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Introdução 

O presente Plano de Atividades foi elaborado de acordo com as atividades e projetos 

programados e a desenvolver pelo Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e 

Tecnologia (GS) no ano económico de 2022, tendo presente a missão, visão, valores e os 

objetivos estabelecidos no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho 

na região autónoma da Madeira (SIADAP-RAM). 

 A estrutura organizacional e funcionamento do GS decorre da orgânica definida pelo 

Decreto Regional nº 2/2020/M de 9 janeiro, com as alterações operadas pelo Decreto 

Regulamentar Regional nº 15/2021/M de 20 de dezembro, bem como das competências e 

atribuições das unidades orgânicas nucleares e flexíveis, estabelecidas pela Portaria n.º 

84/2020, de 20 de março e do Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, alterado pelo Despacho 

nº 259/2020 de 10 julho. Por Resolução do Conselho do Governo Regional nº 63/2022 de 10 de 

fevereiro foi criada a Unidade de Implementação da Estratégia Regional de Especialização 

Inteligente. 

Este documento foi elaborado contemplando os contributos de todas as unidades 

orgânicas e em conformidade com o Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de setembro, conjugado com 

o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro que alterou o Decreto 

Legislativo Regional nº 27/2009/M, de 21 agosto. 

Em anexo encontram-se as fichas de projeto, elaboradas por unidade orgânica, 

caraterizando as atividades e ações a desenvolver, a sua calendarização e recursos a afetar. 

Para a definição dos objetivos estratégicos e operacionais atendemos ao determinado 

no artigo 59º, do Decreto Legislativo Regional nº 28-A/2021/M, de 31 de dezembro que aprova 

o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022, em matéria de objetivos comuns de 

gestão dos serviços públicos.  
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1. Caracterização do serviço 
 

O GS é um serviço da administração direta da Região, no âmbito da Secretaria Regional 

de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), cuja missão consiste em coadjuvar o Secretário 

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia no exercício das suas funções, assegurando o 

planeamento e os apoios técnico, estratégico, jurídico, financeiro e administrativo necessários 

ao exercício das suas competências. A sua organização interna obedece a um modelo de 

estrutura hierarquizada, constituída por seis unidades orgânicas nucleares, oito unidades 

orgânicas flexíveis e uma estrutura de missão.  

 

 A atuação do GS desenvolve-se tendo como base as suas atribuições, numa cultura de 

gestão, orientada de por princípios comuns, consagrados no SIADAP- RAM e de acordo com o 

seguinte: 

 

1.1. Visão 

Afirmar-se como um serviço pautado pela excelência na satisfação das necessidades e 

espectativas das partes interessadas. 

 

 

1.2. Missão 

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

técnicos, estratégicos, jurídicos, financeiros e administrativos. 

 

 

1.3.  Valores 

Os valores subjacentes ao desenvolvimento das atividades e no relacionamento 

institucional o GS pauta-se por valores que se baseiam no compromisso, rigor, 

transparência equidade e ética 
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1.4. Atribuições 

Em matéria de atribuições compete ao GS o seguinte: 

- Orientar e superintender a promoção das ações destinadas à primeira e segunda infâncias, 

numa perspetiva de apoio à família com caráter supletivo, visando o desenvolvimento integral 

e a inserção na vida da comunidade; 

- Orientar e superintender em todas as políticas regionais e atividades a desenvolver nas áreas 

da educação, da educação especial, do ensino, da ação social, do desporto, da formação 

profissional, da ciência, investigação e tecnologia, da juventude, da administração da justiça, da 

comunicação social e dos assuntos parlamentares; 

- Orientar e avaliar o funcionamento e desenvolvimento do sistema educativo regional e de 

formação profissional nas suas diversas modalidades; 

- Definir e orientar políticas relativas ao sistema de reconhecimento, validação e certificação de 

competências na Região Autónoma da Madeira; 

- Orientar e superintender a execução e avaliação da política pública da juventude, procedendo 

à sua concretização, tendo em vista a promoção da integração dos jovens em todos os domínios 

da vida social; 

- Promover a conceção e execução de medidas e atividades em favor dos jovens, numa 

perspetiva integrada e interdepartamental, nos domínios da educação não formal, do fomento 

do associativismo, do acesso à informação e às tecnologias de informação, do 

empreendedorismo, da promoção de valores e estilos de vida saudáveis, da mobilidade e do 

intercâmbio e do estabelecimento de parcerias com entidades envolvidas na política de 

juventude; 

- Promover a segurança e a prevenção de riscos, numa perspetiva educativa e de intervenção 

fundamentada; 

- Promover e assegurar a articulação entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa; 

- Assegurar os encargos relativos às iniciativas das instituições de defesa e militares. 
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1.5.  Estrutura orgânica (organograma) 

 O diagrama representando a estrutura organizacional do GS é o seguinte: 

 

 

Fig. 1 – Organograma do Gabinete do Secretário. 
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1.6.  Competências das unidades orgânicas 

 

Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE 

- Assegurar a elaboração do orçamento de funcionamento e do orçamento de investimentos da 

SRE; 

- Elaborar, difundir e apoiar a criação de instrumentos de recolha de dados, de forma a garantir 

o planeamento e a programação dos recursos financeiros em consonância com os princípios da 

boa gestão financeira; 

- Providenciar o apoio financeiro aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, às 

instituições particulares de solidariedade social na área da educação e às escolas profissionais 

privadas; 

- Proceder ao reporte orçamental e financeiro à VP; 

- Controlar a execução e a regularidade da execução orçamental, dos serviços tutelados pela 

SRE; 

- Controlar o cumprimento da aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, nos serviços tutelados; 

- Propor medidas de fiscalização com vista a um efetivo controlo das despesas públicas e dos 

recursos orçamentais disponíveis; 

- Superintender na gestão orçamental de todos os serviços tutelados, de acordo com as normas 

vigentes e legislação aplicável; 

- Promover a aplicação do Sistema de Normalização Contabilística para as administrações 

públicas - SNC-AP nos serviços tutelados, de acordo com o sistema informático disponibilizado 

para o efeito; 

- Controlar a afetação e a utilização dos fundos disponíveis atribuídos; 

- Desenvolver procedimentos de controlo interno; 

- Prestar apoio técnico, financeiro e orçamental no âmbito da definição de políticas, prioridades 

e objetivos da SRE; 

- Assegurar a articulação entre os instrumentos de gestão, de planeamento e de previsão no 

âmbito orçamental e financeiro; 
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- Diagnosticar e propor as ações necessárias à melhoria da qualidade dos serviços do GUG, quer 

no que respeita à melhoria dos procedimentos internos e à modernização e simplificação 

administrativa, quer no que concerne ao atendimento e prestação de serviços aos utentes; 

- Conceber, propor e realizar estudos que possibilitem o conhecimento mais aprofundado do 

sistema educativo regional e dinâmicas a ele inerentes, de forma a contribuir para a formulação 

das políticas de educação e de formação; 

- Exercer as demais atribuições que lhe forem cometidas por lei ou determinadas 

superiormente, ou ainda que decorram do normal exercício das suas funções. 

 

Gabinete do Ensino Superior 

- Promover e assegurar a realização, na Região Autónoma da Madeira (RAM), de ações 

respeitantes ao acesso ao ensino superior no plano da sua divulgação, informação, organização 

e coordenação; 

- Promover a avaliação da aptidão e a orientação dos estudantes da Região para a frequência 

do ensino superior; 

- Promover o acompanhamento dos estudantes do ensino superior oriundos da Região e 

desenvolver ações que conduzam ao seu sucesso académico; 

- Apoiar e orientar os estudantes após a conclusão dos seus estudos de nível superior; 

- Promover e assegurar, no plano da sua divulgação, organização e gestão, o serviço de 

concessão de bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior oriundos da Região; 

- Apoiar os emigrantes e seus familiares nos processos de reconhecimento de habilitações 

estrangeiras de nível superior; 

- Gerir e desenvolver o sistema de redes sociais afetas ao Gabinete do Ensino Superior; 

- Emitir pareceres sobre diplomas legais no âmbito do ensino superior, e colaborar na 

elaboração de projetos de convénios e protocolos entre a Secretaria Regional de Educação, 

Ciência e Tecnologia (SRE) e instituições de ensino superior; 

- Colaborar, sempre que solicitado, na definição dos cursos superiores a exigir pelas instituições 

públicas da Região para os concursos de admissão. 
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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; 

- Desenvolver programas de comunicação, bem como valorizar a imagem institucional da SRE; 

- Participar na definição e execução da política da SRE em matéria de apoio publicitário; 

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

- Coordenar o protocolo da SRE, tendo em vista uma aplicação homogénea das regras do 

protocolo a todos os departamentos da SRE; 

- Coordenar a organização de sessões, conferências, exposições, congressos, reuniões ou outras 

atividades promovidas pelo GS; 

- Promover a divulgação e o cumprimento das normas de comunicação a aplicar na SRE; 

- De acordo com determinações superiores, atualizar a identidade gráfica da SRE e da 

administração direta sob tutela, em particular adaptando normas gráficas, logótipos, bem como 

estacionário ao uso em suporte de papel ou digital; 

- Criar oportunidades de divulgação do trabalho realizado na comunidade escolar, bem como 

nos serviços e nas entidades tuteladas pela SRE; 

- Acompanhar e colaborar na produção e divulgação dos conteúdos informativos nos diferentes 

canais de comunicação da SRE; 

- Apoiar a divulgação 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; 

- Cooperar com outros serviços e entidades do Governo Regional no desenvolvimento de 

iniciativas transversais de interesse público, em particular na área da comunicação; 

- 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; 

- Exercer as demais funções que, dentro da sua área funcional, lhe sejam atribuídas. 
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Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico 

- Emitir pareceres, elaborar estudos jurídicos e prestar informações em matéria de natureza 

jurídica; 

- Emitir pareceres sobre projetos e propostas de diplomas que lhe sejam submetidos, bem como 

participar na sua elaboração; 

- Participar na elaboração de pareceres necessários à pronúncia da Região nos termos 

constitucionais; 

- Coordenar, acompanhar e prestar apoio jurídico nos procedimentos de contratação pública 

do Gabinete do Secretário; 

- Assegurar o tratamento de reclamações; 

- Proceder à instrução de processos de inquérito, de sindicância e disciplinares; 

- Coordenar e acompanhar tecnicamente a elaboração de acordos, parcerias, protocolos, 

contratos-programa e outros instrumentos contratuais; 

- Coordenar a implementação de uma política de gestão e conservação da documentação de 

natureza administrativa no arquivo do GS; 

- Gerir, coordenar e orientar as matérias inerentes à gestão de recursos humanos do GS; 

- Prestar apoio técnico e logístico ao GS no domínio da gestão de recursos humanos, financeiros, 

materiais e da documentação deste, bem como assegurar a partilha de atividades comuns entre 

os vários serviços do GS; 

- Articular com a Direção Regional de Educação as necessidades de formação dos recursos 

humanos do GS; 

- Coordenar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho no GS; 

-  Afetar o pessoal do GS aos diversos serviços em função dos objetivos e prioridades fixados 

superiormente; 

- Garantir a gestão patrimonial dos recursos afetos ao GS; 

- Superintender o processo de elaboração e de acompanhamento dos instrumentos de gestão 

do GS e órgãos dependentes; 

- Assegurar, controlar e garantir o acompanhamento da gestão das aquisições de bens e 

serviços do GS, e ainda, acompanhar a respetiva execução física e financeira no âmbito das suas 

competências; 

- Superintender os serviços da área da Multimédia; 
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- Superintender em matéria de políticas de apoio e incentivos para a comunicação social na 

RAM, no âmbito das competências atribuídas à SRE; 

- Exercer as demais funções que, dentro da sua área funcional, lhe sejam atribuídas. 

 

Divisão de Gestão de Processos  

- Apoiar e acompanhar as ações respeitantes ao acesso ao ensino superior público e ao ensino 

superior particular e cooperativo; 

- Prestar apoio e acompanhar as ações relacionadas com o serviço de concessão de bolsas de 

estudo aos estudantes do ensino superior oriundos da Região; 

- Elaborar a proposta de orçamento anual das bolsas de estudo do Governo Regional para a 

frequência do ensino superior; 

- Coordenar o serviço de acolhimento e orientação dos estudantes após a conclusão dos seus 

estudos de nível superior; 

- Assegurar o fornecimento dos elementos com vista ao processamento das bolsas de estudo 

do Governo Regional; 

- Coordenar os procedimentos relativos a processos de reconhecimento de habilitações 

estrangeiras de nível superior; 

- Coordenar os procedimentos relativos à avaliação do desempenho no Gabinete do Ensino 

Superior; 

- Exercer as demais atribuições que, dentro da respetiva área funcional, lhe forem atribuídas 

por lei ou que decorram do normal exercício das suas funções. 

 

Divisão de Apoio Técnico 

- Coordenar e prestar apoio técnico em sede da gestão dos recursos humanos do GS; 

- Assegurar o apoio técnico para a aplicação do sistema de avaliação do desempenho dos 

serviços da SRE (SIADAP-RAM 1); 

- Coordenar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho dos dirigentes e trabalhadores 

do GS (SIADAP-RAM 2 e 3) e garantir a sua aplicação; 

- Elaborar informações de natureza técnica; 

- Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário do GS; 

- Garantir a gestão integral da frota automóvel; 

- Coordenar a elaboração do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e 
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garantir a sua monitorização; 

- Coordenar a elaboração e monitorização dos instrumentos de gestão do GS, em colaboração 

com as demais unidades orgânicas do GS; 

- Assegurar a manutenção e conservação dos equipamentos e recursos físicos afetos ao GS; 

- Assegurar a gestão das comunicações, em articulação com os serviços dependentes da SRE; 

- Exercer as demais funções que, dentro da sua área funcional, lhe sejam atribuídas. 

 

Divisão de Comunicação e Multimédia 

- Apoiar na conceção, execução e avaliação das políticas para a comunicação social, procurando 

a qualificação do setor e dos novos serviços de comunicação social, tendo em vista a 

salvaguarda da liberdade de expressão e dos demais direitos fundamentais, bem como do 

pluralismo e da diversidade; 

- Apoiar na definição e na avaliação das políticas públicas para o setor e para os novos serviços 

de comunicação; 

- Propor as medidas normativas necessárias ao aperfeiçoamento e à simplificação do quadro 

legislativo e regulamentar; 

- Executar, na RAM, as medidas respeitantes à aplicação dos sistemas de incentivos do Estado 

à comunicação social, bem como assegurar a fiscalização do respetivo cumprimento; 

- Acompanhar e avaliar a atividade do Núcleo de Multimédia; 

- Exercer as demais atribuições que, dentro da respetiva área funcional, lhe forem atribuídas 

por lei ou que decorram do normal exercício das suas funções. 

 

1.7.  Clientes/Utilizadores  

No desenvolvimento das suas atividades o GS relaciona-se com diversos serviços e entidades: 

Clientes/Utilizadores Internos 

Serviços: Direção Regional de Educação (DRE); Direção Regional de Planeamento, Recursos e 

Infraestruturas (DRPRI); Direção Regional de Administração Escolar (DRAE); Direção Regional de 

Desporto (DRD); Direção Regional de Juventude (DRJ); Inspeção Regional de Educação (IRE), 

Direção Regional de Administração da Justiça (DRAJ) e a Unidade de Implementação da 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI). 

Organismos: Instituto para a Qualificação, IP -RAM; Conservatório — Escola Profissional das 
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Artes da Madeira — Eng.º Luiz Peter Clode. 

Escolas: Escolas Básicas e Secundárias da RAM, Escolas Profissionais, Escolas Particulares e 

Ensino Cooperativo 

Órgãos consultivos: Conselho Regional de Educação e Formação Profissional (CREFP); Conselho 

Desportivo da Região Autónoma da Madeira (CDRAM); Conselho da Juventude (CJ). 

Clientes/Utilizadores Externos 

Comunidade Estudantil e Encarregados de Educação 

Secretarias Regionais, Associações e outras entidades. 

 

2. Objetivos 

2.1 . Objetivos estratégicos 

 

A estratégia do GS tem como base o cumprimento da sua missão, e o programa 

governamental, considerando as áreas governativas da educação, da educação especial, do 

ensino, da ação social, do desporto, da formação profissional, da ciência, investigação e 

tecnologia, da juventude, da administração da justiça, da comunicação social e dos assuntos 

parlamentares. Procura melhorar e inovar serviços, através de processos e procedimentos 

internos desenvolvidos e orientados para o compromisso, rigor, transparência, equidade e 

ética. Estes princípios estão presentes na definição dos objetivos estratégicos (OE) que são: 

 

 

  

OE 1 Maximizar o apoio técnico especializado ao Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia bem como aos órgãos e serviços da SRE;

OE 2 Promover a excelência do modelo organizacional, através do aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão e dos mecanismos de prevenção e controlo;

OE 3  Otimizar a utilização dos recursos afetos à SRE;

OE 4  Promover a equidade no acesso e frequência dos estudantes do ensino 
superior;

OE 5 Promover a melhoria da qualidade dos serviços de informação e comunicação 
da SRE.
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2.2 . Objetivos operacionais  

Para a concretização dos objetivos estratégicos, indicados anteriormente, foram 

definidos nove objetivos operacionais (OO): 

 

• OO.01 - Assegurar a eficácia e a celeridade no apoio técnico especializado;  

• OO.02 - Promover, acompanhar e avaliar processos, suportando as políticas da SRE; 

• OO.03 - Promover a informação, comunicação e imagem através dos diferentes 

canais; 

• OO.04 - Intensificar a prestação de informação aos estudantes; 

• OO.05 - Promover a melhoria dos processos e os mecanismos de prevenção e controlo 

do risco; 

• OO.06 - Assegurar a gestão eficiente do orçamento da SRE, disponibilizando a 

respetiva informação financeira; 

• OO.07 - Aperfeiçoar as competências digitais dos trabalhadores do GS (transição 

digital e ao incremento da prestação de serviços por via eletrónica, designadamente 

através ou em articulação com o portal SIMplifica); 

• OO.08 - Promover uma gestão dos trabalhadores que vise a conciliação da vida 

pessoal e familiar, bem como a motivação e desenvolvimento de novas competências 

pessoais e ainda a conciliação da vida profissional com a melhoria das suas 

competências de educação e formação profissional; 

• OO.09 - Melhorar os níveis de satisfação dos clientes internos e externos. 

 

 

Subjacente à definição dos objetivos operacionais existem critérios de eficácia, eficiência 

e qualidade dos serviços prestados, com a respetiva ponderação, os quais contribuem, de 

acordo com as prioridades estipuladas, para a realização plena dos objetivos. 
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Para a compreensão da dinâmica entre os objetivos operacionais e os critérios de eficácia, 

eficiência e qualidade elaboramos o seguinte esquema que apresentamos: 

 

 

 

Fig. 2 – A relação entre os critérios de eficácia, eficiência e qualidade e os objetivos 

operacionais fixados. 
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O quadro seguinte representa a forma como os objetivos estratégicos se articulam com 

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

serviços prestados.  

 

                          Quadro 1 – Relação entre objetivos estratégicos e operacionais       

Objetivos Estratégicos 

Vs. 

Objetivos Operacionais 

OE.01 OE.02 OE.03 OE.04 

OE.05 

OO.01 X  X   

OO.02 X  X X    

OO.03  X   X 

OO.04    X  

OO.05  X X   

OO.06 X X    

OO.07 X  X    

OO.08 X  X   

OO.09  X   X 

 

 

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

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

operacionais. 
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 Quadro 2 – Relação entre objetivos operacionais e indicadores de desempenho.     

Objetivo 

Operacional 
Número Peso Indicador 

OO.01 

01 35% 
Tempo médio de resposta a pareceres, 

informações e reclamações. 

02 35% 
Percentagem de pareceres e informações 

devolvidos com despacho favorável. 

03 30% 
Percentagem de resposta às solicitações internas e 

externas. 

OO.02 

04 25% N.º de estudos. 

05 35% N.º de mapas de controlo orçamental. 

06 40% Taxa de execução do orçamento da SRE. 

OO.03 

07 35% N.º de conteúdos para divulgação. 

08 35% N.º de atividades / eventos / projetos. 

09 30% Taxa de cumprimento com entidades parceiras. 

OO.04 
10 50% Sessões de divulgação, informação (% escolas). 

11 50% Avaliação de interesses e aptidões. 

OO.05 

12 60% N.º de procedimentos de controlo interno. 

13 40% 

Percentagem de implementação das medidas do 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas. 

OO.06 14 100% 
Percentagem de relatórios/mapas de 

reporte/boletins de execução orçamental. 

OO.07 15 100% 
Percentagem de trabalhadores inscritos na 

formação face à lotação permitida na sala 

OO.08 

16 50% Percentagem de horários específicos aprovados 

17  50% 
Nº de horas de formação disponibilizadas aos 

trabalhadores 

OO.09 
18 50% Nº de reclamações 

19 50% Índice global de satisfação 
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3 Recursos 

3.1 . Recursos Humanos: 

Estão afetos ao Gabinete do Secretário um total de cento e noventa e oito trabalhadores, 

distribuídos por várias categorias profissionais, distribuídos pela estrutura organizacional 

anteriormente referida, de acordo com as necessidades de cada unidade, serviço ou 

departamento. 

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

seguinte o qual tem como referência a data de 31 de dezembro de 2021: 

 

                                   Quadro 3 – Recursos humanos afetos ao GS  

 

Grupo Profissional Nª de trabalhadores 

Membros de Gabinete 17 

Dirigentes - Direção superior 1 

Dirigentes - Direção intermédia 14 

Técnico Superior 66 

Coordenador de Gabinete/Núcleo 15 

Coordenador Especialista 3 

Coordenador Técnico 3 

Assistente Técnico 44 

Técnico de Informática 1 

Assistente Operacional 34 

Total 198 

 

 

 

Como se pode constatar, o maior número de trabalhadores pertence ao grupo dos 

Técnicos Superiores, seguidos dos Assistentes Técnicos e dos Assistentes Operacionais. 

No grupo dos membros de Gabinete estão contemplados os Adjuntos, os Técnicos 

Especialistas e as Secretárias Pessoais. 
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Para melhor visualização da distribuição dos trabalhadores por grupos profissionais e a 

percentagem representativa de cada um, apresentamos o gráfico: 

 

 

 

 

Fig. 3 – Distribuição relativa dos trabalhadores do GS por grupo profissional. 

 

3.2 . 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 dos serviços, e para o desenvolvimento das atividades e projetos.  

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

nas quais se incluem as despesas com pessoal, despesas de investimento, assim como algumas 

despesas relativas a serviços simples da SRE, despesas com o financiamento do ensino privado 

e IPSS, bolsas de estudo, incentivos à comunicação social, transferências para Serviços e Fundos 

Autónomos, contratos programa entre outros. 

 

No quadro seguinte consta o orçamento inicial onde se incluem todos os serviços e/ou 

8,6%
0,5%

7,1%

33,3%

7,6%
1,5%

1,5%

22,2%

0,5%

17,2%

Membros de Gabinete Dirigentes - Direção superior

Dirigentes - Direção intermédia Técnico Superior

Coordenador de Gabinete/Núcleo Coordenador Especialista

Coordenador Técnico Assistente Técnico

Técnico de Informática Assistente Operacional
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unidades orgânicas que dele dependem nomeadamente o Gabinete da Unidade de Gestão e 

Planeamento (GUG). 

 

                        Quadro 4 – Orçamento inicial do Gabinete do Secretário.    

 

 

 

A representação gráfica permite visualizar a distribuição do peso da despesa, 

contemplada no orçamento inicial, tendo em conta as diversas atividades programadas para o 

ano económico, no GS. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

GS GUG GS e GUG

Despesa com o pessoal 2 784 926,00 €              1 472 112,00 €           4 257 038,00 €    

 Remunerações certas e permanentes 2 211 216,00 €              1 193 309,00 €           3 404 525,00 €    

 Abonos variáveis ou eventuais 18 647,00 €                    8 088,00 €                   26 735,00 €          

 Segurança Social 555 063,00 €                 270 715,00 €              825 778,00 €       

 Outras despesas correntes 22 862 562,00 €            32 717 914,00 €        55 580 476,00 €  

 Aquisição de bens 17 676,00 €                    5,00 €                           17 681,00 €          

 Aquisição de serviços 1 392 835,00 €              11,00 €                        1 392 846,00 €    

 Outros juros -  €                                -  €                             -  €                      

 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2 339 463,00 €              11 608 895,00 €        13 948 358,00 €  

Administração regional 13 401 087,00 €            0 13 401 087,00 €  

Instituições sem fins lucrativos 1 295 462,00 €              21 098 630,00 €        22 394 092,00 €  

 Famílias 4 402 308,00 €              10 373,00 €                4 412 681,00 €    

 Diversas 13 731,00 €                    -  €                             13 731,00 €          

Despesas de capital 36 353,00 €                    -  €                             36 353,00 €          

 Investimentos 26 000,00 €                    -  €                             26 000,00 €          

Administração regional 10 353,00 €                    -  €                             10 353,00 €          

Total Geral 25 683 841,00 €            34 190 026,00 €        59 873 867,00 €  
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   Fig. 4 – Distribuição relativa das despesas previstas no orçamento inicial do GS por tipologia 

de despesa 

 

No gráfico acima podemos constatar que as despesas mais representativas são as que 

estão contempladas nos seguintes subagrupamentos económicos: 

• Instituições Sem Fins Lucrativos 

• Administração Regional 

• Sociedades e quase Sociedades Não Financeiras 

• Famílias 

No subagrupamento designado Instituições Sem Fins Lucrativos são suportadas as 

despesas com: contratos-programa de apoio ao funcionamento do ensino particular e 

cooperativo e instituições particulares de solidariedade social; contrato-programa com a 

Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) ; Contrato-programa com a DTIM - Associação 

Regional para o Desenvolvimento das tecnologias de Informação na Madeira ;Contrato-
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Programa com uma rádio local cuja ação se destina à divulgação de projetos de caráter social, 

económico, cultural e desportivo da Região Autónoma da Madeira. 

Seguem-se as despesas com a Administração Regional que suportam as transferências 

para os Serviços e Fundos Autónomos (SFA): Conservatório-Escola Profissional das Artes da 

Madeira – Eng. Luiz Peter Clode e Instituto para a Qualificação, IP-RAM.  

No subagrupamento Sociedades e quase Sociedades Não Financeiras estão 

contempladas as despesas com: contratos-programa de apoio ao funcionamento do ensino 

particular e cooperativo e instituições particulares de solidariedade social; apoios à 

Comunicação Social Privada (MEDIRAM); contratos-Programa com as rádios locais cuja ação se 

destina à divulgação de projetos de caráter social, económico, cultural e desportivo da Região 

Autónoma da Madeira; e acordo de transação entre a RAM e o CELFF - Centro de Estudos 

Línguas e Formação do Funchal, Lda. 

As despesas contempladas no subagrupamento Famílias incluem a atribuição de Bolsas 

de Estudo, Bolsas Local, Bolsas de Mérito, Bolsas Artísticas pagamento das compensações, 

subsídios de transporte e subsídios refeição dos Programas de Emprego. 

No Plano de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Pública 

(PIDDAR) foram inscritas as verbas necessárias para os projetos de investimento suportados 

pelo GS num total de   272 000,00€. 

Os projetos do PIDDAR são os seguintes: 

Projeto Designação 

52832 DESCOBRIR A MADEIRA 

51477 BOAS PRÁTICAS DA EDUCAÇAO 

51904 APOIO À VALORIZAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

51948 PLANTAR O FUTURO 

52159 ALISTA-TE POR UM DIA 

50308  APOIO À RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA SEDE DO CLUB SPORTS MADEIRA 

51910 GRANDE DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO DA MADEIRA 

52585 APOIO À UNIVERSIDADE DA MADEIRA - UMa 
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VISÃO:  Afirmar-se como um serviço pautado pela excelência na satisfação das necessidades e espectativas das partes interessadas.

VALORES:  Compromisso; Rigor; Transparência; Equidade; Ética.                         

Superou Atingiu Não atingiu

OO.01 (OE1 e OE3) Nº IND PESO INDICADOR

Ind.01 35% Tempo médio de resposta a pareceres, informações e reclamações. ND 7 dias DSAJAT 2 dias 12 dias

Ind.02 35% Percentagem de pareceres e informações devolvidos com despacho favorável. ND 97,0% DSAJAT 2,0% 100%

Ind.03 30% Percentagem de resposta às solicitações internas e externas. ND 90,5% GS/GUG/GIP/DSAJAT 5,5% 100%

Ponderação

OO.02 (OE1, OE2 e OE3) Nº IND PESO INDICADOR

Ind.04 25% N.º de estudos. ND 5 GUG 1 8

Ind.05 35% N.º de mapas de controlo orçamental. ND 67 GUG 20 109

Ind.06 40% Taxa de execução do orçamento da SRE. ND 87,0% GUG 5% 100%

Ponderação

OO.03 (OE2 e OE5) Nº IND PESO INDICADOR

Ind.07 35% N.º de conteúdos para divulgação. ND 150 GIP 10 200

Ind.08 35% N.º de atividades / eventos / projetos. ND 8 GIP 2 13

Ind.09 30% Taxa de cumprimento com entidades parceiras. ND 92,0% GIP 4,0% 100%

Ponderação

OO.04 (OE4) Nº IND PESO INDICADOR

Ind.10 50% Sessões de divulgação, informação nas escolas. ND 55,0% GES 4,5% 100%

Ind.11 50% Avaliação de interesses e aptidões. ND 5,0% GES 2,5% 24%

Ponderação

Ind.12 60% N.º de procedimentos de controlo interno. ND 11 GS/GES/GUG/GIP/DSAJAT 6 28

Ind.13 40%
Percentagem de implementação das medidas do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas.
ND 81,0% GS/GUG/GES/GIP/DSAJAT 10,0% 100%

Ponderação

Assegurar a gestão eficiente do orçamento da SRE, disponibilizando a respetiva 

informação financeira
Ind.14 100% Percentagem de relatórios/mapas de reporte/boletins de execução orçamental. ND 90,0% GUG 5,0% 100%

Ponderação

Aperfeiçoar as competências digitais dos trabalhadores do GS                           

(transição digital e ao incremento da prestação de serviços por via eletrónica, 

designadamente através ou em articulação com o portal SIMplifica).

Ind.15 100% Percentagem de trabalhadores inscritos na formação, face à lotação permitida na sala. ND 75,0% DSAJAT 5,0% 100%

Ponderação

Ind.16 50% Percentagem de horários específicos aprovados. ND 20,0% GS/GES/GUG/GIP/DSAJAT 5,0% 42%

Ind.17 50% N.º de horas de formação disponibilizadas aos trabalhadores ND 300 GS/GES/GUG/GIP/DSAJAT 50 440

Ponderação

Ind.18 50% N.º de reclamações. ND 2 GES/DSAJAT 2 0

Ind.19 50% Índice de global de satisfação. ND 4,1 GUG/GES/GIP/DSAJAT 0,3 5

Ponderação
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3
0

%

OO.07 (OE1 e OE3)

25%

OO.08 (OE1 e OE3)

25%

Promover uma gestão dos trabalhadores, que vise a conciliação da vida profissional 

com a vida pessoal e familiar, bem como, a motivação e desenvolvimento de novas 

competências pessoais e ainda a conciliação da vida profissional com a melhoria das 

suas competências de educação e formação profissional

OE 5 – Promover a melhoria da qualidade dos serviços de informação e comunicação da SRE

Observações:

Nos indicadores cujo o resultado de 2021 é ND, significa que não existe registo.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

OE 1 – Maximizar o apoio técnico especializado ao Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia bem como aos orgãos e serviços da SRE.

OE 2 – Promover a excelência do modelo organizacional, através do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e dos mecanismos de prevenção e controlo.

OE 3 – Otimizar a utilização dos recursos financeiros afetos à SRE;

OE 4 – Promover a equidade no acesso e frequência dos estudantes do ensino superior.

Objetivos Operacionais (OO)
Resultado 

2021

Meta 

2022
Unidades Orgânicas

Margem 

Superação

Promover a informação, comunicação e imagem através dos diferentes canais .

25%

Intensificar a prestação de informação aos estudantes

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

MISSÃO:  Coadjuvar o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia no exercício das suas funções, assegurando o planeamento e os apoios técnicos, estratégicos, jurídicos, financeiros e administrativos necessários ao exercício das suas competências. 

25%

Valor 

Crítico
Desvios

Concretização

Resultado
Classificação

Resultado 

2022

OO.09 (OE2 e OE5)

OO.05 (OE2 e OE3)

Q
U

A
L

ID
A

D
E

  
 

2
0

%

100%

25%

Promover a melhoria dos processos e os mecanismos de prevenção e controlo do 

risco.

25%
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5
0

%

25%

Melhorar os níveis de satisfação dos clientes internos e externos

OO.06 (OE1 e OE3)

Assegurar a eficácia e a celeridade no apoio técnico especializado

25%

Promover, acompanhar e avaliar processos, suportando as políticas da SRE
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Indicadores

Ind.01

Ind.02

Ind.03

Ind.04

Ind.05

Ind.06

Ind.07

Ind.08

Ind.09

Ind.10

Ind.11

Ind.12

Ind.13

Ind.14

Ind.15

Ind.16

Ind.17

Ind.18

Ind.19

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Mapas (reporte - mensal/trimestral/anual), informações 

internas, pareceres e boletins de execução orçamental

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Fichas de inscrição Ocupação máxima da sala.

Pedidos efetuados e respetivos despachos de autorização

Informações (ofícios, correio eletrónico) com disponibilização 

de formação para os trabalhadores - Relatório da Formação

Considerando que a grande maioria dos trabalhadores já 

possui isenção de horário ou horário flexível.

De acordo com a média anual da formação disponibilizada 

aos trabalhadores, foi considerado um acréscimo de mais 

25%, correspondendo ao valor médio máximo verificado nos 

últimos anos.

Fichas de projecto do GIP.

Relatório de taxa de cumprimento com entidades parceiras.

Relatórios-Tipo, com indicação do total de escolas visitadas

Relatórios-Tipo, com indicação do número de entrevistas e 

testes aplicados e nº de candidatos ao ensino superior

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações

Conexas. Inventários e questionários no âmbito da proteção

de dados pessoais, Manuais de procedimentos

Justificação do Valor Crítico

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Fontes de Verificação

Controlo através do sistema de gestão documental, 

designadamente através do registo de entrada e de saída dos 

serviços.

Controlo através do sistema de gestão documental.

Fichas de projecto do GIP.  Relatório Anual da Gestão do 

Arquivo. Requisições da multimédia. sistema de gestão 

documental. agenda dos motoristas

Fichas de projecto do GIP.

Relatórios de estudo.

Contabilização do n.º de mapas enviados e rececionados.

A taxa de execução orçamental será aferida com base no 

orçamento retificado e compromissos, sendo utilizada a 

ponderação: 9xdespesas pessoal+0,9xODC+0,1xdespesas 

capital.

Relatório de avaliação da satisfação de clientes e avaliação da 

formação disponibilizada aos trabalhadores.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as 

melhores condições.

Relatórios-Tipo, com indicação do número de reclamações 

apresentadas em diversos formatos e livro amarelo
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MEIOS DISPONÍVEIS 

Planeado Executado Desvio

17

1

14

66

15

3

3

44

1

34

198

Estimado Realizado Desvio

59 873 867,00 €

272 000,00 €

60 145 867,00 €

Orçamento 

Orçamento de Funcionamento

Plano de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Regional 

Total

Designação

Membros de Gabinete

Dirigentes - Direção superior

Dirigentes - Direção intermédia

Técnico Superior

Coordenador de Gabinete/Núcleo

Coordenador Especialista

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Total

Recursos Financeiros 2022

Assistente Operacional

Técnico de Informática

Recursos Humanos 2022
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Ficha de Projeto n.º 1/GS/2022 

 

Designação do projeto: 

Gestão de correspondência do GS. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

Departamento Administrativo. 

Objetivos do projeto: 
Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Receber, digitalizar, registar, classificar, 
distribuir e assegurar a expedição da 
correspondência; 

 
OO.01 

 

 
Ind.3 

 
88,8% 

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

Atividades: 

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

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro a 
dezembro 

Receção e distribuição da 
correspondência do GS. 

  

Janeiro a 
dezembro 

Classificação e expedição da 
correspondência do GS. 

  

Janeiro a 
dezembro 

Organização do arquivo 
corrente e intermédio. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Departamento 

Total de 6 trabalhadores. 
1.309 dias de 

trabalho. 
Gestão do arquivo e 
correspondência. 

Coordenador 
Técnico 

Assistentes 
Técnicos. 

Recursos financeiros: 

52.589,511€ 

Observações e fontes de verificação: 

Taxa de resposta – registo de entradas e respetivos encaminhamentos, saídas e arquivo. 
Fontes de verificação – Relatório anual da Gestão do Arquivo. 
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Ficha de Projeto n.º 2/GS/2022 

Designação do projeto: 

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos.  

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

Gabinete do Secretário. 

Objetivos do projeto: 
Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Implementar o Plano de Prevenção e Emergência 
nas escolas; 

 
OO.01 

 

 
Ind.03 

 
88,8% Dinamizar temas e conteúdos para a comunidade 

escolar relacionados com as medidas de 
autoproteção no âmbito dos riscos naturais e 
tecnológicos. 

Atividades: 

Data de 
realização: 

Principais ações: 
Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

Janeiro a 
dezembro 

Realizar junto da comunidade 
escolar, diferentes atividades 
relacionadas com a implementação 
do Plano de Prevenção e Emergência 
da escola – Sensibilizações, 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.  

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

 
 
 
Técnico 
Especialista 

Total de 1 trabalhador. 
207 dias de 

trabalho. 

Implementação do Plano de 
Prevenção e Emergência nas 
escolas. 
Realização de ações de 
sensibilização para a 
segurança e proteção de 
riscos naturais e tecnológicos, 
aos alunos do ensino básico. 

Recursos financeiros: 

16.701,12€ 

Observações e fontes de verificação: 

Taxa de resposta – Número de solicitações. 
Fontes de verificação – Relatório anual elaborado pelo Técnico Especialista. 
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Ficha de Projeto n.º 3/GS/2022 
 

Designação do projeto: 

Proteção de Dados Pessoais 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

Gabinete do Secretário 

Objetivos do projeto: 
Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Apoiar – no âmbito da política global do 
Governo Regional da Madeira a definir para o 
efeito pelo Gabinete do Encarregado-Geral de 
Proteção de Dados (GEGPD) – as medidas 
necessárias à aplicação, nas áreas de tutela da 
SRE, do Regime Jurídico de Proteção de Dados 
Pessoais vigente. 

OO.05 Ind. 12 1 
Atualizar – como medida antecipatória às 
futuras medidas do GEGPD – os dados 
concernentes ao Gabinete do Secretário 
solicitados no âmbito do Plano de Ação para 
aplicação do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) à Administração Pública 
Regional aprovado em 2018 

Assessorar tecnicamente o Gabinete do 
Secretário na área da Proteção de Dados  

Atividades: 

Data de 
realização: 

Principais ações: 
Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro a 
dezembro 

Emissão de pareceres e 
esclarecimentos, por solicitação 
interna e externa à SRE 

  

Janeiro a 
dezembro 

Participação nas Reuniões da 
Rede de Privacidade e Proteção 
de Dados (RPPD) 

  

Janeiro a 
dezembro 

Solicitação da atualização das 
respostas aos inventários e 
questionários dos dados 
concernentes ao Gabinete do 
Secretário e estruturar as 
respostas 

  

Janeiro a 
dezembro 

Enquadramento e 
acompanhamento da aplicação 
das medidas do GEGPD na SRE 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 
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Técnico superior 1 300 
Coordenar e estruturar as 
atividades descritas 

Técnico superior 
jurista 

1 20 

Enquadrar juridicamente a 
interseção da proteção de 
dados com outras áreas 
legais 

Recursos financeiros: 

 

Observações e fontes de verificação: 

Inventários e questionários: Mapa e Inventário de Dados; Suporte à produção do Mapa e Inventário de 
Dados; Macroestrutura Funcional no contexto da proteção de dados; Contratos ativos com dados pessoais 
e sobre dados pessoais; Aplicações informáticas com dados pessoais; Formulários em papel e digitais; 
Listas de distribuição 
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  Ficha de Projeto n.º 1/GUG/2022 

Designação do Projeto: 

Aferição, Contextualização e Viabilidade das Prioridades Financeiras da SRE 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Preparar o projeto de orçamento de 
funcionamento e orçamento PIDDAR para 
2023, de acordo com as orientações definidas 
superiormente, no âmbito das políticas 
educativas e orçamentais; 

OO.06 14 7,1% 

Compatibilizar recursos financeiros, 
atividades, medidas e   projetos; 

Otimizar os recursos financeiros disponíveis. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Maio-junho Recolha e atualização de elementos 
indispensáveis à preparação da 
proposta de orçamento; 

  

Junho-julho Análise dos dados recolhidos; 
  

Julho-
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 2022, e respetivo 
acompanhamento no âmbito do apoio 
técnico; 

  

Agosto Recolha das propostas orçamentais de 
todos os serviços e escolas 
dependentes da SRE e respetiva 
validação; 

  

Agosto-
setembro 

Elaboração da proposta de orçamento 
global dos serviços e escolas. 
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

22 trabalhadores 
526 dias de 

trabalho 

Apresentação, para 
aprovação, da proposta de 
orçamento de 
funcionamento e do 
orçamento PIDDAR da SRE 
para 2023, no prazo 
estipulado. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Recursos Financeiros: 

65.187,18 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

 Orçamento global da SRE para 2023. 
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  Ficha de Projeto n.º 2/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Acompanhamento e Gestão da Execução do Orçamento de Funcionamento e do Orçamento PIDDAR da 
SRE 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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

OO.01 
 

OO.02 

3 
 

5 

90.5% 
 

17 
Assegurar o apoio técnico a todos os serviços; 

Contribuir para a consolidação de atitudes e 
procedimentos no âmbito dos princípios da 
boa gestão financeira. 

Atividades 

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; 

  

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. 

  

Janeiro-
novembro 

Colaboração na elaboração do boletim 
semestral de execução, com especial 
relevância no âmbito das situações 
com maior expressão orçamental e/ou 
desvios  orçamentais; 

  

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 Gabinete da 
Unidade de Gestão e Planeamento. 
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

29 trabalhadores 
1.002 dias de 

trabalho 

Acompanhamento e controlo 
da execução do orçamento; 
Boletim trimestral de 
execução orçamental. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Recursos Financeiros: 

124.115,90 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

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

   

  



 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 38 

Ficha de Projeto n.º 3 /GUG/2022 

Designação do Projeto: 

Controlo da Execução do Orçamento e Respetivos Procedimentos 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Desenvolver procedimentos de controlo da 
execução do orçamento de funcionamento 
dos serviços dependentes da SRE; 

OO.02 
 

OO.05 

5 
 

12 
 

13 

10 
 

2 
 

80% 

Assegurar o controlo do circuito de 
arrecadação das receitas dos 
estabelecimentos de educação e ensino do 1º 
ciclo o EB com educação pré-escolar e/ou 
creche; 

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

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro - 
abril 

Planificação e elaboração/revisão dos 
instrumentos de recolha de dados para 
verificação; 

  

Abril - 
setembro 

Envio e recolha dos instrumentos de 
controlo, após o lançamento dos dados 
pretendidos; 

  

Outubro - 
dezembro 

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

  

Dezembro 

Reunião com os envolvidos para 
comunicação das conclusões e 
apresentação de propostas de 
melhoria e de recomendações. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

23 trabalhadores 
1.060 dias de 

trabalho 

Sistemas de controlo interno 
bem definidos (manuais de 
procedimentos); 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 
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Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Controlo eficiente e eficaz 
dos procedimentos inerentes 
à execução orçamental. 

Recursos Financeiros: 

131.303,84 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Sistemas de controlo interno - Manuais de Procedimentos; 
Controlo eficiente e eficaz dos procedimentos inerentes à execução orçamental. 
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  Ficha de Projeto n.º 4 /GUG/2022 

Designação do Projeto: 

Avaliação do Planeamento e da Execução Orçamental 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Avaliar a execução orçamental por forma a 
melhorar o planeamento e a aplicação dos 
recursos financeiros; OO.02 6 87% 
Conhecer e sistematizar os principais 
indicadores da gestão orçamental da   SRE. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro - 
fevereiro 

Recolha, tratamento e compilação da 
informação relativa à execução 
orçamental; 

  

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; 

  

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 

20 trabalhadores 
495 dias de 

trabalho 

Procedimentos inerentes 
para a recolha de informação 
necessária para a análise da 
execução orçamental; 
Avaliar a execução 
orçamental. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Recursos Financeiros: 

61.345,35 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Avaliação do planeamento e da execução orçamental (relatório). 
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Ficha de Projeto n.º 5 /GUG/2022 

Designação do Projeto: 

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

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Instruir processos de despesa, para posterior 
envio à SRF para pagamento dos mesmos; 

OO.02 
 

OO.05 
 

OO.06 

5 
 

11 
 

14 

40 
 

2 
 

90% 

Remeter à SRF, 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. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro - 
dezembro 

Análise das propostas (alterações 
orçamentais); 

  

Janeiro - 
dezembro 

Instrução do 
procedimento/preenchimento dos 
mapas necessários; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Comunicação e solicitação de 
autorização da SRF; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Comunicação aos interessados dos 
despachos, designadamente da SRF 
(alterações orçamentais). 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

39 trabalhadores 
3.778 dias de 

trabalho 

Sistemas de controlo interno 
bem definidos (manuais de 
procedimentos); 
Controlo eficiente e eficaz 
dos procedimentos 
inerentes à execução 
orçamental. 

Chefes de Divisão 

Técnicos superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Recursos Financeiros: 

468.207,54 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Sistemas de controlo interno – Manuais de procedimentos; 
Processos de despesa. 
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Ficha de Projeto n.º 6/GUG/2022 

Designação do Projeto: 

Gestão e Acompanhamento dos Reportes Mensais, Trimestrais e Anuais 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF e DSOER) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Coordenar a recolha, verificação e análise dos 
mapas de reporte mensais, trimestrais e 
anuais; 

OO.01 
 

OO.06 

3 
 

14 

90.5% 
 

90% Assegurar o envio atempado da prestação de 
contas e outros reportes à SRF e IGF. 

Atividades 

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; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Possíveis correções aos mapas e 
respetiva execução orçamental; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Elaboração de mapas globais da SRE 
relativos aos reportes mensais dos 
serviços integrados da SRE; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Validação dos mapas de reporte 
mensais dos SFA’s e EPR’s da SRE; 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

21 trabalhadores 
1.085 dias de 

trabalho 

Controlo eficiente e eficaz 
dos procedimentos inerentes 
à execução orçamental. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 

Recursos Financeiros: 

134.464,05 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Mapas de reporte mensais. 
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Ficha de Projeto n.º 7/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Atribuição e Controlo dos Fundos Disponíveis da SRE 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSGF) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

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; 

OO.01 3 90.5% 

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. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro - 
dezembro 

Recolha e verificação dos mapas das 
necessidades de FD’s dos serviços e 
escolas; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Elaboração de mapas globais de 
necessidades de FD’s da SRE – Cap. 01 
e 50 e posterior envio à SRF; 

  

Janeiro - 
dezembro 

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

  

Janeiro - 
dezembro 

Comunicação dos FD’s atribuídos pela 
SRF aos serviços e escolas. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

16 trabalhadores 
267 dias de 

trabalho 
Obtenção de fundos 
disponíveis. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
superiores 

Assistentes 
Técnicos/ Coord. 
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Recursos Financeiros: 

33.089,31 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Fundos disponíveis; 
Boletim trimestral de execução orçamental. 
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Ficha de Projeto n.º 8/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Autorizações de Funcionamento 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSAFEP) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Coordenar os processos relativos às 
autorizações de funcionamento dos 
estabelecimentos de educação e/ou ensino 
privados. 

OO.01 3 90.5% 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro - 
dezembro 

Análise dos processos, por forma a 
detetar situações passíveis de 
regularização; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Informação e recolha dos elementos 
necessários à conclusão dos processos 
pendentes; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Verificação e controlo de todos os 
processos, tendo em vista a 
manutenção das regularidades e 
sanação das irregularidades que 
surjam por força das alterações; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Contactos com os envolvidos, caso a 
situação assim o permita e justifique, 
com vista à transmissão de propostas 
de melhoria e recomendações. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 3 trabalhadores 

106 dias de 
trabalho 

Mapa atualizado, referente 
às autorizações de 
funcionamento. Chefes de Divisão 

Recursos Financeiros: 

13.074,62 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Mapa das autorizações de funcionamento de todo o ensino privado da RAM. 
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Ficha de Projeto n.º 9/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

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

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSAFEP) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

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; 

OO.01 3 90.5% 

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

Atividades 

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 privados; 

  

Julho - 
setembro 

- Reunião(ões) com os responsáveis 
pelos estabelecimentos de educação 
e/ou ensino para esclarecimento de 
eventuais dúvidas e prestação de 
informação; 

  

Janeiro – 
julho; 
setembro - 
dezembro 

- Elaboração de listas nominais, 
referentes aos apoios sociais, com o 
respetivo escalão, por instituição; 

  

Agosto - 
dezembro 

Balanço relativo ao apoio concedido, 
com possíveis sugestões a serem 
introduzidas para o financiamento do 
ano seguinte (relatório), nos termos 
legais em vigor. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

8 trabalhadores 
994 dias 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 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
Superiores 

Assistentes 
Técnicos/Coord. 
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ensino público) por este tipo 
de instituições. 

Recursos Financeiros: 

123.186,42 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Contratos de Financiamento. 
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Ficha de Projeto n.º 10/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

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

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSAFEP) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Controlar a correta aplicação do 
financiamento concedido;  

OO.06 14 90% 
Assegurar a boa gestão dos apoios financeiros 
concedidos. 

Atividades 

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); 

  

Janeiro - 
dezembro 

Reuniões com os responsáveis dos 
estabelecimentos de educação e 
ensino para esclarecimento de 
dúvidas; 

  

Janeiro - 
dezembro 

Recolha de elementos adicionais, 
designadamente comprovativos de 
pagamento; 

  

Junho, 
agosto e 
dezembro 

Elaboração de relatórios de execução 
de apoios financeiros concedidos. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

10 trabalhadores 
630 dias de 

trabalho 

Acompanhamento e controlo 
dos apoios financeiros 
concedidos; 
Relatórios de execução dos 
apoios financeiros. 

Chefes de Divisão 

Técnicos 
Superiores 

Assistentes 
Técnicos/Coord. 

Recursos Financeiros: 

78.013,94 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Relatórios dos apoios financeiros. 
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Ficha de Projeto n.º 11/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Custo/Criança/Aluno dos Estabelecimentos de Educação e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico com EPE 
e/ou Creche e das Escolas Básicas e Secundárias Públicas, no ano escolar 2021/2022 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Determinar os custos da educação por níveis e 
graus de ensino;  

OO.02 4 1 
Determinar os custos de educação por 
natureza da despesa; 

Determinar o peso do financiamento das 
famílias 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Setembro 
Organização de um painel de 
indicadores financeiros/mapas de 
recolha de dados; 

  

Outubro - 
novembro 

Recolha dos dados para a elaboração 
do estudo; 

  

Novembro 
- dezembro 

Elaboração do estudo (relatório do 
estudo); 

  

Dezembro Apresentação do estudo. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
46 dias de 
trabalho 

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

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

5.700,78 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório do Estudo e respetiva apresentação. 
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Ficha de Projeto n.º 12/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

As outras despesas correntes (ODC) nas escolas Básicas e Secundárias da RAM – Estudo comparativo 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Determinar o peso das ODC no orçamento das 
EBS; 

OO.02 4 1 
Analisar as variações ao longo do tempo e as 
diferenças existentes entre as várias escolas; 

Aferir das justificações apresentadas para as 
diferenças encontradas. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Março 

Compilação de toda a legislação 
enquadradora, relativamente ao 
regime de autonomia, administração e 
gestão dos estabelecimentos de 
educação e ensino públicos da RAM;  

  

Abril 
Levantamento dos dados relativos ao 
orçamento de funcionamento normal 
das EBS públicas; 

  

Maio 

Tratamento dos dados, tendo como 
referência a totalidade dos 
estabelecimentos de educação e 
ensino; 

  

Junho 
Elaboração do estudo (relatório do 
estudo); 

  

Junho Apresentação do estudo. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
49 dias de 
trabalho 

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

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

6.072,57 € 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório do Estudo e respetiva apresentação. 
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Ficha de Projeto n.º 13/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

O Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da RAM (PIDDAR) 
nas Escolas Básicas e Secundárias 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Conhecer os projetos apresentados pelas EBS 
no âmbito do PIDDAR; 

OO.02 4 1 
Analisar as variações ao longo do tempo e as 
diferenças existentes entre as várias escolas; 

Aferir das justificações apresentadas para as 
diferenças encontradas. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Abril 

Compilação de toda a legislação 
enquadradora, relativamente ao Plano 
e Programa de Investimentos e 
Despesas de Desenvolvimento da 
Administração da RAM;  

  

Maio 
Levantamento dos dados relativos ao 
PIDDAR das EBS públicas; 

  

Junho 

Tratamento dos dados, tendo como 
referência a totalidade dos 
estabelecimentos de educação e 
ensino; 

  

Junho - 
julho 

Elaboração do estudo (relatório do 
estudo); 

  

Julho Apresentação do estudo. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
50 dias de 
trabalho 

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

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

6.196,50 € 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório do Estudo e respetiva apresentação. 
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Ficha de Projeto n.º 14/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Evolução das despesas do Fundo de Maneio dos serviços simples da SRE 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Conhecer os montantes relativos às despesas 
do fundo de maneio do GS; 

OO.02 4 1 

Analisar as variações ao longo do tempo. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

Janeiro 
Compilação de toda a legislação 
enquadradora, relativamente aos 
fundos de maneio;  

  

Janeiro - 
fevereiro 

Levantamento dos dados relativos às 
despesas do fundo de maneio do 
Gabinete do Secretário Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 

  

Fevereiro - 
março 

Tratamento dos dados; 
  

Março - 
abril 

Elaboração do estudo (relatório do 
estudo); 

  

Abril Apresentação do estudo. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
49 dias de 
trabalho 

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

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

6.072,57 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório do Estudo e respetiva apresentação. 
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Ficha de Projeto n.º 15/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

A receita arrecada pelas Escolas Básicas do 1º Ciclo do Ensino Básico com Educação Pré-Escolar e Creche 
da RAM (2012 a 2022) 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Conhecer os montantes da receita arrecadada 
entre 2012 e 2022; 

OO.02 4 1 Analisar as variações ao longo do tempo. 

Refletir sobre as alterações ocorridas e 
respetivas fundamentações. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Setembro 

Compilação de toda a legislação 
enquadradora, relativamente à 
arrecadação de receita por parte das 
EB1/PE com creche da RAM;  

  

Setembro 
Levantamento dos dados relativos à 
receita arrecadada entre o ano de 
2012 e 2022; 

  

Outubro Tratamento dos dados; 
  

Novembro 
-dezembro 

Elaboração do estudo (relatório do 
estudo); 

  

Dezembro Apresentação do estudo. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
50 dias de 
trabalho 

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

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

6.196,50 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório do Estudo e respetiva apresentação. 
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Ficha de Projeto n.º 16/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Inquérito UOE 2021 do Projeto I.N.E.S. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Disponibilizar informação financeira, de 
acordo com parâmetros definidos 
internacionalmente; 

OO.02 4 1 

Determinar os custos de educação por 
natureza da despesa; 

Calcular a despesa com a educação, por nível e 
modalidade de ensino; 

Constatar do tipo de recursos dedicados à 
educação. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Julho 
Organização de um painel de 
indicadores financeiros; 

  

Julho – 
agosto 

Recolha e tratamento dos dados; 
  

Agosto - 
setembro 

Preenchimento do inquérito; 
  

Setembro Validação e envio do inquérito. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

4 trabalhadores 
84 dias de 
trabalho 

Preparação, recolha e 
tratamento de dados; 
Preenchimento do inquérito. 

Coord. GEACE 

Técn. Superior 
(mobilidade) 

Recursos Financeiros: 

10.410,12 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Inquérito devidamente preenchido. 
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Ficha de Projeto n.º 17/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Formação Interna do GUG. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Atualizar os conhecimentos do pessoal em 
funções no GUG; 

OO.09 19 4.1 
Promover o desenvolvimento de 
competências e áreas de interesse dos 
profissionais do GUG; 

Desenvolver estratégias para uma melhor 
satisfação profissional do pessoal. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro  
Relatório da Formação do ano anterior 
(2021); 

  

Janeiro - 
Dezembro 

Realização da formação, com respetiva 
avaliação pelos formandos;  

  

Julho Monitorização (relatório) 
  

Dezembro 
Inquérito aos trabalhadores e 
elaboração do plano de formação para 
2023. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

54 trabalhadores 
106 dias de 

trabalho 

Planeamento, 
acompanhamento, realização 
e frequência das ações de 
formação; 
Preenchimento e tratamento 
do inquérito de avaliação da 
formação. 

Chefes de Divisão 

Coordenadores 

Assistentes 
Técnicos 

Recursos Financeiros: 

13.136,58 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Resultados obtidos no inquérito de avaliação da formação. 
Relatório da Formação. 
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Ficha de Projeto n.º 18/GUG /2022 

Designação do Projeto: 

Formação Interna do GUG. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GUG (DSOER/GEACE) 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Atualizar os conhecimentos do pessoal em 
funções no GUG; 

OO.09 19 4.1 
Promover o desenvolvimento de 
competências e áreas de interesse dos 
profissionais do GUG; 

Desenvolver estratégias para uma melhor 
satisfação profissional do pessoal. 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro  
Relatório da Formação do ano anterior 
(2021); 

  

Janeiro - 
Dezembro 

Realização da formação, com respetiva 
avaliação pelos formandos;  

  

Julho Monitorização (relatório) 
  

Dezembro 
Inquérito aos trabalhadores e 
elaboração do plano de formação para 
2023. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretores de 
Serviços 

54 trabalhadores 
188 dias de 

trabalho 

Planeamento, 
acompanhamento, realização 
e frequência das ações de 
formação; 
Preenchimento e tratamento 
do inquérito de avaliação da 
formação. 

Chefes de Divisão 

Coordenadores 

Assistentes 
Técnicos 

Recursos Financeiros: 

23.298,84 € 
 

Observações e fontes de verificação: 

Resultados obtidos no inquérito de avaliação da formação. 
Relatório da Formação. 
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 Ficha de Projeto n.º 1/GES /2022 
Designação do Projeto: 

Mais Informação, melhor decisão 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GES 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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

 
 

OO.04 

 
 

10 

 
 

55% 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

 
 
Durante o ano 
letivo 
(novembro a 
junho) 

Divulgação nas escolas secundárias 
e profissionais; 

  

Agendamento com os Conselhos 
Executivos das Escolas; 

  

Publicação do calendário, na página 
eletrónica do GES; 

  

Realização das sessões de 
divulgação e informação. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretor do GES João Manuel Ribeiro Costa e Silva 20% Sessões de divulgação e 
informação nas escolas 

Recursos Financeiros: 

 
 
 

Observações e fontes de verificação: 

 
Concretização das sessões de divulgação 
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   Ficha de Projeto n.º 2/GES/2022 

Designação do Projeto: 

Mais Informação, melhor decisão 
 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GES 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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

 
OO.04 

 
11 

 
5% 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
(novembro a 
junho) 

Marcação de entrevista;   

Realização de entrevista;   

Aplicação de testes;   

Tratamento de resultados e 
elaboração de relatório; 

  

Realização de entrevista para 
comunicação de resultados; 

  

Arquivo de relatórios. 
  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

 
Técnico 
Superior 

Pedro Nuno da Costa de 
Mendonça 

 
40% 

Aplicação de testes do 
Serviço de Orientação 
Vocacional 

Recursos Financeiros: 

 
 
 

Observações e fontes de verificação: 

 
Relatórios 
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Ficha de Projeto n.º 3/GES/2022 

Designação do Projeto: 

Atribuição de Bolsas de Estudo 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GES 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Rececionar as candidaturas às bolsas de 
estudo 
 

 
 
 

OO.04 
OO.05 

 
 
 
10 
12 
13 

 
 
 
55% 
1 
81% 

Analisar a conformidade dos processos de 
acordo com o regulamento e procedimentos 
internos 
 

Atribuir e autorizar, de acordo com o escalão, 
a respetiva bolsa de estudo. 
 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

 
 
 
 
setembro a 
dezembro 

Divulgar o processo de candidatura de 
bolsas de estudo; 

  

Rececionar e analisar, de acordo com 
os procedimentos de controlo interno 
fixados, os pedidos de bolsa; 

  

 
Autorizar e validar os processos 

  

 
Pagamento das bolsas de estudo 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretor 
Gabinete 

João Manuel Ribeiro da Costa e Silva   

Chefe 
Divisão 

Carla Maria Granito Corte Costa   

Técnicos 
Superiores 

Pedro Nuno da Costa de Mendonça 
Petra Diana Freitas Reis Jardim 
Robert Nelson Freitas Teixeira 

  

Assistente 
Técnico 

Mericia Mendes Jardim   

Recursos Financeiros: 

 

Observações e fontes de verificação: 

Atribuição de Bolsas de Estudo 
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Ficha de Projeto n.º 4/GES/2022 

Designação do Projeto: 

Avaliação da Satisfação dos Utentes 
 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GES 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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

 
OO.09 

 
18 
19 

 
2 

4% 

Atividades 

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;   

Emissão de Relatórios.   

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Divisão 

Carla Maria Granito Corte Costa 5%  
Avaliação de satisfação dos 
utentes através da 
implementação de 
questionários. 

Assistente 
Técnico 

Merícia Mendes Jardim 10% 

Assistentes 
Operacionais 

Encarnação Teixeira 
Rita Pestana 

40% 

Recursos Financeiros: 

 
 
 

Observações e fontes de verificação: 

 
Relatórios produzidos. 
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   Ficha de Projeto n.º 1/GIP/2022 
Designação do Projeto: 

Organização e apoio a eventos. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GIP – Gabinete de Imagem e Protocolo. 

Objetivos do projeto: Objetivos 

Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Coordenar a organização de sessões, 

conferências, exposições, congressos, 

reuniões ou outras atividades promovidas 

pelo GSRE; 

OO.01 

 

OO.03 

 

OO.05 

 

Ind.03 

 

Ind.08 

 

Ind.13 

92% 

 

7 

 

80% 

Coordenar o protocolo da SRE, tendo em vista 

uma aplicação homogénea das regras do 

protocolo a todos os departamentos da SRE. 

Atividades 

Data de 

realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 

(descrição): 

Principais 

constrangimentos: 

 

 

 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Apoio nas diferentes áreas da 

organização de eventos 

(comunicação, protocolo e 

imagem) promovidos pelo GSRE e 

por outros serviços da SRE. 

Dar pareceres na área do 

Protocolo de eventos promovidos 

pelo GSRE ou outros serviços da 

SRE. 

  

Dinamização do ‘Espaço 

EntreArte’ com iniciativas que 

promovam a abertura da SRE à 

comunidade.  

  

 

Setembro a 

junho 

Organização de eventos 

relacionados com o projeto ‘Ponto 

e Vírgula’ ou outros da 

responsabilidade do GIP.  

Eventos do PV: 

  



 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 62 

 - reuniões nas 15 escolas de 

ensino secundário da RAM no 

início do ano letivo; 

 - formação de correspondentes; 

 - formação de professores; 

 - workshops PV vai à escola; 

 - encontro de vencedores; 

 - festa do PV. 

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 

categoria: 

Trabalhador: Afetação (%) /N.º 

de dias de 

trabalho: 

Descrição da tarefa: 

Diretores de 

Serviços 

 

 

Total de 6 trabalhadores. 

  

 

142 dias de 

trabalho. 

Organização e coordenação 

de eventos. Coordenação da 

implementação das regras de 

protocolo da SRE em eventos. 
Técnicos 

superiores 

Técnico de 

informática 

Assistentes 

Técnicos 

Recursos Financeiros: 

15 982,99 € 

Observações e fontes de verificação: 

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP e normas de procedimentos. 

Para estabelecer a meta total do Ind.03, do GIP, foram contabilizados o número de sete eventos anuais: 

 - EntreArte um evento anual com várias ações ao longo do ano; 

 - seis eventos realizados no âmbito do PV; 

 - um projeto ‘Ponto e Vírgula’ descrito na ficha de projeto do GIP denominada: ‘Divulgação do trabalho 

realizado na comunidade escolar’. 
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Ficha de Projeto n.º 2/GIP/2022 

Designação do Projeto: 

Gestão da imagem institucional. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GIP – Gabinete de Imagem e Protocolo. 

Objetivos do projeto: Objetivos 

Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Verificar o cumprimento e 

aplicação das normas de 

comunicação da SRE; 

 

 

 

OO.01 

 

OO.05 

 

OO.09 

 

 

 

 

Ind.03 

 

Ind.13 

Ind.19 

 

 

 

92% 

 

80% 

4 

Atualizar a identidade gráfica da 

SRE e da administração direta sob 

tutela, em particular adaptando 

normas gráficas, logótipos, bem 

como estacionário ao uso em 

suporte de papel ou digital; 

Participar na definição e execução 

da política da SRE em matéria de 

comunicação e divulgação. 

Desenvolver programas de 

comunicação, bem como valorizar 

a imagem institucional da SRE. 

Atividades 

Data de 

realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 

(descrição): 

Principais 

constrangimentos: 

 

 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Execução de projetos nas áreas do 

design gráfico e design de 

multimédia:  

– Apresentações públicas da SRE; 

– Execução de material de design 

gráfico de toda a comunicação do 

GSRE (suplementos, flyers, revistas, 

entre outros); 

– Atualização e uniformização dos 

materiais gráficos e nos modelos dos 

documentos oficiais; 
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– Idealização e execução de vídeos 

promocionais e de informação; 

– Apoio na imagem de design gráfico 

aos serviços tutelados; 

– Dar parecer quando solicitado na 

área de imagem e design aos 

organismos da SRE. 

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 

categoria: 

Trabalhador: Afetação (%) /N.º 

de dias de 

trabalho: 

Descrição da tarefa: 

Diretores de 

Serviços 

 

Total de 6 trabalhadores. 

 

248 dias de 

trabalho. 

Gestão da imagem 

institucional da SRE. 

Execução de projetos 

nas áreas do design 

gráfico e design de 

multimédia. 

Técnicos 

superiores 

Técnico de 

informática 

Assistentes 

Técnicos 

Recursos Financeiros: 

27 958,98 € 

Observações e fontes de verificação: 

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP, inquérito de satisfação a clientes externos e normas 

de procedimentos. 

  



 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 65 

   Ficha de Projeto n.º 3/GIP/2022 

Designação do Projeto: 

Apoio ao Governo Regional nas áreas da Comunicação e Imagem. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GIP – Gabinete de Imagem e Protocolo. 

Objetivos do projeto: Objetivos 

Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Cooperar com outros serviços e entidades do 

Governo Regional no desenvolvimento de 

iniciativas transversais de interesse público, em 

particular na área da comunicação. 

OO.01 

OO.09 

Ind.03 

Ind.19 

92% 

4 

Atividades 

Data de 

realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 

(descrição): 

Principais 

constrangimentos: 

 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Apoio ao Governo Regional nas 

áreas de multimédia e design 

gráfico. 

  

Participação na Equipa Técnica do 

Orçamento Participativo. 

  

Apoio às Secretarias Regionais nas 

áreas da comunicação, design 

gráfico e multimédia. 

  

Apoio a entidades externas nas 

áreas da comunicação, design 

gráfico e multimédia. 

  

Gestão e produção de conteúdos 

no âmbito do contrato programa 

com as rádios. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 

categoria: 

Trabalhador: Afetação (%) /N.º 

de dias de 

trabalho: 

Descrição da tarefa: 
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Diretores de 

Serviços 

 

Total de 6 trabalhadores. 

 

248 dias de 

trabalho. 

Apoio ao Governo 

Regional nas áreas de 

comunicação, multimédia 

e design gráfico. 
Técnicos 

Superiores 

Técnico de 

informática 

Assistentes 

Técnicos 

Recursos Financeiros: 

27 958,98 € 

Observações e fontes de verificação: 

Fontes de verificação:  

Fichas de atividades do GIP, relatório de inquérito de satisfação a clientes externos. 
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Ficha de Projeto n.º 4/GIP/2022 

Designação do Projeto: 

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

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GIP – Gabinete de Imagem e Protocolo. 

Objetivos do projeto: Objetivos 

Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Produzir e gerir conteúdos multimédia em 

suporte da política de comunicação da 

SRE; 

 

OO.03 

 

OO.05 

 

 

 

Ind.07 

 

Ind.13 

 

150 

 

80% 

Apoiar a divulgação 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. 

Em articulação com o assessor de 

imprensa e restantes membros do GSRE, 

garantir os procedimentos de informação 

interna e externa da atividade da SRE; 

 

OO.01 

 

 

Ind.03 

 

 

92% 

 

Cooperar com o assessor de imprensa na 

produção, na atualização e na gestão da 

informação dos espaços da SRE e do GSRE 

no portal do Governo Regional, em 

particular na estruturação de conteúdos 

perenes e no apoio técnico à comunicação 

institucional; 

Atividades 

Data de 

realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 

(descrição): 

Principais 

constrangimentos: 

 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Gestão dos canais de comunicação 

institucional: Site (GSRE e SRE), 

Facebook, Mailing Lists (Educatio) e 

Plataforma Medium: Educatio. 

  

Gestão dos canais de comunicação 

do ‘Ponto e Vírgula’: E-mail, 

Facebook, Instagram, Twitter, 

TikTok, Anchor, Spotify, Linktree, 

programa de rádio ‘Meia Hora com 
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o ‘Ponto e Vírgula’ e PVLab no DN 

da Madeira. 

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 

categoria: 

Trabalhador: Afetação (%) /N.º 

de dias de 

trabalho: 

Descrição da tarefa: 

Diretores de 

Serviços 

Total de 6 trabalhadores.  311 dias de 

trabalho. 

Produção de conteúdos 

multimédia e gestão de 

informação através dos 

diferentes canais da SRE. 
Técnicos 

superiores 

Técnico de 

informática 

Assistentes 

Técnicos 

Recursos Financeiros: 

34 948,73 € 

Observações e fontes de verificação: 

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP e normas de procedimentos. 

Para estabelecer a meta total do Ind. 03, do GIP, foram tidas em conta as seguintes considerações:  

–  Publicações anuais em cada rede social (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Anchor, Spotify) e as 

publicações no Medium: Educatio. 
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Ficha de Projeto n.º 5/GIP/2022 

Designação do Projeto: 

Divulgação do trabalho realizado na comunidade escolar. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

GIP – Gabinete de Imagem e Protocolo. 

Objetivos do projeto: Objetivos 

Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Criar oportunidades de divulgação do trabalho 

realizado na comunidade escolar, bem como 

nos serviços e nas entidades tuteladas pela 

SRE; 

 

OO.03 

Ind.08 

 

Ind.09 

1 

 

92% 

Acompanhar e colaborar na produção e 

divulgação dos conteúdos informativos nos 

diferentes canais de comunicação da SRE. 

 

OO.05 

 

OO.09 

 

Ind.13 

 

Ind.19 

 

80% 

 

4 

Atividades 

Data de 

realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 

(descrição): 

Principais constrangimentos: 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Produção e edição do suplemento 

mensal ‘Ponto e Vírgula’. 

Idealização, conceção, paginação 

e seleção de conteúdos em 

articulação com as escolas 

secundárias.   

Produção e recolha de conteúdos 

em formato mp3 e mp4 para o 

programa de rádio ‘Meia Hora 

com o PV’. Produção e edição do 

PVLab. 

Produção e divulgação de 

conteúdos nas redes sociais 

Facebook, Instagram, Twitter, 

TikTok, nas plataformas Anchor, 

Spotify, Medium: Educatio. 

  

Espaço EntreArte.   
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 

categoria: 

Trabalhador: Afetação (%) /N.º 

de dias de 

trabalho: 

Descrição da tarefa: 

Diretores de 

Serviços 

Total de 6 trabalhadores. 

 

 311 dias de 

trabalho. 

Divulgação do trabalho 

realizado na comunidade 

escolar. Produção e edição 

dos suplementos ‘Ponto e 

Vírgula’. 

Técnicos 

superiores 

Técnico de 

informática 

Assistentes 

Técnicos 

Recursos Financeiros: 

34 948,73 € 

Observações e fontes de verificação: 

Fontes de verificação: Fichas de atividades do GIP, protocolos assinados com parceiros, relatório de 

inquérito de satisfação a clientes externos e normas de procedimentos. 

Para estabelecer a meta total do Ind.03, do GIP, foi contabilizado o projeto ‘Ponto e Vírgula’ e os eventos 

previstos na ficha de projeto do GIP denominada ‘Organização e apoio a eventos’. 
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  Ficha de Projeto n.º 1/DSAJAT/2022 

 

Designação do projeto: 

Apoio Audiovisual e Multimédia 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT / DCM / NM 

Objetivos do projeto: 
Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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 
externas/parceiras. 

OO.01 
 
 

OO.07 

 Ind. 03 
 
 

Ind. 16 

93% 
 
 

93% 

Contribuir para o desenvolvimento da 
educação artística na RAM, apoiando a 
implementação de projetos pedagógicos 
desta índole. 

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

Atividades: 

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

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro a dezembro 

Gravação de áudio e vídeo e edição de 
som e imagem. 

  

Produção de vídeos promocionais, de 
eventos/atividades, documentários, 
transmissão em streaming, entre 
outros. 

  

Apoio audiovisual e multimédia no 
âmbito de iniciativas, projetos e 
eventos diversos dos serviços do 
Governo Regional e entidades 
externas/parceiras. 

  

Gestão da utilização dos estúdios de 
gravação. 

  

Coordenação e supervisão do 
processo de requisição de 
equipamentos e serviços de 
multimédia. 
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de Divisão 1 

2.800 dias 

Apoio ao Governo 
Regional e entidades 

externas nas áreas 
do audiovisual e 

multimédia. 

Docente 1 

Assist. Téc. 5 

Assist. Op. 4 

Téc. Superior 2 

Téc. de Multimédia 
(EP)  

1 

Recursos financeiros: 

88.300,00€ 

Observações e fontes de verificação: 

Tabela de requisição de serviços e equipamentos. 
Grelha/calendário de serviços. 
Resultados da avaliação da satisfação dos clientes internos e externos. 
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Ficha de Projeto n.º 2/DSAJAT/2022 
 

Designação do projeto: 

Sistemas de Incentivos à Comunicação Socialstemas de Incentivos à Comunicação Social 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT/DCM 

Objetivos do projeto: 
Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Coordenar o processo de atribuição dos apoios 
públicos à comunicação social (publicações 
periódicas e operadores de radiofusão). OO.01 Ind.3 97% 

Prestar esclarecimentos e apoio às entidades. 

Atividades: 

Data de 
realização: 

Principais ações: 
Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro a 
dezembro 

Instrução de todos os procedimentos 
legislativos e regulamentares inerentes aos 
Incentivos do Estado em termos de leitura 
de publicações periódicas e dos apoios 
diretos aos órgãos de comunicação social 
de âmbito regional e local, bem como ao 
MEDIARAM - Programa Regional de Apoios 
à Comunicação Social Privada (apreciação 
das candidaturas, validação das despesas 
elegíveis, acompanhamento da execução 
dos projetos e auditorias, elaboração de 
Relatórios, preenchimento de Mapas de 
Controlo e Declarações de Conformidade, 
articulação com as Comissões de 
Acompanhamento, entre outras ações 
decorrentes da tramitação dos processos). 

  

Gestão da operacionalização dos 
Contratos-Programa de atividade 
radiofónica (elaboração dos CP’s e 
Resoluções, análise dos relatórios mensais, 
monitorização e avaliação da execução e 
articulação com a Vice-Presidência e as 
Secretarias Regionais no envio de 
conteúdos. 

  

Interlocução com as entidades candidatas 
e/ou beneficiárias dos apoios 
(esclarecimento de dúvidas, apoio aos 
procedimentos, entre outros contactos 
inerentes aos processos a decorrer), bem 
como com os serviços do Governo da 
República, com a tutela desta área. 
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Divisão 

1 

452 dias 

Gestão, monitorização, 
fiscalização e avaliação 
dos apoios e 
interlocução com 
candidatos, 
beneficiários, serviços 
dos Governos Regional e 
da República. 

Téc. 
Superior 
(Programa 
de 
Emprego) 

1 

Recursos financeiros: 

19.225.65€ 

Observações e fontes de verificação: 

Dossiers dos respetivos Incentivos/Apoios. 
Resultados de avaliação da satisfação dos clientes externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 75 

Ficha de Projeto n.º 3/DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Gestão RH – Gestão e Acompanhamento dos Recursos Humanos do GS 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT - DAT 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

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 nº 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.   

   

Registo das movimentações que tenham 
implicação no SIOE dos trabalhadores no 
portal do funcionário 

   

Apresentação da proposta de orçamento para 
o ano seguinte em matéria de Recursos 
Humanos 
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Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

janeiro a 
dezembro 

Gestão da aplicação Kélio, verificando 
o cumprimento do horário 
estabelecido e justificação dos 
períodos de ausência. 

  

fevereiro a 
março 

Levantamento de dados e 
preenchimento dos mapas do Balanço 
Social do GS 

  

outubro a 
dezembro 

Levantamento de necessidades 
formação do pessoal do GS 

  

janeiro a 
dezembro 

Divulgação e Inscrição dos 
trabalhadores do GS nas formações 
disponibilizadas pela DRAPMA/DRE 

  

janeiro a 
dezembro 

Registo das movimentações que 
tenham implicação no SIOE dos 
trabalhadores no portal do funcionário 

  

julho a 
agosto 

Apresentação, para aprovação, da 
proposta de orçamento de Recursos 
Humanos do GS para 2022, no prazo 
estipulado. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Divisão 1 

200 dias de 
trabalho 

Controlo eficiente e eficaz 
dos procedimentos inerentes 
à Gestão de Recursos 
Humanos 

Técnicos 
superiores 

2 

Assistente 
Técnico 

1 

Recursos Financeiros: 

9.276,70 € 

Observações e fontes de verificação: 

Balanço Social/Mapa anual de férias/Levantamento de formação/Mapa do orçamento/PFP/Kelio 
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Ficha de Projeto n.º 4/DSAJAT /2022 

Designação do Projeto: 

Balcão da SRE – Loja do cidadão 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT - DAT 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Disponibilizar aos utentes um atendimento 
rápido e com qualidade. 

OO.09 
 

18 
19 

 

 
 

2 
4,1% 

Garantir todos os serviços disponibilizados pela 
DR’s 

Garantir o apoio aos cidadãos 

Atividades 

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

Principais 
constrangimentos: 

janeiro a dezembro Apoio e inscrição de alunos nos 
cursos do IQ-IPRAM 

  

janeiro a dezembro Agendamento de reuniões nas 
Direções Regionais 

  

janeiro a dezembro Garantir a emissão dos 
certificados de Telescola e 
certificados de habilitações 

  

janeiro a dezembro Esclarecimento de dúvidas no 
âmbito das atribuições da SRE  

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de Divisão 

4 
360 dias de 
trabalho 

Melhoria dos Mecanismos 
de Gestão de RH 

Chefe de 
Departamento 

Coordenador 
Especialista/Técnico 

Recursos Financeiros: 

43.253,28 € 

Observações e fontes de verificação: 

Relatório das estatísticas mensais do balcão/Relatório de atendimentos/Livro de reclamações 
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Ficha de Projeto n.º 5/DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Gestão da Frota 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT - DAT 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Responder atempadamente às solicitações  

OO.09 
 

18 
19 

 

 
 
 

2 
4,1% 

Adequar os meios às solicitações  

Garantir a manutenção das Viaturas 

Garantir a segurança  

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Janeiro a 
dezembro 

Agendamento de veículos   

Janeiro a 
dezembro 

Homologação do minibus ao 
transporte de crianças 

  

Janeiro a 
dezembro 

Garantir a manutenção das viaturas   

Janeiro a 
dezembro 

Redução de consumos através da 
gestão integrada 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Divisão 

7 
1630 dias de 
trabalho 

Gestão da Frota Eficaz 
Assistente 
Técnico 

Assistente 
operacionais 

Recursos Financeiros: 

51.853,52 € 

Observações e fontes de verificação: 

 
Nº de reclamações/agenda dos motoristas/nº de abastecimentos 
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Ficha de Projeto n.º 6/DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Melhorias na Gestão de RH 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT - DAT 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Aperfeiçoar as competências digitais dos 
trabalhadores do GS (transição digital e ao 
incremento da prestação de serviços por via 
eletrónica, designadamente através ou em 
articulação com o portal SIMplifica). 

OO.07 
 

15 75% 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

junho a 
dezembro 

Plataformas digitais 
(Pfp.gov.madeira.pt; Sistema de 
Gestão de Tempos – Kélio; ADSE 
direta) 

  

junho a 
dezembro 

Plataformas digitais (CGA direta e SS 
direta) 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Chefe de 
Divisão 

1 5 Ministrar ação de 
sensibilização 

Técnico 
Superior 

1 

Recursos Financeiros: 

1500€ 
 

Observações e fontes de verificação: 

 
Percentagem de trabalhadores inscritos na formação, face à lotação permitida na sala. 
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Ficha de Projeto n.º 7/DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Conservação e manutenção das instalações 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT – DAT e NAP 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Garantir a limpeza das instalações do Gabinete 
do Secretário 

 
 

OO.09 

 
18                     19 

 
2 

4,1 Garantir a manutenção das instalações do 
Gabinete do Secretário 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

janeiro a 
dezembro 

Definição dos horários de trabalho 
das assistentes operacionais e das 
áreas adjacentes ao seu serviço de 
limpeza das instalações 

  

janeiro a 
dezembro 

Levantamento das necessidades de 
intervenção na manutenção das 
instalações 

  

outubro a 
dezembro 

Procedimento plurianual de serviço 
de manutenção das instalações  

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

Diretora de 
Serviços/Chefe 
de Divisão 

12 
1892 dias de 

trabalho 
Conservação e Manutenção 

das instalações 
Técnicos 
superiores 

Assistente 
Operacional 

Recursos Financeiros: 

50.876,86 € 

Observações e fontes de verificação: 

Nº de reclamações  
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Ficha de Projeto n.º 8/DSAJAT /2022 

Designação do Projeto: 

Gestão do Arquivo Corrente e Intermédio do Gabinete do Secretário e Arquivo Intermédio da SRE. 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSJAT– NA 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Seleção de documentação para eliminação no 
arquivo do GS, GUG e Arquivo Intermédio da 
SRE 

 
 
 

OO.05 
 

OO.06 

 
 
 

Ind.10 
 

Ind.11 

 
 
 

95% 
 

1 

Eliminação da documentação selecionada que 
já cumpriu os prazos legais em termos de 
conservação 

Transferência de documentação a cumprir 
prazos de conservação dos arquivos do GS e 
GUG para o Arquivo Intermédio da SRE 

Seleção e eliminação de documentação no 
Arquivo Intermédio da SRE para libertação de 
espaços de arquivo 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais 
constrangimentos: 

Março a 
dezembro 

Verificação de cada pasta de arquivo 
para verificar as datas da 
documentação que encerram e, assim, 
atestar o cumprimento dos prazos 
legais em termos de conservação 

  

Março a 
dezembro 

Toda a documentação selecionada para 
eliminação será retirada das pastas de 
arquivo e colocada em sacos para ser 
triturada nas instalações da Câmara 
Municipal na Fundoa  

  

Março a 
dezembro 

Elaboração de Auto de Eliminação para 
fazer prova legal da eliminação da 
documentação, onde constará 
listagem/inventário de toda a 
documentação objeto de eliminação 
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Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

TS 1 trabalhador 183 dias de 
trabalho. 

Apoio técnico ao nível da 
gestão de arquivos no GS e 
nas unidades orgânicas da 
SRE 

AT / AO A definir consoante a disponibilidade 
de trabalhadores da DAT 

398 dias de 
trabalho. 

Recursos Financeiros: 

 

Observações e fontes de verificação: 
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Ficha de Projeto n.º 9/DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Elaboração de Pareceres Jurídicos 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

 
Análise e enquadramento legal das questões 
sujeitas a parecer jurídico, dentro dos prazos 
estabelecidos. 

 
O.O.01 

 
Ind. 01 

 
7 dias 

 
O.O.01 

 
Ind. 02 

 
97 % 

 
O.O.01 

 
Ind. 03 

 
87% 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

J  
 
 
 
Janeiro a 
dezembro aneiro 
a 

 
Proceder à análise da Questão 
(análise formal) 
 

  

Enquadrar juridicamente  
  

 
Elaborar Informação jurídica 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

DS 1 Trabalhador 105  

TS 1 Trabalhador 191  

Recursos Financeiros: 

 
 
 
 

Observações e fontes de verificação: 

Informações internas da DSAJAT 
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Ficha de Projeto n.º 10 /DSAJAT/2022 

Designação do Projeto: 

Gestão de Aquisições e Contratos do Gabinete do Secretário 

Unidade Orgânica responsável pela execução: 

DSAJAT - NAP 

Objetivos do projeto: Objetivos 
Operacionais: 

Indicador(es): Meta: 

Instrução e Acompanhamento dos 
procedimentos pré-contratuais 

 
 
O.O.01 
 

 
 
Ind.03 
 
 

 
 
87% 
 
 

Registo dos procedimentos pré-contratuais 

Acompanhamento da execução dos contratos 

Planeamento das Aquisições Anuais 

Atividades 

Data de 
realização: 

Principais ações: 
Balanço/Avaliação 
(descrição): 

Principais constrangimentos: 

 
 
 

Janeiro a 
dezembro 
de 2022 

 

Cabimentação da despesa; Solicitação 
das autorizações necessárias; 
Elaboração das peças de 
procedimento; Consulta de mercado; 
Análise de propostas; Elaboração de 
Informação interna.  

  

Registo de procedimentos em 
inventário interno; Registo de 
procedimentos no base.gov.pt. 

  

Acompanhamento físico e financeiro 
dos contratos; validação de faturas e 
instrução de processo para 
pagamento. 

  

Agosto a 
outubro de 

2022 

Fazer levantamento das necessidades 
para 2023; estimar valores para as 
aquisições de 2023; elaborar mapa. 

  

Afetação de recursos humanos: 

Carreira/ 
categoria: 

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

Descrição da tarefa: 

DS 1 Trabalhador 90  

TS 1 Trabalhador 221  

Recursos Financeiros: 

 

Observações e fontes de verificação: 

Registo dos procedimentos pré-contratuais  

 


