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Apresentação e Enquadramento 
 

A Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), 

organismo do Governo Regional dependente da Secretaria Regional das Finanças (SRF), tem como 

uma das suas atribuições específicas a organização e realização de Formação Profissional para 

trabalhadores que exercem funções públicas nos organismos e serviços da Administração Pública 

Regional e Local, atribuição essa que se encontra refletida na sua missão e englobada no seu Sistema 

de Gestão da Qualidade.  

 

Este balanço de atividade formativa, com foco no Plano de Formação do ano de 2021, 

indicará as áreas temáticas abordadas e os dados que se reportam à execução física, fará uma 

análise crítica aos resultados obtidos comparativamente aos objetivos iniciais e interpretará os 

dados provenientes da avaliação da reação e do grau de satisfação dos destinatários da oferta 

formativa no que diz respeito à sua qualidade e eficácia. 

 

No ano em apreço, face ao contexto pandémico que ainda vivemos, a DRAPMA tornou a 

apostar no modelo de formação à distância, em modo síncrono, testado e introduzido, pela primeira 

vez, em 2020. Não obstante esta alteração de paradigma, o nível de satisfação dos clientes da oferta 

formativa manteve-se estável e elevado.  

 

Para finalizar, registaremos a evolução de toda a atividade formativa que tem vindo a ser 

desenvolvida pela DRAPMA, desde o seu início até aos tempos atuais, e teceremos algumas 

considerações acerca das perspetivas futuras concernentes a esta área de atividade. 
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Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, Funchal, 4 de 

maio de 2022. 

                                                                             

                                                                            

                                                                             O Diretor Regional, 

  

 

 

 

 

Marcos Teixeira de Jesus 

 

Assinado por: MARCOS JOÃO PISCO PÔLA
TEIXEIRA DE JESUS
Num. de Identificação: 08482556
Data: 2022.05.04 12:36:18+01'00'
Certificado por: Governo Regional da Madeira.
Atributos certificados: Diretor Regional da
Administração Pública e da Modernização
Administrativa.
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Introdução 

Parte integrante dos objetivos estratégicos das organizações modernas, a Formação 

Profissional tem papel de relevo na qualificação profissional dos trabalhadores dos serviços que 

constituem a Administração Pública Regional e Local. É dado adquirido que a Formação Profissional 

contribui, grandemente, para o desenvolvimento contínuo e para a necessária atualização das 

competências profissionais destes trabalhadores, incrementando assim a sua valorização 

profissional.  Perante este quadro, e numa perspetiva de eficácia da gestão dos meios financeiros 

existentes, continuamos a defender que o mais correto é a concentração da gestão da formação de 

caráter mais genérico e transversal numa única entidade governamental, no caso a DRAPMA, 

ficando a realização da formação de caráter mais específico e/ou sectorial a cargo dos organismos 

regionais respetivos, sempre e quando estes assim o considerem necessário. 

 

Reitera-se que a modernização e simplificação administrativa, continuará a ser, 

naturalmente, refletida na formação a ser organizada a curto e médio prazo pela DRAPMA. Como é 

sabido, a salvaguarda da qualificação dos recursos humanos dos serviços da Administração Pública 

Regional e a promoção da modernização administrativa, encontram-se vertidas na missão da 

DRAPMA, definida nos termos do artigo 2.º da sua orgânica, aprovada pelo Decreto Regulamentar 

Regional n.º 38/2020/M, de 18 de junho. Ressalta-se ainda que, de acordo com as alíneas k) e m) 

do artigo 3.º da referida orgânica, constituí atribuição da DRAPMA a promoção da implementação 

de medidas que fomentem a modernização administrativa a nível da organização e gestão dos 

serviços da Administração Pública e a realização de intervenções formativas destinadas à 

capacitação do seu capital humano. 
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 No ano em estudo as perspetivas e propósitos da DRAPMA para esta área de atividade 

permaneceram fortemente ligados às contingências associadas às necessidades de confinamento, 

isolamento e distanciamento social, advenientes do contexto pandémico que ainda vivemos. 

Encarando esta factualidade, e porque consideramos que nos tempos mais próximos será sensato 

nos distanciarmos do paradigma pré-pandemia aplicado a esta área de atividade, tornamos a apostar 

no modelo de formação à distância, em modo síncrono, através das plataformas informáticas que se 

popularizaram no decurso de 2020 (i.e. Microsoft Teams, Moodle, Zoom).  

 

Para a concretização da oferta formativa da DRAPMA para 2021, ao abrigo do disposto no 

artigo 6.º-A, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, diploma que veio alterar 

o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi 

realizada uma consulta ao mercado, dividida em 4 lotes, em função das áreas de formação definidas 

(Direito, Modernização Administrativa, Comportamental e Gestão). A referida consulta foi efetuada 

no final de 2020, mediante convite dirigido a três entidades para apresentação de propostas de 

formação, sendo este procedimento concluído em abril de 2021, sem qualquer proposta válida, 

devido à exclusão dos 3 concorrentes convidados. Posto isto, e em ato contínuo, foi lançado no mês 

de abril de 2021 uma segunda consulta, em moldes idênticos à anterior, dirigida às mesmas 

entidades, no qual apenas 1 concorrente apresentou proposta válida, mas limitada a 2 dos 4 lotes, 

o que reduziu a oferta formativa a 26 ações de formação. Contudo, o concorrente em causa não 

entregou todos os documentos de habilitação exigidos, o que determinou, a caducidade do 

procedimento, sem qualquer adjudicação. Desta feita, e de modo a assegurar que, no decorrer da 

segunda metade do ano de 2021, era efetivada uma oferta formativa para os trabalhadores da 

Administração Pública Regional, foi feita nova consulta à mesma entidade. Esta última consulta 

culminou, com a adjudicação, em julho, de 25 ações de formação/ seminários à DTIM (Associação 

Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira), os quais 

compuseram na íntegra o Plano de Formação da DRAPMA aprovado para 2021. 
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Procurou-se chegar a soluções alternativas para compensar as vicissitudes dos processos de 

contratação pública gorados, conforme anteriormente detalhado, , que resultaram num número de 

cursos inferior àquele que estava inicialmente previsto. Nesta senda, foi adjudicado ao formador 

Dr. Fernando Batista, um seminário com a duração de 3,5 horas sobre “As Medidas Especiais e as 

Alterações ao Código dos Contratos Públicos - Lei 30/2021”. Para além disso, foi estabelecida uma 

parceria com o Instituto Nacional de Administração, IP (INA, IP), por se considerar que existiam 

cursos pertencentes ao Programa de Formação daquele instituto, com relevância e interesse para 

os trabalhadores em funções públicas da Administração Pública Regional. Neste contexto, decidiu-

se contratualizar 4 ações de formação/seminários com o INA, I.P, através de aquisição de lotes de 

vagas nos seguintes: “Marketing em Serviços Públicos”, “Marketing Digital”, “Estratégia e 

Planeamento de Marketing”, “Gestão de Projetos– Casos de Estudo, Boas Práticas e Standards. 

Estas 5 intervenções formativas, não foram cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) e 

realizaram-se à parte do Plano de Formação da DRAPMA aprovado para 2021. 

Neste contexto, podemos concluir que, no ano em observação, a DRAPMA planeou 30 

intervenções formativas à distância, em modo síncrono, das quais 29 foram realizadas. Não se 

atingiu o número de formações inicialmente planeado por ter surgido a necessidade de 

recalendarizar para o ano de 2022, por motivo de força maior, uma das 25 ações de formação, 

promovidas em colaboração com a DTIM. 

 

No que respeita às 24 ações de formação/seminários organizadas e realizadas em parceria 

com a DTIM, constantes do Plano de Formação para 2021, regista-se que foi atingido um total de 

546 horas de formação, tendo-se abrangido 685 formandos, dos quais 605 tiveram direito a 

certificado de frequência de Formação Profissional. Neste enquadramento, a taxa de satisfação dos 

clientes da oferta formativa, a formação realizada, atingiu os 4,6 pontos correspondendo ao grau 

de “muito bom” numa escala de 1 a 5. 

 

mailto:drapma@madeira.gov.pt
https://www.madeira.gov.pt/drapma


 

 

 

 

 

 

 
 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal  
Telef. 291 212 001 
E-mail: drapma@madeira.gov.pt 
https://www.madeira.gov.pt/drapma  
 
Imp 08-17_D00 

 

 
 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 

 

7 

A nível das intervenções formativas, não cofinanciadas pelo FSE, ministradas extra Plano de 

Formação da DRAPMA para 2021, infere-se que tiveram lugar as 5 ações de formação/seminários 

previamente indicadas, as quais perfizeram, no seu todo, um total de 66h30m de formação, em que 

foram envolvidos 124 formandos e atribuídos 117 certificados de Formação Profissional.  

                             

Para a preparação e organização dos processos técnico-pedagógicos das ações de 

formação/seminários concretizados no âmbito do Plano de Formação de 2021 adotaram-se os  

procedimentos e requisitos relativos à documentação, resultantes das formalidades com as quais a 

DRAPMA tem de cumprir nas seguintes áreas: a certificação com base na norma NP EN ISO 9001; a 

certificação enquanto entidade formadora  pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP – RAM); 

o cofinanciamento do FSE aplicado à oferta formativa. 
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Recursos Financeiros  

Para a aquisição das 25 ações de formação constantes do Plano de Formação provado para 

2021 e das 5 ações de formação seminários que ocorreram extra referido Plano, foram 

contratualizados serviços de Formação Profissional com 2 entidades formadoras e 1 formador, com 

os respetivos valores de adjudicação abaixo apresentados: 

  

• DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira 

– adjudicação de 25 ações de formação/seminários, no valor global de 73.886,00 €, isento de IVA;  

 

• INA, IP – Instituto Nacional de Administração – aquisição de lotes de vagas para 4 ações de 

formação/ seminários, no valor global de 10.710,00€, isento de IVA;  

 

• Dr. Fernando Batista – adjudicação de 1 seminário, no valor 500,00€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor;  
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Parceiros 

 
No ano em análise, a Formação Profissional promovida e realizada pela DRAPMA foi 

realizada em colaboração com a DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação na Madeira, com o INA, IP – Instituto Nacional de Administração e o 

com o formador Dr. Fernando Batista. 

 

Enquanto entidade responsável pela organização pedagógica de atividades formativas (em 

formato presencial) sem instalações e equipamentos pedagógicos próprios, os quais são basilares 

para a realização de formação, a DRAPMA sempre se apoiou na colaboração de alguns organismos 

públicos, de modo a procurar suprir as suas faltas nesta área. Não obstante, a cooperação de 

natureza institucional destes organismos públicos ter sido essencial, durante muito tempo, para a 

continuidade da atividade formativa da DRAPMA, em 2019 algumas das referidas lacunas da 

DRAPMA, nesta área, foram atenuadas através da aquisição de equipamentos audiovisuais que 

oferecem outro tipo de flexibilidade. Além disto, mantém-se o nosso desígnio de privilegiar 

adjudicações “chave na mão”, em que a entidade adjudicatária forneça toda a logística associada a 

instalações e equipamentos pedagógicos.  

 

Como já foi referido na parte introdutória do presente balanço, à semelhança do que 

sucedeu em 2020, a abordagem e planeamento da DRAPMA, para a Formação Profissional 

mantiveram-se muito conectados às contingências relacionadas com contexto pandémico que 

ainda subsiste. Neste âmbito, ao se tornar a optar pela realização de ações de formação à distância, 

em modo síncrono, voltou a ficar a cargo dos organismos beneficiários da oferta formativa a 

disponibilização de todas as condições necessárias (acesso a computador com internet, microfone, 

mailto:drapma@madeira.gov.pt
https://www.madeira.gov.pt/drapma


 

 

 

 

 

 

 
 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal  
Telef. 291 212 001 
E-mail: drapma@madeira.gov.pt 
https://www.madeira.gov.pt/drapma  
 
Imp 08-17_D00 

 

 
 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 

 

10 

colunas e, idealmente, câmara) para que os respetivos formandos pudessem frequentar as 

formações. Coube também a cada organismo a avaliação e a determinação sobre o local onde os 

seus formandos iriam aceder às ações de formação, através das seguintes opções: no posto habitual 

de trabalho; em local alternativo ao local de trabalho original, com melhores condições para a 

frequência da formação; no próprio domicílio do trabalhador caso lá estivessem reunidos todos os 

meios técnicos necessários para tal.  
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Áreas Temáticas  

Esta Direção Regional esforça-se sempre para que a seus Planos de Formação anuais 

observem temáticas atuais, com o intuito de proporcionar uma maior abrangência das áreas 

abordadas nas formações e contribuir assim também para a almejada modernização da 

Administração Pública.  

 

Ainda que com um revés aos objetivos delineados para 2021 nesta matéria, fruto das 

factualidades advenientes dos procedimentos de aquisição de serviços de Formação Profissional, 

que resultaram na adjudicação de um número de cursos inferior àquele que estava inicialmente 

delineado, procurou-se fornecer uma oferta formativa que se coadunasse ao supra descrito. 

 

No que diz respeito às áreas temáticas das 29 ações de formação/seminários executadas 

dentro e fora da alçada do Plano de Formação aprovado para 2021, apuramos o abaixo apresentado, 

consoante o disposto na Portaria n.º 256/ 2005, de 16 de março (Classificação Nacional das Áreas 

de Educação e Formação). 

 

• Destacou-se a área de Direito, tendo as 11 formações realizadas neste campo, 

incidido sobre várias matérias pertinentes e atuais, a saber: a lei geral do trabalho 

em funções públicas (4 formações abordaram esta temática, sendo 2 de teor mais 

abrangente e 2 com enfoque no regime de férias, faltas e licenças e no processo 

disciplinar respetivamente); o código do procedimento administrativo; o regime 

geral das contraordenações; as medidas especiais e as alterações ao código dos 
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contratos públicos; a contratação pública a nível da formação dos contratos (2 

formações versaram sobre este assunto); a legística; o regime de pensões.  

• Seguiu-se a área de Gestão e Administração com 9 ações de formação que recaíram 

sobre: o regime geral de proteção de dados; o sistema integrado de avaliação de 

desempenho (SIADAP-RAM e QUAR – quadro de avaliação e responsabilização e 

controlo interno); o recrutamento; o regime de parentalidade (proteção na 

maternidade, paternidade e adoção); gestão de projectos; marketing (digital, em 

serviços públicos, estratégia e planeamento) 

 

• A área de Desenvolvimento Pessoal também sobressaiu, abrangendo 8 intervenções 

formativas, que trataram dos seguintes assuntos: relações interpessoais; gestão de 

conflitos; atendimento ao público; inteligência emocional;  

 

• Na esfera da área de Segurança e Higiene no Trabalho decorreu 1 formação que 

abordou várias questões relacionadas com a segurança, a higiene e a saúde no 

contexto laboral. 
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Execução Física 

 No âmbito do Plano de Formação de 2021 a DRAPMA organizou e realizou 24 ações de 

formação de curta duração, à distância, em modo síncrono, nas quais foram abrangidos 685 

formandos inscritos, dos quais 605 foram aprovados, tendo-lhes sido atribuídos certificados de 

frequência de formação profissional emitidos pela DRAPMA. 

 

No respeitante aos destinatários das formações, reportamos que o Plano de Formação  

compreendeu dirigentes e trabalhadores, inseridos nas carreiras de técnico superior e de assistente 

técnico, conforme infra indicado. 

 

 

➢ Nível V e VI – 15 cursos desenvolvidos para dirigentes, técnicos superiores, 

coordenadores técnicos e outras chefias administrativas; 

➢ Nível I a IV – 7 cursos ministrados para Coordenadores Técnicos, outras Chefias 
Administrativas e Assistentes Técnicos; 
 

➢ Nível I a VI – 2 cursos – dirigidos para Dirigentes, Técnicos Superiores, Coordenadores 
Técnicos, outras Chefias Administrativas e Assistentes Técnicos; 

 

 

As 546 horas de formação, correspondentes às supra referidas formações, de curta duração, 

realizadas, foram cumpridas integralmente. Estas intervenções formativas foram realizadas tanto 

para homens, como para mulheres, tendo sido abrangidos 175 formandos do sexo masculino e 510 

do sexo feminino, dos quais foram aprovados 146 e 459 formandos respetivamente.  
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No que concerne às 5 intervenções formativas1 que ocorreram extra Plano de Formação da 

DRAPMA para 2021 (sem cofinanciamento pelo FSE), constata-se que estas formações abrangeram 

no seu todo um total de 124 formandos e perfizeram 66h30m de formação. Estas formações 

também foram direcionadas tanto para homens, como para mulheres, tendo sido abrangidos 44 

formandos do sexo masculino e 80 do sexo feminino, dos quais 42 e 75 formandos respetivamente 

obtiveram certificado de formação profissional. 

 

Esta Direção Regional na qualidade de entidade pública integrada na administração regional 

autónoma está vinculada a princípios legais e constitucionais que a compelem a cumprir com uma 

série de disposições, designadamente em matéria de igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres. Com efeito, guiada pelos princípios constitucionais da igualdade (art.º 13.º) e do livre 

acesso à função pública (art.º 47.º) da CRP, toda a legislação estruturante do exercício de funções 

públicas se fundamenta em tais princípios, sucessivamente desenvolvidos em diversos aspetos 

desse regime. Por conseguinte, em matéria de direito à carreira, regras de ingresso, acesso e 

evolução na carreira, e ainda a nível de remunerações, apenas para citar alguns exemplos clássicos, 

não existe qualquer disposição que viole esse princípio de igualdade de oportunidades ou imponha 

tratamentos diferenciados que não os decorrentes das exigências funcionais e ou de qualificações 

que distinguem as várias carreiras existentes. Da mesma maneira, relativamente à seleção de 

formandos que frequentam as ações de formação desenvolvidas pela DRAPMA, aplicam-se os 

mesmos princípios anteriormente enunciados, muito embora a responsabilidade pela escolha dos 

formandos não caiba a DRAPMA, mas sim às entidades a cujos quadros estes pertencem, as quais, 

sendo todas elas públicas, estão igualmente vinculadas a esses mesmos princípios de igualdade e 

não discriminação. Registe-se ainda que, os indicadores disponíveis e que descrevem os recursos 

humanos da Administração Pública Regional , seguem revelando uma recorrente predominância de 

                                                           
1 É apresentada informação mais detalhada sobre estas 5 intervenções formativas (fora do Plano de Formação para 2021) na rúbrica “Análise: Objetivos Iniciais/ 

Resultados Obtidos” (página 18), do presente balanço de atividade. 
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mulheres em relação aos homens, pelo que, face aos princípios constitucionais de imparcialidade já 

enunciados, será impossível, face à composição da “base de recrutamento” dos potenciais 

formandos, que os organismos da administração pública não garantam, aquando da escolha dos 

trabalhadores que propõem para frequência de formação na DRAPMA, o cumprimento de regras 

relativas a igualdade de oportunidades.  

 

Os valores apresentados nas tabelas e gráficos que se seguem referem-se aos formandos 

que frequentaram e concluíram as 24 ações de formação/ seminários, constantes do Plano de 

Formação aprovado, bem como aos formandos que assistiram ao seminário organizado pela 

DRAPMA sobre “As Medidas Especiais e as Alterações ao Código dos Contratos Públicos, Lei 

30/2021” (15/07/2021 – 3, 5 horas), tendo-lhes sido, por isso, atribuídos os correspondentes 

certificados de frequência de formação profissional. Note-se que, a este respeito, foram emitidos 

pela DRAPMA 662 certificados de Frequência de Formação Profissional no ano em estudo. 

 

Gráfico 1. Origem dos Formandos da Administração Regional Autónoma  

➢ Ações de formação/seminários organizados pela DRAPMA em 2021 

 
 
 
 
Legenda:  ALRAM. – Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

                     Pres. – Presidência 
                     VP/SRF– Vice-Presidência do Governo Regional e Assuntos Parlamentares/ Secretaria Regional das Finanças                       
                     SREM – Secretaria Regional da Economia 
                     SRE – Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia 
                     SRS – Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil 
                     SRTC – Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
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                     SRIC – Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania 
                     SRAAC – Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas 
                     SRMar – Secretaria Regional do Mar e Pescas 
                     SRA – Secretaria Regional do Agricultura e Desenvolvimento Rural 
                     SREI – Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas 
 
 
 

         

      Tabela 1. Universo dos Formandos da Administração Regional Autónoma  

➢ Ações de formação/seminários organizados pela DRAPMA em 2021 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL AUTÓNOMA 

Assembleia Legislativa Regional 
 

22 

Presidência do Governo Regional 
 

5 

Vice-Presidência do Governo Regional e 
Assuntos Parlamentares/Secretaria Regional 

das Finanças                       
 

101 

Secretaria Regional da Economia  79 

Secretaria Regional da Educação, Ciência e 
Tecnologia  

75 

Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil  56 

Secretaria Regional do Turismo e Cultura  43 

Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania  56 

Secretaria Regional do Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas 

 

57 

Secretaria Regional do Mar e Pescas  35 

Secretaria Regional do Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

49 

Secretaria Regional dos Equipamentos e 
Infraestruturas 

59 

24 Ações de Formação (Plano de Formação) + 1 
Seminário 

TOTAL: 637 
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 Gráfico 2. Origem dos Formandos da Administração Central 

➢ Ações de formação/seminários organizados pela DRAPMA em 2021 

 

 
     

Legenda:  UMa – Universidade da Madeira 

                     SRMTC – Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas  

 

 

Tabela 2. Universo dos Formandos da Administração Central  

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Universidade da Madeira 
 

13 

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 
 

12 

 
24 Ações de Formação (Plano de Formação) + 1 
Seminário 

 
TOTAL: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMa SRMTC

13 12
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 Análise: Objetivos Iniciais/ Resultados Obtidos  

Examinando em maior detalhe a formação profissional desenvolvida em 2021 verificamos, 

em primeiro lugar, que a DRAPMA planeou 30 ações de formação/ seminários à distância, em modo 

síncrono, das quais 29 foram realizadas. Não foi atingida a meta relativa ao número de formações 

inicialmente planeado, por ter surgido a necessidade de recalendarizar para o presente ano, uma 

ação de formação constante do Plano de Formação da DRAPMA aprovado para 2021. Salienta-se 

que a necessidade de reagendar a ação de formação em causa2 adveio da impossibilidade de 

substituição da formadora designada para ministrá-la, a qual, por motivo inadiável e de força maior, 

não pôde cumprir com as datas pré-definidas. A este respeito cumpre ainda reportar que, esta ação 

de formação foi, oportunamente, reagendada e concretizada, em articulação com a DTIM (entidade 

formadora contratada), tendo já decorrido no primeiro trimestre do presente ano.  

 

                                                     Balanced ScoreCard 

Número de Ações de Formação 

Meta                                                30 

Concretização            29 

 

As 24 ações de formação/seminários, anteriormente referenciadas neste balanço de 

atividade, organizadas e realizadas pela DRAPMA em parceria com a entidade formadora 

contratada, DTIM, compuseram o Plano de Formação da DRAPMA aprovado para 2021. As 

formações em questão, abaixo elencadas, perfizeram um total de 546 horas de formação, tendo 

                                                           
2 A formação sobre “Regime da Contratação Pública: Execução de Contratos” estava prevista para se realizar de 29/11 a 03/12/2021 (28 horas). 
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abrangido 685 formandos, dos quais 605 tiveram direito a Certificado de Frequência de Formação 

Profissional. 

 

• O RGPD na Administração Pública (20/07 e 21/07/2021 - 14 horas) 

• QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo Interno (07, 09, 14 

e 16/09/2021 - 24 horas) 

• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas)   

• LTFP: Regime de Férias, Faltas e Licenças (20 - 22/09/2021 - 21 horas) 

• Código do Procedimento Administrativo (27 - 30/09/2021 - 28 horas) 

• Regime Geral das Contraordenações (27/09 - 30/09/2021 - 28 horas) 

• LTFP: Processo Disciplinar (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas) 

• Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 horas) 

• Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (11, 13 e 15/10/2021 - 21 horas) 

• Relações Interpessoais -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 horas) 

• Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos -1ª ação- (25 - 27/10/2021 - 21 

horas) 

• Regime de Pensões dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas (02 - 04/11/2021 - 21 

horas) 

• Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas) 

• Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 21 horas) 

• Legística: Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos (08, 12, 15, 19/11/2021 - 

28 horas) 

• Desenvolver a Inteligência Emocional (15, 17 e 19/11/2021 - 21 horas) 

• Regime de Parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção (18 e 

19/11/2021 - 14 horas) 

• Técnicas de Atendimento ao Público -2ª ação- (22, 24 e 26/11/2021 - 21 horas) 
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• Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos -2ª ação- (22 - 24/11/2021 - 21 

horas) 

• Liderança e Gestão de Equipas (29/11 - 02/12/2021 - 21 horas) 

• Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na RAM (02, 03, 09, 10/12/2021 - 28 horas) 

• Relações Interpessoais -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 - 30 horas) 

• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas) 

• Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas) 

 

Ao nos debruçarmos, com mais vagar, sobre as intervenções formativas, que decorreram 

fora do domínio do cofinanciamento pelo FSE e extra Plano de Formação de 2021, cumpre 

especificar quais as 5 ações de formação/seminários que decorreram nestas condições infra 

apresentadas. Estas formações, apresentadas infra, alcançaram, na sua globalidade, um somatório 

de 124 formandos inscritos, de entre os quais 117 tiveram direito a certificado de Formação 

Profissional. Foram contabilizadas 66h30m de formação neste contexto. 

 

• Seminário sobre “As Medidas Especiais e as Alterações ao Código dos Contratos 

Públicos, Lei 30/2021” (15/07/2021 – 3, 5 horas), organizado pela DRAPMA em 

colaboração com o formador que ministrou a formação. Foram abrangidos/ 

inscritos 57 formandos aos quais foi atribuídos e emitidos certificados de frequência 

de Formação Profissional pela DRAPMA; 

 

• 4 Ações de formação/ seminários organizados e realizados pelo Instituto Nacional 

de Administração, I.P. (INA), cujo acesso e frequência por parte dos trabalhadores 

da Administração Pública da RAM, foram disponibilizados pela DRAPMA, através de 

aquisição de lotes de vagas para os mesmos. Foram abrangidos/ inscritos 67 

formandos nestas formações, tendo sido emitidos pela entidade formadora (INA) 
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um total de 60 certificados de frequência e/ou de conclusão para os formandos que 

frequentaram parte das formações e/ou concluíram as mesmas respetivamente. 

 
❖ “Marketing em Serviços Públicos” – 04, 06, 07 e 08/10/2021 (14 horas) – 17 

formandos abrangidos/ inscritos; 17 – certificados atribuídos;  

❖ “Marketing Digital” – 04, 06, 07 e 08/10/2021 (14 horas) – 19 formandos 

abrangidos/ inscritos; 18 – certificados atribuídos;  

❖  “Estratégia e Planeamento de Marketing” – de 15 a 18/11/2021 (14 horas) 

– 12 formandos abrangidos/ inscritos; 11 – certificados atribuídos;  

❖ “Gestão de Projetos– Casos de Estudo, Boas Práticas e Standards” – de 15 a 

19/11/2021 e a 22/11/2021 (21 horas) – 19 formandos abrangidos/ 

inscritos; 14 – certificados atribuídos;  

 

 

Cumpriu-se, na íntegra, com 612,5 horas de formação correspondentes ao total das 29 ações 

de formação/seminários desenvolvidas dentro e fora do contexto do Plano de Formação aprovado 

para 2021.  

 

                                                      Balanced ScoreCard 

Número de Horas de Formação 

Meta                                       750 h 

Concretização             612,5 h 

  

 

Toda a formação promovida pela DRAPMA em 2021, envolveu 809 formandos selecionados 

inscritos, dos quais 722 tiveram direito à atribuição de Certificado de Formação Profissional. 
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                                                         Balanced ScoreCard 

Número Formandos 

Meta                                                       750 

Concretização                  722 

 

 

A nível da taxa de satisfação dos beneficiários da oferta formativa, as 24 ações de formação/ 

seminários realizados no âmbito do Plano de Formação de 2021, obtiveram uma média 4,6 pontos, 

atingindo o grau de “muito satisfeito”, numa escala de 1 a 5. 3    

 

                                                       Balanced ScoreCard 

Taxa de Satisfação das Ações de 

Formação 

Meta 

              80 % 

(4,0 pontos) 

Concretização 

  92% 

(4,6 pontos) 

                                                   

 

É importante assinalar que o processo de seleção de formandos e a emissão dos respetivos 

certificados de frequência, por parte da DRAPMA, decorreu em conformidade com as regras 

estipuladas pelo Regulamento de Seleção de Formandos e de Atribuição de Certificados de 

                                                           
3 Importa aqui explicitar que para o cálculo desta taxa de satisfação da formação, não foram contempladas as 4 ações de formação/ seminários organizadas e realizadas 

pelo INA, IP, nem o seminário ministrado pelo Dr. Fernando Batista, por não terem sido aplicados a estas formações os relatórios dos formadores e questionários de 
avaliação dos formandos. 
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Frequência, aprovado pelo Despacho n.º 275/ 2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, N.º 135, de 

6 de setembro de 2018, retificado pela Declaração de Retificação n.º 20/ 2018, publicada no Jornal 

Oficial, II Série, N.º 137, de 10 de setembro de 2018 e pela Declaração de Retificação n.º 23/ 2018, 

publicada no Jornal Oficial, II Série, N.º 140, de 13 de setembro de 2018). Neste quadro é relevante 

mencionar que se classificam como aprovados todos os formandos que frequentaram 90% da carga 

horária das ações de formação com duração igual ou superior a 30 horas ou a totalidade da carga 

horária de ações de formação de duração inferior. Aos formandos que cumpriram com a regra de 

assiduidade mencionada e remeteram à DRAPMA as Fichas de Registo de Dados corretamente 

instruídas, no prazo estipulado (8 dias úteis após o final da formação), foram atribuídos e emitidos 

certificados de frequência de formação profissional. De relembrar que o presente Regulamento de 

Seleção de Formandos e de Atribuição de Certificados de Frequência veio atualizar e substituir o 

anterior Regulamento, devido à necessidade de demonstrar o cumprimento de todos os requisitos 

destinados a avaliar o grau de cumprimento dos resultados aprovados e a elegibilidade das despesas 

realizadas, no âmbito da candidatura da DRAPMA ao Programa Operacional Regional da Madeira 

2014-2020, eixo prioritário 10, onde se insere a oferta formativa da DRAPMA referente ao Plano de 

Formação de 2021. 

 

Em sintonia com o processo instaurado por esta Direção Regional todos os organismos da 

Administração Pública Regional e Local foram informados, através de e-mail, sobre as condições de 

cada uma das intervenções formativas que tiveram lugar em 2021 (29 intervenções formativas de 

curta duração, à distância, em modo síncrono). Por este meio, os organismos foram informados, 

mais concretamente, acerca dos seguintes aspetos: datas de realização das formações; plataformas 

digitais utilizadas; horários aplicados e correspondentes cargas horárias; formadores designados 

para ministrar as intervenções formativas; objetivos e correspondentes conteúdos programáticos; 

forma de inscrição (inscrição realizada através de preenchimento eletrónico feito pelos 

interlocutores de formação dos organismos a que os formandos pertencem). Na divulgação das 

formações foi indicado também o número de inscrições designado para cada organismo, em função 
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das suas dimensões e das características de cada ação de formação/seminário. As datas limites para 

o envio das fichas de inscrição foram igualmente definidas e comunicadas aquando da divulgação 

das formações. Ainda neste contexto regista-se que foi sempre dado a conhecer o Regulamento de 

Funcionamento da Formação Profissional realizada pela DRAPMA, o qual tem sido adaptado, desde 

o ano 2020, para se adequar à nova realidade de formação não presencial, ministrada remotamente 

e à distância, através de plataformas eletrónicas. De frisar que, como sempre, após a aprovação do 

Plano de Formação para 2021, as ações de formação dele constantes, e toda a informação associada 

às mesmas, foram publicitadas no sítio da DRAPMA. 

 

De acordo com o estipulado pelo Regulamento de Seleção de Formandos e Atribuição de 

Certificados de Frequência a escolha dos formandos ficou a cargo dos serviços a que os mesmos 

pertencem, por se considerar que só estes têm legitimidade para efetuar este tipo de seleção, com 

base nos respetivos objetivos estratégicos, e avaliar com rigor sobre as reais necessidades de 

formação dos seus recursos humanos.  

 

Em conformidade com o aludido Regulamento de Seleção de Formandos e Emissão de 

Certificados de Frequência apuramos, que em 2021, se obteve uma média de 26,5 formandos 

selecionados inscritos e aprovados4 no âmbito das 25 ações de formação/ seminários5 promovidos 

e organizados por esta Direção Regional. No quadro que se segue podemos consultar e analisar, em 

maior pormenor, os dados referentes aos formandos envolvidos nas formações referidas.  

 

 

 

Quadro 1. Formandos envolvidos nas ações de formação/seminários   

                                                           
4 Estes formandos tiveram direito à atribuição de certificados de frequência de Formação Profissional emitidos pela DRAPMA. 

 
5 “25 ações de formação/ seminários” – Esta menção engloba as 24 ações de formação/ seminários realizados no contexto do Plano de Formação aprovado para 2021 e 

ainda o seminário que foi organizado pela DRAPMA, extra referido Plano, sobre “As Medidas Especiais e as Alterações ao Código  dos Contratos Públicos, Lei 30/2021” 
(15/07/2021 – 3, 5 horas). 
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Ações de formação e 

respetiva Carga Horária 

N.º de 

formandos 

previstos 

N.º de 

formandos 

selecionados, 

inscritos 

(abrangidos) 

N.º de formandos 

selecionados, 

inscritos que não 

compareceram 

N.º de 

formandos 

desistentes 

N.º de 

formandos 

reprovados 

N.º de 

formandos 

aprovados 

 
. As Medidas Especiais e as 
Alterações ao Código dos 
Contratos Públicos, Lei 
30/2021 (15/07/2021 – 3, 5 
horas) Seminário extra Plano 
de Formação para 2021 

50 57 0 0 0 57 

 
. O RGPD na Administração 
Pública (20/07 e 21/07/2021 
- 14 horas) 

60 53 0 0 3 50 

 
. QUAR - Quadro de 
Avaliação e 
Responsabilização (SIADAP 
1) e Controlo  Interno (07, 
09, 14 e 16/09/2021 - 24 
horas) 

30 30 0 0 4 26 

 
. Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas -1ª ação-
(13 - 15/09/2021 - 21 horas)   

30 31 1 0 1 29 

 
. LTFP: Regime de Férias,  
Faltas e Licenças (20 - 
22/09/2021 - 21 horas) 

30 30 1 0 0 29 

 
. Código do Procedimento  
Administrativo (27 - 
30/09/2021 - 28 horas) 

30 30 2 0 0 28 

 
. Regime Geral das 
Contraordenações (27/09 - 
30/09/2021 - 28 horas) 

30 25 0 2 0 23 
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Ações de formação e 

respetiva Carga Horária 

N.º de 

formandos 

previstos 

N.º de 

formandos 

selecionados, 

inscritos 

(abrangidos) 

N.º de formandos 

selecionados, 

inscritos que não 

compareceram 

N.º de 

formandos 

desistentes 

N.º de 

formandos 

reprovados 

N.º de 

formandos 

aprovados 

 
. LTFP: Processo Disciplinar 
(06/10 - 08/10/2021 - 21 
horas) 

30 26 2 0 0 24 

. Recrutamento de Pessoas 
na Administração Pública 
(07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 
horas) 

30 31 2 4 0 25 

 
. Segurança, Higiene e  
Saúde no Trabalho (11, 13 e 
15/10/2021 - 21 horas) 

30 30 1 0 2 27 

 
. Relações Interpessoais -1ª 
ação- (25, 27, 28 e 
29/10/2021 - 30 horas) 

30 27 2 1 1 23 

 
. Regime da Contratação  
Pública - Formação de  
Contratos -1ª ação- (25 - 
27/10/2021 - 21 horas) 

30 30 1 1 1 27 

 
. Regime de Pensões dos  
Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas (02 - 
04/11/2021 - 21 horas) 

30 28 2 0 0 26 

 
. Gestão de Conflitos e  
Relações Interpessoais -1ª 
ação- (03 - 05/11/2021 - 21 
horas) 

30 30 1 0 0 29 

 
. Técnicas de Atendimento 
ao Público -1ª ação- (08, 10 e 
12/11/2021 - 21 horas) 

30 22 0 0 1 21 
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Ações de formação e 

respetiva Carga Horária 

N.º de 

formandos 

previstos 

N.º de 

formandos 

selecionados, 

inscritos 

(abrangidos) 

N.º de formandos 

selecionados, 

inscritos que não 

compareceram 

N.º de 

formandos 

desistentes 

N.º de 

formandos 

reprovados 

N.º de 

formandos 

aprovados 

 
. Legística: Preparação  
Técnica e Redação de  Leis e 
Regulamentos (08, 12, 15, 
19/11/2021 - 28 horas) 

30 29 0 0 12 17 

. Desenvolver a Inteligência 
Emocional (15, 17 e 
19/11/2021 - 21 horas) 

30 29 0 1 1 27 

. Regime de Parentalidade: 
Proteção na Maternidade, 
Paternidade e Adoção (18 e 
19/11/2021 - 14 horas) 

30 23 1 0 1 21 

. Técnicas de Atendimento 
ao Público -2ª ação-  (22, 24 
e 26/11/2021 - 21 horas) 

30 22 0 0 0 22 

. Regime da Contratação  
Pública - Formação de  
Contratos -2ª ação- (22 - 
24/11/2021 - 21 horas) 

30 32 3 0 3 26 

. Liderança e Gestão de  
Equipas (29 a 30/11 e 
02/12/2021- 21 horas) 

30 28 5 1 1 21 

. Regime da Contratação  
Pública - Execução de  
Contratos (29/11, 30/11, 
02/12 e 03/12/2021 - 28 
horas)  

RECALENDARIZADO PARA 2022 

. Sistema Integrado de  
Avaliação do Desempenho 
na RAM (02, 03, 09, 
10/12/2021 - 28 horas) 

30 29 1 0 4 24 

. Relações Interpessoais -2ª 
ação- (06, 07, 09, 
10/12/2021 - 30 horas) 

30 20 0 0 0 20 
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Ações de formação e 

respetiva Carga Horária 

N.º de 

formandos 

previstos 

N.º de 

formandos 

selecionados, 

inscritos 

(abrangidos) 

N.º de formandos 

selecionados, 

inscritos que não 

compareceram 

N.º de 

formandos 

desistentes 

N.º de 

formandos 

reprovados 

N.º de 

formandos 

aprovados 

. Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas -2ª ação- 
(13-15/12/2021 - 21 horas) 

30 29 5 1 2 21 

. Gestão de Conflitos e  
Relações Interpessoais -2ª 
ação- (13-15/12/2021 - 21 
horas) 

30 21 0 0 2 19 

TOTAIS: 

750 685 30 11 39 662  

Previstos 

Inscritos 

(Abrangidos) 
Não 

Compareceram 
Desistentes Reprovados Aprovados 

 

 

Depois de efetuada a divulgação das condições formativas, e na sequência da receção e 

organização das fichas de inscrição, a DRAPMA tornou a intervir sempre que, findo o prazo de 

resposta, não se reunissem inscrições em número suficiente e/ou caso sucedessem cancelamentos 

de inscrições, que comunicados em tempo oportuno, permitissem proceder ao preenchimento dos 

lugares por parte de outros formandos. 

 

Na verdade, todos os trabalhadores que se inscrevem nas formações deverão se esforçar 

por cumprir na íntegra com a frequência das mesmas, e caso seja previsível a impossibilidade de o 

fazerem, deverão comunicá-la o quanto antes, de preferência antes do início das formações, de 

forma a que possam ser envidados esforços para que o seu lugar seja preenchido por outro 

trabalhador. No ponto 33 do próprio Regulamento de Seleção de Formandos e de Atribuição de 

Certificados de Frequência está expresso que: “Os serviços que inscrevam formandos em ações de 

formação de duração igual ou superior a 30 horas devem providenciar, durante a manhã do primeiro 
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dia das mesmas, pela substituição daqueles que não possam frequentá-las, comunicando o facto, 

no mais curto espaço de tempo, à DRAPMA(…)”. 

 

O supracitado regulamento procura alertar os serviços e organismos para a necessidade de 

ponderação consciente acerca da disponibilidade efetiva e do interesse real dos seus trabalhadores 

na frequência das formações. Neste campo, é ainda reforçada a questão de as faltas e as 

desistências resultarem em prejuízo para o erário público, dado os custos per capita da formação 

serem elevados. Na verdade, o subaproveitamento das oportunidades formativas causado por estas 

situações, afeta todos os trabalhadores que não podem participar devido ao limite de inscrições.  

 

Todavia, não obstante as recomendações descritas, houve situações em que a DRAPMA não 

foi informada, atempadamente (antes do início da formação ou até à manhã do primeiro dia de 

formação, caso se tratassem de formações com carga horária igual ou superior a 30 horas)6, sobre 

os casos de cancelamento, não tendo por isso sido possível proceder à substituição dos formandos. 

Nestes casos os serviços foram informados, depois de concluídas a formações, da não comparência 

dos seus trabalhadores naquelas formações, para as quais haviam sido selecionados e inscritos. 

 

Aferimos que os formandos selecionados e inscritos que não compareceram às 25 

intervenções formativas7 realizadas perfizeram o total de 30. 

 

No tocante ao número de formandos selecionados e inscritos que frequentaram parte da 

formação e depois desistiram da mesma, apurou-se que nas referidas ações de 

formação/seminários de curta duração realizadas houve 11 formandos que não concluíram a 

formação para a qual foram selecionados e inscritos pelos seus serviços. 

                                                           
6 O ponto 27, da parte V do Regulamento de Seleção de Formandos e de Atribuição de Certificados de Frequência, aprovado pelo Despacho n.º 275/ 2018, publicado no 

Jornal Oficial, II Série, N.º 135, de 6 de setembro de 2018 (com as respetivas declarações de retificação) estipula o seguinte: “Em ações de formação com uma carga 
inferior a 30 horas, a emissão do certificado de frequência depende do cumprimento integral do respetivo horário.”  
 
7 Vide nota de rodapé n.º 3. 
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30 

 

Globalmente, as não comparências comunicadas à DRAPMA prenderam-se com causas 

imprevistas concernentes a situações de natureza profissional e pessoal dos formandos. Algumas 

vezes, sucede que os formandos são designados pelos seus dirigentes e superiores hierárquicos, 

para a realização de tarefas profissionais urgentes e/ou impreteríveis, ficando assim impedidos de 

comparecer às ações de formação. Compromissos que se relacionam com questões de saúde, 

nomeadamente, consultas e tratamentos médicos, também são motivos frequentes para as não 

comparências e desistências dos formandos.  

 

De acordo com as regras definidas para atribuição dos certificados de frequência emitidos 

pela DRAPMA para estas 25 ações de formação/seminários de curta duração, foram contabilizados 

39 formandos reprovados. Estas reprovações resultam do facto destes formandos não terem 

cumprido com a assiduidade efetiva de 90%, em formações com carga horária igual ou superior a 

30 horas e pelo não cumprimento integral do horário das formações com duração inferior a 30 

horas. 

 

Para terminar, se tivermos em conta o n.º de formandos abrangidos/ inscritos (742) nas 25 

ações de formação/ seminários em questão e subtrairmos aqueles que não compareceram (30), os 

que desistiram (11) e os que foram reprovados (39), atingimos um total de 662 formandos 

selecionados, inscritos e aprovados, aos quais foi atribuído o certificado de frequência formação 

profissional pela DRAPMA. 
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Reação e Grau de Satisfação dos Clientes da Oferta 

Formativa   
 

A DRAPMA, no desempenho do seu papel como entidade responsável pelo desenvolvimento 

de atividades formativas (realizadas com recurso a parcerias com entidades formadoras externas), 

procura adotar e aplicar metodologias de acompanhamento e avaliação, com o objetivo de 

assegurar o controlo de qualidade do serviço prestado, aferir o grau de satisfação dos clientes da 

oferta formativa e avaliar a eficácia de todas formações.  

 

A avaliação das ações de formação/ seminários realizados no domínio do Plano de 

Formação aprovado para 2021 efetivou-se mediante os relatórios dos formadores, preenchidos 

pelos mesmos, os questionários de avaliação das formações e os questionários de avaliação da 

eficácia, preenchidos pelos próprios formandos e pelos seus superiores hierárquicos 

respetivamente. Estes inquéritos foram submetidos a tratamento estatístico, o qual foi configurado 

quer nos relatórios de avaliação da formação, executados pela entidade formadora contratada 

(DTIM), quer nos relatórios de avaliação da eficácia elaborados pela DRAPMA. 

 

Os dados resultantes dos mencionados relatórios foram, posteriormente, alvo de reflexão e 

análise críticas, as quais são espelhadas no atual balanço de atividade. Assevera-se, deste modo, 

que a DRAPMA continua a garantir a existência de um processo de avaliação contínua, com o 

desígnio de analisar a reação dos formandos que frequentaram as ações de formação, relativamente 

aos seguintes pontos: a formação em si (relevância da matéria, adequação do conteúdo 

programático à realidade da Administração Pública, qualidade da formação e articulação entre 

temas), a logística (processo de inscrição, instalações e equipamentos, apoio e secretariado) e os 
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formadores. Todo este procedimento foi sempre formal, firmado nos questionários de avaliação das 

formações preenchidos pelos formandos para cada ação de formação/ seminário, os quais foram, 

ulteriormente, tratados pela entidade formadora contratada, gerando os relatórios de avaliação das 

formações. Os resultados dos relatórios em causa foram analisados pela DRAPMA, podendo ser 

consultados em maior pormenor, mediante verificação do Anexo 1. Avaliação das Ações de 

Formação/ Seminários pelos Formandos8   

 

Os diversos relacionados com a avaliação da formação, da logística e dos formadores foram 

aferidos numa escala que foi do valor de menor satisfação (1 – Insuficiente) ao valor de satisfação 

mais elevada (5 – Excelente). Neste campo, podemos depreender que o grau de satisfação dos 

formandos, no que se refere à avaliação global da oferta formativa, foi de “muito satisfeito”, com 

a obtenção de 4,6 valores que correspondem ao nível de “muito bom”. 9 

 

Todos os formadores foram envolvidos num processo de avaliação semelhante ao dos 

formandos. Depois de concluídas as ações de formação/ seminários, cada formador preencheu um 

relatório onde foram avaliados vários aspetos: cumprimento dos objetivos e do programa, a 

adequação da carga horária, o grupo de formandos e a organização e apoio logístico. Cada um 

destes relatórios foi alvo de tratamento e análise por parte da DRAPMA. Os dados derivados dos 

mesmos foram vertidos para o Anexo 2. Avaliação das Ações de Formação/ Seminários pelos 

Formadores. 

 

A estratégia pedagógica utilizada pelos formadores foi também indicada nos citados 

relatórios dos formadores. Na generalidade, podemos deduzir que foram adotados os métodos 

                                                           
8 Nos Anexos 1, 2 e 3 não se encontram abrangidas as 5 ações de formação/seminários sem cofinanciamento pelo FSE, que decorreram fora do Plano de Formação 

aprovado para 2021 (4 ações de formação/ seminários organizadas e realizadas pelo INA, IP e o seminário ministrado pelo Dr. Fernando Batista), uma vez que não lhes 
foram aplicados relatórios dos formadores e questionários de avaliação dos formandos.  
 
9 O valor correspondente ao grau de satisfação dos formandos é calculado mediante a obtenção da média dos seguintes parâmetros, constantes do Anexo 1. Avaliação 

das Ações de Formação pelos Formandos: avaliação global da formação (4,6), média da logística (4,5), que corresponde, efetivamente, à avaliação global da logística, e a 
qualidade dos formadores (4,8). 
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expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo e no que toca às técnicas adotadas realizaram-se 

trabalhos de grupo, trabalhos individuais, simulações, debates, estudo de casos. Os métodos e 

técnicas empregues em cada ação de formação podem ser observados no Anexo 3. Estratégia 

Pedagógica adotada pelos Formadores nas Ações de Formação/ Seminários. 

 

É importante sinalizar que a análise dos dados relativos à avaliação da coordenação foi 

efetivada através do parâmetro “logística”, cujos resultados podem também ser verificados, em 

mais detalhe, através da consulta de dois anexos já previamente citados: Anexo 1. Avaliação das 

Ações de Formação/ Seminários pelos Formandos e Anexo 2. Avaliação das Ações de Formação/ 

Seminários pelos Formadores. 

 

A ação de formação cuja avaliação global granjeou a melhor classificação, com  a pontuação 

máxima de 5,0 pontos foi “Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 

21 h). Esta formação alcançou o nível de “Excelente. Seguem-se-lhe 2 ações de formação com a 

classificação de 4,9 pontos, designadamente: “Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais”-1ª 

ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas) e “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas”-2ª ação- (13-

15/12/2021 - 21 horas).  Note-se que, apesar de ambas estas formações terem atingido o nível de 

“Muito Bom”, se for aplicado o arredondamento da sua classificação, chegamos ao nível de 

“Excelente”.  Distinguiram-se também as seguintes 8 ações de formação que alcançaram o nível de 

“Muito Bom”, com a classificação de 4,8 pontos, designadamente: “LTFP: Regime de Férias,  Faltas 

e Licenças” (20 - 22/09/2021 - 21 h); “LTFP: Processo Disciplinar” (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas); 

“Relações Interpessoais” -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 h); “Legística: Preparação  Técnica 

e Redação de  Leis e Regulamentos” (08, 12, 15, 19/11/2021 - 28 h); “Desenvolver a Inteligência 

Emocional” (15, 17 e 19/11/2021 - 21 h); “Regime de Parentalidade: Proteção na Maternidade, 

Paternidade e Adoção” (18 e 19/11/2021 - 14 h); “Liderança e Gestão de  Equipas” (29/11 - 

02/12/2021 – 21 h); “Relações Interpessoais” -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 – 30 h). A avaliação 

global mais baixa, manteve-se dentro do nível de “Muito Bom”, com a pontuação correspondente 
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de 4,1 pontos e pertence às 2 ações de formação sequentes: “Recrutamento de Pessoas na 

Administração Pública” (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 h); “Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho”(11, 13 e 15/10/2021 - 21 h). 

  

Foram tomadas todas as medidas necessárias para que, antes do início de cada ação de 

formação/ seminário, fosse elaborada toda a documentação aplicável e necessária (listas de 

participantes, registos diários de presenças, registos diários de sumários, relatório do formador, 

questionários de avaliação da formação e questionários de avaliação da eficácia) para a realização 

da formação e dadas instruções sobre ao seu correto preenchimento. A nível dos manuais 

pedagógicos é de realçar que foram tomadas as devidas providências para que os formadores e os 

formandos tivessem acesso aos mesmos até à data de início das intervenções formativas, por meio 

da sua disponibilização através das plataformas digitais utilizadas para ministrar cada formação. 

Para a realização de todas as formações a DRAPMA e as entidades formadoras contratadas 

forneceram o ID aos formadores e formandos, através de envio de convite efetuado para o endereço 

eletrónico dos mesmos. No final de cada formação foi conferida e arquivada pela DRAPMA toda a 

documentação devidamente preenchida pelos formadores e formandos, nos processos técnico 

pedagógicos respetivos. 

 

No respeitante à logística o grau de satisfação dos formandos traduziu-se numa média de 

4,5 valores, equivalente ao nível de “muito bom”. Dentro do parâmetro da logística foram avaliados 

os seguintes aspetos para cada intervenção formativa: processo de inscrição, instalações e 

equipamentos e apoio e secretariado. Em relação às instalações e equipamentos,10 consoante já foi 

aclarado em maior detalhe no presente balanço, ao se ter decidido realizar exclusivamente ações 

de formação à distância, não houve necessidade de se proceder à solicitação da cedência de 

instalações físicas e/ou equipamentos para serem ministradas as formações. Ficou a cargo dos 

                                                           
10 Vide página 9 (rúbrica “Parceiros”) do presente balanço de atividade. 
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organismos beneficiários da oferta formativa a disponibilização de todos meios e condições 

necessárias (acesso a computador com internet, microfone, colunas e, idealmente, câmara) para 

que os seus trabalhadores frequentassem as formações. Ficou ainda sobre a alçada dos 

mencionados organismos a decisão sobre o local mais apropriado para os seus formandos acederem 

às ações de formação (posto de trabalho; local alternativo ao local de trabalho; domicílio do 

trabalhador). Nas situações em que surgiram problemas técnicos de acesso às plataformas digitais 

e os mesmos foram comunicados por parte dos formandos e/ou dos interlocutores de formação 

dos organismos responsáveis pela sua inscrição, procurou-se sempre tomar as devidas providências 

para que fosse disponibilizado todo o apoio necessário para a resolução dessas situações com a 

maior rapidez e eficácia possíveis.  

 

Para as intervenções formativas pertencentes ao Plano de Formação para 2021 a DRAPMA 

recorreu a mecanismos de acompanhamento e avaliação para a avaliar a eficácia das ações de 

formação realizadas. Após a conclusão de cada ação de formação/seminário, a DRAPMA enviou aos 

interlocutores de formação links web de acesso a formulários eletrónicos, para efeitos de 

preenchimento dos questionários de avaliação da eficácia.  Coube aos interlocutores de formação 

assegurar o atempado preenchimento dos questionários em causa por parte dos superiores 

hierárquicos dos formandos e providenciar pelo posterior envio destes à DRAPMA, no prazo máximo 

de 3 meses, após a conclusão de cada formação. Estes inquéritos foram objeto de tratamento 

estatístico, convertido nos relatórios de avaliação da eficácia elaborados pela DRAPMA. Os dados 

decorrentes destes relatórios podem ser consultados no Anexo 4. Avaliação da Eficácia das Ações 

de Formação/ Seminários 11. Os diferentes aspetos relacionados com a avaliação da eficácia da 

Formação Profissional realizada em 2021, foram avaliados numa escala que vai do valor de menor 

satisfação (1 – Insuficiente), ao valor de satisfação mais elevado (4 – Muito Bom). Podemos 

constatar que o grau de eficácia da oferta formativa foi na sua globalidade “bom”, com a média de 

                                                           
11 Tal como nos Anexos 1 , 2  e 3, no Anexo 4 não estão incluídas as 5 ações de formação/seminários sem cofinanciamento pelo FSE, que aconteceram fora do Plano de 

Formação aprovado para 2021 (4 ações de formação/ seminários organizadas e realizadas pelo INA, IP e o seminário ministrado pelo Dr. Fernando Batista), por não ter 
sido aplicada a avaliação da eficácia para estas formações.                                                                                                                                                                        
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3,6 valores. As 4 ações de formação que obtiveram o grau de eficácia mais elevado com a 

pontuação de 3,9 Pontos foram: “Código do Procedimento Administrativo” (27 - 30/09/2021 - 28 

horas); “Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos” -2ª ação- (22 - 24/11/2021 - 21 

horas); “Liderança e Gestão de Equipas” (29/11 - 02/12/2021 - 21 horas); “Gestão de Conflitos e  

Relações Interpessoais” -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas). Salientam-se ainda 4 outras ações 

de formação que obtiveram a pontuação de 3,8 pontos (Nível “Bom”): “Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas” -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas); “Gestão de Conflitos e Relações 

Interpessoais” -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas); “Desenvolver a Inteligência Emocional” (15, 

17 e 19/11/2021 - 21 horas); “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas”-2ª ação- (13-

15/12/2021 - 21 horas); 

 

Por princípio, as anomalias que acontecem durante a formação devem ser registadas nas 

folhas de ocorrência incluídas nos Manuais das Formações propositadamente para esse fim. Em 

2021 não se verificou a necessidade de preenchimento destes impressos em nenhuma das 24 

intervenções formativas realizadas, constantes do Plano de Formação aprovado. Nas situações em 

que os intervenientes nas formações consideraram haver aspetos pertinentes a assinalar, optaram 

por registá-los nos relatórios preenchidos pelos formadores e nos questionários de avaliação 

preenchidos pelos formandos, que constam dos dossiers técnico-pedagógicos das respetivas 

formações.  

 

Ainda que no ano em análise não se tenham verificado ocorrências, releva referir que, em 

consonância com o determinado no ponto 17, do PSQ. 08 (Preparação e Gestão da Formação para 

a Administração Pública Regional e Local da RAM – Procedimento do Sistema de Gestão de 

Qualidade da DRAPMA), a acontecerem estas situações reportadas por formandos e/ ou 

formadores, as mesmas deverão ser submetidas a tratamento e análise pela DRAPMA, podendo 

ainda servir para identificar possíveis oportunidades de melhoria. Neste enquadramento os registos 

dos problemas, as suas causas e as subsequentes ações corretivas e/ou preventivas, serão efetuados 
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pela DRAPMA e serão incluídos nos processos técnico-pedagógicos das formações. Saliente-se ainda 

que as ações corretivas e/ou preventivas que se revelarem necessárias obedecerão também ao PSQ. 

05 (Resolução de Problemas Melhoria Contínua, do Sistema de Gestão da Qualidade da DRAPMA).   

 

O acompanhamento e a monitorização das diferenciadas fases do processo de organização 

e desenvolvimento de cada ação de formação/seminário foram observados com recurso a um 

registo documental pré-estabelecido, ou seja, através do uso de uma checklist, designada por “Lista 

de verificação da Organização e Desenvolvimento da Ação de Formação”.  
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Histórico da Atividade Formativa desenvolvida pela 

DRAPMA  
 

Gráfico 3. Evolução do Número de Ações de Formação e Seminários organizados pela 

DRAPMA no âmbito da Formação Profissional (1980-2021) 

 

 

 

A formação profissional organizada e realizada por esta direção regional tem sido alvo de 

atenção crescente desde 1980, ano em foi iniciada esta área de atividade. Os primeiros anos (1980-

1988) ficaram marcados pelos contratempos resultantes do arranque deste setor, com a agravante 

da RAM não ser ainda contemplada pelo financiamento comunitário. Perante esta realidade, 
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durante esses 9 anos, foram realizadas 50 ações de formação, que perfizeram um total de 1.125 

formandos e 1.872 horas de formação. No decénio seguinte (de 1989 a 1999) foi consolidada a 

atividade formativa, cofinanciada pelo FSE, o que possibilitou a realização de 400 ações de 

formação/seminários, que totalizaram 9.303 formandos abrangidos e 11.591 horas de formação.  

 

O período de 2000-2014 ficou assinalado pela expansão do setor, ainda que, nos derradeiros 

7 anos deste período, a crise financeira tenha ocasionado uma desaceleração do investimento nesta 

área de atividade. Nestes 15 anos contabilizaram-se 818 ações de formação, com 18.177 formandos 

e 20.471 horas de formação.  

 

Como é do conhecimento público, no ano de 2012, não obstante os normais planeamentos 

e procedimentos executados para a concretização de ações de formação, as dificuldades financeiras 

provenientes da implementação do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), 

impossibilitaram a realização da formação perspetivada.  

 

Recordamos que em 2015, a iminente mudança de legislatura e a pendência do governo de 

gestão (entre 12 de janeiro e 21 de maio de 2015), com as consequentes anotações na realização 

de atos legislativos, e ainda a impossibilidade de beneficiar do apoio comunitário por parte do FSE, 

tornaram irrealizável a oportuna concretização de um Plano de Formação para 2015. Perante este 

quadro, as duas ações de formação realizadas pela DRAPMA nesse ano tiveram cariz pontual. 
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Gráfico 4. Evolução do Número de Formandos abrangidos pela Formação Profissional 

organizada  pela DRAPMA (1980-2021) 

 

   

 

Concludentemente, se analisarmos todas as intervenções formativas promovida por esta 

Direção Regional desde 1980, ano iniciático na área da Formação Profissional, até ao ano transato 

(2021), concluímos que se realizaram 1393 ações de formação/seminários que contabilizando 

31.907 formandos aprovados e um total 36.799 horas de formação cumpridas. 
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Gráfico 5. Número de Horas de Formação Profissional organizada pela DRAPMA (1980-2021)  
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Perspetivas Futuras  

 

A intenção da DRAPMA é de manter a aposta na formação, inicial e contínua, geral e 

especializada, procurando garantir níveis de execução não inferiores aos de 2021. Vicissitudes várias 

explicaram a baixa oferta formativa de 2019 e 2020, só parcialmente mitigada em 2021, pois apesar 

da realização de 29 ações de formação a intenção inicial, de concretizar 54 ações de formação, 

vertida no primeiro procedimento de contratação realizado, acabou por não se concretizar devido 

à exclusão de todos os concorrentes. Esta dificuldade em concluir os processos de contratação 

pública sobretudo por questões formais tem dificultado o cumprimento das metas pretendidas pela 

DRAPMA. 

Nessa medida, procuraremos investir em ciclos de contratação mais longos, a 2 ou 3 anos, 

para um pacote de formação base de natureza recorrente, reservando outros procedimentos mais 

pequenos para situações pontuais que possam surgir ou para formações de natureza mais 

específica, como por exemplo a destinada a dirigentes intermédios ou dirigentes superiores. 

 

Face ao atual contexto, e considerando a experiência de anos anteriores, ainda que se 

regresse ao modelo mais clássico de formação presencial em sala, não abandonaremos a formação 

à distância, tal como manteremos a aposta da desmaterialização já relativamente consolidada. 

É seguro que se manterão as medidas que privilegiam as comunicações eletrónicas, seja em 

matéria de inscrição e divulgação da oferta formativa, no que se refere aos manuais da formação, 

que pretendemos que continuem a ser, maioritariamente, em formato eletrónico, seja pelos 

questionários de avaliação de eficácia que já são também, desde 2021, desmaterializados.  
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Do ponto de vista das áreas temáticas, a DRAPMA mantém o propósito que a Formação 

Regional por si organizada envolva os vários grupos de pessoal dos serviços da Administração 

Pública Regional e Local da RAM, e verse, maioritariamente, nas seguintes áreas:  

 

- Modernização Administrativa (ações diretamente com medidas/contidas no âmbito do 

Programa de Modernização Administrativa — APR 2.0);  

- Formação de Dirigentes (FORGEP e CAGEP);  

- Direito, Auditoria e Contabilidade;  

- Desenvolvimento Pessoal e Organizacional;  

- Informática.  

 

Relativamente a esta última área temática, considerando a natureza das formações e o perfil 

dos formandos - especialmente em cursos de uso de software comum, de iniciação (id word, excel, 

teams, Outlook) - é natural que o modelo, para surtir efeitos, tenha que ser presencial. 

De referir igualmente que, no âmbito do PRR, a formação em informática/literacia digital 

gozará, até 2025, de financiamento específico que permitirá alcançar um leque não inferior a 2500 

trabalhadores até final de do 1º semestre de 2025. 

 

Esta aposta reforçada na formação dos trabalhadores da administração pública regional na 

área da literacia digital e das ferramentas informáticas entronca no objetivo que já havia traçado 

em relatórios anteriores, considerando também que o PRR dará forte contributo para a digitalização 

e desmaterialização da nossa administração pública, com o desenvolvimento e reforço de canais 

não presenciais de prestação de serviços e informações, o que obriga a dar aos trabalhadores as 

ferramentas técnicas que o permitam, mas também a formação necessária para as usar, além de 

outras formações na área comportamental que os capacitem para a mudança de paradigma e para 

a simplificação dos seus processos administrativos internos.  
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Este enfoque que era já inerente à necessidade de dar suporte formativo ao projeto 

MODRAM, encabeçado pela DRAPMA e pela DRI, o qual visa desenvolver e potenciar a prestação 

de serviços públicos por meios eletrónicos, a reorganização interna dos organismos envolvidos e a 

reengenharia dos seus processos administrativos e ainda o desenvolvimento de novas abordagens, 

de gestão orientada a processos, ao invés da abordagem verticalizada e departamentalizada mais 

usual na administração pública, e que ganhou um novo impulso com as contingências da pandemia, 

será certamente  sedimentado pelas verbas do PRR relativas à transição digital. O nosso papel é 

acompanhar e antecipar essa tendência ministrando aos trabalhadores da administração pública 

regional ações de formação adequadas, que lhes facultem o domínio de novas ferramentas de 

trabalho, de novas competências pessoais e de skills relativas à eficiência e simplificação de 

processos administrativos, e à gestão de processos de forma desmaterializada. 
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Listagem de Cursos 
 

Listam-se, por ordem cronológica de execução, todas as ações de formação/ seminários 

realizados em 2021, com as respetivas datas de realização, cargas horárias, formadores, número de 

formandos aprovados e plataformas eletrónicas utilizadas para ministrar a formação. Reitera-se que 

os destinatários designados para estas intervenções formativas abrangeram dirigentes e demais 

trabalhadores inseridos nas carreiras de técnico superior e de assistente técnico. 

 

 Primeiramente, são apresentadas as 24 intervenções formativas realizadas no contexto do 

Plano de Formação aprovado para 2021.  No final, são listadas as 5 ações de formação/ seminários 

realizados sem cofinanciamento do FSE e extra referido Plano de Formação para o ano em estudo. 

De registar que para cada formação é indicado o valor referente ao n.º de formandos (participantes) 

para os quais foram atribuídos Certificados de Formação Profissional.   

 

  

Plano de Formação 2021 

 

01. O RGPD na Administração Pública  
 

Formadora: Sandra Francisco 
            Data: 20/07 e 21/07/2021 
            Participantes: 50 
            Carga horária: 14 horas 
            Destinatários: Nível V e VI 
            Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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02. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo  Interno  

   Formador: António Pais 
            Data: 07, 09, 14 e 16/09/2021 
            Participantes: 26 
            Carga horária: 24 horas 
            Destinatários: Nível V e VI 
            Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
03. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-  

                       Formadora: Sandra Francisco 
          Data: 13 - 15/09/2021 
          Participantes: 29 
          Carga horária: 21 horas 
          Destinatários: Nível V e VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 

04. LTFP: Regime de Férias,  Faltas e Licenças  

        Formadora: Sandra Francisco 
Data: 20 - 22/09/2021 
Participantes: 29 
Carga horária:  21 horas 
Destinatários: Nível I a IV 
Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
05. Código do Procedimento  Administrativo  

          Formadora: Alice Oliveira 
          Data: 27 - 30/09/2021 
          Participantes: 28 
          Carga horária: 28 horas 
          Destinatários: Nível V e VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle, Zoom 
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06. Regime Geral das Contraordenações  

          Formadora: Elionora Cardoso 
          Data: 27/09 - 30/09/2021   
          Participantes: 23 
          Carga horária: 28 horas 
          Destinatários: Nível V e VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
07. LTFP: Processo Disciplinar  

          Formadora: Sandra Francisco 
          Data:  06/10 - 08/10/2021  
          Participantes: 24 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 

08. Recrutamento de Pessoas na Administração Pública  

          Formadora: Margarida Segurado 
          Data: 07, 08, 13 e 14/10/2021 
          Participantes: 25 
          Carga horária: 28 horas 
          Destinatários: Nível V e VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
09. Segurança, Higiene e  Saúde no Trabalho  

 
          Formadora: Lídia Andrade 
          Data: 11, 13 e 15/10/2021 
          Participantes: 27 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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10. Relações Interpessoais -1ª ação-  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 25, 27, 28 e 29/10/2021 
          Participantes:  23 
          Carga horária: 30 horas  

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 

 
 

11. Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos -1ª ação-  
 

          Formadora: Elionora Cardoso 
          Data: 25 - 27/10/2021 
          Participantes: 27 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 

 
12.  Regime de Pensões dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas  

 

          Formadora: Sandra Francisco 
          Data: 02 - 04/11/2021 
          Participantes: 26 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
                       Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

13. Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais -1ª ação-  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 03 - 05/11/2021  
          Participantes: 29 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível I a VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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14. Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação-  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 08, 10 e 12/11/2021 
          Participantes: 21 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 

15. Legística: Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos  
 

          Formador: António Delicado 
          Data: 08, 12, 15, 19/11/2021 
          Participantes: 17 
          Carga horária: 28 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
                       Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 

16. Desenvolver a Inteligência Emocional  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 15, 17 e 19/11/2021 
          Participantes: 27 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 

17. Regime de parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção 
  

          Formadora: Sandra Francisco 
          Data: 18 e 19/11/2021 
          Participantes: 21 
          Carga horária: 14 horas 

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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18. Técnicas de Atendimento ao Público - 2ª ação- 

 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 22, 24 e 26/11/2021   
          Participantes: 22 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 

 

 

19. Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos -2ª ação-  
 

          Formadora: Elionora Cardoso 
          Data: 22 - 24/11/2021 
          Participantes: 26 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 

20.  Liderança e Gestão de Equipas  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 29 a 30/11 e 02/12/2021 
          Participantes: 21 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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21.  RECALENDARIZADO PARA 2022:  Regime da Contratação Pública - Execução de 
Contratos  12 

 

          Formadora: Elionora Cardoso 
          Data: 29/11, 30/11, 02/12 e 03/12/2021   
          Participantes: ------ 
          Carga horária: 28 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 

22. Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na RAM  
 

          Formadora: Margarida Segurado 
          Data: 02, 03, 09, 10/12/2021 
          Participantes: 24 
          Carga horária: 28 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 

 
 

23.  Relações Interpessoais -2ª ação-   
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 06, 07, 09, 10/12/2021 
          Participantes: 20 
          Carga horária: 30 horas 

      Destinatários: Nível I a IV 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Esta formação foi reagendada pela DRAPMA, em articulação com a entidade formadora contratada (DTIM,) tendo se realizado no período de 14 a 17/02/2022. Após 

serem envidados todos os esforços para que, dentro do possível, fossem mantidas as inscrições dos trabalhadores que haviam sido efetuadas no ano transato pelos 
respetivos serviços, registamos que foram abrangidos/ inscritos 31 formandos, dos quais 29 tiveram direito a Certificado de Frequência de Formação Profissional emitido 
pela DRAPMA.  

mailto:drapma@madeira.gov.pt
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24.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação-  

 

          Formadora: Sandra Francisco 
          Data: 13-15/12/2021 
          Participantes: 21 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível V e VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 

25.  Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais -2ª ação-  
 

          Formadora: Verónica Faria 
          Data: 13-15/12/2021 
          Participantes: 19 
          Carga horária: 21 horas 

      Destinatários: Nível I a VI 
      Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
 

Ações de Formação/ Seminários extra Plano de Formação 2021  

• Formação não cofinanciada pelo FSE 

 

01. As Medidas Especiais e as Alterações ao Código dos Contratos Públicos, Lei 
30/2021 

 
Formador: Fernando Batista 

            Data: 15/07/2021 
            Participantes: 57 
            Carga horária: 3, 5 horas 
            Destinatários: Nível V e VI 
            Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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02. Marketing em Serviços Públicos  

    Formador: Marcelo Adrián Moriconi Bezerra 
            Data: 04, 06, 07 e 08/10/2021 
            Participantes: 17 
            Carga horária: 14 horas 
            Destinatários: Nível I a VI 
            Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
03. Marketing Digital 

                       Formador: Emanuel David Mestre Gonçalves 
          Data: 04, 06, 07 e 08/10/2021 
          Participantes: 18 
          Carga horária: 14 horas 
          Destinatários: Nível I a VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 
 

04. Estratégia e Planeamento de Marketing 

        Formadora: Mónica Montes Mendes Rocha Ferreira 
Data: 15 a 18/11/2021 
Participantes: 11 
Carga horária:  14 horas 
Destinatários: Nível I a VI 
Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
 

 
05.  Gestão de Projetos – Casos de Estudo, Boas Práticas e Standards  

          Formador: Pedro João Dionísio da Engrácia 
          Data: de 15 a 19/11/2021 e a 22/11/2021 
          Participantes: 14 
          Carga horária: 21 horas 
          Destinatários: Nível V e VI 
          Plataforma para formação à distância: Moodle; Zoom 
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*Média Formação 

(Avaliação Global da 

Formação)

Média 

Logística

4,7 4,6

4,5 4,5

4,6 4,5

4,8 4,5

4,7 4,5

4,6 4,7

4,8 4,7

4,1 4,5

4,1 4,3

4,8 4,4

4,2 4,1

4,6 4,2

4,9 4,7

5,0 4,8

4,8 4,7

4,44,84,8

4,8

4,6

4,9

4,9 4,6 4,8 4,7 4,6

4,0 4,4 4,1 4,2 4,0

4,9

4,54,1

4,4

FORMADOR

Articulação entre 

Temas 

4,3

4,4

4,5

4,6

6. Regime Geral das Contraordenações (27/09 - 30/09/2021 - 28 horas)

7. LTFP: Processo Disciplinar (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas)
4,7

4,84,6 4,6

4,8

4,6

4,7

4,64,5

4,8

4,94,64,64,5

Formadores
Avaliação Global da 

Logística(Formandos)

4,7

4,8 4,8

4,7

4,6

4,5 4,8

5,0

4,6 4,4

4,6

4,4

4,8

4,5

4,3

4,4

4,5

4,4

Qualidade da 

Formação 

Processo de 

Inscrição

Apoio e 

Secretariado 

Instalações/ 

Equipamentos

  Relevância da 

Matéria    

FORMAÇÃO LOGÍSTICA

Anexo I. Avaliação das Ações de Formação/ Seminários pelos Formandos - Ações de formação organizadas em colaboração com a DTIM

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Governo Regional

Secretaria Regional das Finanças

DRAPMA -  Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

4,6

4,7

4,74,7

4,5

4,7

4,5

4,54,5

4,4

4,6

4,8

Avaliação Global 

da Formação
Ações de Formação / Seminários  (INA, GestLíder II e DTIM)

1. O RGPD na Administração Pública (20/07 e 21/07/2021 - 14 horas)

 Avaliação Global 

da Ação

Realidade da 

Administração Pública

4,7

4,6

4,6

4,8

4,7

4,4

4,5

4,3

4,7

5. Código do Procedimento  Administrativo (27 - 30/09/2021 - 28 horas)

2. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo  Interno 

(07, 09, 14 e 16/09/2021 - 24 horas)

3. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas)  

4. LTFP: Regime de Férias,  Faltas e Licenças (20 - 22/09/2021 - 21 horas)
4,7

4,8

4,8

4,7

4,5

4,5

4,7

4,7

4,6

4,4 4,5 4,5 4,3

4,3 4,5

14. Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 21 horas)

15. Legística: Preparação  Técnica e Redação de  Leis e Regulamentos (08, 12, 15, 

19/11/2021 - 28 horas)

8. Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 

28 horas)

9.  Segurança, Higiene e  Saúde no Trabalho (11, 13 e 15/10/2021 - 21 horas)

10. Relações Interpessoais -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 horas)

11. Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -1ª ação- (25 - 

27/10/2021 - 21 horas)

12. Regime de Pensões dos  Trabalhadores que exercem Funções Públicas (02 - 

04/11/2021 - 21 horas)

13. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 

horas)
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4,9

4,8
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_______

4,4

4,4

4,5

4,4

4,6

_______

4,3

4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,9

4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Valores Globais das Ações de Formação / Seminários 4,74,6 4,6 4,54,44,54,74,54,6

Média Geral Satisfação dos Formandos: 4,6

* Os valores obtidos neste parâmetro são resultantes da média obtida das respostas (avaliações) dadas pelos formandos às seguintes questões: avaliação global da ação; relevância da matéria, qualidade da formação, articulação entre temas, adequação à realidade da Adm. Pública  e avaliação global 

da formação.

4,84,5

4,5

4,6

4,0

4,5

22. Sistema Integrado de  Avaliação do Desempenho na RAM (02, 03, 09, 

10/12/2021 - 28 horas)

23.  Relações Interpessoais -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 - 30 horas)

24.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 

horas)

25. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 

horas)

16. Desenvolver a Inteligência Emocional (15, 17 e 19/11/2021 - 21 horas)

17. Regime de parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção (18 

e 19/11/2021 - 14 horas)

18. Técnicas de Atendimento ao Público -2ª ação- (22, 24 e 26/11/2021 - 21 horas)

19.  Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -2ª ação- (22 - 

24/11/2021 - 21 horas)

20. Liderança e Gestão de  Equipas (29 a 30/11 e 02/12/2021 - 21 horas)

21. Regime da Contratação  Pública - Execução de  Contratos (29/11, 30/11, 02/12 

e 03/12/2021 - 28 horas) - RECALENDARIZADO PARA 2022



Média Geral

4,0

4,6

4,0

4,1

4,9

5,0
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4,3

4,5
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4,1

4,9

5,0

4,4

4,8

4,1

4,9

Anexo II. Avaliação das Ações de Formação/Seminários (DTIM) pelos Formadores

DRAPMA -  Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

Secretaria Regional das Finanças

 Governo Regional

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

12. Regime de Pensões dos  Trabalhadores que exercem Funções Públicas (02 - 04/11/2021 - 21 horas)

13. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas)

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0 5,0

_____

5,0

4,0

5,0

5,0

_____

4,0

5,0

5,0

5,0

_____

5,0

4,04,04,0

5,0

4,0

4,0 5,0

5,0

_____

5,0

5,0

5,0 _____5,0

5,0

5,05,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4,0

5,0 5,0 5,0 5,0

4,0

5. Código do Procedimento  Administrativo (27 - 30/09/2021 - 28 horas)

6. Regime Geral das Contraordenações (27/09 - 30/09/2021 - 28 horas)

7. LTFP: Processo Disciplinar (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas)
5,0

8. Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 horas)

9.  Segurança, Higiene e  Saúde no Trabalho (11, 13 e 15/10/2021 - 21 horas)

10. Relações Interpessoais -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 horas)

11. Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -1ª ação- (25 - 27/10/2021 - 21 horas) 5,0

4,0 4,0 4,0

4,04,04,04,04,04,0

15. Legística: Preparação  Técnica e Redação de  Leis e Regulamentos (08, 12, 15, 19/11/2021 - 28 horas)

16. Desenvolver a Inteligência Emocional (15, 17 e 19/11/2021 - 21 horas)

17. Regime de parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção (18 e 19/11/2021 - 14 horas) 4,0 4,0 4,03,0 4,04,0

5,0

5,0_____

5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0_____3,03,04,0

FORMAÇÃO GRUPO DE FORMANDOS

5,0

Duração da AçãoAções de Formação/ Seminários (INA,GestLíder II, DTIM)

1. O RGPD na Administração Pública (20/07 e 21/07/2021 - 14 horas)

2. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo  Interno (07, 09, 14 e 16/09/2021 - 24 horas)

18. Técnicas de Atendimento ao Público (22, 24 e 26/11/2021 - 21 horas)

Objetivos

5,0

5,0

5,0

14. Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 21 horas)

3. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas)  5,0 5,0 4,0

5,05,05,04. LTFP: Regime de Férias,  Faltas e Licenças (20 - 22/09/2021 - 21 horas)

Cumprimento do Programa 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Conhecimentos*

3,0

4,0

5,0

3,0

5,0

3,0

3,0

3,0

Participação

4,0

4,0

4,05,0

4,0

4,0 4,0

4,04,0

4,0

3,0

5,0

Apoio de Recepção

4,0

Funções Exercidas**

3,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

3,0 4,0 4,0

4,04,0

5,0

4,04,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

_____

4,0

5,0

Interesse Evidenciado Secretariado do CursoEstímulos ***

5,0

5,0

5,0

Instalações

4,0

5,0

_____

  
LOGÍSTICA (ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICA)

 OrganizaçãoApoio Técnico

5,0

5,0

Meios Audiovisuais

4,04,0

4,0

5,0

_____

_____

5,0 5,0

5,0

5,05,05,05,0

5,0

4,04,0

5,0

4,05,0

5,05,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0 3,0

3,03,0

3,0 5,0 ____

5,0

5,0

5,0 5,05,0

5,0

3,0

5,0

5,0

4,0

5,0 4,0 5,0

4,0

5,0

4,0 4,0

4,0 5,0

5,0

5,05,0

4,0 4,0

5,0

4,0

5,0 4,0 _____4,0

4,04,0



5,0

4,9

______

4,6

5,0

4,0

5,0

4,6

Escala:

4- Muito Bom

20. Liderança e Gestão de  Equipas (29/11 - 02/12/2021 - 21 horas)

21. Regime da Contratação  Pública - Execução de  Contratos (29/11, 30/11, 02/12 e 03/12/2021 - 28 horas) -   

RECALENDARIZADO PARA 2022

22. Sistema Integrado de  Avaliação do Desempenho na RAM (02, 03, 09, 10/12/2021 - 28 horas)

24.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas)

25. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas)

5,05,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 _____ 5,0_____

4,04,0

5,05,0

4,0

_____

4,04,0

5,0

4,0

__________________

5,0 5,0 5,0 5,0

______

5,0_____

5,05,0

5,0

4,5 4,5 4,74,2 4,74,4 4,74,7

23.  Relações Interpessoais -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 - 30 horas)

4,1 4,7Média Global das Ações de Formação/ Seminários 5,0

__________________

3,0

5,0 4,8 4,2

19.  Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -2ª ação- (22 - 24/11/2021 - 21 horas)

5,0

5,0 5,0

4,0

______

4,04,0

5,0

5,0

4,0 3,05,05,0

5,0 5,0 5,0

3,0

5,0

____________

5,0 5,0 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,05,0

5,04,0

5,0

5,0 5,0

5,0

____________

4,0

5- Excelente

1- Insuficiente

2- Suficiente

(valor de menor satisfação)

 (valor de satisfação mais elevada)

** Homogeneidade do grupo relativamente às funções profissionais exercidas

* Homogeneidade do grupo quanto aos conhecimentos base

5,0

*** Estímulos e cooperação recebida para adequar a ação às expectativas de formação

5,0

5,0

4,0

5,0

______

3- Bom

5,05,0

_____

______

5,0



Métodos Técnicas

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo,  debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo e debates

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

Secretaria Regional das Finanças

Governo Regional

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

6. Regime Geral das Contraordenações (27/09 - 30/09/2021 - 28 horas)

Anexo III. Estratégia Pedagógica adoptada pelos Formadores nas Ações de Formação/Seminários (DTIM)

2. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo  Interno (07, 09, 14 e 16/09/2021 - 24 horas)

7. LTFP: Processo Disciplinar (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas)

3.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas) 

1. O RGPD na Administração Pública (20/07 e 21/07/2021 - 14 horas)

4. LTFP: Regime de Férias,  Faltas e Licenças (20 - 22/09/2021 - 21 horas)

5. Código do Procedimento  Administrativo (27 - 30/09/2021 - 28 horas)

Ações de Formação / Seminários (INA, GestLíder II e DTIM)

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

8. Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 horas)

9.  Segurança, Higiene e  Saúde no Trabalho (11, 13 e 15/10/2021 - 21 horas)

10. Relações Interpessoais -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 horas)

11. Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -1ª ação- (25 - 27/10/2021 - 21 horas)



expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

_________________________ _________________________

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de grupo, simulações, debates e estudo de casos

expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo trabalhos de individuais, trabalhos de grupo, debates e estudo de casos

18. Técnicas de Atendimento ao Público -2ª ação- (22, 24 e 26/11/2021 - 21 horas)

14. Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 21 horas)

15. Legística: Preparação  Técnica e Redação de  Leis e Regulamentos (08, 12, 15, 19/11/2021 - 28 horas)

16. Desenvolver a Inteligência Emocional (15, 17 e 19/11/2021 - 21 horas)

17. Regime de parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção (18 e 19/11/2021 - 14 horas)

13. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas)

25. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas)

19.  Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -2ª ação- (22 - 24/11/2021 - 21 horas)

20. Liderança e Gestão de  Equipas (29/11 - 02/12/2021 - 21 horas)

21. Regime da Contratação  Pública - Execução de  Contratos (29/11, 30/11, 02/12 e 03/12/2021 - 28 horas) - RECALENDARIZADO 

PARA 2022

22. Sistema Integrado de  Avaliação do Desempenho na RAM (02, 03, 09, 10/12/2021 - 28 horas)

23.  Relações Interpessoais -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 - 30 horas)

24.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas)

12. Regime de Pensões dos  Trabalhadores que exercem Funções Públicas (02 - 04/11/2021 - 21 horas)



 

Formandos* Questionários Respostas**

53 26 49%

30 12 40%

30 15 50%

29 13 45%

28 11 43%

25 13 52%

24 14 58%

29 15 52%

29 15 52%

25 14 56%

29 14 48%

26 11 42%

29 10 34%

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças

 DRAPMA -  Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

 Anexo IV. Avaliação da Eficácia das Ações de Formação/Seminários 

3,6

3,2

3,6

3,7

13. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -1ª ação- (03 - 05/11/2021 - 21 horas) 3,8

3,5

3,6

3,5

3,1

3,5

3,7

3,4

3,7

3,7

3,5

3,9

Avaliação da Ação de Formação/Seminário

9. Segurança, Higiene e  Saúde no Trabalho (11, 13 e 15/10/2021 - 21 horas)

3,3

3,4

3,8

3,8

3,6

3,7 3,2

1,7

3,7

3,8

3,8

3,7

Ações de Formação/ Seminários Objetivos Previstos***

3,7

3,7

1. O RGPD na Administração Pública (20/07 e 21/07/2021 - 14 horas)

2. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo  Interno (07, 09, 14 e 16/09/2021 - 24 horas)

3. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -1ª ação-(13 - 15/09/2021 - 21 horas)  

3,5

3,8

12. Regime de Pensões dos  Trabalhadores que exercem Funções Públicas (02 - 04/11/2021 - 21 horas)

3,511. Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -1ª ação- (25 - 27/10/2021 - 21 horas)

3,7

3,64. LTFP: Regime de Férias,  Faltas e Licenças (20 - 22/09/2021 - 21 horas)

5. Código do Procedimento  Administrativo (27 - 30/09/2021 - 28 horas)

6. Regime Geral das Contraordenações (27/09 - 30/09/2021 - 28 horas) 0,9

3,9

3,3

10. Relações Interpessoais -1ª ação- (25, 27, 28 e 29/10/2021 - 30 horas)

4,0

3,7

4,04,0

3,9

Aplicação de Conhecimentos Adquiridos**** 

3,7

2,53,43,3

7. LTFP: Processo Disciplinar (06/10 - 08/10/2021 - 21 horas)

8. Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (07, 08, 13 e 14/10/2021 - 28 horas)

3,4

3,7 4,0

Média - Avaliação da Eficácia

3,6

3,8



22 9 41%

29 11 38%

29 14 48%

22 12 55%

22 9 41%

29 11 38%

23 7 30%

_____ _____ _____

28 9 32%

20 12 60%

24 10 42%

21 12 57%

655 299 46%

** Percentagens de respostas obtidas em relação ao nº de formandos inscritos as ações de formação/ seminários.

*** Este parâmetro avalia até que ponto os objectivos inicialmente previstos foram atingidos pelos formandos.

**** Valores calculados mediante a  percentagem de respostas positivas obtidas face à percentagem do nº de questionários preenchidos pelos formandos.

* Estes valores reportam-se aos formandos inscritos nas ações ações de formação/ seminários, incluindo assim os reprovados e os desistentes e excluindo os que não compareceram.

3,9

3,5

3,7

3,8

3,7

3,3

3,8

3,6

3,5

3,9

3,8

3,7

3,6

3,63,4

4,03,8

3,7 3,8

3,9

Valores Globais

3,9

3,7

19. Regime da Contratação  Pública - Formação de  Contratos -2ª ação- (22 - 24/11/2021 - 21 horas) 3,8

25. Gestão de Conflitos e  Relações Interpessoais -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas) 3,8

_____

22. Sistema Integrado de  Avaliação do Desempenho na RAM (02, 03, 09, 10/12/2021 - 28 horas)

3,6

24.  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas -2ª ação- (13-15/12/2021 - 21 horas)

3,9 4,0

14. Técnicas de Atendimento ao Público -1ª ação- (08, 10 e 12/11/2021 - 21 horas)

15. Legística: Preparação  Técnica e Redação de  Leis e Regulamentos (08, 12, 15, 19/11/2021 - 28 horas) 2,5

3,8

3,6

3,8

23. Relações Interpessoais -2ª ação- (06, 07, 09, 10/12/2021 - 30 horas)

4,0

3,5

3,7

3,6

20. Liderança e Gestão de  Equipas (29/11 - 02/12/2021 - 21 horas)

21. Regime da Contratação  Pública - Execução de  Contratos (29/11, 30/11, 02/12 e 03/12/2021 - 28 horas) - RECALENDARIZADO PARA 

2022

16. Desenvolver a Inteligência Emocional (15, 17 e 19/11/2021 - 21 horas)

17. Regime de parentalidade: Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção (18 e 19/11/2021 - 14 horas)

18. Técnicas de Atendimento ao Público (22, 24 e 26/11/2021 - 21 horas)

Escala:

3 - Bom

4 - Muito Bom (valor de eficácia mais elevado)

_____

1 - Insuficiente (valor de menor eficácia)

2 - Suficiente

4,0

_____

3,4 3,6

3,1

4,03,9

_____

3,7

3,7

3,8

2,7

3,7

4,0

3,9


