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Capítulo I Introdução 

Introdução 
 

1. Apresentação  
  

A DRAPMA  
 

A Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

(DRAPMA) é o órgão executivo da administração direta do Governo Regional, 

dependente da Secretaria Regional das Finanças (SRF), a quem compete prosseguir as 

atribuições relativas ao setor da Administração Pública, nomeadamente:  

  

• Apoiar a definição de políticas para a administração pública regional nos domínios 

da organização de serviços e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos 

recursos humanos;  

• Promover a harmonização jurídica naquelas áreas;  

• Assegurar a informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a 

avaliação da sua execução;  

• Assegurar a qualificação dos recursos humanos e a modernização administrativa 

da administração pública regional;  

• Coordenar o departamento do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira;  

• Apoiar em matéria de recursos humanos em âmbito estratégico e de definição de 

políticas «macro», aplicáveis de forma transversal e harmonizada à administração 

pública regional autónoma;  

• Conceder passaportes comuns, bem como conceder e emitir passaportes 

temporários, com possibilidade de delegação e subdelegação, nos termos da lei; 

• Assegurar o apoio à mobilidade em contexto regional (Inter Ilhas), assim como 

operacionalizar o apoio de tesouraria aos passageiros estudantes no pagamento 

das viagens aéreas, por via de protocolos realizados com as agências de viagens. 

Importa ainda referir que, à data da elaboração do presente plano, atenta a publicação da 

Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 259/2022, de 22 de abril, que aprovou 

a proposta de Decreto Legislativo Regional que cria a Agência de Inovação e 

Modernização da Região Autónoma da Madeira, IP-RAM, organismo que irá assumir a 

totalidade das atribuições do Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão e receber ainda as 

atuais competências da DRAPMA em matéria de modernização administrativa e 

mobilidade, perspetiva-se que as competências, projetos, indicadores, metas, objetivos, 

estruturas e recursos humanos, financeiros e materiais da DRAPMA na área da 

modernização administrativa,  bem como no âmbito do Programa Estudante InsuLar e no 

subsídio social de mobilidade do transporte marítimo com o Porto Santo, aqui 

seguidamente referidos, serão futuramente assumidos por essa entidade a constituir.  
 

Missão   
  
Conceção e promoção de medidas conducentes à harmonização jurídica e inovação nos 

serviços da Administração Pública Regional, qualificação dos respetivos recursos 

humanos, contribuindo para uma administração moderna, dinâmica e transparente. 
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Visão  
  

A DRAPMA pretende assumir-se como centro de conhecimento e referência na 

qualificação, modernização e inovação da Administração Pública Regional.  
  

Política da Qualidade  
  

• Satisfazer as expectativas dos Clientes, garantindo o cumprimento integral da 

legislação aplicável;  

• Investir no desenvolvimento dos colaboradores, reforçando as suas competências, 

fomentando o espírito de equipa e a focalização na Qualidade e no Cliente;  

• Inovar e Modernizar de modo a melhorar continuamente os serviços prestados;   

• Desenvolver parcerias entre os Serviços da Administração Pública Regional e 

destes com as Partes Interessadas relevantes;  

• Medir e desenvolver a performance nos vários domínios da sua atividade;  

• Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.  
 

Atribuições  
 

a) Apoiar a definição das políticas transversais para a administração pública regional 

respeitantes à organização e gestão dos recursos humanos;   

b) Coordenar e promover a execução e implementação das medidas de política de 

organização, gestão e racionalização de recursos humanos definidas para a 

administração pública regional;  

c) Assegurar a divulgação e dinamização das medidas adotadas na prossecução das 

atribuições constantes das alíneas a) e b) e contribuir para a avaliação da sua 

execução; 

d) Gerir a bolsa de emprego público da Região Autónoma da Madeira (BEP-RAM);  

e) Prestar apoio e colaboração na gestão do Sistema de Informação e Base de Dados 

dos Trabalhadores das Entidades Públicas Regionais (SITEPR), em ambos os 

casos, em articulação com a Direção Regional de Informática;  

f) Apoiar tecnicamente o Secretário Regional das Finanças em matéria de relações 

coletivas de trabalho na administração pública regional;  

g) Pronunciar-se sobre as estruturas orgânicas, mapas e carreiras de pessoal e 

respetivas alterações de todos os departamentos sob tutela ou jurisdição do 

Governo Regional;  

h) Prestar o apoio técnico-jurídico solicitado pelos serviços da administração pública 

regional e pelas autarquias locais da Região;  

i) Emitir parecer sobre projetos de diplomas que versem matéria das suas 

atribuições;  

j) Realizar estudos no domínio das suas atribuições, propondo as medidas adequadas 

e elaborando os correspondentes projetos de diplomas;  

k) Planear, coordenar e promover a execução da formação profissional destinada à 

capacitação e qualificação dos recursos humanos da administração pública 

regional e local;  

l) Realizar o processo atinente à concessão do passaporte eletrónico português (PEP) 

comum, especial e temporário na Região;  
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m) Promover a implementação de medidas que potenciem a modernização 

administrativa no âmbito da organização e gestão dos serviços da administração 

pública regional;  

n) Contribuir para a definição das linhas estratégicas e das políticas gerais 

relacionadas com a administração eletrónica, a simplificação administrativa e a 

distribuição de serviços públicos, incluindo a interoperabilidade na Administração 

Pública;  

o) Promover a modernização da prestação e distribuição de serviços públicos 

orientados para a satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas;  

p) Dinamizar, através do Gabinete para a Modernização Administrativa, a execução 

e revisão do Programa de Modernização Administrativa (APR 2.0), aprovado pela 

Resolução n.º 328/2017, de 22 de maio;  

q) Efetuar a coordenação geral e a definição das estratégias de evolução do portal 

SIMplifica, em matéria de conteúdos, gestão do catálogo de serviços eletrónicos 

nele disponibilizados e serviços de help-desk à sua utilização;  

r) Efetuar, em articulação e com o suporte da Direção Regional de Informática, a 

gestão técnica do portal SIMplifica;  

s) Propor a criação e dirigir equipas de projeto, de natureza transitória e 

interdepartamental, para concretização, desenvolvimento e avaliação de ações de 

modernização e da simplificação administrativa;  

t) Organizar o registo das associações cuja constituição e estatutos sejam 

comunicados ao Governo Regional ao abrigo do n.º 2 do artigo 168.º do Código 

Civil;  

u) Assegurar a representação interna e estabelecer relações de cooperação no âmbito 

das suas atribuições com outras entidades;  

v) Emitir parecer prévio e acompanhar os projetos em matéria de investimento 

público (PIDDAR), no contexto da modernização e simplificação administrativa;  

w) Promover e executar as atividades inerentes ao funcionamento do Jornal Oficial 

da Região Autónoma da Madeira (JORAM);  

x) Dinamizar e coordenar a implementação do Orçamento Participativo da Região 

Autónoma da Madeira; 

y) Relacionar-se com as entidades gestoras das tecnologias de informação, que 

suportam a atribuição de subsídios, propondo melhorias e alterações com objetivo 

de prestar um serviço aos utentes cada vez mais célere e eficiente;  

z) Relacionar-se com entidades terceiras, tais como as agências de viagens e 

entidades pagadoras do subsídio, e estudantes, envolvidos no programa Estudante 

Insular. 
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2. Organograma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Legislação aplicável  
  

Decreto Regulamentar Regional n.º 38/2020/M, de 18 de junho, que aprova a Orgânica 

da Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa;  

 

Portaria n.º 285/2020, de 29 de junho, aprova a organização interna da Direção Regional 

da Administração Pública e da Modernização Administrativa abreviadamente designada 

por DRAPMA;  

 

Despacho n.º 244/2020, que aprova a unidade orgânica flexível da Direção Regional da 

Administração Pública e da Modernização Administrativa e respetivas atribuições;  

 

Despacho n.º 38/2021, de 26 de janeiro, que procede ao enquadramento das áreas de 

coordenação e chefias administrativas da Direção Regional da Administração Pública e 

da Modernização Administrativa. 

 

Decreto Regulamentar Regional 13/2021/M, de 16 de novembro, que aprova a orgânica 

da Secretaria Regional das Finanças e incorpora na DRAPMA as competências no âmbito 

do Subsídio Social de Mobilidade e do programa Estudante InsuLar.  

Diretor 

Regional 
 

 

 

 

Gabinete de 

Apoio Geral 

 

Gabinete para a Modernização 

Administrativa 

Conselho  

da Qualidade 

 

Gabinete do Jornal Oficial da 
Região Autónoma da Madeira 

Gabinete  

de Apoio Jurídico 

Gabinete de  

Gestão Financeira, Planeamento 

e Relação com os Clientes 

Secretariado Núcleo de Aprovisionamento  

e Pessoal 

Núcleo de Expediente e 

Arquivo 

Núcleo de Formação 

Profissional 

Departamento de 

Passaportes 

 

Direção de Serviços  

de Mobilidade 

 
 

Divisão da Gestão e Coordenação do 

Subsídio Social de Mobilidade de 

Porto Santo 
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4. Ambiente interno e externo (Lista de Partes Interessadas)  
  

Na prossecução das suas atribuições, a DRAPMA opera internamente numa ótica de 

flexibilidade, havendo um relacionamento de caráter informal, de proatividade e de 

colaboração entre hierarquias, estruturas e diversas unidades orgânicas, no âmbito das 

respetivas competências. 

 

Encontram-se identificadas as seguintes partes interessadas da DRAPMA e classificadas 

de acordo a sua relevância:  

 

1 Cidadãos      

1 Funcionários públicos     

1 Colaboradores da Direção Regional    

1 Tutela: Secretaria Regional das Finanças    

1 Organismos diversos do Governo Regional   

1 Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM)   

1 Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA)  
1 Instituto para a Qualificação, IP-RAM    

1 Sindicatos da Função Pública    

1 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)   

1 Instituto Nacional de Administração, I.P. (INA)   

1 Universidade da Madeira (UMa)    

1 Direção Regional de Informática (DRI)    

1 Direção Regional do Património (DRPA)   

1 Entidades Formadoras     

2 Autarquias Locais da Região     

2 Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) 

2 Secretaria de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa 

2 Associação Portuguesa de Certificação (APCER)  
2 RIAC – Rede Integrada de Apoio ao Cidadão Açores  
3 Secretaria de Estado da Administração Pública   

3 Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL)   

3 Instituto Português da Qualidade (IPQ)    

3 Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ)   
 

Escala de Relevância  
   

1 Muito Relevante   

2 Relevante   

3 Marginalmente Relevante 

  

Notar que anualmente o Conselho da Qualidade da DRAPMA identifica e realiza a 

caracterização das necessidades e espectativas de todas as partes interessadas relevantes, 

bem como enumera as correspondentes ações, análise essa consubstanciada em 

documento específico. 
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5. Questões Internas e Externas Relevantes  
  

São consideradas questões externas relevantes da Direção Regional nas áreas da 

legislação, tecnologia, mercado, concorrência, economia, fornecedores, meio ambiente e 

política:   
                          

▪ Evolução da produção legislativa relativa à Administração Pública.  
▪ Formação dos colaboradores.               
▪ Condicionamento do Aeroporto da Madeira.         

▪ Conhecimento tardio de medidas legislativas da Administração Central.     
▪ Pandemia.  
▪ Oportunidade de impulsionar a modernização na Administração Pública da RAM.  

       

São também consideradas questões internas relevantes no âmbito das competências, 
infraestruturas e condições de trabalho:  
              

▪ Condições logísticas para a formação (nomeadamente condições físicas das salas 

e limitação do n.º de pessoas por sala). 

▪ Contratualização de salas existentes no mercado ou das próprias empresas de 

formação / disseminação da formação à distância. 

▪ Norma ISO 9001:2015.             

▪ Formação de auditores internos.          
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6. Análise de Riscos  
  

Foram identificados os seguintes riscos da DRAPMA e classificados de acordo a sua 

severidade e probabilidade de ocorrência:  
  

 

 

Escala de Severidade do Risco  

    

    

 Probabilidade de Ocorrência do Risco  
    

1  Extremamente Remota  

2  Remota  

3  Improvável  

4  Provável  

5  Muito Provável  

  

Referir adicionalmente que, por recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), aos diversos serviços da Administração Pública que gerem dinheiros, valores ou 

património públicos, a DRAPMA possui também um Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, genericamente considerados como possuindo escassa 

probabilidade de ocorrência, sendo regularmente ajustado, bem como anualmente é 

elaborando o respetivo relatório, que constitui um referencial normativo e de valores pelo 

qual se pauta a ação quotidiana dos dirigentes e colaboradores. 

Baixo a Elevado Baixo a Elevado Plano de Ações

Identificação do Risco
Severidade do 

Risco

Probabilidade 

do Risco
Área de Atuação Procedimento Ações a Realizar e Recursos

1. Mercado formativo limitado. 1 4 Formação PSQ 08
Tentar aumentar o número de fornecedores externos consultando 

outras entidades.

2. Favorecimento de prestadores ou fornecedores. 1 1 Formação PSQ 08

Observação das regras de Contratação Pública. Realização de 

concurso. Elaboração, divulgação e cumprimento do Plano e Relatório 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DRAPMA.

3. Não realização de formação. 4 1 Formação PSQ 08 Lançamento de concursos de forma atempada.

4.
Condições meteorológicas que poderão impedir a 

entrega atempada dos PEP.

Risco impossível 

de controlar.
3 3 Passaportes PSQ 07 Troca de emails com SEF e INCM.

5. Greves.
Risco impossível 

de controlar.
3 3 Passaportes PSQ 07 Troca de emails com SEF, INCM e CTT.

6.
Fornecedor único INCM (monopólio de emissão 

dos PEP).

Risco impossível 

de controlar.
3 5 Passaportes PSQ 07

Elaboração, divulgação e cumprimento do Plano e Relatório de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DRAPMA

7. Avaria de equipamento de concessão dos PEP. 4 3 Passaportes PSQ 07
Troca de emails com INCM, pedido de assistência técnica à Vision 

Box e Alerta aos cidadãos. 

8. Erros ou falhas na emissão dos PEP.
Risco impossível 

de controlar.
1 1 Passaportes PSQ 07

Troca de emails com SEF e INCM para esclarecimentos e devolução 

do PEP. Elaboração, divulgação e cumprimento do Plano e Relatório 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DRAPMA.

9.
Atrasos na prestação de serviços de 

consultadoria jurídica.
1 1 Consultadoria Jurídica PSQ 06

Controlo de prazos através do iDok e impresso próprio de 

monitorização.

10. Informações jurídicas incorretas. 1 1 Consultadoria Jurídica PSQ 06 Existência de diversos níveis hierárquicos de controlo e revisão.

11. Favorecimento de prestadores ou fornecedores. 1 1 Aprovisionamento PSQ 04

Opção maioritária/preferencial da aquisição à DRP e à DRI 

(organismo público). Elaboração, divulgação e cumprimento do Plano 

e Relatório de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da 

DRAPMA.

12. Fornecedores únicos.
Risco impossível 

de controlar.
1 5 Aprovisionamento PSQ 04

Impossível controlar. Opção maioritária da aquisição à DRP e à DRI  

(organismo público). Elaboração, divulgação e cumprimento do Plano 

e Relatório de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da 

DRAPMA.

13. Pandemia
Risco impossível 

de controlar.
4 4 Todos Todos

Plano de Contingência: Medidas de proteção individual e coletiva; 

Teletrabalho; Ajuste no atendimento e horário presencial.

14. Não cumprimento do depósito legal 1 1 JORAM -
Socorrer de outros serviços por forma a que o depósito legal seja 

cumprido.

15. Não haver orçamentação da publicação 1 1 JORAM -
Mecanismo já implementado que não permite avançar para o próxima 

etapa se este critério não se encontrar concluído.

16. Não publicação do JORAM 5 2 JORAM - Pedido de assistência e troca de emails com a DRI.

1  Desprezível  

2  Marginal  

3  Aceitável  

4  Crítica  

5  Catastrófica  
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7. Metodologia utilizada na elaboração do plano de atividades  
  

A elaboração do presente Plano de Atividades para o ano de 2022, bem como os objetivos, 

metas e indicadores constantes do QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização da 

DRAPMA, não obstante possíveis e previsíveis revisões futuras, pelas razões atrás 

indicadas, tiveram por base o Programa de Governo, no que concerne ao setor da 

administração pública e da modernização administrativa; bem como a reunião anual do 

Conselho da Qualidade da DRAPMA, realizada a 3 de dezembro de 2020, tendo sido 

posteriormente aprovados pelo Secretário Regional das Finanças do Governo Regional, 

no final de janeiro de 2022. 
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Capítulo II Objetivos e Es tratég ia 

Objetivos e Estratégia 
 

1. Objetivos Estratégicos 

 

A DRAPMA tem, em 2022, a seguinte orientação para a prossecução da sua atividade: 

 

Objetivo Estratégico 1 

Assegurar a elevada satisfação dos cidadãos/clientes e stakeholders; 

 

Objetivo Estratégico 2                                                                                                                                                                                        

Reforçar as competências dos colaboradores da Administração Pública Regional;     

 

Objetivo Estratégico 3                                                                                                                                                                                         

Garantir o apoio técnico-jurídico na área de recursos humanos e de organização de 

serviços da Administração Pública Regional; 

 

Objetivo Estratégico 4                                                                                                                                                                                        

Promover a modernização e simplificação administrativa. 

 

 

2. Estratégia 

 

Tendo por base o caminho percorrido em anos anteriores, a DRAPMA contará em 2022 

com os seguintes objetivos estratégicos: assegurar a elevada satisfação dos 

cidadãos/clientes e stakeholders; reforçar as competências dos colaboradores; prestar 

apoio técnico jurídico na área dos recursos humanos e da organização de serviços da 

Administração Pública Regional; promover a modernização e simplificação 

administrativa. 

 

Assim sendo, pretende-se que a Direção Regional continue a potenciar uma cultura de 

administração pública orientada para a prestação de serviços de qualidade para as 

entidades públicas, cidadãos e empresas, assumindo-se como referência na administração 

pública regional, como é expresso na sua própria Visão. 

 

Com esse intuito, procurará uma maior aproximação das partes interessadas, analisado as 

suas necessidades e expectativas, auscultando regularmente, como tem sido hábito, os 

cidadãos/clientes do serviço de passaportes da Loja do Cidadão, a área de apoio técnico-

jurídico, da formação profissional, bem como dos seus próprios colaboradores. 

 

No âmbito do apoio técnico-jurídico na área de recursos humanos e de organização de 

serviços da Administração Pública Regional assegurar-se-á a emissão de pareceres, com 

celeridade e assertividade, implementando uma maior divulgação dos entendimentos 

produzidos, visando garantir a harmonização jurídica e procedimental em todos os 

organismos.  
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Relativamente à qualificação dos recursos humanos da Administração Pública Regional, 

onde se inclui também os do setor empresarial regional e da administração local, pretende-

se realizar ações de formação, com um abrangente elenco formativo, nomeadamente nas 

áreas do direito, gestão, formação para dirigentes e desenvolvimento pessoal. Sendo a 

modernização e simplificação administrativa medida prioritária deste XIII Governo 

Regional, aliada à transição digital, área chave do novo quadro do Plano de Recuperação 

e Resiliência, será também ministrada formação específica nesta área.  

 

Adicionalmente, no âmbito da Modernização Administrativa, que se prevê que seja 

futuramente assumida pela Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma 

da Madeira, IP-RAM, a DRAPMA procurará dinamizar a implementação do Programa 

de Modernização Administrativa da Administração Pública da Região Autonomia da 

Madeira (APR 2.0), nomeadamente no que concerne ao SIMplifica, Portal de Serviços do 

Governo Regional, que conta atualmente com 42 serviços e 82.609 utilizadores 

registados, através da linha de apoio do Governo Regional Contact Center 800 29 90 90, 

que obteve em 2021 8.981 contactos, bem como delinear a estratégia de criação dos 

futuros postos móveis de atendimento ao cidadão.  

 

Tendo sido a DRAPMA, em 2021, mais uma vez incumbida pela tutela da 

operacionalização e implementação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da 

Madeira (OPRAM), segunda edição que se iniciou em 2021 e se prolongara até 2022, 

proceder-se-á  assim à coordenação das fases B, C, D e E, respetivamente: análise técnica 

das antepropostas, publicação das listas provisórias, votação, apresentação pública das 

propostas vencedoras. 

 

3. Atividades a Desenvolver 

 

3.1. Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira 
 

Face às atribuições do Gabinete do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira 

(JORAM), previstas no art.º 3.º do Despacho n.º 244/2020, para o ano de 2022, esta 

unidade orgânica desenvolverá as seguintes atividades: 
 

▪ Aceitar os pedidos de publicação, nos termos legais; 

▪ Compilar e publicar toda a legislação que disso careça; 

▪ Assegurar a disponibilização do Jornal Oficial, em versão eletrónica de acesso 

universal e gratuito; 

▪ Coordenar, em articulação com o Gabinete para a Modernização Administrativa 

(GMA), o Portal da Transparência e Dados Abertos do Governo Regional; 

▪ Coordenar, em articulação com o GMA, as validações necessárias para o 

processamento dos pedidos no sistema de concessão de atributos profissionais 

associado à assinatura digital do cartão do cidadão; 

▪ Implementar, coordenar e gerir a nova plataforma de submissão de atos sujeitos a 

publicação no JORAM; 

▪ Implementar uma nova imagem gráfica, um novo layout e funcionalidades do site 

do JORAM; 

▪ Contribuir para manter e monitorizar o tempo médio de resposta às solicitações 

de publicações colocadas pelos clientes do JORAM, de acordo com o previsto no 

BSC/2022. 
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3.2. Apoio Jurídico 
 

Tendo em conta as atribuições do Gabinete de Apoio  Jurídico (GAJ), previstas no art. 4.º 

do Despacho n.º 244/2020, de 30/06, para o ano de 2022, esta unidade orgânica propõe a 

prossecução das seguintes atividades: 

 

Apoio técnico-jurídico 

 

▪ Emitir pareceres técnico-jurídicos relativos aos regimes de emprego público, 

organização de serviços e condições de trabalho dos recursos humanos dos 

serviços e organismos da administração regional autónoma; 

▪ Prosseguir medidas e ou informação harmonizadora da aplicação do regime de 

avaliação do desempenho a trabalhadores e serviços; 

▪ Contribuir para manter a qualidade da informação prestada de acordo com os 

níveis de satisfação fixados no BSC/2022; 

▪ Propor e apoiar a preparação e divulgação, na sua área, de entendimentos aos 

serviços, sobre matérias gerais das atribuições do GAJ, nomeadamente, circulares, 

FAQ e divulgação de pareceres; 

▪ Contribuir para manter e monitorizar a celeridade do tempo de informação, de 

acordo com o previsto  no BSC/2022. 

 

Legislação 

 

▪ Apresentação de propostas de diplomas relativos a normativos nacionais que 

careçam de adaptação à Administração Regional Autónoma; 

▪ Revisão de diplomas específicos da RAM na área da Administração Pública que   

possam, no âmbito de processos de revisão dos regimes vigentes, contribuir para 

maior clarificação na sua aplicação, para simplificação de procedimentos ou 

concatenação de regimes atualmente dispersos e avulsos; 

▪ Apresentação de propostas que contribuam para, no respeito das limitações da 

legislação em vigor, criar melhores condições para os trabalhaodres em funções 

públicas na Administração Regional Autónoma.  

 

No âmbito do SGQ/DRAPMA 

 

▪ Contribuir para a correta aplicação e melhoria do SGQ, através da monitorização 

das atividades a cargo do GAJ e garantir a inexistência de não conformidades no 

sistema, no âmbito da intervenção desta unidade orgânica flexível. 

 

BEP-RAM 

 

▪ Apoiar a equipa de help-desk da DRAPMA; 

▪ Contribuir para o aumento do número de utilizadores da BEP-RAM; 

▪ Acompanhamento de resultados. 

 

 

Balanços Sociais 

 

▪ Apuramento dos Recursos Humanos da administração regional, face aos dados 

constantes dos balanços sociais enviados à DRAPMA. 
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3.3. Gestão Financeira, Planeamento e Relação com os Clientes 

 

Face às atribuições do Gabinete de Gestão Financeira, Planeamento e Relação com os 

Clientes (GGFP), previstas no artigo 5.º do Despacho n.º 244/2020, serão desenvolvidas, 

em 2022, as seguintes atividades: 

 

Gestão Financeira 

 

▪ Elaborar a proposta anual de orçamento de funcionamento da DRAPMA; 

▪ Elaborar a proposta anual de PIDDAR; 

▪ Gerir e executar as operações orçamentais e contabilísticas em coordenação com 

a Unidade de Gestão; 

▪ Assegurar a disponibilização mensal de fundos disponíveis relativos a despesas 

de funcionamento e de investimento da Direção Regional; 

▪ Elaborar e monitorizar a execução do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas da Direção Regional e respetivo Relatório anual; 

▪ Submeter e acompanhar os projetos investimento sujeitos a financiamento 

comunitário e executar os respetivos pedidos de reembolso. 

 

Área do Planeamento Estratégico e Qualidade 

 

▪ Proceder à elaboração da proposta do Mapa Estratégico, Plano de Atividades e 

Relatório de Atividades da Direção Regional; 

▪ Elaborar a proposta de QUAR e respetiva monitorização; 

▪ Assegurar a regular monitorização, controlo, reporte e avaliação dos indicadores 

e metas chave da Direção Regional, nomeadamente através do Balanced 

scorecard; 

▪ Enquanto entidade certificada, promover a gestão eficaz do sistema de gestão da 

qualidade tendo em vista a melhoria contínua, através da realização de auditorias 

internas, auscultação regular da satisfação dos stakeholders, acompanhamento 

de reclamações, atualizando procedimentos internos, instruções de trabalho e 

impressos; 

▪ Dinamizar e coordenar a implementação do Orçamento Participativo da Região 

Autónoma da Madeira; 

▪ Colaborar na implementação de projetos especiais em que DRAPMA venha a 

ser envolvida; 

▪ Propor ao Gabinete de Apoio Geral a concretização de necessidades especiais de 

formação que venham descortinar-se nas áreas da qualidade e planeamento. 

 

Área da Relação com os Clientes externos 

 

▪ Coordenar o processo atinente à concessão do Passaporte Eletrónico Português 

(PEP) comum, especial e temporário na Região; 

▪ Acompanhar a emissão do PEP, prazos de entrega e consignação de receita 

relativa às taxas de emissão; 

▪ Auscultar regularmente a satisfação dos cidadãos nesta área, promovendo a 

implementação de ações de melhoria. 
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O GGFP prevê ainda, em colaboração com o Gabinete para a Modernização 

Administrativa, colaborar na implementação de projetos no âmbito da modernização 

administrativa, emitir pareceres no âmbito da modernização administrativa com 

candidatura a programas comunitários, bem como colaborar, em articulação com o 

Gabinete de Apoio Jurídico, no apuramento dos Recursos Humanos da administração 

regional através dos balanços sociais enviados à DRAPMA. 

 

3.4. Modernização Administrativa 

 

No âmbito da Modernização Administrativa, área que se prevê, como anteriormente 

referido, que seja muito em breve alvo de spinoff, nomeadamente a nível de projetos, 

indicadores, metas, objetivos, estruturas, bem como recursos humanos, financeiros e 

materiais, passando a ser assumida pela Agência de Inovação e Modernização da Região 

Autónoma da Madeira, IP-RAM, pretende-se intervir em estreita colaboração com os 

organismos públicos da Administração Pública Regional e outras entidades públicas, 

nomeadamente através das seguintes atividades: 

 

• Continuar a dinamizar a implementação do Programa de Modernização 

Administrativa da Administração Pública da Região Autonomia da Madeira (APR 

2.0), transversal a todos serviços da administração regional por forma a prosseguir 

os objetivos estratégicos nele contido;  

• Preparar caderno de encargos e concurso público para a prossecução dos trabalhos 

de desenvolvimento de novos serviços do portal SIMplifica;  

• Contact Center – Linha de Apoio 800 29 90 90 – implementação de um software 

para a linha de apoio com a inserção de 2 ou mais agentes. Nesta primeira fase, 

associado ao portal de serviços SIMplifica, que permita fazer a ligação entre o 

cidadão e empresas e a Administração Pública. Os principais objetivos serão 

resolver, com eficiência, as dificuldades do cidadão e empresas no acesso ao 

portal; dar informações e assistência no acesso à plataforma para poderem dar 

seguimento aos serviços prestados pela APR através do portal SIMplifica;  

• Desenvolvimento de uma base de dados de conhecimento da APR, um Diretório 

de todos os serviços da APR que servirá para alimentar os canais de informação 

daquele que será o Contact Center da APR; 

• Fomentar a disponibilização de novos serviços no portal SIMplifica com o 

objetivo da sua desmaterialização e disponibilização online. Prosseguir com o 

levantamento de processos, primordial à disponibilização de serviços internos, de 

forma idêntica aos prestados no portal SIMplifica, possibilitando a circulação e 

acompanhamento transversal dos mesmos; 

• Conceber e implementar um projeto de prestação de serviços públicos em 

mobilidade, denominado + Perto, apostando na deslocação até aos cidadãos; 

• Desmaterializar e disponibilizar os apoios, no portal SIMplifica, tornando-os mais 

acessíveis aos cidadãos e empresas e, por outro lado, criar novas e inovadoras 

ferramentas de avaliação para os serviços que analisam as candidaturas aos 

apoios;   

• Divulgar a Loja Online do portal SIMplifica, junto de novos parceiros 

disponibilizando novos produtos e serviços para a venda online;  

• Continuar a divulgação do Portal de Dados Abertos junto de toda a Administração 

Pública de forma a fomentar o carregamento de informação fidedigna das 

instituições, de acesso online disponível a todos, sejam cidadãos, empresas, 
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profissionais especializados, como os jornalistas e investigadores promovendo a 

transparência da ação do Governo Regional.  

• Elaborar pareceres no âmbito da modernização administrativa com ou sem 

candidatura a programas comunitários;  

• Reformular a estratégia subjacente ao desenvolvimento do Programa de 

Modernização Administrativa, quer no seu conteúdo, quer no modelo de 

funcionamento das comissões de apoio ao programa;  

• Continuar a promover e assegurar a troca e partilha de conhecimentos com a 

administração central e regional dos Açores, bem como com outras entidades 

congéneres, participando ativamente em projetos inovadores. 

 
3.5. Formação Profissional 

 

A Formação Profissional constitui, indubitavelmente, um pilar essencial de qualquer 

organização moderna. Este aspeto é, portanto, indispensável foco na Administração 

Pública Regional, constituindo estímulo no desenvolvimento e a atualização das 

competências dos recursos humanos, contribuindo fortemente para a sua motivação e 

valorização profissional. 

 

Em conformidade com os objetivos estratégicos contidos no Programa do Governo e com 

a orientação estratégica regional constante no Compromisso Madeira@, a DRAPMA 

possui o intento de que Formação Profissional desenvolvida em 2022 abranja os vários 

grupos de pessoal dos serviços da Administração Pública Regional da RAM, e incida, 

essencialmente, nas áreas infra indicadas:  

 

• Modernização 

• Direito 

• Gestão e Administração 

• Desenvolvimento Pessoal 

• Formação para dirigentes 

 

Adicionalmente, na esfera do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Eixo Transição 

Digital da Administração Pública da RAM, sub-investimento C19-i05_02 - Transição 

Digital da Administração Pública da RAM – DRAPMA, compete à DRAPMA contribuir 

para a melhoria das competências dos recursos humanos da administração pública 

regional (em especial a nível das competências digitais), no horizonte temporal 2022 a 

2025. Assim sendo, no âmbito do Plano de Formação da DRAPMA para 2022, serão 

também disponibilizadas 24 ações de formação/seminários, em formato de formação 

presencial, na área de Informática (Literacia Digital).  

 

À semelhança dos anos anteriores, competirá a cada organismo a seleção, mediante as 

vagas disponibilizadas por parte da DRAPMA. 

 

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, para a continuidade da atividade formativa da DRAPMA, em 2019 algumas 
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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 utilizadas nas formações realizadas em formato presencial. 
 

3.6. Subsídio Social de Mobilidade e programa Estudante InsuLar 
 

No âmbito das atribuições de apoio à mobilidade em contexto regional (Inter Ilhas), a 

DRAPMA é atualmente o organismo com responsabilidade na atribuição de um subsídio 

social de mobilidade aos passageiros residentes na Madeira  nas suas deslocações ao Porto 

Santo, mas igualmente a estes últimos aquando das suas deslocações à Madeira, conforme 

resultou da revisão ao modelo do subsídio, ocorrida em dezembro de 2021, que, ao alargar 

o seu âmbito, estendeu aos portosantenses o pagamento do subsídio social de mobilidade 

nas suas deslocações à Madeira. 

 

A Direção de Serviços de Mobilidade (DSM) é a unidade orgânica materialmente 

responsável pela execução de tal atribuição, serviço que foi absorvido pela DRAPMA na 

sequência da extinção da Direção Regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, 

Relações Externas e da Coordenação (DRAPEC) 

A DSM é ainda responsável pela operacionalização do apoio de tesouraria aos passageiros 

estudantes no pagamento das viagens aéreas, designado Estudante InsuLar, programa que 

possibilita que os estudantes madeirenses que frequentam estabelecimentos de ensino fora 

da RAM possam, na prática, beneficiar do desconto à cabeça do subsídio de mobilidade 

aérea aquando da aquisição da sua viagem, uma vez que o Governo Regional suporta o 

diferencial entre o custo efetivo da viagem e o valor fixo pago pelos estudantes, 

adiantando à agência de viagem emitente do bilhete tal diferencial, que corresponde na 

prática ao valor do subsídio de mobilidade concretamente aplicável que será atribuído 

pelos CTT quando existirem condições para tal. 

Ambos os subsídios, embora transparentes para o cidadão requerente, carecem de 

tratamento administrativo com elevada carga burocrática, sobretudo o programa 

Estudante InsuLar e o subsídio social de mobilidade, caso seja requerido em papel. Apesar 

do apoio do sistema de informação do SIMplifica e do backoffice a ele associado, através 

dos quais se procura reduzir ao máximo a intervenção humana, nessas duas vertentes de 

atividade da DSM a componente humana e o volume de papel é ainda bastante elevado, 

especialmente se considerarmos o universo de clientes potenciais de ambas as medidas. 

 

 

3.7. Demais atividades  

 

A DRAPMA pretende ainda: 

 

Acompanhar projetos e outras medidas de âmbito nacional que se considerem positivas 

para a Administração Pública Regional; 
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Acompanhar e utilizar sistemas de informação implementados na administração central, 

na área da Administração Pública, garantindo a uniformidade nacional e regional destas 

matérias, sempre com salvaguarda da autonomia regional; 

 

Apoiar as iniciativas legislativas do Governo Regional que se revelem necessárias para o 

setor. 
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Capítulo III 
Objetivos Operacionais, Indicadores e Metas 

Objetivos Operacionais, Indicadores e Metas 

QUAR DRAPMA 2022 
 

Objetivo Operacional n.º 1 – Realizar apoio técnico jurídico na área dos recursos 

humanos e da organização de serviços da Administração Pública Regional 

 

Indicador – Número de pareceres emitidos 

Meta 2022 – 250 

Fonte de verificação – BSC da DRAPMA 

Área de Atividade — DR/GAJ 

 

Objetivo Operacional n.º 2 – Realizar ações de formação e seminários para a 

Administração Pública da RAM 

 

Indicador – Número de Ações de Formação Realizadas 

Meta 2022 – 30 

Fonte de verificação – Balanço da Atividade Formativa, Relatório de Atividades e BSC 

da DRAPMA 

Área de Atividade — NFP 

 

Indicador – Número de Horas de Formação Realizadas 

Meta 2022 – 750h 

Fonte de verificação – Balanço da Atividade Formativa, Relatório de Atividades e BSC 

da DRAPMA 

Área de Atividade — NFP 

 

Indicador – Número de Formandos Abrangidos 

Meta 2022 – 750 

Fonte de verificação – Balanço da Atividade Formativa, Relatório de Atividades e BSC 

da DRAPMA 

Área de Atividade — NFP 

 

Objetivo Operacional n.º 3 – Garantir o reforço de competências, participação e 

motivação dos colaboradores 

 

Indicador – Número de Reuniões de Estrutura 

Meta 2022 – 1 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades e BSC da DRAPMA 

Área de Atividade — DR 

 

 



22  
  

Indicador – Rácio de aprovação dos requerimentos apresentados nos últimos 2 anos 

pelos trabalhadores (estatuto de trabalhador estudantes, períodos de férias, jornada 

contínua, teletrabalho) 

Meta 2022 – 75% 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

 

Indicador – Rácio de aprovação das propostas dos trabalhadores para frequência de 

ações de formação 

Meta 2022 – 75% 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

Objetivo Operacional n.º 4 – Promover a adaptação e alteração de diplomas legais 

 

Indicador — Número de Iniciativas Legislativas 

Meta 2022 — 3 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades e BSC da DRAPMA 

Área de Atividade — DR/GAJ/GGFP 

 

Objetivo Operacional n.º 5 – Iniciar o levantamento dos requisitos técnicos e 

funcionais com vista à criação de Base de Dados de Recursos Humanos da RAM 

 

Indicador — Data de início do levantamento 

Meta 2022 — Dezembro 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades  

Área de Atividade — DR/GAJ/GGFP 

 

Objetivo Operacional n.º 6 – Executar o Programa de Modernização Administrativa 

 

Indicador — N.º de novos serviços online incluídos no portal de  serviços do Governo 

Regional - SIMplifica 

Meta 2022 — 12 

Fonte de verificação – Relatório da Comissão de Governança e Portal de Serviços 

Área de Atividade — GMA 

 

Objetivo Operacional n.º 7 – Dinamizar e impulsionar a BEP RAM 
 

Indicador — Criação de plataforma para tramitação de candidaturas em processos de 

recrutamento na administração pública regional 

Meta 2022 — Dezembro 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 
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Objetivo Operacional n.º 8 – Assegurar o apoio técnico ao Orçamento Participativo 

da RAM 

 

Indicador — Data de apresentação da Portaria relativa ao Regulamento do OPRAM 

Meta 2022 — Setembro 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

Indicador — Assegurar o início da divulgação e promoção do OPRAM 

Meta 2022 — Setembro 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

Objetivo Operacional n.º 9 – Implementar o Prémio de Boas Práticas na AP da RAM 

 

Indicador — Data de aprovação do Regulamento do Prémio de Boas Práticas na AP da 

RAM 

Meta 2022 — 1º trimestre de 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

Indicador — Divulgação dos Vencedores da 1.ª Edição do Prémio de Boas Práticas 

Meta 2022 — Dezembro 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades 

Área de Atividade — DR 

 

Objetivo Operacional n.º 10 – Promover a modernização do JORAM 

 

Indicador – Novo layout e funcionalidades do site do JORAM 

Meta 2022 – Julho de 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades e BSC 

Área de Atividade — DR/JORAM 

 

Indicador – Nova imagem gráfica do JORAM 

Meta 2022 – Julho de 2022 

Fonte de verificação – Relatório de Atividades e BSC 

Área de Atividade — DR/JORAM 
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Objetivo Operacional n.º 11 – Garantir o Prazo Médio de Elaboração dos Pareceres 

Jurídicos em 10 dias Úteis 

 

Indicador – Taxa de Cumprimento do Prazo Médio 

Meta 2022 – 10 dias 

Fonte de verificação – BSC 

Área de Atividade — DR/GAJ/GGFP 

 

Objetivo Operacional n.º 12 – Garantir o Tempo Médio de Atendimento no Núcleo 

de Passaportes em 12 Minutos 

 

Indicador – Tempo Médio de Atendimento 

Meta 2022 – 12 minutos 

Fonte de verificação – Boletim estatístico da Loja do Cidadão e BSC 

Área de Atividade — GGFP 

 

Objetivo Operacional n.º 13 – Assegurar o tempo médio de espera no Núcleo de 

Passaportes em 20 minutos 

 

Indicador — Tempo médio de espera 

Meta 2022 — 20 minutos 

Fonte de verificação – Boletim estatístico da Loja do Cidadão e BSC 

Área de Atividade — NP 

 

Objetivo Operacional n.º 14 – Garantir o prazo médio de resposta em 2 dias úteis 

das publicações no JORAM I e II Série 

 

Indicador — Taxa de cumprimento do prazo médio 

Meta 2022 — 2 dias úteis 

Fonte de verificação – BSC 

Área de Atividade — JORAM 

 

Objetivo Operacional n.º 15 – Garantir a Elevada Satisfação dos Clientes e 

Stakeholders 

 

Indicador – Taxa de Satisfação dos Clientes da Consultadoria Jurídica 

Meta 2022 – 4 (escala de 1 a 5) 

Fonte de verificação – Relatório da satisfação, Relatório de Atividades e BSC.  

Área de Atividade — GAJ/GGFP 

 

Indicador – Taxa de Satisfação dos Clientes dos Passaportes 

Meta 2022 – 4 (escala de 1 a 5) 

Fonte de verificação – Relatório da Satisfação, Relatório de Atividades e BSC. 

Área de Atividade — GGFP 
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Indicador – Taxa de Satisfação dos Clientes da Oferta Formativa 

Meta 2022 – 4 (escala de 1 a 5) 

Fonte de verificação – Relatório da Satisfação, Relatório de Atividades e BSC. 

Área de Atividade — DR/NFP 

 

Indicador – Taxa de Satisfação dos Colaboradores 

Meta 2022 – 4 (escala de 1 a 5) 

Fonte de verificação – Relatório da Satisfação, Relatório de Atividades e BSC. 

Área de Atividade — DR 

 

Indicador – Taxa de satisfação global com a performance da DRAPMA 

Meta 2022 – 4 (escala de 1 a 5) 

Fonte de verificação – Relatório da Satisfação, Relatório de Atividades e BSC. 

Área de Atividade — DR 

 

 

 

Objetivo Operacional n.º 16 – Garantir que o valor da dívida por parte dos agentes 

de viagens no âmbito do programa estudante insular para com o Governo Regional 

da Madeira nunca ultrapasse os 2% do valor da faturação das viagens realizadas 

nos 90 dias anteriores. 

 

 
Indicador – Valor da divida/valor das viagens nos 90 dias anteriores 

Meta 2022 – <2% 

Fonte de verificação – ficheiro de controlo de faturação e caducados das agências 

Área de Atividade — DSTMM 

 
Objetivo Operacional n.º 17 – Garantir que o período entre a colocação da fatura na 

plataforma informática e os pagamentos aos operadores de transporte, não 

ultrapasse os 7 dias úteis. 

 

 
Indicador – Diferença entre a data de receção de fatura em plataforma informática e a 

data de envio para pagamento 

Meta 2022 – <=7 dias 

Fonte de verificação – Ficheiro Movimentos 

Área de Atividade — DSTMM 
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Capítulo IV PIDDAR 2021 
PIDDAR 2022 

 

Para o ano de 2022, a DRAPMA propõe a prossecução, pelo menos parcialmente, dos 

seguintes 9 projetos de investimento, não obstante as previsíveis alterações orgânicas 

atrás descritas: 

 

1. Projeto n.º 51452: MODRAM - Modernização Administrativa do Governo 

Regional da Madeira 

 

Enquadramento 

 

P041 – Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

M04 – Capacitação do Sistema Administrativo 

Eixo Prioritário 2 - Modernização e Reorganização da Administração Pública da RAM 

 

Prioridade de Investimento 

 

2.c – Reforço das aplicações TIC na administração pública em linha, aprendizagem em 

linha, infoinclusão. Cultura em linha e saúde em linha. 

Objetivo específico 

2.c.1 - Melhorar os níveis de disponibilidade de serviços públicos on-line 

(nomeadamente, nos domínios da saúde, da cultura e da inclusão digital) contribuindo 

para aumentar a percentagem de população com acesso efetivo a esses serviços. 

 

Descrição do projeto  

      

O projeto MODRAM, concebido na sequência do Programa de Modernização 

Administrativa do Governo Regional da Madeira, tem como objetivo primordial repensar 

a organização e melhorar a integração dos serviços da Administração Pública Regional, 

tendo subjacente os princípios da racionalização de recursos públicos numa ótica de 

eficácia e eficiência. 

 

O projeto promove iniciativas integradas de modernização, assegurando a articulação 

entre as três principais dimensões de intervenção: Cidadãos, Administração Pública e 

Tecnologia. 

 

Tendo como pilar fundamental o portal de serviços online do Governo Regional, o 

SIMplifica, simplifica.madeira.gov.pt, criado em 2019 no âmbito deste projeto, centraliza 

num ponto único a prestação de vários serviços do Governo Regional a cidadãos e 

empresas, dotado de uma plataforma de pagamentos eletrónicos com várias modalidades 

de pagamento, com rastreamento da tramitação de processos, bem como possui uma bolsa 

de documentos, em área reservada de cada utilizador, com todos os documentos/certidões 

emitidos pelo Portal, cuja autenticidade é rastreável pela leitura de um QR Code. 

 

Em 2022, ano que finda, tendo em conta o quadro de financiamento comunitário 

associado, pretende-se continuar a aposta na digitalização, potenciando o número de 

serviços eletrónicos prestados online, fomentando também a utilização da chave móvel 

digital e do cartão do cidadão, através de meios de autenticação comuns e unificados.  
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Também numa perspetiva de maior proximidade com o cidadão, a DRAPMA assume, 

neste âmbito, o robustecimento do Contact Center do Governo Regional através do 

número único gratuito 800 29 90 90. 

 

 

2. Projeto n.º 50454: Ações de Formação Profissional na Administração Pública e 

Local 

 

Enquadramento 

 

P041 - Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

M04 – Capacitação do Sistema Administrativo 

Eixo Prioritário 10 

 

Prioridade de Investimento 

 

11.d.i – Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a fim de reformas, legislar melhor e governar bem. 

Objetivo específico 

11.d.i.i - Qualificar a prestação de serviço público, através da melhoria dos serviços e da 

formação dos trabalhadores em funções públicas. 

 

Descrição do projeto 

 

A DRAPMA irá promover através deste projeto, que se encontra enquadrado no âmbito 

de financiamento comunitário FSE 14-20, que terá previsivelmente o seu término no ano 

de 2022, a realização de Formação Profissional destinada aos trabalhadores da 

Administração Pública Regional e Local da RAM, nas áreas do direito, finanças, 

contabilidade e fiscalidade, formação para dirigentes e desenvolvimento pessoal. 

 

Formação essa que tem em vista a valorização e reforço das competências dos 

trabalhadores, em função das exigências e especificidade da sua atividade. 

 

Paralelamente, para alavancar o projeto MODRAM e a simplificação de processos no 

âmbito do e-government, serão igualmente contempladas ações de formação diretamente 

associadas ao Programa de Modernização Administrativa. 

 

 

3. Projeto n.º 52456: Implementação do Orçamento Participativo da Região 

Autónoma da Madeira 

 

Enquadramento 

 

P041 - Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

M04 – Capacitação do Sistema Administrativo 

 

Descrição do projeto 

 

O Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) foi criado com o 

intuito de envolver os cidadãos nos processos de decisão, promovendo uma participação 
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ativa e informada, correspondendo a um compromisso assumido pelo Governo Regional 

da Madeira. 

A primeira edição do projeto, lançado em 2019, contou com uma verba de 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil euros) consignada a propostas apresentadas e escolhidas 

pelos cidadãos nas áreas do ambiente, cultura, inclusão social, segurança e salvamento 

marítimo, juventude (cidadania e hábitos de vida saudável), desporto e turismo, que 

revestiram um âmbito municipal ou supramunicipal, consoante o impacto em apenas um 

ou mais concelhos.  

A segunda edição, que teve início em 2021 e se conclui em 2022, conta com uma maior 

abrangência das áreas temáticas: ambiente, mobilidade e desenvolvimento sustentável, 

cidadania, cultura, inclusão social, proteção civil, saúde, juventude, desporto, turismo, 

educação, agricultura e desenvolvimento rural, bem como com a duplicação da verba 

consignada ao projeto, ou seja, 5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 

O objetivo será o de os cidadãos poderem apresentar e submeter as suas ideias, nas 

diferentes áreas temáticas, por três  vias distintas: eletronicamente, através do site 

opram.madeira.gov.pt, da aplicação móvel para o IOS e Android, ou nos encontros 

participativos que decorrerão em todos os concelhos da Região, sendo as propostas 

posteriormente colocadas à votação de todos. 

Nesta medida, o OPRAM constitui um meio efetivo de democracia participativa, contado 

com o envolvimento dos cidadãos, jovens e adultos, no processo de decisão das políticas 

públicas a nível regional. 

 

 

4. Projeto n.º 51428: Regime de Mobilidade e Transporte 
 

Enquadramento 

 

P046 – Mobilidade Sustentável  

M015 – Promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes 

 

Descrição do projeto 

 

O regime de Mobilidade e Transporte procederá ao pagamento do Subsídio Social de 

Mobilidade, nas ligações da Madeira com o Porto Santo, para cidadãos madeirenses ou 

equiparados, recorrendo às modalidades de desconto do valor do subsídio no ato da 

compra dos bilhetes, ou através do pedido de reembolso nos serviços competentes.  

 

Para este projeto, previu-se para o ano de 2022 uma dotação inicial de 1.675.000 euros, 

que, atendendo à alteração de vários pressupostos, nomeadamente porque se alargou a 

atribuição do subsídio social de mobilidade aos residentes no Porto Santo, bem como o 

período de atribuição deste subsídio, que acontece agora durante todo o ano e para todos 

os residentes da RAM (vide Decreto Regulamentar Regional n.º 13-A/2021/M de 30 de 

novembro e Portarias n.º 732/2021 e n.º 733/2021, ambas de 30 de novembro de 2021), 

este valor se revelou insuficiente, pelo que à data da elaboração do presente plano, 

procedeu-se à reprogramação do encargo para 2.011.400,00 euros, através Portaria n.º 
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284/2022, de 2 de junho. Não obstante, perspetiva-se que até o final do corrente ano esse 

valor seja uma vez mais alterado, no mínimo, para 2.512.292,20€. 

 

 

5. Projeto n.º 52070: Viagens aéreas - apoio aos estudantes 
 

Enquadramento 

 

P046 – Mobilidade Sustentável  

M015 – Promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes 

 

Descrição do projeto 

 

O projeto Viagens Aéreas - Apoio aos Estudantes, mais conhecido pelo programa 

Estudante InsuLar, visa apoiar as famílias madeirenses, promovendo o adiantamento do 

Subsídio Social de Mobilidade, de modo a que o estudante apenas pague o valor líquido 

correspondente ao custo final que lhe cabe, numa medida de justiça social por todos 

reconhecida.  

 

Neste projeto prevê-se, para 2022, uma dotação de 5.000.000 de euros. 

 

 

6. Projeto n.º 52808: TD-C19-I05-RAM: Criação de portal único de acesso aos 

serviços RAM - +Simplifica 
 

Enquadramento 

 

P057 – Recuperação e Resiliência 

M102 – Plano de Recuperação e Resiliência 

 

Descrição do projeto 

 

Este projeto, criado na sequência do projeto MODRAM, que findará previsivelmente em 

2022, o +SIMplifica pretende dar seguimento ao Portal de Serviços do Governo Regional 

SIMplifica, simplifica.madeira.gov.pt, portal esse que centraliza num ponto único a 

prestação de vários serviços online a cidadãos e empresas, no âmbito do quadro 

comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

Numa estratégia integrada de modernização e aproximação da administração pública 

regional aos cidadãos, o SIMplifica tem crescido de forma sustentada enquanto marca, a 

nível de utilizadores, serviços disponibilizados e notoriedade pública. Conta atualmente 

com mais de 82.609 utilizadores ativos, entre cidadãos e empresas, com um total de 42 

serviços prestados, possibilitando a autenticação através de cartão do cidadão, da chave 

móvel digital ou de email e senha de acesso.   

 

A estratégia do +SIMplifica passa, por um lado, por dar um melhor suporte ao SIMplifica 

e ao Contact Center), buscando também uma maior interconexão entre entidades públicas 

e celeridade de processos. 

 



30  
  

Por outro, pretende também a criação de uma infraestrutura tecnológica de backoffice, 

comum aos organismos públicos, com ou sem serviços representados no SIMplifica, bem 

como uma intranet do Governo Regional da Madeira, que permita a criação de catálogos 

de serviços, construção de centros de conhecimento partilhado, entre outras valências, 

que melhorem a eficiência e articulação entre organismos públicos, com trocas de 

informação automáticas/automatizadas e validações automáticas. 

 

Além disso, através de ferramenta informática específica, pretende-se reconhecer 

automaticamente o cliente que contacta e interage com o Governo Regional, de modo a 

gerir melhor as suas interações, independentemente do canal. 

 

Para alcançar estes objetivos, além das componentes tecnológicas, de hardware e de 

software, aspira-se melhorar as competências digitais dos trabalhadores da administração 

pública. Capacitação essa a realizar através de formação específica, especialmente as 

franjas com menor literacia digital/apetência pelo uso das tecnologias. 

 

Os objetivos do + SIMplifica serão, resumidamente, os seguintes: 

 

• Prestação de serviços mais céleres e mais acessíveis aos cidadãos e empresas, 

através da oferta de mais e melhores serviços públicos multicanal, sejam eles 

online, assistidos ou em mobilidade, ou mesmo no modelo tradicional; 

• Gestão mais eficiente, eficaz e colaborativa dos recursos humanos e tecnológicos, 

e que consequentemente contribua para a redução da burocracia e morosidade na 

tramitação dos processos, reduzindo custos de contexto e encargos 

administrativos aos cidadãos e agentes económicos, bem como da própria 

administração; 

• Melhoria das competências técnicas dos colaboradores da AP, mitigando 

eventuais resistências à mudança. 

 

 

7. Projeto n.º 52974: TD-C19-I05-RAM: Postos Móveis de Atendimento  
 

Enquadramento 

 

P057 – Recuperação e Resiliência 

M102 – Plano de Recuperação e Resiliência 

 

Descrição do projeto 

 

Este projeto visa criar vários postos de atendimento móvel, que possam disponibilizar 

serviços ao cidadão de forma mais próxima e acessível, de forma itinerante, nos diversos 

concelhos da Região.  

 

O +Perto tem como objetivo complementar outras medidas associadas ao 

desenvolvimento do portal SIMplifica e dinamização do Contact Center do Governo 

Regional, procurando assim um terceira via de aproximação aos grupos de pessoas menos 

atreitas ao uso da tecnologia ou impossibilitadas de as utilizar, garantindo o objetivo 

último de tornar a Administração Pública da Região mais acessível, inclusiva e aberta. 
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8. Projeto n.º 52981: TD-C19-I05-RAM: AP +Qualifica 

 

Enquadramento 

 

P057 – Recuperação e Resiliência 

M102 – Plano de Recuperação e Resiliência 

 

Descrição do projeto 

 

Este projeto, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, visa criar um centro 

competências de qualificação, com estruturas físicas específicas, e um leque formativo 

capaz de fazer face ao contexto atual para os colaboradores que exercem funções na 

Administração Pública da Região, dotado de meios tecnológicos que permitam a 

realização de formação à distância ou presencial. 

 

 

9. Projeto n.º 52985: TD-C19-I05-RAM: Ponto omnicanal de atendimento do 

governo regional 

 

Enquadramento 

 

P057 – Recuperação e Resiliência 

M102 – Plano de Recuperação e Resiliência 

 

Descrição do projeto 

 

Este projeto, criado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, pretende o 

robustecimento do Contact Center do Governo Regional do 800 29 90 90. 

 

10. Notas Adicionais 

 

Face aos projetos apresentado, a dotação orçamental aprovada para DRAPMA para o 

PIDDAR 2022 é a seguinte:    
 

 Projetos PIDDAR DRAPMA 2022 Dotação (€) 

51452 
1. MODRAM — Modernização Administrativa do Governo Regional 

da Madeira 244.658,00 

50454 
2. Formação profissional para os trabalhadores da Administração 

Pública Regional e Local da RAM 210.710,00 

52456 3. Implementação do Orçamento Participativo RAM – OPRAM 150.000,00 

51428 4. Regime de Mobilidade e Transporte 1.675.000,00 

52070 5. Viagens aéreas - apoio aos estudantes 5.000.000,00 

52808 6. Criação de portal único de acesso aos serviços RAM - + Simplifica 1.000.000,00 

52974 7. Postos Móveis de Atendimento 400.000,00 

52981 8. AP +Qualifica 1.800.000,00 

52985 9. Ponto omnicanal de atendimento do governo regional 90.000,00 
 Total 10.570.368,00 
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Anexo I 

Quadro de Avaliação e Responsabilização 

QUAR - DRAPMA 2022 
  

    

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares

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

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização

SIADAP RAM 1 - DRAPMA - 2022

OE 4 Promover a simplificação e modernização administrativa.

Missão: Apoiar a definição de políticas para a administração pública regional nos domínios da organização de serviços e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, promover a harmonização jurídica naquelas áreas, 

assegurar a informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução, bem como assegurar a qualificação dos recursos humanos, a modernização administrativa dos serviços e organismos da administração pública 

regional e a coordenação do departamento do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

OE 1 Assegurar a elevada satisfação dos cidadãos/clientes e stakeholders.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 2 Reforçar as competências dos colaboradores da Administração Pública Regional.

OE 3 Garantir o apoio técnico-jurídico na área de recursos humanos e de organização de serviços da Administração Pública na RAM.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Governo Regional

Secretaria Regional das Finanças
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa
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Superou Atingiu Não atingiu

50%

N.º do Indicador e Ponderação Indicadores

OO1 Realizar apoio técnico jurídico na área dos recursos humanos e da 

organização de serviços da Administração Pública Regional.
Indicador 1 (100%) N.º de pareceres emitidos 250 BSC >250 250 <250

Ponderação do OO 5%

Indicador 2 (50%) N.º de ações de formação realizadas. 30h
Balanço de Atividade Formativa, 

Relatório de Atividades e BSC.
>30 30 <30

Indicador 3 (25%) N.º de horas de formação realizadas. 750h
Balanço de Atividade Formativa, 

Relatório de Atividades e BSC.
>750 750 <750

Indicador 4 (25%) N.º de formandos abrangidos. 750
Balanço de Atividade Formativa, 

Relatório de Atividades e BSC.
>750 750 <750

Ponderação do OO 5%

Ind 5 (50%)  N.º de reuniões de estrutura. 1 Relatório de Atividades e BSC. >1 1 0

Ind  6 (20%)

 Rácio de aprovação dos requerimentos apresentados pelos 

trabalhadores (estatuto de trabalhador estudantes, períodos de 

férias, jornada contínua, teletrabalho...) 

75% Relatório de Atividades.
≥ 76% ou sem 

requerimentos
75% < 75%

Ind 7 (30%)
 Rácio de aprovação das propostas dos trabalhadores para 

frequência de ações de formação 
75% Relatório de Atividades. ≥ 76% 75% < 75%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ponderação do OO 5%

Ind 16 (50%) Novo layout e funcionalidades do site do JORAM. Julho 2022 Relatório de Atividades e BSC. < Julho 2022 Julho 2022 > Julho 2022

Ind 17 (50%) Nova imagem gráfica do JORAM. Julho 2022 Relatório de Atividades e BSC. < Julho 2022 Julho 2022 > Julho 2022

Ponderação do OO 5%

Relatório de Atividades. < Dezembro 2022

< Setembro 2022

Relatório de Atividades.

OO2 Realizar acções de formação e seminários para a Administração 

Pública da RAM.

3

Dezembro 2022

OO9 Implementar o Prémio de Boas Práticas na AP da RAM

Divulgação dos Vencedores da 1.ª Edição do Prémio de Boas 

Práticas.
Dezembro 2022

OO3 Garantir o reforço de competências, participação e motivação dos 

colaboradores.

>12 12

>3

Setembro 2022

Relatório de Atividades.
< 1º Trimestre de 

2022

1º Trimestre de 

2022

<12

Relatório de Atividades. > Dezembro 2022< Dezembro 2022 Dezembro 2022

> 1º Trimestre de 

2022

Setembro 2022 > Setembro 2022

< Setembro 2022 Setembro 2022

Relatório de Atividades.

OO5  Iniciar o levantamento dos requisitos técnicos e funcionais com vista 

à criação de Base de Dados de Recursos Humanos da RAM.

OO7 Dinamizar e impulsionar a BEP RAM.

<3

 Dezembro 2022 <Dezembro 2022  Dezembro 2022 >Dezembro 2022Relatório de Atividades.

Relatório da Comissão de 

Governança e Portal de Serviços 

Criação de plataforma para tramitação de candidaturas em 

processos de recrutamento na administração pública regional
 Dezembro 2022

Objetivos Operacionais (OO)

OO4 Promover a adaptação e alteração de diplomas legais. Relatório de Atividades e BSC.

OO6 Executar o Programa de Modernização Administrativa.

Concretização

Desvios 
Resultado

Classificação
Fonte de VerificaçãoMeta 2022

> Setembro 2022

Data de apresentação de revisão da Portaria relativa ao 

Regulamento OPRAM.
Setembro 2022

> Dezembro 2022

Ind 14 (50%)

Ind 9 (100%)

N.º de novos serviços online incluidos no portal de  serviços do 

Governo Regional - SIMplifica.

Data de início do levantamento.

12

Ind 12 (50%)

Ind 8 (100%)

Ind 10 (100%)

Ind 11 (100%)

N.º de iniciativas legislativas. 3

Data de aprovação do Regulamento do Prémio de Boas Práticas 

na AP da RAM.
1º Trimestre de 2022

Ind 15 (50%)

Ind 13 (50%)

OO8 Assegurar o apoio técnico ao Orçamento Participativo da RAM 

(OPRAM).

 EFICÁCIA 

Assegurar o inicio da divulgação e promoção do OPRAM

OO10 Promover a modernização do JORAM
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30%

N.º do Indicador e Ponderação Indicadores

OO11 Garantir o prazo médio de elaboração do parecer jurídico em 10 

dias úteis.
Ind 18 (100%)  Taxa de cumprimento do prazo médio. 10 BSC. <10 10 >10

Ponderação do OO 10%

OO12 Garantir o tempo médio de atendimento no Núcleo de Passaportes 

em 12 minutos.
Ind 19 (100%)  Tempo médio de atendimento. 12 min

Boletim estatístico da Loja do 

Cidadão e BSC.
<12min 12min >12min

Ponderação do OO 5%  

OO13 Assegurar o tempo médio de espera no Núcleo de Passaportes em 

20 minutos.
Ind 20 (100%)  Tempo médio de espera. 20 min

Boletim estatístico da Loja do 

Cidadão e BSC.
<20min 20min >20min

Ponderação do OO 5%

OO14 Garantir o prazo médio de resposta em 2 dias úteis das publicações 

no JORAM I e II Série
Ind 21 (100%)  Taxa de cumprimento do prazo médio. 2 dias úteis Relatório de Atividades e BSC. < 2 dias úteis 2 dias úteis > 2 dias úteis

Ponderação do OO 10%

20%

N.º do Indicador e Ponderação Indicadores

>4 4 <4

Ind 23 (20%)
 Taxa de Satisfação dos clientes dos passaportes (escala  de 1 a 

5 pontos)**. 
4

Relatório da satisfação, Relatório de 

Atividades e BSC.
>4 4 <4

Ind 25 (20%)
 Taxa de Satisfação dos  colaboradores (escala de 1 a 5 

pontos)**. 
4

Relatório da satisfação e Relatório 

de Atividades e BSC.
>4 4 <4

Ind 26 (20%)  Taxa de satisfação global com a performance da DRAPMA 4
Relatório da satisfação e Relatório 

de Atividades e BSC.
>4 4 <4

Ponderação do OO 20%

 MEIOS DISPONÍVEIS Planeado Executado

Dirigentes (Direção Superior) 1                         

Dirigentes (Direção Intermédia) 5                         

Técnico Superior 11                       

Coordenador Especialista 1                         

Coordenador Técnico 3                         

Assistente Técnico 24                       

Assistente Operacional 3                         

TOTAL 48                       

Funcionamento 2 048 225,00 €

PIDDAR 10 570 368,00 €

TOTAL

OO15 Garantir a elevada satisfação dos clientes e stakeholders.

OO12 Ind  19

OO13 Ind  20

OO14 Ind  21

Ind 1

Ind 5 a 7

<4

Relatório da satisfação, Relatório de 

Atividades e BSC.

 Taxa de Satisfação dos clientes da consultadoria jurídica (escala  

de 1 a 5 pontos)**. 

>4 4

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OO 3

OO 7

Ind 22 (20%) 4

OO 5

OO11

OO15

OO 2

Ind 11

Ind 8

Ind  22 a 26

Ind 12 e 13

Ind  18

Ind 2 a 4

OO 4

OO 7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE 1

OE 2

OE 3

OO 1

OO 8

OO 8

OO11

INDICADORES

OO 3 Ind 5 a 7

12 618 593,00 €

OE 4
OO 6

OO10 Ind 16 e 17

Ind 10

Ind 9

Ind  18

Ind 12 e 13

Recursos Humanos

Recursos Financeiros

OO 9 Ind 14 e 15

 EFICIÊNCIA 

QUALIDADE

Relatório da satisfação e Relatório 

de Atividades e BSC.
Ind 24 (20%)

Ind 9

4
 Taxa de Satisfação dos clientes da oferta formativa (escala  de 1 

a 5 pontos)**. 
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Anexo II 

Balanced Score Card 2022 

  

Missão 

Perspetivas Financeira / Impacto Clientes Processos

PERSPECTIVA OBJECTIVO Área de Actividade INDICADOR FORMULA CALCULO META

DR/GGFP N.º de acessos ao site da DR Σ dos acessos estabelecidos Monitorização

DR/GAJ/GGFP N.º de Circulares/FAQ's Σ das circulares emitidas e das FAQ's validadas Monitorização

DR/GAJ/GGFP N.º de pareceres colocados no site Σ dos pareceres colocados no site Monitorização

OO1 Realizar apoio técnico jurídico na área 

dos recursos humanos e da organização de 

serviços da Administração Pública Regional.

GAJ/GGFP N.º de pareceres emitidos Σ pareceres emitidos 250

NFP N.º de ações de formação realizadas Σ das ações de formação 30

NFP N.º de horas de formação realizadas Σ horas de formação 750h

NFP N.º de formandos abrangidos Σ formandos abrangidos 750

NFP

N.º de formandos que receberam formação em 

competências relacionadas com a digitalização da 

Administração Pública (âmbito do PRR, o projeto AP + 

Qualifica)

Σ formandos abrangidos

250

(cumulativo: Meta 

até 2026 de 2500) 

DR/NFP Taxa de satisfação dos clientes da oferta formativa (ver questionário) 4 (escala 1-5)

GAJ/GGFP Taxa de satisfação dos clientes da consultoria jurídica (ver questionário) 4 (escala 1-5)

GGFP Taxa de satisfação dos clientes dos passaportes (ver questionário) 4 (escala 1-5)

DR/GGFP
 Taxa de satisfação global com a performance da 

DRAPMA 
(ver questionário) 4 (escala 1-5)

NP-GGFP
Prazo médio de emissão dos Passaportes (Normais -

Prazo legal 5 dias úteis)
Média do Σ do prazo por passaporte 5 dias

NP-GGFP
Prazo médio de emissão dos Passaportes (Expresso - 

Prazo legal 3 dias úteis)
Média do Σ do prazo por passaporte 3 dias

NP-GGFP
Prazo médio de emissão dos Passaportes (Urgente - 

Prazo legal 2 dias úteis)
Média do Σ do prazo por passaporte 2 dias

DR/NP-GGFP N.º de passaportes concedidos e emitidos Σ dos passaportes concedidos e emitidos Monitorização

NP-GGFP Tempo médio de atendimento Média do Σ do tempo de atendimento 12 min

NP-GGFP Tempo médio de espera. Média do Σ do tempo de espera 20 min

DR/JORAM Taxa de cumprimento do prazo médio. Média do Σ do prazo por publicação 2 dias úteis

Todas as UO da DR N.º de não conformidades detetadas em auditorias internas Σ das não conformidades Monitorização

Todas as UO da DR N.º de reclamações Σ das reclamações Monitorização

00 4 Promover adaptação e alteração de 

diplomas legais.
DR/GAJ/GGFP N.º de diplomas legais alterados ou adaptados. Σ de iniciativas legislativas 3

OO6 Executar  o Programa de Modernização 

Administrativa 
GMA

N.º de novos serviços online incluídos no portal de  serviços 

do Governo Regional - SIMplifica
Σ N.º de medidas implementadas 12

DR/GAJ

Criação de plataforma para tramitação de candidaturas em 

processos de recrutamento na administração pública 

regional

Dezembro de 2022 Dezembro de 2022

DR/GAJ N.º de Acessos à BEP RAM Σ N.º de acessos Monitorização

DR/GGFP
Data de apresentação de revisão da Portaria relativa ao 

Regulamento OPRAM.
Setembro de 2022 Setembro de 2022

DR/GGFP Assegurar o inicio da divulgação e promoção do OPRAM Setembro de 2022 Setembro de 2022

DR
Data de aprovação do Regulamento do Prémio de Boas 

Práticas na AP da RAM.
1º Trimestre 1º Trimestre

DR
Divulgação dos Vencedores da 1.ª Edição do Prémio de 

Boas Práticas.
Dezembro de 2022 Dezembro de 2022

DR/JORAM Novo layout e funcionalidades do site do JORAM. Julho de 2022 Julho de 2022

DR/JORAM Nova imagem gráfica do JORAM. Julho de 2022 Julho de 2022

DR/GGFP Taxa de satisfação dos colaboradores Ver questionário 4 (escala 1-5)

DR N.º de reuniões de estrutura Σ das reuniões 1

DR

Rácio de aprovação dos requerimentos apresentados nos 

últimos 2 anos pelos trabalhadores (estatuto de trabalhador 

estudantes, períodos de férias, jornada contínua, 

teletrabalho)

Rácio de aprovação 75%

DR
Rácio de aprovação das propostas dos trabalhadores para 

frequência de ações de formação
Rácio de aprovação 75%

DR/NFP/

Todas as UO da DR
Taxa de cumprimento do Plano de Formação Interna

N.º de cursos previstos no Plano/N.º de cursos realizados 

do Plano
70%

FINANCEIRA / IMPACTO
Uso eficaz do orçamento e dos 

financiamentos
DR Taxa de execução do Plano Taxa de execução do Plano 75%

Apoiar a definição de políticas para a administração pública regional nos domínios da organização de serviços e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos 

recursos humanos, promover a harmonização jurídica naquelas áreas, assegurar a informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da 

sua execução, bem como assegurar a qualificação dos recursos humanos, a modernização administrativa dos serviços e organismos da administração pública 

regional e a coordenação do departamento do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

Linhas de Orientação 

Estratégica

Desenvolvimento Organizacional

Dinamizar os canais de comunicação com o 

exterior.

QUADRO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)

Controlo dos Processos

OO2 Realizar ações de formação e seminários 

para a Administração Pública da RAM.

OO15 Garantir a elevada satisfação dos 

clientes e stakeholders.

CLIENTES

PROCESSOS

Garantir o reforço de competências e 

participação dos colaboradores através de 

reuniões de estrutura e da formação interna.

OE 1 Assegurar a elevada satisfação dos clientes e stakeholders.  

OE 2 Reforçar as competências dos colaboradores da Administração Pública Regional. 

0E 3 Garantir o apoio técnico-jurídico na área de recursos humanos da Administração Pública. 

OE 4 Promover a simplificação e a modernização administrativa.

DR/GAJ/GGFP Σ (data de saída-data de entrada) 85%
Taxa de cumprimento do prazo máximo para informação 

(<=10 dias úteis)

OO 8 Assegurar o apoio técnico ao OPRAM

OO9 Implementar o Prémio de Boas Práticas 

na AP da RAM

OO10 Promover a modernização do JORAM

OO7 Dinamizar e impulsionar a BEP RAM



 

36 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação   
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Telef.: 291 212 001  
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