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VtpÀO: Aíìrmar-se como um seÌviço pâutâdo pela excelência na satisfação das necessidades e espec(âtivâs dâs partes inter€ssâdas,

VALORES: Compromisso; Rigon Transparôncia: Equidadel Ética.

OB.IECTI\/OS ESTRAï'EGICOS (OE):

OE I - l'laximiar o apoio técnico especializado ao Secretário Regional tle Educação. Ciência e Tecnologia bcm como aos orgãos e scrviços 4a SRE.
Of 2 - Promover a excelôncia do modelo organizacional. através tlo aperfeiçoamento dos instrumentos de gestâo e dos mecanismos tle prevenção e controlo.
OE 3 - Otimizar a utiliaçâo dos recursos financeiros afetos à SRE:
OE 4 - Promover a cquidade no acesso e frequência dos cstudântes do ensino superior.
OE 5 - Promover a melhoria da qualidatle dos scrviços de informação e comunicação tla SRE
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Concretiaçâo

(OEl eO N" INI) PESO DICADOR

I nd.0l 35V" erìpo médio de rcsposta a parcceres. inlonnações e reclarnaçôes. ND I riir,r DSAJAT 2 dias l2 dias

Ind.02 35"h Perccntagenì de parcceres e irrfbnnaçires dcvoh idos com dcspacho favorável. ND 97.09'o DSAJA-T 2.00,,o I 0096
A-sscgurar a eficácia c a celcridade no apoio técnico cspecializado

Ind.03 300Á PcrccntagcnÌ de resposta às solicitações intcmas c e\tcnÌâs. ND 90.59'o GS GTJ(ì GIP DSAJAT 5.,{9'," I 009ô

Ponderaçâo 25"1

OO.02 (OEt. OE2 e OE3) N" IND PESO INDICADOR
Ind.04 25y" N." dc estudos. ND 5 (ì(JG I 8

Ind.05 35o/" N." de nrapas dc controlo orçanìenlal. ND 6'7 GI.JG 20 I (rq
Protttovcr. acornpanhar e avaliar pruccssos. suporlando as politicas da SRE

I nd.0ó 400/" axa dc execuçào do orçamcnto da SRE. ND 87.09',o GtJ(ì 5 9',o l(x)96
Ponderação 25"/"

N'

33^Ind.07 N." de conteúdos para diurlgaçâo. ND 150 (ì IP t0 200

lncl.08 35v" N."dc'atividades cventos proictos. ND 8 (ìIP 2 1.1

Prornovcr a inÍònnaçào. cornunicaçâo e inragem atrar,és dos diferentes carrais.

Ind.09 30" Taxa de cumprirncnto com entidades parceiras. ND 92.096 (ìIP 4.09á t(x)9i)

Ponderaçãc 25"1

lì-DICADORoo.04 (oE4) N'IND PESO

lnd.!0 s00/" Scssões de divulgaçao. inlonnação nas cscolas. ND 55-09ô GES 4.59',o l0()9'oInlensificar a prestaçâo de infònnaçâo aos estudantes
lnd.l I 50% de inicrcsses e ND (ìES 249'o
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OO.05 (Of2 e OE3)

25v"

Ind.I2 600Â N." dc procedirr:cnlos de corìtrolo itÌtcnÌo. ND ll GS GES GI.-IG GIP DSAJAT ó 28PrornoYer a nrelhoria dos processos e os tnecanisltos de preYençâo e controlo do risco.
lnd. l3 40"/"

Perccntagcrr dc ilrplerrrcntaçâo das rrredrdas do Plano de Gcstâo de Riscos de ( omrpçâo e
Infraçôes Conexas. NIJ 8 I _096 GS GIJG GES GIP DSAJAT I 0.09ô 1009'o

Ponderação 25"/,,

(OEl e OE3)

Assegurar a gestâo eficicnte do orçatncnto da SRE. disponibilizando a rcspetiva infbnnaçâo
financeira 100v"lnd. l4 Percentagem dc rclatórios utapas de repone bolctins de execuçào orçanrcntal. ND 90.09'o GLIG 5.00/'o I 0(ì9',o

Ponderaçãc 25"1

OO.07 (OEl e OE3)

Aperfeiçoar as cotnpeténcias drgitais dos traballradores do GS (transiçâo

digital e ao incrcnìento da prestaçào de sen'iç0s por Yia eletrónica. dcsignadârnentc atÍaves

ou enÌ articulaçâÒ conì o portal SIMplifica).

lnd. l5 l00oÂ Perccnlagenì de trabalhadores inscrilos na fonnaçào. lace à lotaçào pennilida na sala. Nt) 75.09ô DSAJAI' 5.09',o 1009'o

Ponderaçâo 23.1

OO.08 (OEl e OE3)

Ind.ló s0"/" Percentagetì de horários cspecífi cos aprolados. ND 20.096 GS GES GLIG GIP DSAJAT 5.00,ó

Prornover urna gestâo dos tmbalhadorcs. que vise a conciliação da vida profissional con a
vida pessoal e familiar- belr conro. a nlotivaçâo c dcsenyolvitnenÌo de nor as corupcléncias
pessoais e ainda a conciliaçâo da lida profissional corn a lrelhoria das suas cornpelóncias de
educaçâo e f'onnaçâo profissional Ind,l ? s001, N." dc horas dc lonÌraçà(' di5potìibilizndas ao: trabalhad,'r.'s ND 3(X) GS (ìES GIJG GIP DSAJAT 50 440
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25"1

lnd. I 8 50"/" N." de reclamaçÒes. ND 2 (ìES DSAJAT 2 0Melhorar os niveis de satisfação clos clicnles intemos e extenros

lnd. l9 50" lndice de gkrbal de satisÍàção. ND 4.1 GU(; GES GIP DSA.IAT 0.3 5

Ll
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=o Ponderaçãc 10001

Unideder Orginior Desvios
Mergem Velor

Sopereçio Críüco

Nos indicadores cujo o resultado de 202 I é ND. signilìca que não existe rcgisto
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QUAR - Quadro de Avariação e Responsabilização por unidade orgânica2022

FONTE

Ind.0l
7 2 7 1

Controlo através do sistema de gestão
documental, designadamente através do
registo de entrada e de saída dos serviços.

Ind.02
97,0% 2.0% 97,0% 2,00/o Controlo alravés do sistema de gestâo

documental.

oo.0r

Ind.03 95,0% 3,00/o 88,0% 5.0% 92.0% 4,000/o 8',7.0% to.0% 90,5% 5,5% multimédia; Sistema de gesrâo

lnd.04 5
5 I Relatórios de estudo.

lnd.05 67 20
67 20 Contabilização do n." de mapas enviados e

rececionados.oo.02

Ind.06 87.00Á 5,0%
87,00/o s,0%

A taxa de execução orçamenlal será
aferida com base no orçamento retificado
e compromissos, sendo utiìizada a
ponderação: 9xdespesas
pessoal+0,9xODC+0, I xdespesas capital.

Ind.07

Ind.08

150

8

t0

2

150 t0

2

Fichas de projecto do GIPoo.03

Ind.09
92,0o/o 4,00/o 92,0% 4,0% Relatório de taxa de cumprimento com

entidades parceiras.
Ind.l 0

55,00/o 4,50%
55,0% 4,sYo Relatórios-Tipo, com indicaçâo do rotal de

escolas visitadas
oo.04

Ind. I I 5,0%
5,00/o Relatórios tipo.

Ind.l2 3 2 4
I 3 I t2 6

Registos dos procedimentos de controlo
intemo/lVlanuais de procedimentos.oo.05

Ind. l3 80.0% l0.jYo 80.0% t0,0% 80.0% t0.0% 85.0% l0.j%o 8tJ% 1(t,00/o

Relatório de execução anual do Plano de
Gestão de Riscos de Com.rpçâo e
Infraçôes Conexas.

oo.0ó Ind. l4 92.0%
92,0% 5,00/o

daS

contabilizados todos os mapas

total possível (universo de escolas e

(reporte - mensal/trimestral/anual), as
informaçôes intemas, pareceres e boletins
de execuçâo orçamental, com referência

oo.07 lnd.l5
7 50./n 75,0% 5,09',o de inscritos na formaçâo.

Ind. I ó
20o/o 5% 20,0% 5,0% Autorizações concedidas, face aos pedidos

requeridos.

oo.08
Ind.l7

Ternpo medio de resposta a pareceres,

infonnações e reclarnaçôes.

Percentagern de pareceres e infonnaçôes

Percentagern de resposta às solicitaçôes
intemas e externas.

N." de rnapas de controlo orçarnental.

Taxa de execução do orçamento da SRE.

N-" de conteúdos para divulgação.

N.'de atividades /'eventos /
Taxa de curnprilnento coln entidades

Sessões de divulgação, inlonnaçâo (%

Avaliação de interesses e aptidôes.

N." de procedirnentos de controlo intemo.

Percentagem de irnplernentaçâo das rnedidas

Plano de Gestâo de Riscos de Comrpção e

Percentagem de relatórioshnapas de

repoíe,.iboletins de execução orçarnental.

Percentagern de trabalhadores inscritos na

Percentagern de horários específi cos

N.'de horas de fonnação disponibilizadas aos

trabalhadores

lndice de global de satisfação.

N." de Reclarnações.

N." de estudos.

face à na sala.

Infraçôes Conexas

300 50

otal das horas de formação
aos trabalhadores, no

da formaçâo interna e de outra

da DMPMA).

formação extema disponibilizada pelo
sen iço (nomeadamente da

Ind. l8
a 2

r çsPUrsaul

Relatórios-Tipo, com indicaçâo do
número de reclamações apresentadas em
diversos formatos e lir.ro amarelo.

oo.09

Ind.l9 3,8 0,2 4,4 0,3 4 0,2 4 0,5 4,1 0,3
Relatório de avaÌiação da satisfaçâo de
clientes e avaliaçâo da formaçâo
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