ind.1 1

Ind.l2 4,4

I

Data de
real

Principais ações:
Balanço/Avaliação

Principais constrangimentos:

Disponibilização do questionário para
preenchimento no gabinete;

Introdução dos resultados na base de

Análise e tratamento de dados;

Janeìro a

dezernbro

Emissão de Relatórios

Carreira/
Trabalhador Afetação (%) /N."

de dias de tratlalho: Descrição da tarefa

Técnico Superìor
Carla Maria Granito Corte Costa. 5%

Assistente Técnico
Merícia Mendes Jardim. t0%

Assistentes
Opemcionais

Encamação Teixeira.
Rita Pestana.

5jo/n

Avaliação de satisfação dos
utentes através da
implementação de questionários.

14.104,t2 €

Relatórios produzidos.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 22/GlP12020

Organização e apoio a eventos.

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo.

Coordenar a organizaçào de sessões, conferências,
exposições, congressos, reuniões ou outras atividades
promovidas pelo GS;

Coordenar o protocolo da SRE, tendo em vista
uma aplicação homogénea das regras do
protocolo a todos os departamentos da SRE.

oo.02 Ind.03 10

Dats de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezembro
Apoio na organização de eventos promovidos
pelo GS e por outros serviços da SRE.

Janeiro a

dezembro

Dinamização do 'Espaço EntreArte' e

iniciativas que promovam a abertura da SRE
à cornunidade.
Eventos relacionados com o prograrna
'Plantar o Futuro'-

Janeiro a abril e
outubro a

dezembro.
Abril a junho Organização da festa do'Ponto e Virgula' e

da Íèsta do 'A Tua Vez'.
Agosto a

seternbro
Apresentação oficial do Ano Letivo.

Janeiro a Íèvereiro Organizaçào do 'dia da rádio'

Carreira/
cateqoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Direkrres de

Servicos
Técnicos Superioles

Técnico de

Infìlrrnática
Assistentes Técnicos

Total de 8 trabalhadores
395 dias de

trabalho.

Organização e coordenação de

eventos.
Coordenação da implementação
das regras de protocolo da SRE

em eventos.

20.350,40 €

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP.
Para estabelecer a meta total do Ind. 03, do GIP, foram contabilizados o número de eventos anuais ( l0) e os projetos
descritos na ficha de projeto do GIP denominada: "Dil.ulgação do trabalho realizado na comunidade escolar".

Designação do projeto:

Unidade Orgânica resporìsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): lVIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 23|GIP/2020

Gestão da imagem institucional.

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo.

Promover a divulgação e o cumprimento das nonnas de cornunicação a

aplicar na SRE;

Atualizar a identidade gráfica da SRE e da adrninistração direta sob
tutela, eln particular adaptando nonÌìas grátìcas, logótipos, bem como
estacionário ao uso eÍì de oud
Participal na defìnição e execução da política da SRE ern rnateria de
apoio publicitário;

Desenvolver programas de cornunicação, bern cotno valorizar a irnagern
institucional da SRE.

oo.05 Ind.10 90%

Data de
Principais ações:

Balanço/Avaliação
Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezemblo

Execução de projetos nas áreas do dcsign gúfico e design
de rnultìrnódia:

- Apresentações públicas da SRE:

- Execução de rnaterial de design gráfìco - Calcndário
escolar' 2020r'202 I ;

Execução de rnaterial de design gráfìco - Carrpeonato
das prolìsscìes IQ;

- Idealização e execuçào do Plano de Corrunicação da
Dircção Regional da Juventude;

- Idealização e execução da irnagern gúfica do Desporlo
Escolar'2020:

- Apoio nas imagens dc divuÌgação do prograrna
Segurança nas Escolas;

- Atualização e uniftrnnizaçào dos rnatedais gráfìcos e

nos rnodckrs dos docurnentos oÍ'iciais;

- Idealização e execuçào da irnagern gráfìca do Telensino;
Idealização e execução de vídeos prornocionais e de

inlbnnaçào;
Apoio na inragern de design gúlìco aos sewiços

tutelados;

- Ideal eex do rnural das sa

Carreira/
categoria

Trabalhador:
Afetação (%) /N."
de dias de
trabalho:

Descrição da tarefa:

Diretores de

Técnicos S

Tócnico de
InÍònnática
Assistentes
Técnicos

Total de 8 trabalhadoles
336 dias de trabalho.

Gcstão da irnagern instìtucionaÌ da
SRE. Execuçào de projettts nas ár'ers
do design gÉfico e design de
rnultirnédia.

t7.310,72 €

Fontes de Fichas de atividades do GIP

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de Pro eto n.o 24/GlPl2020

Apoio ao Govemo Regional nas áreas da Comunicação e Imagem

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo

Em articulação com o assessor de imprensa e restantes
membros do GS, garantir os procedimentos de
informação interna e externa da atividade da SRE;
Cooperar com o assessor de imprensa na produção, na

atualização e na gestão da informação dos espaços da

SRE e do GS no portal do Governo Regional, em
particular na estruturação de conteúdos perenes e no

apoio técnico à comunicaÇão institucional;
Cooperar com outros serviços e entidades do Govemo
Regional no desenvolvimento de iniciativas transversais
de interesse público, em particular na área da

comunicacão.

oo.05 Ind.l0 90%

Data de realização: Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Janeiro a dezernbro
Apoio ao Govemo Regional nas áreas de
rnultirnédia e desisn erátìco.

Janeiro a dezembro
Participação na Equipa Técnica do
Orçamento Participativo.

Apoio às Secretarias Regionais nas áreas da
comunicação, design grátìco e rnultimédia:

- Prograrna 'Plântar o Futuro':

- Candidatura da RAM - Levadas a

oatrimónio da UNESCO.

Janeiro a dezembro

Janeiro a dezembro

Apoio a entidades externas nas áreas da

comunicação, design gráÍìco e multimédia:

- Concurso Europe Direct;

- Europe (-alling:

-'lngressa no Futuro'.

Janeiro a clezembr<r
Gestão e produção de conteúdos no ârnbito
do contrato programa corn as rádios.

Trabalhador:
Afetação (%) /N."
de dias de
trabalho:

Descrição da tarefa:Carreira/
categoria:

Total de 8 trabalhadores.

24.420,48 C

Diretor de Serviço

Técnicos Supedores

Técnico de InÍbrrnática

Assistentes Técnicos

Apoio ao Govemo Regional nas

áreas de cornunicação, multirnédia e

design gráfìco.

474 dtas
de trabalho

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ÌVIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de eto n.o 25lGlP/2020

Gestão dos serviços de informação e comunicação através dos diferentes canais da SRE

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo

Produzir e gerir conteúdos multimédia em suporte da política
de comunicaçào da SRE;

Apoiar a divulgaçào da informação nos diversos canais
existentes de forma a otimizar os recursos e garantir a

interação da SRE com a comunidade escolar, os serviços e as

entidades tuteladas pela SRE.

oo.02 Ind.02 69

Data de
realizacão:

Principais ações:
Balanço/Avaliação
ídescricão):

Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezernbrcr

Gestão dos canais de comunicação institucional -
Silc. Facebook e Mailing List.

Janeiro a

dezernbro

Gestão dos canais de comunicação do 'Ponto e

Vírgula' - Blog, Facebook, Instagram, Twitter, e o
prograrna de rádio 'Meia Hora colr o Ponto e

Vírgula'.

Janeiro a

dezembrir

Gestão dos canais de comunicação do 'A Tua Vez'
Worclpress, Facebook e Instagram.

Janeiro a

dezembro

Cestão dos canais de comunicação do prograrna
'Plantar o Futuro'.

Janeiro a

dezembro
Gestão e produção de conteúdos da Platatbrma
'Mediurn -Educatio'.

Janeiro a

dezenrbrcr

Gestão do dornínio'rnadeira-edu.pt

Janeiro a

dezembro

Reestruturação do espaço GSRE no Portal do
Governo.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N.'de

dias de trabalho: Descrição da tarefa:

S

Diretores de

Técnicos
S

Técnico de
lnlorrnática
Assistentes
Técnicos

Total de 8 trabalhadores.
260 dias

de trabalho.

Produçào de conteúdos
multimédia e gestão de
informação atraves dos
dilerentes canais da SRE.

13.395,20 €

Fontes de veriÍ'icação: Fichas de atividades do GIP.
Para estabelecer a meta total do Ind. 02, do GIP, Íbrarn tidas em conta as seguintes considerações:
- l l mcses do calendário escolar; publicação de I conteúdo mensal ern cada rede social e blog do 'PV' (l lx4), enviados por rnailing
lrst (2 conteúdos anuais); Ll"ordPress (4 conteúdos anuais); prograrnas de rádio produzidos anualmcnte no ârnbib dos projctos 'PV' e
Plantar o Futuro 2 conteúdos anuaisl7 'Educatio'

Designação do Projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): NIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 26 lGlPl20Z0

Dilulgação do trabalho realizado na comunidade escolar

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo.

Criar oporlunidades de dirulgação do trabalho
realizado na comunidade escolar, bem çomo nos

serviços e nas entidades futeladas pela SRE;
Ind.03 4

90%

oo.02

Ind.04

oo.06 Ind.l2 J ,7

Acompanhar e colaborar na produção e divulgação
dos conteúdos informativos nos diferentes canais de
comunicação da SRE.

Data de
realizacão:

Principais ações
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezerrbro

Produção e edição do suplernento mensal 'Ponto

e Vírgula'. Idealização, conceção, paginação e

seleção de conteúdos em articulação com as

escolas secundárias.

Janeiro a

dczembro

Produção e edição do suplerncnto mensal 'A Tua
Vez'. Idealização, conceção, paginação e seleção
de conteúdos ern articulação com as escolas do 3o

Ciclo.

Janeiro a

dezembro

Produção e edição ilo 'Educatio'. ldealização,
conceção paginação e seleção de conteúdos.

Janeiro a abril
e outubro a

dezembro

Opelacionalização das ações do programa de
recuperação da natuleza e educação arnbiental
'Plantar o Futuro'.

Trabalhador: Afetação (%) /N."
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:
Carreira/
cateqoria:
Diretores de
Setvicos
Técnicos
Suoedores

Técnico de
Infonnática
Assistentes
Técnicos

Total de 8 trabalhadores.
233 dias de

trabalho.

Divulgação do trabalho realizado na

cornunidade escolar. Produção e

edição dos suplementos 'Ponto e

Vírgula'ea'TuaVez'.
Operacionalização das ações do
programa 'Plantar o Futuro'.
Produção e edição do'Educatio'.

12.004,16 €

Fontes de veriÍìcação: Fichas de atividades do GIP, protocolos assinados corn parceiros, inquéritos de satistação.
Para estabelecer a meta total do Ind. 03, do CIP, Íbram contabilizados os seguintes projetos ('PV', 'Plantar o Futuro', 'A Tua Vez',
'Educatio') e os eventos previstos na Íìcha de projeto do GIP denorninada "Organização e apoio a eventos".

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de eto n.o 27lGlPl2020

O RGPD - como instrumento de apoio à comunidade educativa.

GIP - Gabinete de Imagem e Protocolo.

Apoiar, de acordo com a política global definida para
o efeito, as medidas necessárias à aplicação, na SRE,
do Regime Geral de Proteção de Dados.

oo.0l Ind.01 I

Data de
Principais ações:

Balanço/Avaliação
Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezembro

Emissão de pareceres e esclarecimentos queÍ
de entidades internas e externas à Secretaria.

Janeiro a

dezembro

Reuniões de esclarecimento e informação -
RGPD,

Carreira/
Trabalhador Afetação (%) /N.'

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Técnico
Superior

Total de I trabalhador 32 dias de
trabalho.

Emissão de pareceres e

esclarecimentos sobre o RGPD -
como instrumento de apoio à

comunidade educativa.

L648,64 €

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Recursos financeiros:

Afetação de recursos humanos:

Atividades:

Meta:Indicador(es):
ObjetivosObjetivos do projeto:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 28/DSAJAT12020

Elaboração de Pareceres Jurídicos

DSAJAT

oo.0l Ind.0l 4Análise e enquadramento legal das questòes

sujeitas a parecerjurídico, dentro dos prazos
estabelecidos.

oo.05 Ind.10 9s%

Data de
realizacão

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Março a

dezembro
Proçeder à análise da Questão (análise
formal).

Março a

dezembro
Enquadrar juridicamente

Março a

dezembro
Elaborar a informaçào jurídica.

Carreira/
cateqoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N.'de
dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

DS I trabalhador 139 dias de trabalho.

TS 2 trabalhadores. 361 dias de trabalho.

48.422,64e

Informações Intemas da DSAJAT

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

MetaIndicador(es):
Objetivos

Objetivos do projeto:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 29l DSAJAT12020

Gestão de Aquisições e Contratos do Gabinete do Secretário

DSAJAT - NAP

Instrução e Acompaúamentos dos procedimentos
pré-contratuais;

Registo dos procedimentos pré-contratuais;

Acompanhamento da execuçào dos contratos;

Planeamento das Aquisições anuais.

oo.05

oo.06

Ind.l0

Ind.l l

95%

Data de
Principais ações:

Balanço/Avaliação
Principais constrangimentos:

Março a

dezembro
Cabimentação da despesa; Solicitação das
autorizações necessárias; Elaboração das
peças de procedimento; Consulta de

mercado; Análise de propostas; Elaboração
de lnterna.

Março a

dezembro
Registo de procedimentos em inventário
interno; Registo de procedimentos no
base

Março a

dezembro
Acompanhamento físico e financeiro dos
contratos; validação de faturas e instrução de

Agosto a

outubro
Fazer levantamento das necessidades para
2021; Estimar valores para as aquisições de
2021 Elaborar

Carreira/
Trabalhador Afetação (%) /N."

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

DS I trabalhador 34 dias de
trabalho.

TS I trabalhador 163 dias de
trabalho.

tl.019,28€

Registo dos procedimentos pré-contratuais

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n.' 30/DSAJAT12020

Gestão do Arquivo Corrente e Intermédio do Gabinete do Secretário

DSJAT- DAT/NGA.

Gestão, organização e manutenção dos processos

individuais dos trabalhadores do GS;

Gestão, organizaçào e manutenção das pastas de

arquivo do GS;

Gestão, organizaçào e manutenção dos espaços
afetos ao arquivo do GS;

Processo de avaliação de massa documental
acumulada.

oo.05

oo.06

Ind.l0

Ind.l I

95%

I

Data de
realização

Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Março a

dezernbro
Análise do contexto cia produção docurnental;
Levantamento da produção docurnental;
Organização dos Processos Individuais;
Transièrência para os PI de toda a

docurnentação produzida no ano civil transato
em matéria de assiduidade dos trabalhaclores;
Gestão, organização e rnanutenção da sala

aÍèta aos Pl.
Mar'ço a

dezernbro
Elaboração de Relatório de rnassa documental
acurnulada com respetivo pedido de parecer
ao Arquivo Regional da Macleira para etèitos
de aprovação; Elaborar Auto de eliminação
e/ou Guia cle Remessa; detenninação do valor
dos docurnentos, prazos de conservaçào e

destino final: Elaboracão de tabela de selecão.

Março a

dezenrbro
Transferência de documentação do GS para o
Arquivo intennédio da SRE.

Carreira/
catesoria

Trabalhador: Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

TS 2 trabalhadores. 183 dias de
trabalho.

AT 3 trabalhadores. 398 dias de
trabalho.

54.159,12C

Designação do projeto:

Unldade Orgânlca responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Metao

Atividades:

Afetação de recursos humanos

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 3I/DSAJAT12020

Gestão RH - Gestão e Acompanhamento dos Recursos Humanos do GS.

DSAJAT _ DAT

Balanço Social - Cumprir com o estipulado no Decreto-
Lei n" 190/96, de 9 de outubro, aplicado à RAM, pelo
Decreto Legislativo Regional n' 40120081M, de l0 de
dezembro, e Íbrnecer à gestão de topo os elementos
necessários para o planeamento e gestão dos recursos
humanos do GS:

Ind.07 95%
oo.04

Data de realização: Principais ações: Balanço/Avaliação Principais constrangimentos:

Ind.09 I

elÌì

dos de ausência:

Registo das movimentações que tenham irnplicação no
SIOE dos trabalhadores no do Í-un

Proceder ao controlo da assiduidade através da aplicação
Kélio, verificando o cumprirnento do horário estabelecido e

Planeamento da tbrmação do pessoal do CS - Dotar os
trabalhadores e dirigentes do GS de competências nas áreas

Apresentação da proposta de orçamento no ano seguinte ern
materia de Recursos Hurnanos.

Janeiro a dezembro Cestão da aplicação Kélio, verificando o
cumprimento do horário estabelecido e

iustificacão dos oeríodos de ausência.
Fevereiro a março Levantamento de dados e preenchimento

dos mapas do Balanço Social do GS.

Outubro a dezembro Levantamento de necessidades fonnação
do pessoal do GS.

Janeiro a dezenrbro Divulgação e lnscrição dos trabalhadores
do GS nas fbrmações disponibilizadas pela
DRAPMA/DRE.

Janeiro a dezembro
Registo das movimentações que tenharn
irnplicação no SIOE dos trabalhadores no
portal do fìncionário.

Julho a agosto
Apresentação, para aprovação, da proposta
de orçamento de Recursos Humanos do
GS para 202 I . no prazo estipulado.

Carreira/ Trabalhador Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

CheÍè de Divisão

Técnicos supedores
2 trabalhadores- I 7 I dias de trabalho

Recumos

Controlo eÍìciente e efìcaz dos
procedirnentos inerentes à Gestão de

9.276,70 €.

Balanço Social/ÌVlapa anual de férias/Levantamento de formação lMapa do orçamento/PFP/Kelio

Designação do Projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos Indicador(es): Meta:

Atividades

Afetação de recursos humanos:

Recursos Financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n." 32IDSAJAT/2020

Balcão da SRE - Loja do cidadão

DSAJAT - DAT

Disponibilizar aos utentes um atendimento rápido e

com qualidade;

Garantir todos os serviços disponibilizados pela DR's

Garantir o apoio aos cidadàos.

oo.06
Ind.l1

Ind.l2

I

4

Data de realização: Principais ações:
Balanço/Avaliação
(descricão): Principais constrangimentos:

Janeiro a dezcmbrcr Apoio e inscriçào de alunos nos cursos do
IQ-IPRAM.

Janeiro a dezernbro Agendamento de reuniòes nas Direçòes
Resionais.

Janeiro a dezernbro Garantir a ernissào dos certificados de

Telescola e certificados de habilitaçoes.

Janeiro a dezembro Esclarecimento de dúvidas no âmbito das
atribuições da SRE.

Carreira/ Trabalhador Afetação (%) /N.'
de dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Chetè de Divisão

Chelè de

Coordenador

4 trabalhadores.
360 dias de

trabalho.
Melhoria dos Mecanismos de

Gestào de RH.

43.253,28 e

Relatório das estatísticas mensais do balcão/Relatório de atendimentos/Livro de reclamações

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos Íinanceiros

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de Pro eto n.o 33/DSAJAT12020

Gestão da Frota

DSAJAT - DAT

Responder atempadamente às solicitações;

Adequar os meios às solicitações;

Garantir a manutenção das Viaturas;

Garantir a segurança.

oo.06
Ind.11

Ind.l 2

1

4

Data de
Principais ações:

Balanço/Avaliação
Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezembro
Agendamento de veículos.

Janeiro a

dezernbro
Homologação do minibus ao transporte de

Janeilo a

dezembro
Garantir a manutenção das viaturas

Janeiro a

dezembro
Redução de consumos através da gestão
integrada.

Carreira/
Trabalhador Afetação (%) /N."

de dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Chefè de
Divisão
Assistente

Assistente
IOnat s

7 trabalhadores
L630 dias de

trabalho.
Gestão da Frota Efiçaz.

5l .853,52 €

N." de reclamaçõesIagenda dos motoristas/no de abastecimentos

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): Meta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro eto n.o 34/DSAJAT/2020

Melhorias na Gestão de RH.

DSAJAT - DAT

Atualizaçào e adaptação do Regulamento de
horários da SRE;

Atualização do Registo Biográfico/cadastro
oo.04 Ind.09 4

Data de
realização:

Principais ações
Balanço/Avaliação
(descrição): Principais constrangimentos:

Agosto a

dezembro
Proposta de atualizaçào do regulamento
de horários da SRE.

Descrição da tarefa:

Janeiro a

dezembro

Carreira/
categoria:

Trabalhador:

do RegistoAfualização
cadastro.

Afetação (%) /N." de
dias de trabalho:

CheÍè de Divisão

Técnicos
SUDCNOTES

Assistente Técnico

Assistcntcs
Oneracionais

7 trabalhadores 149 dias de trabalho
Melhoria dos Mecanismos de

Gestào de RH.

7.251,73 €

PublicaçãoiPublicitação do regulamento de horários e ManuaÌ de Procedimentos do GS e fichas de
atualização do registo biográficoicadastro.

Designação do projeto:

Unitlatle Orgâuica responsável pela erecução:

Recursos financeiros:

Objetivos do pro,ieto: Meta:Indicador(es):
Objetivos

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Observações e fontes de veriÍicação:
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Ficha de eto n.o 3S/DSAJAT12020

Conservação e manutenção das instalações.

DSAJAT-DATeNAP

Garantir a limpeza das instalações do Gabinete do
Secretário;

Garantir a manutenção das instalações do Gabinete do
Secretário.

oo.06

Ind.l l

Ind.12

I

4

Data de
Principais ações:

Balanço/Avaliação
Principais constrangimentos:

Janeiro a

dezembro
Definição dos horários de trabalho das

assistentes operacionais e das áreas

adjacentes ao seu serviço de limpeza das

Janeiro a

dezembro na das

Levantamento das necessidades de

Outubro a

dezembro
Procedimento plurianual de serviço de
manutenção das instalações.

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /N."

de dias de trabalho:
Descrição da tarefa:

Diletora de
ServiçosiCheÍè
de Divisão
Técnicos

Assistente
Técnico

l2 trabalhadores.
L892 dias de

trabalho.
Conservação e manutenção das
instalações.

50.876,86 €

Relatório das estatísticas mensais do balcão

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Recursos financeiros:

Afetação de recursos humanos:

Atividades:

Meta:Indicador(es):
ObjetivosObjetivos do projeto:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de eto n.o 36/DSAJAT/2020

DSAJAT/DCM/NM

Assegurar o apoio técnico audiovisual e multimédia
no âmbito de iniciativas, projetos e eventos da SRE,
de outros organismos do Governo Regional e de

entidades extemas/parceiras; oo.05 Ind.10

oo.06 Ind.12 95%

Balanço/Avaliação
Data de realização: Principais ações:

90%

Principais

Contribuir para o desenvolvimento da educação
artística na RAM, apoiando a implementação de

projetos pedagógicos desta índole;

Coordenar a utilização dos esúdios e dos recursos
materiais e técnicos afetos ao NM.

Gravaçào áudio e vídeo

Edição de som e imagem

Apoio audiovisual e multimédia no âmbito
de iniciativas, projetos e eventos diversos.

Gestão da utilização dos esúdios de
gravação.

Março a

dezembro

Coordenação e supervisão do processo de

requisição de equipamentos.

Carreira/
categoria:

Trabalhador: Afetação (%) /N.'de
dias de trabalho:

Descrição da tarefa:

Chele de Divisão I trabalhador

Docente 1 trabalhador

Assist. Técnicos 5 trabalhadores.
Assist. Operacionais. 4 trabalhadores.

220 dias de
trabalho.

7 t.699 36e

Tabela de requisição de serviços e equipamentos
Grelha/calendário de serviços.
Dados da da dos clientes internos e externos.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Atividades:

Observações e fontes de verificação:
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Ficha de Pro n." 37IDSAJ^T/2020

Sistemas de Incentivos à Comunicação Social.

DSAJAT / DCM

Coordenar o processo de atribuição dos apoios
públicos à comunicação social (publicações
periódicas e operadores de radiofusão);

Prestar esclarecimentos e apoio às entidades.

Balanço/AvaliaçãoData de realização: Principais ações:

oo.02

oo.04

oo.05

Ind.02

Ind.08

Ind. l0

36

Principais

I

95%

Instrução de todos os procedimentos
legislativos e regulamentares inerentes aos
Incentivos do Orçamento de Estado em terïnos
de leitura de publicações periódicas e dos
apoios diretos aos órgãos de comunicação
social de âmbito regional e local e ao
MEDIARAM - Programa Regional de Apoios
à Comunicação Social Privada (apreciação das
çandidaturas, validação das despesas
elegíveis, acompanhamento da execução dos
projetos, elaboração de Relatórios,
preenchimento de Mapas de Controlo,
articulação com as Comissões de
Acompanhamento, entre outras açòes
decorrentes da tramitação dos processos, entre
outros).
Gestão da operacionalizaçã,o dos Contratos-
programa de atividade radiofónica (elaboração
dos CP's, análise dos relatórios mensais e

monitorização da sua execução).

Março a

dezembro

Interlocução com as entidades (esclarecimento
de dúvidas, apoio aos procedimentos, entre
outros contactos inerentes aos processos a

decorrer).

Carreira/
Trabalhador: Afetação (%) /Ì.rÍ.'de

dias de trabalho: Descrição da tarefa:

Chefe de Divisão I trabalhador 200 dias de trabalho

15.730,08€

Dossiers dos respetivos projetos e Manual de procedimentos.

Designação do projeto:

Unidade Orgânica responsável pela execução:

Objetivos do projeto: Objetivos
Indicador(es): ilIeta:

Atividades:

Afetação de recursos humanos:

Recursos financeiros:

Observações e fontes de verificação:
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