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e administrativos necessários ao exercício das suas competôncias.

rtllatl tìt' :rltt rrr :r1iìo:' ?e

lrrssÀo: Coadjurar o Secretário Regional de Edueação, Ciência e Tecnologia no erercício das suas funções, assegurando o pleneamento c or lpobtvlsÃo: AÍìrmar-se como um sen iço pâulado pela excelência ns satisÍsção das necessidadcx e espectativas das portes
VALORES: Compromisso: Rigor; Transparêncial Equidade: Ética-

oB.tEC'r'tvos ESTR^TEGtCOS (OE):

oE I - Ilarimizar o apoio tócnico especializado ao sccrctário lìegional de Educaçâo, Ciência c'recnologia bem como aos orgâos e scr'iços da sRE.oL 2 - Promovcr a ercelôncia do modelo organizacional. atrâ\'ós do apcrfeiçoâmento dos instrumentos de gcstâo.,ru, *".oiirru, dc prcrcnção e contr.ro.OE 3 - Otimizar â utilização dos rccursos financciros âfctos à SRE:

OE 4 - Promover a cquidade no âcesso e frcquôncia dos estudàntcs do ensino superior.
Of 5 - Promove r a melhoria da qualidade dos se rviços de informaç:io e comunicação da SRI1

interessrdrs.

J,

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Concretização

OO.0l (OEl e OE3) Y li*D PESO

lnd.0 I ND 5dias ND r. rìiii: I)SAJA'I 2 dias I 3 dias35% 'I-cmpo 
nrcdi0 tìe rcsposta a parcceres. informações e reclamações.

Pcttcttlagem dc pareccres e informaçtìes devolüdos com despocho laru.iir clI nd.02 Nl) 1000,b ND q5.00 
0 I)SAJAÏ' 3.00ô I 00qo35o/oAssegurar a cficiicia e a celcritìadc no apoi(ì tecnico especializatkr

ND 989.ô 8 li. lio o GS/(ìT JG/(ìIP/DSAJ A'IInd.03 30% Nt) 7.0o o lt)oool)ercentagcm tìe rcsposta às soìicitaçôes intemas e extemas.

Ponder:rçâo 250Â

OO.02 (OEl, OE2 c OE3) \" t\D PESO M
I nd.04 250/o NI) ll NI) 5 GTJG I IN." de cstudos.

Ind.05 35% NI) 9t NI) 67 GUG l0 I0qN." de maprs <ic ctlntrolo (Ìrçanìental.Prornovcr. acomptrnhar e avaliar processtrs. sulloÌ1ancìo as politicas da SIìl:

lnd.06 4lo/o NI) 97.370,',o NI) 87.()qô GL]G I ( )r)9;'l axr de crc'cuçio do orçanrento da SRE.

Ponderaçâc 25010

OO.03 (OE2 e OE5) \-" l\D PESO

Ind.07 35o/" N." dc conteúdos para divulgaçâo. ND 150 ND l 0{) GIP IO 13rì

lnd.08 3íVo N." de atir idrdes ,/ c\ cnt(ìs ,/ pÍojetos. ND l2 Nt) l() GIP 1 l5
Ptornor er a inÍìrrnaçâo. comunicaçiìo c imagem atra\ cs dos ditèrentc-r canais

lnd.09 30o/o l axa tle cumprinrent(ì com entidades parceims. ND 100% 9(J-096ND GIP 5.09ô I 009o

25Vo

oo.04 (oE4) ì-" l\D PESO ilnilIdlmlGnÉ;:
lntcnsifìcar a prcstação de inlìrÏtaçâo aos estudantes lnd. t 0 r00% Scssôes dc dir ulgrção. inlìrmação nas escolas. 650,'.o ND 55.09ô GES 4.59ô I009ô

Ponderaçãc 230/"

e OE3)

Ind.l I 60% N." de procedinrcntos tle controlo intemo. 9 ló ND l1 GS/GES/GTJG/GI IYDSAJAT 6 28
Promover a mclhoria dos Ììr()ccssos e (ìs ntecanisntrrs de prevenção c contnrÌu do risco

lnd. I 2 40o/"
Planodo demedidas Gestâo dedasde [ìiscos (denìplcnìcnlaçioPcrccntagerìÌ on'upçao

ND 84o./o Nt) 81.09ô GS/GTJG/(ìES/GI P/DSAJ AI' 10.00 ô I ()0oo

Ponderação 25'/o

a gcstâo eÍìciL'nÌe do oÍçamento da SRE. disponibilizando a respetiva inforatrção
PerccntageÌn dc relatirrios/ntapas de reporte/boleting de execuçào orçamental.l00o/oInd.l3

(OEl e OE3)

Nt) I 009á NI) q(ì.09 
ô GU(ì 5.0cô I (X)9ô

ND 809ô ND 75.09 0 DSAJA'I 5.090 I { X19ô

ND 42qô l( t.(,0 oNt) GS/GES/(ìT J(7CìI P/DSAJ A1 5.{J9o

ND ND 100 GS/GES/GT IG/(ìI P/DSAJAl' 50 -1.1( )

í) 0 NI) 2 GES/DSAJA'I 1 0

1.37 I Nt) .l
Gt]G/GES/GIP/DSAJAT 0.3 5

(O82, OE4 e OE5)

lhorar os nir,eis de iatisfaÇão dos clienlec inlerïos e e\teÌnos

25o/o

1000
IrercenÌagem tic trabalhrdores inscritos na Í'ormaçâo especÍÍìca. Íàcc à lolaçìo pcnnitirìa na
sala.

aptidòesint€ressestìosa\da aliaçâtt(ìra salislaçiìode

50% PcÌcentagdn de ht'rários especi Íìcos aprovados'

trabalhadores.aosdi sponrbilizadashortsdc lìlrnaçtìtrtìcN509/0

lnd. I 7 23Vo

Ind. I 8 33"h

lnd. I 9 40o/o

ifica )
desiunadamente atm\,és 0u em aíiculação com o ponal SIM

aintla c(ìncapcssoars da r idaraçao comssional mela dashoria STIASprolì coIìlìe1ôncjas
ecìucaçâo fìrmaçãtr proÍìssional

(OEl e OE3)

OO.08 (OEl e OE3)

250h

Ind. I 4

25'/o

N." dc rcclarn;tçôcs.

inclicc dc global dt srtislìçio'

100'/.

Ind. I 5

Ind. I 6

Apertèiçoar as coÌlìpeténcias digitaìs dos trabalhadores do GS
(transiçâo digital c ao incretÌìcnto da prestação de serr,iços ptrr via eÌetrirnica.

Promor er urna gestâo drrs trabalhadorcs. que 
'ise 

a concil iaçâo da r ida p*rtìssional com a

'ida 
pcsst al e Íamiliar. berìì c(ìÌno, a moti'ação e tlesen*rÌr.imenlo de no'as competências

ND ND 3.8NI) GtrS {l.l
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Fontes de VerificaçãoIndicadores Justificação do Valor Crítico

Ind.0l

Ind.02

Ind.03

lnd.04

Ind.05

Ind.06

Ind.07

tnd.08

Ind.09

Ind. l0

Ind.l I

Ind.l2

Ind.l3

Ind.l4

Ind.l5

lnd.l6

Ind.l7

lnd.l8

Ind.l9

Controlo através do sistema de gestão documental,

designadamente atraves 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. Recluisições da multimedia. sistema de gestão

documental. agenda dos nìotoristas

Relatórios de estudo.

Contabilização do n.u de mapas enviados e rececionados

A taxa de execução orçamental será aferida com base no

orçamento retiÍìcado e compromissos, sendo utilizada a

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

capital.

Fichas de projecto do GIP

Fiçhas de projecto do GIP

Relatório de taxa de cumprimento com entidades parceiras.

Relatórios-Tipo, com indicação do total de escolas visitadas

Plano de Gestão de Riscos de Comrpção e lnfrações Conexas.

lnventários e questionários no âmbito da proteção de dados

pessoais, Manuais de procedimentos

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as melhores

condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as nrelhores

condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as melhores

condições.

Melhor resultado possível de alcarrçar se reunidas as melhores

condições.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as melhores

condições.

Melhor resultado possivel 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 Melhor resultado possivel de alcançar se reunidas as mçlhores

Corrupção e lnfrações Conexas condições.

Mapas (repoÍe - mensal/trimestral/anual), inÍbrmações

internas, pareceres e boletins de execução orçamental

Listas de presenças dos Íbrmandos

Pedidos e despachos de autorização

Relatório da Formação

Relatórios-Tipo, çom indicação do número de reclamações

apresentadas em diversos formatos e livro amarelo

Relatório de avaliação da satisfação de clientes e avaliação da

formação disponibilizada aos trabalhadores.

Melhor resultado possível cle alcançar se reunidas as mellrores

condições.

Lotação n.ráxima da sala, de acordo com o que está Íìxado

Manutenção do adequado e necessário Íüncionanrento de

todos os serviços

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as melhores

condições, sobretudo em terrnos de oÍèrta extema.

Melhor resultado possível de alcançar se reunidas as melhores

condições.

Máximo de avaliação possível

Relatórios-Tipo, avaliação do grau de satisfação da aplicação

dos testçs de "interesses e aptidões"
Máximo de avaliação possível

MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos 2023

DesvioExecutadoPlaneado

19

I

t4
79

15

J

5

40

I

3l
208

Designação

Membros de Gabinete
Dirigentes - Direção supenor

Dirigentes - Direção intermedia

Tecnico Superior
Coordenador de Gabinete/Núcleo

Coordenador Especial ista

Coordenador Tecnico
Assistente Técnico

Técniço de lnformática
Assistente Operac ional

Total

Recursos Financeiros 2023

DesvioRealizadoEstimado

63 956 517,00 €

72r 884.00 €

Orçamento

Orçamento de Funcionamento

Plano de Investirnento e Despesas de Desenvolvimento da

Administração Regional

Total

wl
L
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QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização por Unidade Orgânica 2023

Ind.0l
Ternpo rnédio de resposta a pareceres!

infonnações e reclarnações.

Ind.02
Percentagern de pareceres e infonnações

devolvidos com desoacho favorável.

oo.0l

Ind.03
Percentagern de resposta às solicitaçôes

lntemas e exlernas

Ind.04 N." de estudos.

Ind.05 N.'de rnapas de controlo orçarnental.

oo.02

Ind.0ó Taxa de execução do orçarnentg da SRE.

Ind.07 N." de conteúdos para divulgação.

Ind.08 N.'de atividades / eventos / projetos.oo.03

Ind.09 Taxa de curnprirnento coln entidades parceiras

oo.04 lnd. I 0
Sessôes de divulgação, inforrnação (7o

escolasì

Ind.l I N.o de procedirnentos de conlrolo inlerno.

oo.05

Ind. l2
Percentagern de irnplernentação das rnedidas

do Plano de Cestão de Riscos de Com.rpção e

Infraçôes Conexas.

oo.06 Ind. I 3
Percentagern de relatórios/rnapas de

reporte/boletins de execução orçarnental

oo.07 Ind. l4
Percentagern de trabalhadores inscritos na

fonnação específica, Í'ace à lotação pennitida
na sala.

Ind.l5
Percentagern de horários específi cos

aprovados.oo.08
Ind. l6

N.'de horas de lorrnação dìsponibilizadas aos

trabalhadores.

Ind.l7 N.'de Reclarnações.

Ind. l8 Índice de global de satisfação.oo.09

Ind. l9
Grau de satisfaçâo da avaliação dos interesses

e aptidões

95,t19',o 3.09á

3 2

85,0% t0,\vo

5 I

6'7 l0

87,0% 5,0%

4 I

80,0% t0,0%

90,0%

3,8 0,2

55,00/o 4,500,,o

I

80,0% 10,0%

I

4,4 0,3

3,8 0,3

90,0% 5,0t}o,'o

I 0(r l0

l0

90,09'o 5,09ô

80,0% 10,0%

3,1 0,2

'1

96,0o/o 3,00/o

90,0% 10,0%

1

85,0% 10,0%

'75% 5o,'o

I

4 0,5

FONTE

7 1 0

Controlo através do sistema de gestão

docurnental. desigladarnente através do

registo de entrada e de saida dos sen iços.

96,09ô 3,00,r, 0
Controlo através do sistema de gestão

documental.

90,09'" '7 
,00,6 #DIV/O!

fichas de projecto do GIP; Requisições da

multimédia; Sistema de gestão

documenlal: Aoenda dos motoristas-

5 I 0 Relatórios de estudo.

67 20 0
Contabiìização do n." de mapas enviados e

rececionados.

8'7,0% 5.09ô 0,009'o

A taxa de execução orçamenlal será

aferida corn base no orçamento Íetificado
e compromissos, sendo utìlizada a

ponderação: 9xdespesas

pessoal+0,9xODC+0, I xdespesas capital.

100 l0 () Fichas de projecto do GIP

l0 2 0 Fichas de projetos GlP.

90,09á 5,00,ô 0
Relatório de taxa de curnprimento corÌì

entidades Darceiras.

55,0% 4,5% 0,0e'o
ReÌatórios-Tipo, com indicação do total de

escolas visitadas

l1 6 0
RegisÌos dos procedimentos de controlo

intemo/Manuais de procedimentos.

81,3% I 0,09b #DIV/O!

Relatório de execução anual do Plano de

Gestão de Riscos de Comrpção e lnfiações

Conexas.

9(t,jyo 5,09',o 09á

Serão contabilìzados todos os mapas

(repone - mensal/trimestraUanual), as

informações intemas, pareceres e boÌetins

de execução orçamental, com referência

ao total possivel (universo de escolas e

senìcos da SRE|.

'75,0% 5,00á 0 Listas de inscritos na formação.

20,0% 5,0% 0,00%
Autorizações concedidas, lace aos pedidos

requeridos.

2 1 0

Relatórìos-Tipo, com indicação do número

de reclamações apresentadas em diversos

formatos e liwo anrarelo-

4,0 0,3 #DIViO!
Relatório de avalìação da sâtisfação de

clientes e avaliação da formação
disnonibilizda aos trabalhadores-

J,Õ 0,3 #DIV/O!
Relatórios-Tipo, avaliação do grau de

satisfação da apìicação dos testes de

''interesses e aptidões"

ryt


