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A elaboração do Plano Atividades 2017 enquadra-se no cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) da 

Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados (DRPaGeSP), pois trata-se de um 

documento imprescindível do “ciclo de gestão” das organizações, o qual detalha as iniciativas a 

desenvolver e objetivos a alcançar durante o ano de 2017. 

A sua elaboração decorre de vertente “top-down”, assente numa política de execução a médio prazo 

e decorrentes do ano anterior, alinhadas com a estratégia aprovada no Programa de Governo 2015-

2019, por via do desdobramento da estratégia assumida pela Secretaria Regional das Finanças e da 

Administração Pública (SRF), com impacto nomeadamente, nas atividades e metas definidas pela 

DRPaGeSP. 

A partir do capítulo 6. pode-se observar um quadro síntese, cujos Objetivos Estratégicos (OE) encontram-

se desagregados nos Objetivos Operacionais (OOp), com os respetivos indicadores, metas a atingir e 

atividades a desenvolver na prossecução da sua Missão. 

Assim, através da construção dos OOp definidos e devidamente alinhados com os OE da organização, 

deseja-se garantir, a definição do QUAR, documento capaz de comunicar a estratégia a toda organização. 
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Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2015/M, 

de 28 de maio, a Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, 

abreviadamente designada por DRPaGeSP, é um serviço da administração direta da Região 

Autónoma da Madeira, integrado na Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 

(SRF), nas áreas do património, comunicações e informática da Administração Pública. 

Assim, e em conformidade com o Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2015/M, de 14 de agosto, que 

aprovou a orgânica, a DRPaGeSP efetua as seguintes ações: 

 MISSÃO: 

➢ Executar e controlar as ações necessárias para a aquisição, gestão e administração do 

património da Região Autónoma da Madeira que não tenha sido transmitido nem esteja 

concessionado à PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., 

➢ Assegurar o aprovisionamento de bens e serviços da administração direta do Governo 

Regional, superintender a política regional para a área das comunicações; 

➢ Apoiar a definição de políticas estratégicas nas áreas das tecnologias de informação e 

comunicação e dos sistemas de informação da administração pública regional, por forma a 

garantir a economia, a eficiência e a eficácia do aparelho administrativo, e promover a 

modernização da administração regional nas ações necessárias, assegurando o planeamento, 

a conceção, a execução e a avaliação das iniciativas de informatização tecnológica em todos 

os organismos da administração regional. 

Na prossecução da sua missão, são atribuições específicas do DRPaGeSP: 

 ATRIBUIÇÕES: 

➢ Promover a execução da política e a prossecução dos objetivos definidos pelo Governo Regional 

para o setor do património; 

➢ Assegurar a execução e o controlo das ações necessárias à gestão do património da Região, 

à exceção do artístico e cultural, e ao aprovisionamento dos serviços que funcionem na 

dependência direta do Governo Regional; 

➢ Estudar e propor as medidas necessárias à gestão dos bens da Região Autónoma da Madeira; 

➢ Promover a racionalização do aprovisionamento dos bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos serviços da administração direta do Governo Regional; 

➢ Organizar, gerir e racionalizar a frota de veículos pertencentes à Região Autónoma da Madeira; 

➢ Gerir os bens perdidos a favor da Região Autónoma da Madeira; 

➢ Cooperar e assegurar a ligação com outras entidades nas áreas das aquisições públicas e de 

gestão patrimonial;  

➢ Promover as negociações necessárias à concretização das aquisições de imóveis; 

➢ Promover os procedimentos necessários aos processos de expropriação por utilidade pública; 
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➢ Apoiar a definição das linhas estratégicas e das políticas gerais relacionadas com a 

modernização e a simplificação administrativa e a administração eletrónica dos serviços públicos; 

➢ Definir políticas transversais e regras com carácter vinculativo, em matéria de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) na administração regional bem como coordenar a sua 

execução e monitorizar o seu cumprimento; 

➢ Prestar apoio e assessoria técnica no domínio das TIC aos organismos e serviços do Governo 

Regional, nomeadamente através de emissão de pareceres previstos na lei; 

➢ Conceber, promover, implementar, explorar, acompanhar e avaliar os sistemas de informação 

da administração pública regional direta; 

➢ Estudar, definir e acompanhar a arquitetura e funcionamento dos sistemas de informação 

relativos à gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais do Governo Regional; 

➢ Proceder à aquisição de hardware e software e de sistemas de comunicações e respetiva 

gestão de contratos; 

➢ Assegurar a gestão de parque informático e das redes de comunicações; 

➢ Promover a realização de ações de formação e aperfeiçoamento profissional, seminários, 

colóquios, conferências e workshops em TIC; 

➢ Promover ações de promoção tecnológica e a adoção de códigos e normas no domínio das 

tecnologias de informação assegurando a conexão e compatibilidade dos sistemas; 

➢ Coordenar, desenvolver, gerir e avaliar programas, projetos e ações de natureza transversal 

na área das comunicações, promovendo a evolução da atual infraestrutura tecnológica bem 

como a racionalização de custo de comunicações na administração pública regional; 

➢ Contribuir no âmbito da coordenação sectorial para a racionalização e alinhamento estratégico dos 

investimentos em TIC, na administração pública regional, através da implementação de um plano 

estratégico de racionalização e redução de custos com as TIC na Administração Regional e a 

prestação de serviços partilhados; 

➢ Acompanhar a evolução da política informática da administração pública central; 

➢ Exercer todas as demais atribuições que lhe forem expressamente cometidas por diploma 

regional ou que decorram do normal exercício das suas funções. 

Nas políticas gerais da organização, a DRPaGeSP define como visão e valores: 

 VISÃO 

➢ Dotar o GRM de um sistema gestão dos seus bens e dos serviços partilhados eficiente, 

económico e eficaz. 

 

 VALORES 

➢  Responsabilidade, Eficiência, Trabalho em equipa, Inovação e Qualidade. 
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Nos termos do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2015/M, de 14 de agosto, que 

aprovou a Orgânica da Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, a 

organização interna da DRPaGeSP obedece ao modelo organizacional hierarquizado, compreendendo 

unidades orgânicas nucleares e flexíveis e secções ou áreas de coordenação administrativa, dirigidas 

por um Diretor Regional, coadjuvada por um Subdiretor, centrada nas suas áreas de ação, de 

acordo com os princípios de economia, eficiência e eficácia. 

De acordo com a aprovação a estrutura nuclear, através da Portaria n.º 87/2016, de 2 março, com as 

alterações previstas na Portaria n.º 117/2016, de 21 de março, e da aprovação da estrutura flexível pelo 

Despacho n.º 109/2016, de 21 de março, a DRPaGeSP assenta-se na seguinte estrutura organizacional: 

 

LEGENDA: 

- Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados (PAGESP) 

- Subdiretor Regional 

 Núcleo de Recursos e Serviços de Apoio ao Utilizador (NRSAU);  

- Direção de Serviços de Coordenação, Gestão Institucional e Apoio Jurídico (DSCGIAJ);  

 Divisão de Gestão Administrativa e Financeira (DAF); 

 Divisão de Gestão e Contratação Pública (DGCP); 

- Direção de Serviços de Gestão Patrimonial (DSGESPA);  

 Divisão de Regularização e Gestão Patrimonial (DRGP);  

 Divisão de Expropriações, Monotorização e Avaliação Patrimonial (DEMAP); 

- Direção de Serviços de Infraestruturas Tecnológicas (DSITEC);  

 Núcleo de Monotorização e Gestão de Sistemas (NMGS).  

- Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI); 

 Núcleo de Desenvolvimento Aplicacional (NDA);  
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INTERNOS

•Direção

•Direções de 
Serviço 

•Chefias de 
Divisão

•Colaboradores

EXTERNOS

•Governo/Tutela

•Órgãos de controlo interno ou 
externo

•Serviços de Administração 
Direta

•Serviços de Administração 
Indireta Direta Fornecedores 

•Público Geral

  

No quadro seguinte sistematizam-se os principais clientes/ destinatários, internos e externos, da 

DRPaGeSP: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 CLIENTES INTERNOS 

✓  - Estrutura composta por um Diretor Regional e um Subdiretor, responsável pela 

definição da atuação da DRPaGeSP, bem como, pela direção dos respetivos serviços, em 

conformidade com a lei e as orientações governamentais. 

✓ - Unidades com responsabilidades de coordenação e de gestão nas áreas 

de atuação da DRPaGeSP. 

✓ ,  e - Estruturas que asseguram a 

realização de tarefas de apoio ao desenvolvimento de coordenação e de gestão nas áreas de 

atuação da DRPaGeSP. 

✓ - Funcionários que fazem parte do Mapa de Pessoal da DRPaGeSP. 

 CLIENTES EXTERNOS 

✓ - Membro (s) do Governo que detém hierarquicamente responsabilidades de 

supervisão do DRPaGeSP. 

✓ - (IRF/ IGF/Tribunal de Contas): Organismos 

responsáveis pelo controlo e fiscalização da administração. 

✓ - Organismos da Administração Regional direta que tiram 

partido e utilização o dos serviços partilhados prestados pela DRPaGeSP. 

✓ - Organismos da Administração Regional 

indireta que poderão tirar partido e utilização dos serviços partilhados prestados pela DRPaGeSP. 

✓ - Entidades privadas que asseguram mediante o fornecimento de bens ou 

serviços as condições necessárias à prestação dos serviços prestados pela DRPaGeSP. 

✓ - Na generalidade das ações da DRPaGeSP não existe uma relação direta com os 

cidadãos. Contudo estes são, direta ou indiretamente, os destinatários finais das atividades da 

DRPaGeSP. 
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 ÁREAS EXTRATÉGICAS DA PAGESP DE ACORDO COM O PLANO DE GOVERNO  

 

A estratégia definida para o ano de 2017 decorre da missão, visão e valores a prosseguir pela 

DRPaGeSP centrar-se-á numa visão moderna do serviço público, numa gestão eficaz dos 

recursos humanos e materiais, na adoção de procedimentos modernos e inovadores, na 

aplicação de uma política de rigor e transparência e, acima de tudo, na motivação de uma equipa 

que dispõe de uma capacidade técnica inquestionável alicerçada em anos de experiência nos 

sectores de atividade. 

 

Neste âmbito, as atividades a desenvolver pela DRPaGeSP durante o ano de 2017, enquadram-

se nas políticas de médio prazo decorrentes no ano anterior, e alinhadas com a estratégia 

aprovada no Programa de Governo 2015-2019.  

Os objetivos estabelecidos são transversais a toda a atividade da DRPaGeSP e têm como 

finalidade concretizar a sua Missão, tendo subjacente as seguintes iniciativas/ações no Plano 

de Governo:  

 

 

1. Proceder a um inventário geral e cadastro de todos os imóveis pertencentes à RAM, com o 

envolvimento de todos os serviços, incluindo a caraterização do estado de conservação, situação 

legal, utilização atual e potencialidades de utilização. Em curso 

2. Efetuar um levantamento global de todos os imoveis utilizados pelos serviços públicos da Região 

em regime de arrendamento, com a finalidade de adotar uma política rigorosa de redução de 

encargos em função desse levantamento, reconvertendo e requalificando imóveis e adequando a 

localização dos serviços públicos da Região, no sentido de os tornar mais funcionais e reduzir os 

espaços em regime de arrendamento a entidades privadas. Em curso  

 

3. Propor a alienação de imóveis e terrenos que se revelem dispensáveis à prossecução do plano de 

investimentos do Governo Regional e ao funcionamento dos serviços. Em curso 

4. Implementar um sistema de controlo interno que permita agregar e concentrar a cobrança de 

rendas aos inquilinos da RAM em uma única entidade. Em curso 
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5. Implementar os procedimentos legais e organizacionais necessários à atualização e 

regularização dos respetivos registos relativos à titularidade do património da Região. Em curso 

6. Nos processos expropriativos, adotar instrumentos de gestão que permitam simplificar e agilizar 

os procedimentos, utilizando primordialmente a via negocial. Em curso 

7. Implementar um sistema centralizado de aquisição de bens inventariáveis - Central de Compras 

- correlacionado com o cadastro e inventário de bens móveis, eliminando as aquisições efetuadas 

diretamente pelos serviços. Previsto 

8. Desenvolver um modelo de sistema de informação e controlo dos consumos de bens e 

equipamentos, vulgo economato, monitorizando todos os serviços da administração pública, 

incluindo Serviços e Fundos Autónomos, no sentido da otimização da despesa com esses bens e 

equipamentos. Previsto 

9. Redução do parque de viaturas e revisão das categorias automóveis da administração pública de 

uma forma considerável e maximização do uso comum de viaturas, através da centralização da 

aquisição de veículos, optando por processos de aquisição mais operacionais, com vista à redução 

de custos com a utilização e manutenção da frota, promovendo a eliminação progressiva dos 

serviços de manutenção e reparação próprios que, com a evolução tecnológica e complexidade 

técnica dos veículos e máquinas de hoje, se revelam dispendiosos e obsoletos. Em curso 

10. Definir e implementar um plano para redução dos consumos energéticos, de água, de 

consumíveis e de outros bens perecíveis, nos edifícios da administração pública regional. 

Previsto 

 

11. Diretamente associada à vertente da organização e gestão de serviços: 

11.1. Maior proximidade e transparência da administração pública regional com os cidadãos e 

empresas. Em curso 

11.2. Racionalizar os modelos de organização e gestão da administração pública regional e 

simplificação, reengenharia e desmaterialização de processos. Em curso 

11.3. Promover iniciativas integradas de modernização, assegurando a articulação entre as três 

principais dimensões de intervenção (pessoas, organização e tecnologia) como forma de 

geração da massa crítica e das competências transversais necessárias à continuidade e 

sustentabilidade deste tipo de processos. Previsto 

11.4. Desenvolvimento de operações estruturantes orientadas para a redução dos denominados 
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"custos públicos de contexto" no seu relacionamento com os cidadãos e as empresas. Previsto 

11.5. Disponibilizar informação sobre serviços e recursos de fácil acesso, à administração, empresas 

e cidadãos, através da exploração das potencialidades dos sistemas de informação já existentes 

(SITEPR e BEP-RAM, módulo integrante da plataforma "AGIR"). Em curso  

11.6. Efetuar o levantamento sobre os serviços que prestam aos utentes, com clara identificação dos 

mesmos, tendo em vista a criação de um sistema de informação que os dê a conhecer e que 

permita estudar a implementação e disponibilização de serviços eletrónicos. Previsto 

 

12. Associadas às áreas da gestão de serviços partilhados: 

12.1. Modernizar a administração pública, de forma a acompanhar as novas exigências dos cidadãos 

na sociedade da informação e das empresas na economia do conhecimento. Em curso 

12.2. Fomentar o desenvolvimento de serviços eletrónicos, orientados às empresas e aos cidadãos, 

integrados e alinhados com os sistemas de informação nacionais, em consonância com as 

iniciativas da Agência da Modernização Administrativa (AMA), nomeadamente fomentando uma 

maior utilização da Chave móvel, portal do cidadão e cartão do cidadão. Em curso 

12.3. Implementação de um Portal do Governo Eletrónico da Madeira, único para todos os serviços 

do governo regional, para disponibilização de serviços às empresas e aos cidadãos, através 

de meios de autenticação comuns e unificados, contendo informação sobre todas as áreas de 

atuação do Governo Regional da Madeira, e ligações para outros sistemas externos residentes 

noutros Serviços e Fundos Autónomos, ou entidades e Agências Nacionais. Em curso 

12.4. Definir uma imagem e uma estratégia de comunicação comum a todos os sistemas de 

informação do Governo Regional da Madeira, na lógica de complementaridade. Em curso 

12.5. Reduzir os custos com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) através da 

disponibilização, gestão e operação de sistemas e infraestruturas de TIC, que promovam a 

racionalização e reutilização de recursos tecnológicos, na lógica de serviços partilhados. Em 

curso 

12.6. Reduzir os custos com comunicações e transações, através da revisão dos contratos existentes 

e eliminação de circuitos redundantes, promovendo-se a utilização de novas plataformas de 

comunicação eletrónicas, em detrimento da utilização de meios de comunicação convencionais. 

Em curso 

12.7. Promover, junto de alguns serviços e em especial junto das escolas, a utilização de software 

open-source, reduzindo-se substancialmente custos de licenciamento e promovendo uma 
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cultura e uma literacia digital mais diversificada com recurso a soluções não comerciais e 

substancialmente menos dispendiosas. Em curso 

12.8. Privilegiar o relacionamento com o Governo da República, em particular com a ESPAP (Entidade 

de Serviços Partilhados). Em curso 

12.9. Dignificar, valorizar, apoiar e envolver os funcionários públicos e outros agentes que, com o 

seu espírito de missão e competência, através de planos de formação altamente especializados 

e orientados às necessidades da APR e com recurso a verbas do Programa Madeira 14-20, no 

sentido de os dotar de novas competências necessárias à concretização das políticas públicas 

no âmbito das TIC e dos sistemas de informação. Em curso 

 

12.10. Definição e generalização da utilização de Acordos de Nível de Serviço (ANS), entre serviços 

públicos e entre estes e os fornecedores. Previsto 

12.11. Introduzir sistemas de informação de suporte à gestão, através da normalização de tarefas 

comuns, com vista a desmaterialização dos procedimentos e redução de custos operacionais 

e de contexto, tendo presente, sem necessidade premente te de certificações externas, o 

requisito da prestação de serviços com qualidade, e agilizando-se a produção de reportes e de 

indicadores de gestão e procedendo-se à informatização gradual de tarefas e procedimento s 

(expediente, apoio administrativo, arquivo, gestão recursos humanos, SIADAP, assistência 

técnica, requisição de bens e serviços, entre outros). Em curso  

12.12. Promover a utilização partilhada de serviços ao nível da Administração pública, nas áreas das 

tecnologias de informação e da comunicação, implementando a totalidade dos projetos em 

curso, nomeadamente a implementação da rede de comunicações unificada e desenvolvimento 

de uma Intranet / Extranet, comum a todos os serviços do Governo Regional. Em curso  

12.13. Integração e normalização de processos e procedimentos, bem como a potenciação de boas 

práticas, apostando na implementação de políticas de segurança e de controlo de risco, com 

vista a uma boa gestão dos recursos públicos de acordo com o previsto na norma ISO 27000 

no âmbito da gestão da segurança da in formação. Em curso  

12.14. Continuar a aposta no reforço e melhoria de infraestrutura s tecnológicas, assegurando um 

melhor desempenho dos sistemas, reduzindo os tempos de resposta e aumentando o grau de 

satisfação dos demais interlocutores. Em curso 
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Os Objetivos Estratégicos (OE) definidos ajustam-se aos desafios das opções políticas públicas 

consideradas mais importantes e encontram-se desagregados em Objetivos Operacionais (OOp).  

 
O quadro síntese que se segue corresponde a uma matriz de correlação composta por 5 OE, 13 OOp e 

55 Indicadores (IND).  

 

OE1

•Aumentar o número de procedimentos de rentabilização dos imóveis e uma 
maior dinamização dos processos expropriativos.

OE2

•Otimização e maior dinamização dos procedimentos com vista a uma 
agregação das necessidades de aquisição dos bens e serviços da 
Administração Pública (AP).

OE3

•Promover/desenvolver e disponibilizar sistemas de informação comuns à AP 
Regional.

OE4

•Cobrir as necessidades de desmaterialização dos processos de negócio da AP, 
consolidando o sistema de controlo interno, seguro e eficaz.

OE5

•Qualificar os recursos humanos da AP nas áreas de atuação específica da 
DRPaGeSP.
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Tendo em conta a estratégia definida para o ano de 2017 em conjunto com o Programa de Governo, 

foram estabelecidos Objetivo Operacionais (OOp) assim como a métrica de avaliação das atividades a 

desenvolver, existindo um esforço de responsabilização de todas as unidades orgânicas na definição da 

estratégia institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 
MÉTRICA METAS 

OE1 

 
Aumentar o número de 

procedimentos de rentabilização 
dos imóveis e uma maior 

dinamização dos processos 
expropriativos 

 

OO1 
 

OO1 

Cumprimento ≥ .5 

Superação ≥ .8 

OE2 

 
Otimização e maior dinamização 
dos procedimentos com vista a 

uma agregação das necessidades 
de aquisição dos bens e serviços 

da AP. 
 

OO2; OO4; 
 

0,5*OO2+0,5*OO4 

Cumprimento ≥ .5 

Superação ≥ .8 

OE3 
 

Promover/desenvolver e 
disponibilizar sistemas de 
informação comuns à AP 

Regional. 

OO3; OO6; OO8 
 

0,2*OO3+0,4*OO6+0,4* 
OO8 

Cumprimento ≥ .5 

Superação ≥ .8 

OE4 
 
 

 
Cobrir as necessidades de 

desmaterialização dos processos 
de negócio da AP, consolidando o 

sistema de controlo interno, 
seguro e eficaz. 

 
 

OO5; OO7; OO9; 
OO10 

 

0,25*OO5+0,25*OO7+0,25* 
OO9+0,25*OO10 

Cumprimento ≥ .5 

Superação ≥ .8 

OE5 

 
Qualificar os recursos humanos 
da APR nas áreas de atuação 

específica da DRPaGeSP. 
 

OO11; OO12 e 
OO13 

0,4*OO11+0,4*OO12+0,2*O
O13 

Cumprimento ≥ .5 

Superação ≥ .8 
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Os quadros que se seguem correspondem aos objetivos operacionais para a concretização dos objetivos 

estratégicos, contendo a descrição das atividades a desenvolver e respetiva avaliação, através da 

definição de indicadores e métricas. 

 

Objetivo 

Operacional Atividades 
Indicadores 

(IND) 
Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

 

OO1 

 

Incrementar o 

número de 

processos 

expropriativos 

concluídos e 

imóveis com a 

situação 

regularizada 

 

 

A1. Atualizar o 

levantamento dos 

processos de expropriação 

nas suas diversas fases, e 

os processos de 

regularização. 

 

A2. Proceder à 

hierarquização de 

processos utilizando 

critérios objetivos, 

nomeadamente processos 

expropriativos, integrados 

em projetos financiados e/ 

ou reportados no mapa da 

dívida. 

 

A3. Definir o método de 

sistematização/ 

priorização dos imóveis a 

regularizar, atendendo ao 

seu potencial de 

rentabilização/valorização. 

 

A4. Disponibilizar os 

elementos/informação 

necessários à 

criação/implementação de 

um sistema de informação 

para controlo dos 

processos de 

expropriação. (objetivo 

partilhado com OE1 e 

OE3). 

01.Número de 

processos de 

expropriação 

concluídos, em 

função do 

definido para o 

ano de 2017, 

tendo por 

referência o ano 

anterior. 

 

 

 

02.Número de 

processos de 

regularização 

concluídos, em 

função do 

definido para o 

ano de 2017, 

tendo por 

referência o ano 

anterior. 

 

 

 

 

0 Se não existirem evidências. 

 

0.2 Se a conclusão for inferior a 

50% dos processos de 

expropriação e de regularização, 

em função do definido para o 

ano de 2017, tendo por 

referência o ano anterior. 

 

0.4 Se a conclusão for igual e 

superior a 50% e inferior a 75% 

dos processos de expropriação e 

de regularização, em função do 

definido para o ano de 2017, 

tendo por referência o ano 

anterior. 

 

0.6 Se a conclusão for igual ou 

superior a 75% e inferior a 90% 

dos processos de expropriação e 

de regularização, em função do 

definido para o ano de 2017, 

tendo por referência o ano 

anterior. 

 

0.8 Se a conclusão for igual ou 

superior a 90% e inferior a 95% 

dos processos de expropriação e 

de regularização, em função do 

definido para o ano de 2017, 

tendo por referência o ano 

anterior. 

 

1 Se a conclusão for igual ou 

superior a 95% dos processos 

de expropriação e de 

regularização, em função do 

definido para o ano de 2017, 

tendo por referência o ano 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cumprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superação 

 

 

 

 

 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional 
Atividades Indicadores (IND) 

 

Métrica 

 

 

 

Metas 

 

 

 

OO2 

 

Organizar e 

manter um 

sistema 

centralizado de 

aquisição de bens 

e serviços que 

garanta a eficácia 

e eficiência das 

compras 

públicas, 

promovendo a 

racionalização 

dos recursos 

 

 

 

 

 

 

 

A5. Promover o 

desenvolvimento 

sustentado de processos de 

compras. 

 

A6. Agregar e tratar a 

informação relativa às 

compras públicas. 

 

A7. Acompanhar e 

monitorizar a execução 

contratual dos 

procedimentos de aquisição 

de bens e serviços 

efetuados. 

 

A8. Proceder a agregação 

anual das atividades 

transversais de aquisição 

de bens e serviços dos 

Organismos de AD. 

 

A9. Promoção da 

centralização e agregação 

das necessidades 

aquisitivas. 

 

A10. Manutenção e 

atualização dos sistemas 

contabilísticos e orçamentais 

de suporte da PAGESP 

(GERFIP e SIGORAM). 

 

 

 

 

03. Implementação da 

agregação dos 

processos aquisitivos. 

 

04. Tratamento da 

informação relativa 

aos bens e serviços. 

 

05. Arquivo e 

acompanhamento dos 

contratos.  

 

06. Implementação da 

centralização das 

necessidades 

aquisitivas. 

 

07. Validação do 

Mapa da Divida 

(Registos GERFIP) 

pela Unidade de 

Gestão do Gabinete 

do Secretario 

(periodicidade 

mensal). 

 

08. Validação dos 

registos efetuados no 

SIGORAM pela 

Unidade de Gestão 

do Gabinete do 

Secretário 

(periodicidade 

trimestral). 

 

 

 

 

 

 

0 Se não existirem 

evidências. 

 

0.2 Se existirem evidências 

da aprovação de pelo 

menos 2 dos indicadores 

propostos. 

 

0.5 Se existirem evidências 

da aprovação de 3 

indicadores propostos. 

 

0.75 Se existirem 

evidencias da 

implementação de 4 

indicadores propostos. 

 

0.8 Se existirem evidencias 

da implementação de 5 

indicadores propostos. 

 
1 Se existirem evidencias 

da implementação de 6 

indicadores propostos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Cumprimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 
 
 

 

 

 

Superação 
 

 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

OO3 

 

Implementar 

procedimentos 

de 

monotorização 

da cobrança de 

receitas 

 

 

 

A11. Criar e implementar um 

manual de procedimentos 

para a cobrança de receitas. 

 

A12. Disponibilizar os 

elementos/informação à 

criação de um sistema de 

controlo interno de 

acompanhamento do (in) 

cumprimento da cobrança de 

rendas provenientes dos 

contratos de arrendamento e 

concessão 

Nichos informáticos, 

centralização dos dados 

financeiros, tratamento 

unitário da receita, num 

programa informático. 

(objetivo partilhado com 

OE1 e OE3). 

 

 

 

09. Data de criação 
do manual de 
procedimentos para a 
cobrança de receitas. 

 

 

10.Solictação de 
informação às 
entidades outorgantes 
nos contratos de 
concessão/arrendame
nto, no que concerne 
ao (in) cumprimento 
das obrigações 
financeiras. 

 

 
 

0 Se não existirem 

evidências da 

criação/divulgação interna 

do manual de 

procedimentos, ou de 

solicitação de informação 

às entidades outorgantes 

nos contratos de 

concessão/arrendamento, 

no que concerne ao (in) 

cumprimento das 

obrigações financeiras. 

 

0.5 Se existirem 

evidências da 

criação/divulgação interna 

do manual de 

procedimentos até 15 de 

setembro de 2017, ou de 

solicitação, até ao citado 

prazo, de informação às 

entidades outorgantes nos 

contratos/arrendamento no 

que concerne ao (in) 

cumprimento das 

obrigações financeiras. 

 

0.75 Se existirem 

evidências da divulgação 

interna do manual de 

procedimentos até 15 de 

junho de 2017, ou de 

solicitação, até ao citado 

prazo, de informação às 

entidades outorgantes nos 

contratos/arrendamento no 

que concerne ao (in) 

cumprimento das 

obrigações financeiras. 

 

1 Se existirem evidências 

da divulgação interna do 

manual de procedimentos 

até 15 de março de 2017, 

ou de solicitação, até ao 

citado prazo, de 

informação às entidades 

outorgantes nos 

contratos/arrendamento no 

que concerne ao (in) 

cumprimento das 

obrigações financeiras. 

 

 
 

 
Cumprimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

≥ .5 

 

 

Superação 
 

 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional 
Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

OO4 

 

Racionalização, 

unificação e 

otimização das 

comunicações 

 

 

 

 

 

 

A13. Definição do 

modelo de 

implementação de redes 

locais. Operacionalizar o 

modelo definido nos 

Edifícios principais do 

Governo e nos pontos 

remotos com menor 

número utilizadores. 

 

 

A14. Definição do 

modelo de 

implementação da 

componente de 

comunicação externa e 

respetiva otimização. 

Operacionalizar o 

modelo definido na rede 

privativa do Governo. 

 

 

 

A15. Definição do 

modelo de 

implementação da 

componente VoIP na AP 

Regional. 

Operacionalizar o 

modelo definido nas 

diversas entidades.  

 

 

 

A16. Centralização da 

gestão dos contratos 

com operadores 

públicos de 

comunicações. 

 

 

 

 

 

11. Evidências da 

elaboração do 

modelo de 

implementação de 

redes locais e 

respetiva 

operacionalização do 

mesmo em 2 dos 

maiores edifícios da 

APR e em 30 

edifícios com menor 

número utilizadores. 

 

12. Evidências da 

elaboração do 

modelo de 

implementação da 

componente de 

comunicação externa 

e respetiva 

operacionalização 

em 70% dos locais 

(198 pontos) da rede 

privativa do Governo.  

 

13. Evidências da 

elaboração do 

modelo de 

implementação da 

componente VoIP e 

respetiva 

operacionalização 

em 30 locais da rede 

privativa do Governo 

Regional. 

 

14. Elaboração de 

documentação tendo 

em vista a 

celebração de novos 

contratos 

transversais à AP 

Regional para dados, 

voz e Internet. 

 

 

Soma das pontuações: 

 

 

 

 

0.4 Se existirem evidências 

da elaboração de plano e 

implementação da 

componente de rede locais. 

 

 

0.2 Se existirem evidências 

da elaboração de plano e 

implementação da 

componente de 

comunicações externas. 

 

 

 

0.2 Se existirem evidências 

da elaboração de plano e 

implementação da 

componente de VoIP. 

 

 

0.2 Se celebrados novos 

contratos transversais. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cumprimento 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 
 

 

Superação 
 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional 
Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO5 

 

Reforço da 

Segurança 

Informática na AP 

Regional 

 

 

 

A17. Revisão da política 

de segurança 

informática do Governo 

Regional. 

  

A18. Elaboração de 

Roadmap de 

implementação de 

controlos e diretrizes 

técnicas, contemplando: 

- Sensibilização e treino 

- Centros de dados 

- Redes e sistemas 

- Estações de trabalho e 

utilizadores 

- Aplicações 

- Mecanismos de 

monitorização ativa de 

ameaças 

- Salvaguarda e 

recuperação de 

informação. 

- Disaster Recovery. 

 

A19. Implementação das 

ações previstas no 

Roadmap para o ano. 

 

A20. Análise de impacto 

das novas diretrizes 

europeias no Governo 

Regional: Proteção de 

dados; cibersegurança e 

NIS. 

 

 

 

 

15. Documento 

revisto da política de 

segurança 

informática do 

Governo Regional 

 
16. Documento com o 

Roadmap de 

implementação para 

o referido ano, 

contemplando ações 

em diversas áreas. 

 

17. Evidências de 

implementação das 

ações previstas no 

Roadmap. 

 
18. Apresentação de 

medidas a 

implementar no 

âmbito das referidas 

diretrizes. 

 

 

 

 

 

0 Se não existirem 

evidências. 

 

0.5 Se existirem evidências 

da revisão da politica de 

segurança e da elaboração do 

Roadmap de implementação 

e apresentação de medidas 

no âmbito das referidas 

diretrizes. 

 

 

0.8 Se existir evidência da 

implementação de 80% das 

ações definidas ao nível do 

roadmap para o ano. 

 

1 Se existir evidência da 

implementação da totalidade 

das ações definidas ao nível 

do roadmap para o ano. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cumprimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 
 
 
 
Superação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≥ .8 
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 Objetivo 

Operacional Atividades 
Indicadores 

(IND) 
Métrica Metas 

 
 
 

 

 

OO6 

 

Racionalização 

e otimização 

dos Centros de 

Dados do 

Governo 

Regional 

 

A21. Processo de 

otimização dos centros de 

dados do Governo 

Regional, contemplando: 

 

A21.1 Consolidação das 

infraestruturas “legancy” 

nas novas infraestruturas 

de datacenter (Redes / 

Servidores / Software de 

Base). 

A21.2 Consolidação das 

comunicações dos 

Datacenters na nova 

infraestrutura 

tecnológica. 

A21.3 Processo de 

atualização / otimização 

do Software Base dos 

servidores. 

A21.4 Aumento da 

capacidade tecnológica 

dos Datacenters do 

Governo Regional, ao 

nível de processamento, 

memória e 

armazenamento. 

A21.5 Aumento dos 

níveis de disponibilidade 

dos Datacenters do 

Governo Regional. 

A21.6 Definição da 

estratégia de 

computação em nuvem e 

definição de um roadmap 

de implementação. 

A21.7 Definição e 

implementação de 

mecanismos de 

monitorização dos 

centros de dados, redes 

e sistemas. 

A21.8 Definição e 

implementação de 

modelos de software 

base para estações de 

trabalho e de atualização 

de software. 

A21.9 Definição e 

implementação de ações 

de melhoria continua. 

 

 

 

 

 

19. Evidências da 

elaboração do 

plano de 

otimização dos 

centros de dados. 

 

20. Evidências de 

implementação 

das ações 

previstas no plano 

de melhorias 

prioritárias. 

 

 

 

 

 

0 Se não existirem 

evidencias. 

 

0.2 Se existir o relatório 

aprovado com o plano de 

melhorias prioritárias a 

implementar. 

 

0.6 Se existir evidência de 

implementação de 60% das 

ações de melhoria 

prioritárias identificadas.  

 

 

0.8 Se existir evidência de 

implementação de 80% das 

ações de melhoria 

prioritárias identificadas. 

 

1 Se existir evidência de 

implementação de 100% 

das ações de melhoria 

prioritárias identificadas.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cumprimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Superação 
 

 

 

 

 

 

≥ .8 
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A 
Objetivo 

Operacional 
Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO7 

 

Renovação / 

transformação 

digital dos postos 

de trabalho na AP 

Regional 

 
 

 

 

 

A22. Aquisição de 

equipamento informático 

para renovação das 

estações de trabalho da 

AP Regional. 

 

A23. Atualização do 

software de base em 

estações de trabalho. 

 

A24. Disponibilização de 

novas ferramentas de 

produtividade e 

colaborativas para os 

utilizadores da AP 

Regional. 

 

A25. Atualização do 

software específico em 

estações de trabalho 

(desenho técnico, edição 

de imagem, vídeo e som, 

analise estatística). 

 

A26. Renovação / 

racionalização da função 

de cópia e impressão 

nos serviços da AP 

Regional. 

 

  

 

21. Número de estações 

de trabalho renovadas 

na AP Regional. 

 

22. Número de estações 

de trabalho migradas 

para as mais recentes 

versões do software de 

base  

 

23. Número de 

utilizadores que usam as 

novas ferramentas de 

produtividade e 

colaborativas. 

 

 

24. N.º de planos de 

racionalização na AP 

Regional implementados 

 

 

25. Elaboração de 

documentação tendo em 

vista a celebração  

de novos contratos 

transversais à AP 

Regional para a área de 

cópia e impressão. 

 

 

Soma das pontuações: 

 

0.2 Se existir evidência de 

aquisição / renovação / 

migração de mais de 1200 

computadores. 

 

0.2 Se existir evidência de 

utilização de novas 

ferramentas de produtividade 

e colaborativas por mais de 

750 utilizadores. 

 

0.2 Se existir evidência de 

aquisição de licenciamento 

para renovação de software 

comum e especifico para as 

estações de trabalho. 

 

 

0.2 Se existir evidência de 

implementação de 24 planos 

de racionalização nos 

serviços da AP Regional. 

 

0.2 Se existir evidência da 

celebração de um contrato 

agregador para a área de 

cópia e impressão. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cumprimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 
 
 
 

 

 

Superação 
 

 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional 
Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

OO8 

 

 Fomentar a 

Colaboração e 

captação de 

Financiamento 

 
 

 

 

A27. Desenvolver 

projetos e ações 

conjuntas com outras 

entidades AP Regional e 

externas, numa 

perspetiva de 

colaboração, criação de 

valor. 

 

A28. Apresentação / 

revisão de candidaturas 

ao Madeira 14-20 e 

outras fontes de 

financiamento europeu. 

 

 

 

 

26. N.º projetos em 

colaboração com outras 

entidades. 

 

 

27. N.º de candidaturas 

apresentadas / revistas. 

 

28. N.º de candidaturas 

aprovadas. 

 

Soma das pontuações: 

 

0.3 Se 3 projetos em 

colaboração com outras 

entidades. 

 

0.2 Se apresentadas / 

revistas uma candidatura. 

 

0.3 Se apresentadas / 

revistas mais que 1 

candidatura. 

 

0.2 Se aprovada pelo menos 

uma candidatura. 

 

 
 
 

 
 
Cumprimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

≥ .5 

 

 

Superação 
 

≥ .8 

 

 

 

 

 

 

 

OO9 

 

Racionalização da 

Prestação de 

Serviços por meios 

eletrónicos através 

da disponibilização 

de novos serviços 

 

 

 

 

A29. Conceção de 

uma solução de 

análise do 

desempenho dos 

sites alojados nos 

servidores do GRM. 

 

 

 

A30. Conceção de 

novos projetos de 

desenvolvimento 

aplicacional. 

 

29. Implementação da 

solução de análise de 

dados dos sites do 

GRM. 

 

30. Implementação de 

novos sites no Portal do 

GRM. 

 

31. Implementação do 

sistema de controlo e 

gestão de subsídios 

para o GRM. 

 

32.Implementação da 

plataforma unificada da 

DROT e implementação 

do Quadro 

Interdepartamental do 

Governo Regional em 

articulação com a 

DRAPMA. 

 

33.Implementação da 

aplicação de Gestão de 

Motoristas e afetação de 

frotas. 

 

34. Implementação da 

aplicação de Gestão de 

Licenças de Pesca 

Desportiva. 

 

35.Implementação da 

aplicação de controlo de 

dívidas à Seg. Social, as 

Finanças, penhoras e 

sentenças judiciais. 

 

Soma das pontuações: 

 

0.2 Se a criação e 

divulgação dos relatórios 

com a informação de análise 

forem produzidos a partir da 

solução de análise de dados 

adotada.  

 

0.2 Se forem publicados 

50% dos sites da Direções 

Regionais. 

 

0.1 Se entrar em produção o 

sistema de controlo e gestão 

de subsídios para o GRM; 

 

0.2 Se entrar em produção a 

plataforma unificada da 

DROT e o Quadro 

Interdepartamental do 

Governo Regional em 

articulação com a DRAPMA. 

 

0.1 Se entrar em produção a 

aplicação de Gestão de 

Frotas. 

 

0.1 Se entrar em produção a 

aplicação de Gestão de 

Licenças de Pesca 

Desportiva. 

 

0.1 Se entrar em produção a 

aplicação de controlo de 

dívidas à Seg. Social, as 

Finanças, penhoras e 

sentenças judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprimento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Supe.ração 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ .8 
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Objetivo 

Operacional Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

OO10 

 

Racionalização 

da Prestação de 

Serviços por 

meios 

eletrónicos 

através da 

gestão dos 

contratos, apoio 

técnico e de 

suporte no 

acesso às 

aplicações 

 

A31. Apoio e suporte na 

implementação da solução 

de gestão documental. 

A32. Aquisição de Sistema 

de controlo e cobrança de 

rendas. 

 

A33. Aquisição de solução 

para a Gestão de Frotas 

adquiridas através de 

leasing do GRM. 

 

A34. Aquisição de 

expansão /atualização do 

sistema de assiduidade. 

 

A35. Gestão do contrato 

Gerfip. 

 

A36. Gestão do contrato 

SIAG. 

 

A37. Gestão do contrato 

iGest. 

 

A38. Gestão do contrato da 

plataforma de contratação 

pública. 

 

36. Implementação da 

solução de GD para 

processos de negócio 

MEF. 

 

37. Elaboração das 

peças de concursos 

para aquisições 

previstas. 

 

38. Gestão e controlo 

da execução dos 

contratos existentes. 

 

39. Apoio técnico e 

suporte às plataformas 

contratadas. 

 

 

 

 

 

Soma das pontuações: 

 

0.5 Se existir 

evidências da 

implementação de 10 

processos de negócio 

MEF. 

 

0.3 Se forem lançados 

os 3 procedimentos 

aquisitivos previstos, 

0.1 por cada um. 

 

0.1 Se existir 

evidências da gestão 

e controlo da 

execução dos 4 

contratos. 

 

0.1 Se existirem 

evidências do apoio 

técnico e suporte às 4 

plataforma 

contratadas. 

 

 

Cumprimento 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
> 
8  

Superação 

 

≥ .8 
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 Objetivo 

Operacional Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 

 

 

 

 

 

 

OO11 

 

Normalização 

no âmbito das 

aplicações 

desenvolvidas 

internamente 

 

 

 

 

 

A39. Conceber um modelo 

de identificação transversal 

para os utilizadores das 

aplicações informáticas 

para permitir a futura 

autenticação single sign on 

 

 

 

A40. Conceber um 

mecanismo de recolha de 

informação identificadora 

dos emails existentes no 

Domínio GRM, para 

associação dos mesmos na 

AD. 

 

 

 

40. Aprovação e 

divulgação interna do 

modelo de identificação 

transversal.  

 

41. Implementação do 

modelo de identificação 

transversal para os 

utilizadores das 

aplicações informáticas 

para permitir a futura 

autenticação single sign 

on. 

 

42. Implementação do 

mecanismo de recolha 

de informação 

identificadora dos 

emails existentes no 

Domínio GRM. 

 

43. Introdução da 

informação recolhida na 

AD e disponibilização 

desta informação às 

diversas aplicações. 

 

 

Soma das pontuações: 

 

0.2 Se existir 

evidência da criação 

e divulgação do 

modelo de 

identificação 

transversal. 

 

0.3 Se for 

implementado o 

método single sign 

on em pelo menos 3 

aplicações 

 

0.5 Se existir 

evidência da recolha 

de informação 

identificadora dos 

emails existentes no 

domínio GRM e 

introdução e 

disponibilização 

dessa informação na 

AD. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cumprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 

 

 

 

Superação 

 

 

 

≥ .8 

 

 

 

 

 
 
 

 

OO12 

Melhorar 

competências dos 

trabalhadores em 

áreas de 

intervenção da 

PaGeSP 

 

 

 

A41. Sensibilização e 

qualificação dos 

trabalhadores para a 

utilização de novas 

ferramentas de produtividade 

e colaborativas.  

 

A42. Formação dos 

trabalhadores da área de 

Informática. 

 

A43. Definição do modelo de 

boas práticas a aplicar no 

desenvolvimento de 

aplicações. 

 

 

 

 
44. Número de sessões 

de divulgação das 

ferramentas de 

produtividade 

colaborativas aos 

trabalhadores do GRM. 

 
45. Número de sessões 

de formação nas áreas 

de infraestruturas, 

mobilidade e 

desenvolvimento 

aplicacional aos 

trabalhadores da 

PaGeSP. 

 
46. Divulgação interna 

do modelo de boas 

práticas a aplicar no 

desenvolvimento de 

aplicações. 

 
47. Implementação do 

modelo de boas práticas 

nas aplicações a iniciar 

em 2017. 

 

Soma das pontuações: 

 

0,25 Se se realizaram 

pelo menos 3 sessões 

de divulgação e 

utilização das 

ferramentas de 

produtividade e 

colaborativas aos 

trabalhadores do GRM. 

 

0.25 Se se realizaram 

pelo menos 7 sessões 

de formação nas áreas 

de infraestruturas, 

mobilidade e 

desenvolvimento 

aplicacional. 

 

0.2 Se aprovado e 

divulgado o modelo de 

boas prática para a 

área de 

desenvolvimento. 

 

0.3 Se existirem 

evidencias da 

implementação do 

modelo em 2017. 

 
 
 
 

 
 
 

Cumprimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 

 

 

 

 

 

Superação 
 

 

 

 

 

≥ .8 
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OO13 

 

Consolidação do 

modelo de gestão 

incluindo o 

componente ITIL e 

Service Desk / 

Melhoria do 

Processo de Apoio 

e Suporte 

 

 

 

 

A44. Diagnosticar 

oportunidades de melhoria 

através da revisão ou 

introdução de novas 

funcionalidades na 

aplicação de Suporte às 

Assistências. 

 

A45. Proceder à 

hierarquização dos 

processos críticos dos 

Serviços que permitam 

criar tempos de resposta 

adequados para cada 

processo. 

 

A46. Criação de um 

Catálogo de Serviços. 

 

A47. Ativar o mecanismo 

de Inquérito de Satisfação 

dos serviços de apoio. 

 

A48. Efetuar levantamento 

dos Processos para 

implementação do ITIL. 

 

A49. Propor a aquisição de 

aplicação informática de 

Service Desk que inclua a 

componente ITIL. 

 

A50. Formação interna em 

boas práticas ITIL. 

 

 

 
48. Propostas de 

alteração para novas 

funcionalidades. 

 
49. Identificação dos 

processos críticos para 

definir prioridades e 

estabelecer tempos de 

resposta adequados. 

 
50. Aprovação do 

Catálogo de serviços. 

 
51. Relatório de 

avaliação da satisfação 

dos utilizadores. 

 
52. Aprovação e 

divulgação dos 

Processos necessários 

à implementação de 

ITIL. 

 
53. Definição de 

Procedimentos e 

elaboração do caderno 

de encargos para a 

aquisição da aplicação 

de Service Desk. 

 
54. Número de 

formandos que 

completaram a 

formação ITIL. 

 

 

 

 

 

0 Se não existirem 

evidências. 

 

0.4 Se existirem 

evidencias da 

aprovação/ 

cumprimento de pelo 

menos 2 das 

atividades. 

 

0.6 Se existirem 

evidências da 

aprovação/ 

cumprimento de 4 

das atividades. 

 

0.8 Se existirem 

evidências da 

aprovação/ 

cumprimento de 5 

das atividades. 

 

1 Se existirem da 

aprovação/ 

cumprimento das 7 

atividades. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cumprimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

≥ .5 

 
 
 
 

 

 

Superação 
 

≥.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Operacional Atividades Indicadores (IND) Métrica Metas 
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Para a realização das suas atividades a PaGeSP conta com um total de 173 colaboradores, distribuídos 

da seguinte forma:           

 

 

Grupo de pessoal 

 

Carreira/ Categoria 

 

Lugares 
ocupados 

 
Pessoal Dirigente 

Diretor Regional 1 

Subdiretor 1 

Diretor de Serviços 4 

Chefes de Divisão 7 

Pessoal Informática 

Especialista de Informática 40 

Técnico de Informática 72 

Técnico Superior Técnico Superior 13 

Pessoal Administrativo 

Chefe de Departamento 3 

Coordenador Técnico 3 

Assistente Técnico 22 

Pessoal Auxiliar Assistente Operacional 7 

 

 

A formação dos colaboradores da DRPaGeSP em 2017 pretende assentar numa análise transversal das 

necessidades de formação, privilegiando-se áreas que pela sua natureza (formação inicial obrigatória) 

ou pela sua transversalidade técnica representam uma maior abrangência de potenciais formandos. 

Nas instalações da DRPaGeSP, pretende-se otimizar a realização das mesmas em termos de custos, 

retorno de eficácia, comodidade para os formandos e disseminação interna da informação. 
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A dotação orçamental da DRPaGeSP prevista para o ano de 2017 cifra-se em 38 783 341,00 €, 

conforme o quadro que se segue detalhado por grupos de despesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de despesa             Valor 

Despesas com pessoal 5 146 306, 00 € 

Aquisição de bens e Serviços 16 316 500, 00 € 

Outras despesas correntes 16 374, 00 € 

Despesas de capital 622 939, 00 € 

PIDDAR 19 681 222,00 € 

Ouros Investimentos 0, 00 € 

TOTAL 38 783 341, 00 € 


