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INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Actividades aqui apresentado é balizado pelo compromisso de manutenção da política de 

consolidação das finanças públicas, no contexto da optimização de recursos humanos, materiais e 

financeiros.  

Por outro lado, a profunda transformação do paradigma da Administração Pública, com enfoque na 

gestão de recursos humanos face às significativas alterações operadas pelo novo quadro legal, e o 

imperativo de adopção de novas soluções tecnológicas para dar resposta ao desafio da modernização da 

gestão financeira e patrimonial influenciam, de forma determinante, a definição de objectivos, actividades 

e projectos. 

O presente Plano de Actividades incorpora já a nova estrutura flexível, aprovada pelo Despacho nº 

11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio. 

Foi também prevista a constituição de uma Equipa Multidisciplinar, conforme estabelecido no artº 2º da 

Portaria nº 219-L/2007, D.R. nº 42, I Série, Suplemento, de 28 de Fevereiro, destinada a assegurar a 

implementação do POCP no âmbito do MADRP e a integração da plataforma tecnológica GERFIP. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria-Geral (SG) do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), 

tem por missão “[…] assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo 

integrados no MADRP e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de 

recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da 

comunicação e relações públicas”, de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 209/2006, D.R. n.º 208, I 

Série, de 27 de Outubro, que aprova a Lei Orgânica do MADRP (republicada pelo Decreto-Lei nº 

160/2008, D. R. nº 153, I Série,  de 8 de Agosto). 

A SG assume, enquanto serviço central de suporte aos diversos organismos, a coordenação da aplicação 

das medidas da política governamental em matéria de recursos internos, humanos, materiais e 

financeiros, pautando a sua acção por objectivos de qualidade na prestação de serviços aos utentes dos 

serviços e organismos do MADRP. 

Na esteira da reestruturação empreendida em 2007, com a aprovação da Lei Orgânica (Decreto 

Regulamentar n.º 7/200, D.R. n.º 41, I Série, de 27 de Fevereiro), pretende-se que a SG consolide uma 

cultura organizacional orientada para a prestação de serviços aos seus clientes preferenciais: os 

gabinetes dos membros do Governo e os demais serviços e organismos do MADRP. 

O presente Plano de Actividades acolhe as directrizes em matéria de gestão por objectivos e de avaliação 

dos serviços, aprovadas pelo SIADAP (Lei nº 66-B/2007, D.R. n.º 250, Suplemento, I Série, de 3 de 

Dezembro).  

 A execução do Plano de Actividades constitui, assim, uma tarefa simultaneamente exigente e aliciante, 

para cujo êxito são chamados a contribuir todos os recursos humanos desta Secretaria-Geral, sem 

excepção – dirigentes e demais colaboradores. 
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CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL  

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Apoiar administrativa, técnica e juridicamente os gabinetes dos membros do Governo integrados no 

MADRP, bem como os órgãos, serviços, comissões e grupos de trabalho, assim como assegurar os 

serviços de apoio jurídico-contencioso do Ministério, a solicitação dos membros do Governo; 

b) Promover a aplicação das medidas de política de organização e de recursos humanos definidas para 

a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do MADRP na 

respectiva implementação, emitindo pareceres em matéria de organização, recursos humanos e 

criação ou alteração de quadros de pessoal; 

c) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover a inovação, 

modernização e política de qualidade dos serviços no âmbito do Ministério, sem prejuízo das 

atribuições cometidas por lei a outros serviços, bem como assegurar a articulação com os 

organismos com atribuições interministeriais nestas áreas;  

d) Preservação do património e do arquivo histórico e documental do MADRP, procedendo à recolha, 

tratamento, conservação e comunicação dos arquivos que deixaram de ser de uso corrente por parte 

dos organismos produtores, bem como assegurar as actividades do Ministério no âmbito da 

comunicação e relações públicas, sem prejuízo das atribuições do organismo do MADRP 

responsável pelas tecnologias de informação e comunicação; 

e) Assegurar as funções de Unidade Ministerial de Compras;  

f) Coordenar e elaborar o orçamento de funcionamento do MADRP e acompanhar a sua execução, 

apoiando tecnicamente a elaboração de instrumentos de boa gestão e previsão orçamental, em 

articulação com outras entidades com competência neste domínio. 

No âmbito da sua missão, a SG do MADRP assume um papel catalisador e promotor da mudança, bem 

como de organismo pivot nas seguintes áreas: 

� Gestão de recursos humanos; 

� Gestão de recursos patrimoniais; 

� Controlo da gestão dos recursos financeiros; 

� Apoio técnico-jurídico e contencioso; 

� Promoção da inovação, da modernização e da qualidade; 

� Operacionalização das tarefas de arquivo e preservação do património; 

� Unidade ministerial de compras. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

� Decreto-Lei n.º 209/2006, D.R. n.º 208,  I Série de 27 de Outubro, que aprova a Lei Orgânica do 

MADRP, (sucessivamente alterado pelo Decreto-Lei nº 160/2008, D.R. n.º 103, I Série, de 29 de 

Maio e pelo Decreto-Lei nº 44/2009, D.R. n.º 31, I Série, de 13 de Fevereiro). 

� Decreto Regulamentar n.º 7/2007, D.R. n.º 41, I Série, de 27 de Fevereiro, que definiu a missão, 

atribuições e tipo de organização interna da Secretaria-Geral, e viria a ser alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 32/2008, D.R. n.º 39, I Série,  de 25 de Fevereiro. 

� Portaria n.º 219-B/2007, D.R. n.º 42, Suplemento, I Série, de 28 de Fevereiro, que estabeleceu a 

estrutura nuclear e as competências das respectivas unidades orgânicas.  

� Portaria n.º 219-L/2007, D.R. n.º 42, Suplemento, I Série, de 28 de Fevereiro, que fixou o número 

máximo de unidades orgânicas flexíveis.  

� Despacho n.º 11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que aprovou a estrutura orgânica 

flexível.  
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ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

SECRETÁRIA-GERAL 

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA 

� Núcleo de Contencioso (NC) 

�  Equipa Multidisciplinar (EM) 

� DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS (DSRH) 

� Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) 

� Núcleo de Assessoria Técnica  (NAT) 

� Núcleo de Gestão e Desenvolvimento (NGD) 

� Núcleo de Apoio ao Sistema de Mobilidade Especial (NASME) 

� Núcleo de Administração de Pessoal (NAP) 

 

� DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO (DSGI) 

� Divisão de Gestão de Recursos Patrimoniais e Financeiros (DGRPF) 

� Núcleo de Gestão Patrimonial e Orçamental (NGPO) 

� Núcleo de Contabilidade e Tesouraria (NCT) 

� Núcleo de Administração Geral (NAG) 

� Divisão de Inovação e Comunicação (DIC) 

� Núcleo de Documentação e Arquivo (NDA) 

� Núcleo de Inovação e Qualidade (NIQ) 

� Núcleo de Comunicação e Relações Públicas (NCRP) 

� Unidade Ministerial de Compras (UMC) 

� Núcleo de Sistemas de Informação (NSI) 

 

� GABINETE JURÍDICO (GJ) 
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RECURSOS HUMANOS 

 

A Secretaria-Geral conta, à data de 30 de Novembro, com um total de 83 trabalhadores em funções na 

Secretaria-Geral e 24 a exercer funções de apoio nos Gabinetes dos Membros do Governo, os quais, 

contemplada a nova nomenclatura da Lei nº 12-A/2008, D.R. n.º 41, Suplemento, I Série, de 27 de 

Fevereiro, se distribuem da seguinte forma: 
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Secretário-Geral 1 - - - - 1 - 1 

Secretário-Geral Adjunto 1 - - - - 1 - 1 

Director de Serviços - - 1 1 1 3 - 3 

Chefe de Divisão - - 1 2 - 3 - 3 

Técnico Superior  8+1(a) 7+1 (b) 11 4 32 - 32 

Especialista de Informática - - - 3+1 (c) - 4 - 4 

Técnico de Informática - - 2 5 - 7  7 

Assistente Técnico 2 1 9 16+1 (d) 1 30 16 46 

Assistente Operacional 2 - - - - 2 8 10 

TOTAL 7 9 21 40 6 83 24 107 

a) Mobilidade interna interserviços  (GPP); b) Mobilidade interna interserviços e intercarreiras (Hospital Curry 

Cabral ; c) Estagiária; d) Mobilidade interna interserviços (DGADR) 

 

RECRUTAMENTOS A EFECTUAR EM 2009 E PREVISTOS PARA 2010: 

Cargo/Carreiras 2009 2010 

1 
Chefe de Equipa 

 1 EM  

5 6 
Técnico Superior 

2 NC | 1 NGPO | 1 NASME(1) | 1 NIQ  2 EM | 1 NAT | 1 NGD | 1 NAP(2) | 1 GJ 

4 
Assistente Técnico 

 1 NC | 1 NAP(3) | 1 NDA | 1 NCRP 

2 
Assistente Operacional 

 2 DS 

TOTAL 5 13 

(1) Mobilidade intercarreiras 
(2) Lugar a criar, à custa de um posto de trabalho de Assistente Técnico 
(3) Visa substituir 1 saída por motivo de aposentação 
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RECURSOS FÍSICOS 

 

A Secretaria-Geral do MADRP encontra-se instalada na sede do Ministério, no Terreiro do Paço em 

Lisboa. Possui um depósito bibliográfico na Calçada da Ajuda, nº 225, e um depósito de arquivo histórico 

na Calçada da Tapada nº 39, Cv/frente. 

Refira-se que a SG assegura a gestão da frota de viaturas, constituída por 28 unidades, afectas aos 

gabinetes dos membros do Governo e à Secretaria-Geral1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Distribuídas da seguinte forma: 5 afectas ao Gabinete MADRP; 4 afectas ao Gabinete SEDRF; 5 afectas ao Gabinete SEPA;  3 
afectas POADR, encontrando-se as 11 remanescentes na gestão directa da SG. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

O financiamento corrente é quase integralmente suportado através de dotação do Orçamento de Estado, 

no quadro do orçamento afecto ao MADRP, tendo as receitas próprias expressão pouco significativas  

(0,21%). 

A proposta de orçamento de funcionamento da SG para 2010 ascende a 5.465.212  Euros, montante este 

que reflecte um acréscimo de 5,5% face ao orçamento inicial de 2009, e fundamentalmente destinado a 

viabilizar a criação da Equipa Multidisciplinar, bem como o acréscimo para 15%, no que respeita à 

contribuição da entidade patronal para com a Segurança Social/CGA. 

É a seguinte a repartição do orçamento proposto: 

Proposta de OE para 2010 Valor em € % 

Remunerações certas e permanentes 3.215.626 58,9% 

Abonos variáveis ou eventuais 100.941 1,8% 

Segurança social 711.034 13,0% 

Outras despesas de funcionamento 1.437.611 26,3% D
es
pe
sa
s 

de
 fu
nc
io
na
m
en
to
 

Total 5.465.212 100,0% 

 

Actividade Montante da despesa em € 

Actividade 139 Vitivinicultura – QET afecto à SG 534.968 

Actividade 255 
Informação, documentação, conhecimento e gestão de tecnologias 

da informação e da comunicação 
689.208 

Actividade 256 Gestão de recursos humanos 662.636 

Actividade 257 Gestão de recursos financeiros 3.229.182 

Actividade 258 Gestão administrativa 349.218 

Total 5.465.212 

 

A SG gere ainda dois orçamentos com dotações afectas a despesas específicas: 

� Orçamento do SME – Sistema de Mobilidade Especial (destinado unicamente a fazer face ao 

pagamento das remunerações dos funcionários em regime de mobilidade), de acordo com o 

disposto na Lei nº  53/2006, de 7 de Dezembro (12.345.444 Euros); 

� Transferências para associações do sector da agricultura e para entidades que prosseguem fins de 

interesse público nas áreas de intervenção do MADRP (1.266.999 Euros); 

� Transferências para serviços e fundos autónomos (INRB, I.P. – 27.140.000 Euros); 

� Transferências para serviços e fundos autónomos (IFAP, IP. – 95.000.000 Euros); 
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A SG tem ainda, no seu saldo de gerência, a dotação a transitar na ordem de 1.206.395 Euros, 

proveniente da venda de património imobiliário, com a qual se pretende, essencialmente, realizar obras 

de beneficiação e conservação. 
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RECURSOS INFORMÁTICOS E SUPORTES LÓGICOS APLICACIONAIS 

 

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

Designação Tipificação QT 

Computadores PC Fujitsu Siemens; Dell; Gateway 110 
Computadores portáteis Fujitsu Siemens 5 
Servidores IBM; BULL; Gateway; Fujitsu Siemens, Nec 15 
Impressoras laser HP; Epson 47 
Impressoras de jacto de tinta HP 14 
Digitalizadores HP; Epson; Fujitsu; Nikon 12 

Fotocopiadoras  
Canon; Minolta DI 2011; Minolta DI 3510; Minolta EP 2030; Xerox 432 
DC; Xerox 5830; Xerox 5825; Xerox WC PE16 

19 

 

 

SUPORTES LÓGICOS APLICACIONAIS 
LINUX 
Microsoft Windows - XP, 2000 
Microsoft Server NT, 2000, 2003 

Sistema operativo 

AIX 
SQL Server Software de gestão de base de 

dados Oracle 
Kerio 
Microsoft Office Produtos standard 
Brio, Gescor, Facsys, Websense, McAfee, SusServer, DNS, DocBase 
Sistema de Informação e Gestão da Formação Profissional 
Sistema de Gestão Orçamental Anual 
Sistema de Informação de Cadastro e Inventário dos Imóveis e Direitos do 
Estado 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos 
Sistema de Gestão Patrimonial  
Sistema de Gestão de Viaturas 
Sistema para o Registo do Parque Informático 
Gestão de Processos de Compra 
Gestão de Entidades 
Gestão do Património (artº 13) – Casas de Função 
Medidas de Emergência  - Animais 
Incêndios 2004 
Sistema de Informação para a Gestão dos Parques de Recepção de Salvados 
Gestão de Tempo 
Sistema de Gestão dos Processos Jurídicos 

Sistemas aplicacionais 
desenvolvidos internamente 
 

Sistema de Gestão dos Processos Contenciosos 
RAFE: SIC/SRH 
GeADAP 
SIIE 
SGPVE 

Software de gestão administrativa 

Salhety 
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AMBIENTE EXTERNO 

 

---- DESTINATÁRIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Secretaria-Geral identifica um vasto e diversificado universo de destinatários, tanto a nível interno - 

Gabinetes dos Membros do Governo e Serviços do Ministério, como a nível externo - organismos e 

instituições públicas e associações empresariais e profissionais. 

Os serviços prestados têm como principais destinatários:  

� GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO: 

Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Gabinete do 

Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural; Gabinete do Secretário de Estado 

das Pescas e Agricultura; 

� SERVIÇOS E ORGANISMOS DO MINISTÉRIO:  

Gabinete de Planeamento e Políticas; Inspecção-Geral da Agricultura e Pescas; Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural; Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura; Autoridade 

Florestal Nacional; Direcção-Geral de Veterinária; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas de Lisboa e Vale do Tejo; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve; Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas,  

I.P.; Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.; Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P.; Instituto 

Nacional de Recursos Biológicos, I.P.; 

� TRABALHADORES DA SECRETARIA-GERAL; 

� TRABALHADORES DO MINISTÉRIO EM SME; 

� TRABALHADORES DO QUADRO ESPECIAL TRANSITÓRIO; 

� EXTERNOS: 

Tribunal de Contas; Direcção-Geral do Orçamento; Direcção-Geral da Administração e do 

Emprego Público; GeRAP - Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, 

E.P.E.; Organismos com atribuições interministeriais; Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; 

Tribunais, Ministério Público; Direcção-Geral de Arquivos; Agência Nacional de Compras Públicas; 

Imprensa Nacional / Casa da Moeda; FAO – Food and Agriculture Organization of The United 

Nations; Outros serviços e organismos da A.P.; Associações empresariais e profissionais do 

sector; Sindicatos do sector e sócio-profissionais; Fornecedores de bens e serviços; Entidades 

promotoras de eventos; Público em geral. 
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BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 

 
MATRIZ SWOT 
 

Ambiente Interno  

Pontos Fracos Pontos Fortes 

SWOT 
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Reforma da AP       -  +   + 

Inovação e desenvolvimento tecnológico - - -        + + 

Intercâmbio com serviços homólogos do MADRP 
para articulação e partilha de saberes 

       +  +  + 
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Formação contínua   - - -      + + 

Legislação complexa e não consolidada  - -        + + 

Constrangimentos financeiros -            

Cultura organizacional da AP conservadora/clássica 
com processos com excesso de burocracia 

 - - - -   +   +  
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Solicitações de carácter “urgente” ou de “rápida 
resposta”.  

     - - +    + 

 

(+) - Interacção positiva: Constrangimento/Ameaça combatida ou aproveitamento de oportunidade. 

(-) - Interacção negativa: Constrangimento/Ameaça potenciada ou oportunidade desperdiçada. 

Oportunidades 

Oportunidades – São factores externos à Secretaria-Geral que poderão ser considerados como 

vantagens que a organização deverá aproveitar para as transformar numa mais valia que lhe permita 

atingir os seus objectivos. Identificamos os seguintes: 

� Reforma da AP  

Explicação: O ambiente que se vive na AP de constante e profunda reforma dos seus processos 

e procedimentos, com iniciativas várias tendentes à construção de uma cultura do serviço público, 

constitui um desafio, um quadro de oportunidades, altamente estimulante para fazer diferente, 

melhor e sobretudo, com mais eficácia, que muito exige da organização e dos seus dirigentes. 
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� Inovação e desenvolvimento tecnológico 

Explicação: A constante inovação e desenvolvimento tecnológico, com a rápida adopção de 

novos paradigmas, proporciona condições para adoptar a melhor tecnologia ao nível da melhoria 

de prestação de serviços. 

� Intercâmbio com serviços homólogos do MADRP para articulação e partilha de saberes 

Explicação: A partilha de conhecimento entre os diversos organismos do MADRP potencia a 

diminuição do erro e a redução dos prazos de resposta às solicitações externas. Sendo a 

Secretaria-Geral um organismo de transversal no âmbito do MADRP, a partilha constitui um vector 

fundamental de actuação. 

� Formação contínua 

Explicação: A formação profissional , abrangendo dirigentes e demais colaboradores contribui 

para a qualidade, inovação e gestão dos serviços. Neste contexto, integra-se também a realização 

de estágios, no âmbito da gestão de recursos humanos e financeira, integrada numa política de 

abertura ao exterior. 

Constrangimentos/Ameaças 

Constrangimentos/Ameaças – São factores extrínsecos à Secretaria-Geral que podem dificultar a 

sua organização. Para a Secretaria-Geral considerámos os seguintes constrangimentos/ameaças: 

� Legislação complexa e não consolidada 

Explicação:  A grande reforma da legislação de suporte ao normal funcionamento da 

Administração Pública, em particular nos domínios da contratação pública, avaliação do 

desempenho e gestão de recursos humanos, tem provocado alguma turbulência, exigindo um 

significativo esforço de adaptação a novos conceitos e metodologias de trabalho. Por outro lado, 

por se tratar de matéria inovadora não permite o confronto de experiências entre as várias 

entidades da AP.  

Este contexto, de relativa desestabilização, potencia, simultaneamente, o desenvolvimento 

organizacional e de novas capacidades, bem como o maior empenho dos trabalhadores. 

� Constrangimentos financeiros 

Explicação: Limitação resultante dos imperativos de contenção da despesa pública com reflexos  

na modernização dos serviços, e na política de aquisição de novas tecnologias, condicionando a 

inovação, a concretização de novos recrutamentos e a formação profissional, que constituem 

necessidades estratégicas. 

� Cultura organizacional da AP conservadora/clássica com processos com excesso de 

burocracia 

Explicação: Expressa em processos/excessos de burocracia com fraca flexibilidade e capacidade 

de adaptação à mudança. Refira-se que o excesso de burocracia tem sido potenciado pelo novo 

quadro legal, nomeadamente no domínio da contratação pública. 
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� Solicitações de carácter “urgente” ou de “rápida resposta” 

Explicação: Gestão do tempo dificultada pela complexidade e diversidade de solicitações não 

programadas, obrigando a uma constante redefinição de prioridades no trabalho da equipa. 

Pontos Fracos 

Pontos Fracos – Um ponto fraco deve ser entendido como um aspecto interno relativamente ao qual a 

organização é potencialmente vulnerável. No caso da Secretaria-Geral, salientamos os seguintes 

pontos fracos: 

� Insuficiência de competências técnicas nas áreas das TIC 

Explicação: Alguma obsolescência em termos de equipamento e alguma descontinuidade de 

formação específica. 

� Baixo nível habilitacional 

Explicação: Os níveis habilitacionais existentes, nem sempre são compatíveis com as exigências 

decorrentes do novo paradigma de funcionamento da AP: 

� Elevado nível etário 

Explicação: A política de congelamento de novas admissões, associada à contenção de 

encargos, contribui para que a estrutura etária seja elevada. 

� Inexistência de sistemas regulares de controlo e autoavaliação dos serviços 

Explicação: A inexistência de um Gabinete de Auditoria Interna que efectue controlo por 

amostragem, de forma sistémica e sistemática dos diversos processos e procedimentos levados a 

cabo de forma regular pela organização potência a existência de desconformidades e erros. 

� Cultura organizacional tradicionalista e burocrática 

Explicação: A actuação dos colaboradores, encontra-se alinhada com regras, alguma rigidez de 

métodos de trabalho e procedimentos, dificultando a acessibilidade nos contactos, sendo o modelo 

utilizado pela AP de estrutura vertical. 

� Fraca interacção entre serviços nas unidades orgânicas da SG-MADRP 

Explicação: É essencial incentivar a comunicação entre os serviços, por forma a evitar trabalho 

em circuito fechado e duplicação de esforços. 

� A equipa é muito reduzida face aos objectivos que lhe são cometidos 

Explicação:  A multiplicidade de solicitações dificulta o cumprimento de um plano e de objectivos 

estimeis, nomeadamente a realização de estudos em matérias inovadoras. 

Pontos fortes 

Pontos Fortes – Um ponto forte deve ser entendido como um factor endógeno que contribui para a 

melhoria da organização. Assim identificamos: 
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� Coesão elevada das equipas 

Explicação: Os núcleos são formados por um conjunto estável de trabalhadores que revelam 

comportamentos de inter-ajuda e de partilha de esforços comuns, o que contribui para uma melhor 

aceitação do processo de inovação e de mudança, e também se traduz num maior empenho na 

concretização de objectivos. 

� Capacidade de gestão da mudança 

Explicação: A liderança envolve-se de forma activa nos processos de gestão da mudança. Esta 

atitude, revela partilha do risco e esforço no sentido de elevar os níveis de motivação. 

� Riqueza da memória histórica 

Explicação:  Uma organização também é a memória que produz e que se tem dela. No caso da SG 

do MADRP, existe uma história de quase 100 anos, traduzida, nomeadamente, num património 

arquivístico importante. 

O nível etário dos trabalhadores, neste caso, constitui uma mais valia.  

� Consciência da necessidade de inovação e mudança 

Explicação: Existe clara consciência da necessidade de induzir mudanças para adaptar ao novo 

modelo de funcionamento da AP e elevar o nível de desempenho. 

� Núcleos de competência técnica 

Explicação: Existem trabalhadores com conhecimentos técnicos e capacidade de concretização, o 

que permite, dar resposta, em tempo útil, a situações de significativa complexidade, sem prejuízo 

do permanente apoio às solicitações dos Membros do Governo e dos serviços do MADRP. 
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PROJECTOS E ACTIVIDADES 

DIRECÇÃO SUPERIOR 

----- CARACTERIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Secretaria-Geral [SG] é um organismo central de administração directa do Estado, dirigido por uma 

Secretária-Geral, coadjuvada por uma Secretária-Geral Adjunta. 

À direcção superior compete orientar e conduzir as actividades da SG que tem por missão “assegurar o 

apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MADRP e aos 

demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio 

técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas” 

----- ACTIVIDADES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Secretária-Geral, coadjuvada pela sua equipa, propõe-se acompanhar e avaliar de forma sistemática, 

numa lógica de gestão por objectivos, o desenvolvimento das diferentes actividades e projectos, tendo 

em conta o cumprimento dos objectivos estratégicos e operacionais definidos e a prioridade dos projectos 

que, pela sua natureza, contribuem para a sua missão. Em particular compete-lhe: 

 Definir a estratégia, opções e prioridades, tendo como referência as grandes orientações de ordem 

política e legal, os objectivos estratégicos, as necessidades dos clientes e os recursos de que dispõe; 

 Definir os objectivos anuais e plurianuais da SG, orientada para resultados, em termos de eficácia, 

eficiência e qualidade, num quadro de avaliação, monitorização e responsabilização; 

 Tomar medidas de forma a assegurar que toda a organização possua uma visão transparente e 

partilhada da missão, prioridades e objectivos do serviço; 

 Assegurar a elaboração e o controlo de execução dos instrumentos que permitam o conhecimento e 

avaliação do ciclo de gestão e garantir a sua fiabilidade, coerência e articulação; 

 Assegurar o cumprimento dos objectivos e metas definidos, afectar os recursos humanos, materiais e 

financeiros adequados e avaliar os resultados obtidos; 

 Promover uma política de gestão de recursos humanos que vise a distinção com base no mérito e 

garantindo a motivação e desenvolvimento das pessoas, gerindo as competências, a formação e o 

reconhecimento do desempenho; 

 Prestar assessoria aos membros do Governo e às demais entidades do Ministério. 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE CONTENCIOSO 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Núcleo de Contencioso [NC], na dependência directa da Secretária-Geral, foi criado pelo Despacho 

n.º 8836/2007, publicado no D.R. nº 94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo Despacho nº 11801/2009, 

publicado no D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que define e aprova a estrutura orgânica flexível da 

Secretaria-Geral do MADRP.  

-----LINHAS ESTRATÉGICAS 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

� INFORMAR ; MODERNIZAR; SIMPLIFICAR 

Informar: Acompanhar e dar conhecimento sobre o andamento dos processos de natureza contenciosa, 

elaborando, quando necessário, os adequados pareceres;  

Modernizar: Continuar a implementação do projecto de ligação electrónica aos tribunais, reduzindo o 

volume de documentos produzidos e remetidos em suporte de papel; 

Simplificar: Privilegiar os canais de comunicação electrónica; esta linha está interligada com a anterior - 

Modernizar. 

----- PROJECTO PARA 2010-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ligação electrónica aos Tribunais – 2ª fase: 

 Envio progressivo, por via electrónica (correio electrónico), das peças processuais elaboradas para 

os respectivos Tribunais (com implicações na redução dos montantes a pagar, a título de taxa de 

justiça inicial); 

 Promoção das diligências necessárias tendentes à futura ligação ao Sistema de Informação dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais - SITAF, em articulação com as entidades no âmbito do Ministério 

da Justiça. 

----- COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apoiar juridicamente os membros do Governo; 

 Representar o MADRP nas acções administrativas e demais procedimentos de natureza contenciosa 

a correr termos nos tribunais administrativos, acompanhando o andamento dos processos e 

promovendo as diligências necessárias ao seu cabal desenvolvimento; 

 Prestar apoio ao Ministério Público, nos processos relacionados com actos ou omissões do MADRP. 
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-----COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES---------------------------------------------------------------------------- 

 Elaboração de peças processuais, requerimentos, expediente, alegações, contra-alegações, 

pareceres, informações, recolha e envio de informação e dados ao Ministério Público; 

 Registo, controlo, arquivo, expediente e organização processual. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Tribunais | Ministério Público 
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UNIDADE FLEXÍVEL | EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Equipa Multidisciplinar, constitui uma das unidades orgânicas flexíveis, conforme previsto no artº 2º da 

Portaria nº 219-L/2007, D.R. nº 42, I Série, Suplemento, de 28 de Fevereiro. 

----- COMPETÊNCIAS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estudar e propor as medidas conducentes à implementação do POCP na SG e nos serviços do 

MADRP, e assegurar a articulação com os serviços centrais da Administração Pública competentes 

na matéria; 

 Estudar e propor orientações tendentes à progressiva implementação de um sistema de controlo 

interno de procedimentos, na área financeira e patrimonial, visando a melhoria contínua, o rigor e a 

qualidade dos serviços prestados; 

 Elaborar estudos e relatórios com vista à definição de medidas e de soluções, no âmbito de gestão 

orçamental e da aplicação dos recursos financeiros do MADRP. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Outros serviços e 
Organismos da AP 
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RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PATRIMONIAIS A AFECTAR 

 
1. RECURSOS HUMANOS  

[ POSTOS DE TRABALHO ] 

DIRECÇÃO SUPERIOR 

SECRETÁRIA-GERAL 1 

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA 1 

Assistentes Técnicos 2 

2010 

Assistentes Operacionais     2 

+2 

 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE CONTENCIOSO 

[AUDITORA JURÍDICA] 1 

Técnicos Superiores (1) 9 

2010 

Assistente Técnico   1 

+1 

 

UNIDADE FLEXÍVEL EQUIPA  MULTIDISCIPLINAR 

2010 

Chefe de Divisão   

+1 

2010 

Técnicos Superiores   

+ 2 

TOTAL 17 + 6 

(1) 1 Técnico Superior em regime de mobilidade interna, interserviços, que presta apoio, no âmbito da conclusão dos 
processos da reforma agrária, aos Gabinetes dos Membros do Governo 
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2. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

Para o efeito, no âmbito de modernização de procedimentos, está perspectivada a actualização do 

equipamento informático no contexto global da SG, bem como está previsto a dotação orçamental 

necessária à implementação da Equipa Multidisciplinar. 
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 UNIDADE NUCLEAR DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Direcção de Serviços de Recursos Humanos [DSRH] é uma das unidades orgânicas nucleares criadas 

pela Portaria n.º 219-B/2007, D.R. n.º 42, Suplemento, I Série, de 28 de Fevereiro, que define o tipo de 

organização interna da Secretaria-Geral do MADRP. 

Para o cumprimento das suas competências, a DSRH dispõe das seguintes unidades orgânicas e 

núcleos - criados pelo Despacho n.º 8836/2007, D.R. nº 94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo 

Despacho nº 11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que define e aprova a estrutura orgânica 

flexível da Secretaria-Geral do MADRP: 

 Divisão de Gestão de Recursos Humanos – DGRH: 

o Núcleo de Assessoria Técnica – NAT; 

o Núcleo de Gestão e Desenvolvimento - NGD; 

o Núcleo de Apoio ao Sistema de Mobilidade Especial – NASME. 

Na dependência directa da Directora de Serviços funciona: 

o Núcleo de Administração de Pessoal – NAP 

----- LINHAS ESTRATÉGICAS PARA 2010 ------------------------------------------------------------------------------- 

�  GERIR; FORMAR; INFORMAR 

Gerir: Implementar um novo e complexo quadro legislativo, de gestão de recursos humanos da AP 

Formar: Implementar um programa de formação no actual contexto de mudança organizacional. 

Informar: Elaborar e transmitir instruções e orientações técnicas aos serviços do MADRP. 

----- OBJECTIVOS PARA 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS QUAR 

QUAR  

OE 1 Melhorar a qualidade dos serviços, adequando-os às expectativas dos clientes 

Promover mecanismos que aumentem a capacidade de resposta às solicitações dos clientes, 

designadamente um sistema de suporte à gestão, com saída de indicadores fiáveis, seguros e 

atempados. Requer a aquisição de uma ferramenta electrónica de tratamento de dados 

estatísticos a partir da informação existente no sistema de recursos humanos dos vários 

organismos (via SRH), possibilitando a agregação da informação com vista a apoiar a tomada 
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de decisão, designadamente: 

o Total de efectivos por carreiras e UO; 

o Efectivos mensais por Organismo, segundo a situação profissional; 

o Controlo mensal (ou outra periodicidade considerada necessária) de entradas e saídas de 

trabalhadores, segundo o motivo e grupo de pessoal; 

o Identificação das situações de mobilidade interna em vigor, em cada organismo, segundo a 

carreira; 

o Gerar a informação necessária à realização de estudos obrigatórios, como sejam o 

carregamento obrigatório do SIOE e balanços sociais da SG e do Ministério; 

o Controlo da vigência das comissões de serviço dos dirigentes superiores  do MADRP; 

o Demais solicitações de natureza estatística. 

Implementar mecanismos de sistematização de informação SME -  com menor margem de erro, 

a saber: 

Criação de bases de dados, com agregação de informação, com vista à emissão de declarações 

e certidões várias, com segurança e na hora, designadamente – Bases de dados, integrando os 

conteúdos funcionais relativos ao último posto de trabalho ocupado pelo pessoal em Situação de 

Mobilidade Especial (SME); avaliações de desempenho dos últimos três anos; antiguidade na 

carreira e categoria, etc.. 

OE  2 Optimizar a gestão dos recursos financeiros do MADRP 

Dar prioridade às comunicações por correio electrónico e à digitalização de documentos, 

reduzindo assim custos de correio, consumíveis e tempo de trabalho. 

Dinamizar medidas que estimulem a colocação do pessoal colocado em SME, por forma a 

racionalizar efectivos e reduzir a despesa com vencimentos, designadamente: 

o Promover periodicamente a divulgação, no âmbito de toda a Administração Pública local e 

central, de listas de pessoal em SME, segundo a carreira, local de residência/local de 

trabalho. 

OE  3   Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão 

Divulgar Guias e orientações técnicas temáticas, disponibilizáveis na página electrónica, ficando 

acessíveis a um vasto universo de utilizadores, a saber: 

o Manter actualizado o guia de procedimentos (em execução em 2009) relativo à instrução 

dos processos de acidentes em serviço;  

o Actualizar guia de procedimentos relativo aos procedimentos concursais; 

Elaborar o “Manual Básico do Emprego Público” com informação útil ao trabalhador nas 

seguintes áreas: avaliação de desempenho; regime de vinculação, carreiras e remunerações; 
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regimes de protecção social; mobilidade especial; duração e organização do tempo de trabalho; 

regimes de férias, faltas e licenças; formação do contrato de trabalho em funções públicas e 

vicissitudes contratuais; formação profissional, etc.. 

 

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar um sistema  de suporte à Gestão, que permita gerar indicadores estatísticos, na área 

de actuação de DSRH, na hora, minimizando a margem de erro; 

 Manter o sistema de atendimento, telefónico e presencial, ao pessoal colocado em SME, no próprio 

dia em que é solicitado; 

 Garantir a emissão da documentação solicitada, no âmbito da gestão administrativa processual, em 3 

dias úteis; 

 Contribuir para a redução dos custos de funcionamento da Secretaria-Geral – entre 2 e 4% - na parte 

relativa à DSRH;. 

 Elaborar um sistema integrado de guias e procedimentos, no domínio da gestão de recursos 

humanos da AP; 

 Estabelecer protocolos com as Universidades com vista a proporcionar estágios curriculares nas 

áreas de actuação da DSRH;  

 Sistematizar e agregar, em suporte digital, as comunicações obrigatórias, com entidades externas 

como sejam, Tribunais, ADSE, Sindicatos, etc., utilizando como via de comunicação o correio 

electrónico; 

 Acolher e formar estagiários, no âmbito do Programa de Estágios para a AP. 

----- PROJECTOS PARA 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------------------- 

1. PROJECTO PRINCIPAL 

Implementar o RCTFP – Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, bem como a Portaria 83-A/2009, de 22 

de Janeiro, que regulamenta o procedimento concursal. Coordenar a respectiva implementação 

nos Serviços do MADRP – de forma a assegurar a adequada uniformização da aplicação destes 

regimes em todo o Ministério  

2. OUTROS PROJECTOS 

 Elaborar um estudo com vista à criação de incentivos à fixação dos trabalhadores na SG e MADRP, 

a saber: 

o Propor a negociação de protocolos com Entidades Bancárias e de Comunicações com vista à 
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obtenção de créditos à habitação e tarifários de redes móveis e/ou fixas, em regimes mais 

favoráveis para este universo de trabalhadores; 

 Elaborar um estudo com vista à implementação de normas relativas a condições ambientais de 

higiene e segurança no trabalho; 

 Criar uma base de dados estatísticos de recursos humanos, relativa a todo o Ministério;  

 Implementar um programa de formação profissional para a Secretaria-Geral e MADRP, no âmbito do 

projecto principal;  

 Implementar de um sistema de reuniões temáticas, enquadradas no projecto principal desta Unidade 

Orgânica, com a participação de todos os Dirigentes do Ministério, de nível intermédio de 1º e 2º 

grau, das UO com competência na área de gestão de recursos humanos, com vista ao confronto de 

experiências, esclarecimentos de dúvidas, sistematização de procedimentos, visando: 

o Harmonização de procedimentos no âmbito da aplicação do RCTFP – Lei nº 59/2008, de 11 de 

Setembro; 

o Harmonização de procedimentos no âmbito da aplicação da Portaria 83-A/2009, de 22 de 

Janeiro, que regulamenta o procedimento concursal; 

 Manter o projecto “atendimento na hora”, para o pessoal em SME, (sempre que um trabalhador 

colocado em SME solicita atendimento telefónico ou presencial, este deve ser prestado nesse 

momento, sem lista de espera). 

----- COMPETÊNCIAS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Promover e assegurar o planeamento e a coordenação dos recursos humanos, de acordo com os 

objectivos estratégicos e operacionais da Secretaria-Geral; 

 Estudar, coordenar e aplicar as políticas e os normativos em vigor na Administração Pública, relativos 

a recursos humanos no âmbito do Ministério;  

 Realizar a monitorização do QUAR relativamente aos contributos da DSRH; 

 Dar parecer sobre a criação ou alteração de mapas de pessoal; 

 Organizar e manter actualizada a informação relativa aos recursos humanos do Ministério, tendo em 

vista, designadamente, a elaboração do balanço social do Ministério; 

 Promover a dotação dos Gabinetes dos Membros do Governo, com o pessoal administrativo e 

auxiliar que se mostre necessário; 

 Praticar todos os actos de administração relativos ao pessoal dos Gabinetes dos Membros do 

Governo, da Secretaria-Geral e ao pessoal em situação de mobilidade especial, incluindo o 

processamento dos vencimentos e outros abonos; 
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 Assegurar a gestão e formação dos recursos humanos da Secretaria-Geral; 

 Assegurar os procedimentos relativos ao recrutamento e selecção do pessoal da Secretaria-Geral e 

dos serviços do Ministério que os solicitem; 

 Implementar e coordenar normas sobre condições ambientais de higiene e segurança no trabalho; 

 Enviar para publicação  despachos e demais actos – II Série do Diário da República. 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e colocados em SME 
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Quadro 1 - Matriz de interligação entre objectivos gerais estratégicos e específicos e actividades 

 

Actividades Projectos Correntes 

Projectos/Objectivos A B C D E F G H I a b c d e f g h i j l m n o p 

OE 1  -  MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, ADEQUANDO-OS ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES 
Implementar o RCTFP – Lei nº 59/2008, de 
11 de Setembro, bem como a Portaria 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, que regulamenta o 
procedimento concursal. Coordenação da 
respectiva implementação nos Serviços do 
MADRP – de forma a assegurar a adequada 
uniformização da aplicação destes regimes 
em todo o Ministério. 

3 5 5 5 5 5 - - 5 5 5 3 3 2 5 5 5 3 - 5 5 2 - - 

Promover mecanismos que aumentem a 
capacidade de resposta às solicitações dos 
clientes, designadamente um sistema de 
suporte à gestão, com saída de indicadores 
fiáveis, seguros e atempados. 

5 - - - - - - - - - - 5 5 5 - - - 5 - 5 4 - - - 

OE 2  - OPTIMIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MADRP 
Dar prioridade às comunicações por correio 
electrónico e à digitalização de documentos, 
reduzindo assim custos de correio, 
consumíveis e tempo de trabalho. 

4 - - 4 4 4 5 4 - - - - - - - - - - - - - 5 4 4 

OE 3 - DINAMIZAR A MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO 
Divulgar Guias e orientações técnicas 
temáticas, disponibilizáveis na página 
electrónica, ficando acessíveis a um vasto 
universo de utilizadores 

4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 - - 4 5 5 5 - - 4 3 - - 4 
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Legenda: 
 

 
 
 
 
 

 Projectos   Correntes 
     
A Criação de uma base de dados estatísticos de recursos humanos relativa a todo o MADRP;  
B Conceber e implementar um Plano de Formação;  

a Identificar as necessidades de requalificação profissional dos recursos humanos e elaborar o plano anual de 
formação, 

C Organizar reuniões temáticas;  b Gerar informação a inserir no Portal do MADRP relativamente à gestão de recursos humanos; 
D Implementar um sistema de legislação, orientações e pareceres;  c Elaborar relatório do S.I.O.E.; 
E Manter actualizado o “Manual Básico de Emprego Público”;  d Elaborar relatório de formação; 
F Conceber um Guia de Procedimentos Concursais;  e Elaborar balanços sociais da SG e do MADRP; 
G Simplificar circuitos e procedimentos;  f Elaborar pareceres técnicos / jurídicos; 
H Manter actualizado o Guia de Procedimentos relativamente a acidentes em serviço;  
I Elaborar o Regulamento Interno da SG.  

g Promover as acções necessárias ao cumprimento das normas legais e regulamentares estabelecidas em 
matéria de horário de trabalho, trabalho extraordinário e regime de férias, faltas e licenças; 

   h Elaborar estudos, guias e orientações técnicas, no âmbito do quadro jurídico supra identificado; 
   i Gerar toda a informação estatística solicitada à DSRH, mantendo actualizado um sistema integrado, 
   j Manter em execução o projecto “atendimento na hora”, relativamente ao pessoal em SME; 
   
   

l Coordenar o processo de aplicação do SIADAP 2 e 3 do âmbito da SG e MADRP e elaborar o respectivo 
relatório; 

   
   

m Elaborar o plano anual de recrutamento da Secretaria-Geral e manter actualizados os registos de alteração 
de posicionamento remuneratório dos trabalhadores e de atribuição de prémios de desempenho; 

   n Assegurar o cumprimento da Portaria n.º 1499-A/2007; 
   

   o 
Processamento de vencimentos e demais abonos, bem como todas as tarefas que lhe estão indexadas, ao 
universo de trabalhadores da SG e do QET, aos elementos dos respectivos gabinetes e secretarias de apoio 
dos Membros do Governo e ao pessoal colocado em SME; 

   p Instruir processos relativos a acidentes em serviço. 
Forte Correlação – 5 
Fraca Correlação - 1 
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UNIDADE FLEXÍVEL | DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Divisão de Gestão de Recursos Humanos [DDGGRRHH]], integrada na Direcção de Serviços de Recursos 

Humanos, constitui uma das unidades orgânicas flexíveis criadas pelo Despacho n.º 8836/2007, D.R. nº 

94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo Despacho nº 11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que 

define e aprova a estrutura orgânica flexível da Secretaria-Geral do MADRP, a qual integra três Núcleos, a 

saber: 

 Núcleo de Assessoria Técnica – NAT; 

 Núcleo de Gestão e Desenvolvimento – NGD; 

 Núcleo de Apoio ao Sistema de Mobilidade Especial – NASME. 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Apoiar a aplicação do RCTFP – Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; bem como a Portaria 83-A/2009, 

de 22 de Janeiro, relativa à tramitação dos procedimentos concursais.  CCoooorrddeennaarr  aa  rreessppeeccttiivvaa  

iimmpplleemmeennttaaççããoo  nnooss  SSeerrvviiççooss  ddoo  MMAADDRRPP  ––  ppoorr  ffoorrmmaa  aa  aasssseegguurraarr  aa  aaddeeqquuaaddaa  uunniiffoorrmmiizzaaççããoo  ddaa  

aapplliiccaaççããoo  ddeesstteess  rreeggiimmeess  eemm  ttooddoo  oo  MMiinniissttéérriioo..  

 Conceber e implementar um plano de formação enquadrado no projecto anterior; 

 Criar uma base de dados de Recursos Humanos relativa a todo o Ministério – MEDIDA DE APOIO À 

GESTÃO; 

 Organizar, trimestralmente (ou outra periodicidade a definir), reuniões temáticas, no âmbito do 

projecto principal da DSRH, com a participação de todos os dirigentes superiores, da Unidade 

Orgânica com competências na área de Gestão de Recursos Humanos; 

 Elaborar um estudo de perfis de competências para o universo da Secretaria-Geral; 

 Implementar um sistema de sistematização de legislação/orientações da DGAEP e pareceres da SG, 

bem como outras fontes de informação relativamente às temáticas que integram o projecto principal 

da DSRH; 

 Implementar um sistema integrado de guias de procedimentos e orientações técnicas sobre o 

principal projecto da DSRH, a disponibilizar na página electrónica, designadamente: 

o Conceber um guia de procedimentos relativo aos procedimentos concursais; 

o Elaborar o “Manual Básico do Emprego Público” com informação útil ao trabalhador nas 

seguintes áreas: avaliação de desempenho; regime de vinculação, carreiras e remunerações; 

regimes de protecção social; mobilidade especial; duração e organização do tempo de trabalho; 
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regimes de férias, faltas e licenças; formação do contrato de trabalho em funções públicas e 

vicissitudes contratuais; formação profissional, etc.. 

 Realizar um estudo com vista à implementação de normas relativas a condições ambientais de 

higiene e segurança no trabalho. 

 ----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES -------------------------------------------------------------------- 

 Promover e assegurar o planeamento e a coordenação dos recursos humanos, de acordo com os 

objectivos estratégicos; 

 Estudar, coordenar e aplicar as políticas e os normativos em vigor na Administração Pública relativos 

a recursos humanos – destacando-se a Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, Lei n.º 12-A/2008 

(LCVR), de , Lei n.º 59/2008 (RCTFP), de 11 de Setembro, Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 

reguladora do procedimento concursal; 

 Elaborar pareceres técnico-jurídicos no âmbito da gestão de recursos humanos; 

 Coordenar o processo de aplicação do SIADAP 2 e 3 no âmbito da SG e do Ministério; 

 Identificar as necessidades de requalificação profissional dos recursos humanos e elaborar o plano 

anual de formação; 

 Gerar informação a inserir no portal do MADRP, relativa à gestão de recursos humanos, cujo alcance 

mereça a divulgação por todo o Ministério; 

 Ocupar-se dos demais aspectos técnicos de planeamento e gestão de recursos humanos que lhe 

forem cometidos; 

 Elaborar o relatório do SIADAP da SG e do MADRP; 

 Elaborar o relatório SIOE;  

 Elaborar relatório de formação. 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e colocados em SME | Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público | GeRAP - 

Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública | Organismos com atribuições 

interministeriais | Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu 
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 ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------- 

 Elaborar pareceres e emitir orientações sobre a aplicação do da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 

(RCTFP) e sobre a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, reguladora do procedimento concursal;  

 Elaborar o regulamento interno da Secretaria-Geral. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------ -------------------------------------------------------- 

 Promover as acções necessárias ao cumprimento das normas legais e regulamentares estabelecidas 

em matéria de horário de trabalho, trabalho extraordinário e regime de férias, faltas e licenças; 

 Elaborar pareceres técnico jurídicos relativos à gestão de recursos humanos, designadamente, em 

matéria dos novos vínculos, carreiras e remunerações; contrato de trabalho em funções públicas; 

recrutamento e selecção; avaliação do desempenho dos trabalhadores e do Estatuto do Pessoal 

Dirigente, promovendo a adequada e uniforme aplicação desses regimes no âmbito do Ministério;  

 Informar e manter actualizado o registo dos contratos de prestação de serviços com particulares, no 

Ministério; 

 Informar e coordenar, a nível do Ministério, os processos de novos recrutamentos, condicionados a 

parecer favorável do Ministro de Estado e das Finanças;  

 Elaborar estudos, guias e orientações técnicas, no âmbito do quadro jurídico supra identificado. 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral 
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ÀREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------- 

 Implementar uma ferramenta estatística de apoio à gestão de recursos humanos, que permita gerar 

uma base de dados, actualizada ao momento (de agregação directa, com leitura a partir das bases 

de dados de recursos humanos de cada organismo – SRH), com vista a fornecer, de uma forma 

sistemática, baterias de indicadores de gestão com rapidez e segurança; 

A exequibilidade deste projecto, decorre do facto, de a maioria dos organismos do Ministério, pela 

primeira vez, utilizarem o mesmo Sistema de Recursos Humanos – SRH; 

 Implementar um programa de formação profissional para a Secretaria-Geral e Ministério, no âmbito 

do projecto principal da DSRH; 

 Elaborar um estudo com vista à implementação de normas relativas a condições ambientais de 

higiene e segurança no trabalho;  

 Elaborar um estudo relativo a perfis de competências no âmbito dos postos de trabalho do mapa da 

Secretaria-Geral; 

 Assegurar, no âmbito da Secretaria-Geral, em processos de recrutamento que exijam, a aplicação 

dos métodos de selecção:  

o Análise Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------ -------------------------------------------------------- 

 Realizar os balanços sociais da Secretaria-Geral e do Ministério;  

 Elaborar planos, projectos e relatórios de formação profissional;  

 Elaborar o relatório de formação da Secretaria-Geral e coordenar o processo a nível dos demais 

serviços do Ministério em articulação com as entidades centrais competentes; 

 Promover e assegurar o planeamento e a coordenação dos recursos humanos, de acordo com os 

objectivos estratégicos; 

 Elaborar o plano anual de recrutamento da Secretaria-Geral e manter actualizados os registos de 

alteração de posicionamento remuneratório dos trabalhadores e de atribuição de prémios de 

desempenho; 

 Gerar toda a informação estatística solicitada à DSRH, mantendo actualizado um sistema integrado 

de indicadores de gestão na área de recursos humanos, a saber: 

o Total de efectivos por carreiras e UO; 
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o Efectivos mensais por Organismo, segundo a situação profissional; 

o Controlo mensal (ou outra periodicidade considerada necessária) de entradas e saídas de 

trabalhadores, segundo o motivo e grupo de pessoal; 

o Identificação das situações de mobilidade interna em vigor em cada organismo, segundo a 

carreira; 

o Extrair a informação necessária, para a realização de estudos obrigatórios, como sejam o 

carregamento obrigatório do SIOE, balanços sociais da SG e do Ministério; 

o Todas as solicitações de natureza estatística no âmbito desta área de actuação. 

 Gerar a informação necessária à elaboração do mapa de pessoal da Secretaria-Geral e assegurar a 

coordenação do processo a nível do Ministério;  

 Organizar e acompanhar as acções de recrutamento e selecção e de acolhimento de pessoal da 

Secretaria-Geral, bem como prestar apoio sobre esta matéria aos organismos que não disponham de 

estrutura para o efeito;  

 Elaborar estatísticas sobre postos de trabalho e sua mobilidade no âmbito da SG e dos serviços e 

organismos do Ministério;  

 Coordenar o processo de aplicação do SIADAP 2 e 3 no âmbito da Secretaria-Geral e do Ministério e 

elaborar o respectivo relatório.  

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral  | Trabalhadores colocados em SME 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE APOIO À SITUAÇÃO DE MOBILIDADE ESPECIAL 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------- 

 Gerir e acompanhar os processos relativos ao pessoal em SME – cerca de 1800 unidades em 

Novembro de 2009;  

 Implementar um sistema de procedimentos relativos a ausências ou desistências em procedimentos 

de selecção, por recusa de reinício de funções, bem como por ausência, desistência ou recusa de 

frequência de acções de formação profissional; 

 Informar, formar e incrementar a colocação em actividade deste pessoal; 

 Implementar um sistema de perguntas e respostas (tipo “FAQ’S”), na página electrónica da 

Secretaria-Geral; 

 Conceber um caderno digital, que agregue informação útil a este universo de trabalhadores, a 

disponibilizar na página electrónica (a actualizar sistematicamente). 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------ -------------------------------------------------------- 

 Gestão do SIGAME, em articulação com o NAP;  

 Manter a execução do projecto: “atendimento na hora”;  

 Gerir e acompanhar os processos relativos ao pessoal em SME;  

 Assegurar o cumprimento de todos os direitos e deveres específicos do pessoal em SME;  

 Elaborar pareceres técnico-jurídicos no âmbito da legislação que regulamenta o sistema de 

mobilidade especial; 

 Assegurar o cumprimento da Portaria n.º 1499-A/2007, de 21 de Novembro, elaborando manual de 

controlo das tarefas a desenvolver e assegurar uma eficaz articulação de actividades correntes com 

esta entidade; 

 Garantir o atendimento técnico/jurídico, ao pessoal colocado em SME; 

  Gerar relatórios estatísticos, relativos a este universo de trabalhadores. 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e em SME | GeRAP - Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração 

Pública 
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ÀREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------- 

 Simplificar os circuitos e procedimentos, designadamente: 

o Sistematizar e agregar, em suporte digital, as comunicações obrigatórias, com entidades 

externas como sejam, Tribunais, ADSE, Sindicatos, etc., utilizando como via de comunicação o 

correio electrónico; 

 Garantir a emissão da documentação solicitada, no âmbito da gestão administrativa processual, em 

três dias úteis; 

 Manter actualizado o guia de procedimentos (em execução em 2009) relativo à instrução dos 

processos de acidentes em serviço, a disponibilizar, na página electrónica. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------ ---------- --------------------------------------------- 

 Dar apoio administrativo aos Gabinetes dos Membros do Governo, aos diversos serviços da 

Secretaria-Geral,  bem como aos órgãos, serviços, comissões e grupos de trabalho; 

 Processar os vencimentos e demais abonos, bem como todas as tarefas que lhe estão indexadas, ao 

seguinte universo de trabalhadores; 

o Membros do Governo, elementos dos respectivos gabinetes e secretaria de apoio; 

o Trabalhadores da SG e do QET; 

o Pessoal colocado em SME; 

 Gestão administrativa e processual relativa à população supra identificada; 

 Organizar e actualizar o cadastro de todo o pessoal em referência; 

 Executar todas as actividades inerentes à organização e instrução dos processos referentes às várias 

fases e aspectos vida profissional do presente universo de trabalhadores, desde a admissão à 

aposentação; 

 Assegurar, nos termos legais, o controlo e registo da assiduidade dos trabalhadores e coordenar o 

processo de marcação de férias; 

 Dar cumprimento, nos termos estabelecidos no regime de contrato de trabalho em funções públicas, 

ao registo e controlo do trabalho extraordinário dos trabalhadores, cfr. Portaria n.º 609/2009, de 5 de 

Junho; 

 Instruir os processos relativos a acidentes em serviço dos trabalhadores que prestam serviço nos 

Gabinetes dos Membros do Governo e na Secretaria-Geral; 
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 Organizar o processo de celebração de contrato de trabalho em funções públicas. 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e em SME.  
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Considerando a especificidade e volume de trabalho inerente à gestão SME, elencam-se os procedimentos inerentes à 

execução da  Portaria nº 1499-A/2007, D.R. n.º 224, Suplemento, I Série, de 21 de Novembro que aprova o regime das 

comunicações à GeRAP. 
 

Artigos Prazos Acções da Secretaria-Geral 
 

5º   
Enviar ao trabalhador que conste da lista de colocação em SME, que não se encontre em qualquer situação de licença sem 
vencimento, informação relativa à existência, objectivos e utilização do sistema e à forma como pode ou deve relacionar-se com 
aqueles serviços. 

  

6º   
Informar a GeRAP, mediante o preenchimento de formulário electrónico próprio disponível no sistema, da data da cessação da licença 
sem vencimento. 

 

  
Proceder ao pagamento das remunerações e subvenções do pessoal colocado em SME, que deve ser efectuado na data e nos termos 
estabelecidos para o pagamento das remunerações do restante pessoal dos serviços do ministério. 

 

7º 

  

Enviar os boletins de vencimento para o domicílio do trabalhador em SME, via correio postal ou via correio electrónico, com 
possibilidade de efectuar a gravação e impressão, caso aquele tenha declarado pretender que esta seja a via a utilizar para o efeito, 
podendo também ser consultados directamente no sistema. O mesmo se aplica aos trabalhadores que se encontrem na situação de 
licença sem vencimento, a partir da data da sua apresentação. 

 

10º   
No caso de provimento automático do trabalhador no serviço onde exerce funções a título transitório, promover a respectiva 
actualização no sistema. 

 

17º   
Quando solicitada pela GeRAP, informar o trabalhador seleccionado para acções de formação, do local, data e horário em que o 
mesmo deva comparecer, bem com do tipo de acção em causa. 

 

19º   
Informar a GeRAP da decisão final do procedimento simplificado (por ausência, desistência ou recusa de frequência de acções de 
formação profissional), mediante o preenchimento de formulário electrónico próprio disponível no sistema, com a indicação das 
consequências respectivas relativamente ao trabalhador em causa. 

 

20º 10 dias 
Proceder à actualização dos registos no sistema relativos à  formação após a conclusão das respectivas acções, que devem ser 
validados pelos respectivos interessados, sendo-lhes permitido o acesso ao sistema. 

 

22º 5 dias 
Comunicar à GeRAP, mediante a utilização do sistema, de todas as decisões proferidas relativamente a pedidos de autorização de 
autoformação, com a indicação da sua natureza, data de início, duração, carga horária, entidade formadora e localização. 

 

10 dias 
Registar a frequência de acções de autoformação feita pelos SME, com a referência de que se encontra a frequentar acções de 
formação, bem como a actualizar os registos dos cursos realizados, com ou sem aproveitamento. 

 
23º 

10 dias Proceder ao registo da decisão de indeferimento de pedidos de autorização de autoformação que tenham sido proferidos.  

27º   Divulgação dos procedimentos de selecção de forma presencial e personalizada e mediante afixação da informação.  

10 dias 
Comunicar à GeRAP, após o termo do prazo de recepção das candidaturas, através do preenchimento de formulário electrónico, a 
identificação dos candidatos 

 

5 dias 
Informar a GeRAP, através do preenchimento de formulário electrónico, toda e qualquer não comparência, desistência ou recusa 
verificada no decurso do procedimento de selecção. 

 29º 

5 dias 
Comunicar à GeRAP, através do preenchimento de formulário electrónico, a decisão final, identificando o pessoal seleccionado para o 
reinício de funções, bem como a data prevista para o efeito. 

 

30º   
Informar a GeRAP da decisão final do procedimento simplificado por ausência ou desistência, com a indicação das consequências 
respectivas relativamente ao trabalhador em causa. 

 

5 dias Preenchimento do formulário do reinício de funções.  
31º 

15 dias  Envio do processo individual.  

32º   Procedimento simplificado por recusa de reinício de funções.  

36º 15 dias  Através do formulário e com antecedência de 15 dias relativamente ao termo inicial, pode o serviço solicitar a prorrogação do RF a TT.  

43º   Informar a GeRAP da decisão final do procedimento simplificado.  

47º   
Articular-se com a pessoa colectiva publica, para os efeitos dos nºs 2 a 4 do artº 35º da Lei nº 53/2006, de 7 de Dezembro, no sentido 
de ser assegurado o pagamento das remunerações e de mais abonos a que o trabalhador tiver direito, bem como a realização dos 
descontos a que houver lugar. 

 

52º 5 dias Submeter à apreciação e decisão da GeRAP o pedido de passagem antecipada a fase posterior do processo.  

5 dias Submeter à GeRAP o pedido de concessão de licença extraordinária, através do sistema.  

5 dias Após apreciação da GeRAP, submeter o pedido a decisão final dos competentes membros do Governo.  53º 

5 dias 
Notificar os interessados da autorização da concessão de licença extraordinária, bem como informar a GeRAP para que esta proceda à 
actualização da situação. 

 

  Proceder ao registo, autorização de férias e de eventuais alterações das mesmas.  
55º 

  Dar conhecimento à GeRAP do plano de férias, bem como das sucessivas alterações.  

56º 5 dias Reencaminhar para as entidades competentes os requerimentos para concessão de licença sem vencimento.  

58º   Assegurar a introdução no sistema, em cadastro dos trabalhadores, dos dados do pessoal colocado em SME  
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PLANO DE FORMAÇÃO 2010   

 

 

 

       

Áreas de Formação Acções 
Nº de acções/ 
Seminários 

Nº horas de 
Formação 

Regiões/Local 
Total de 

participantes 
Custos Directos 

Férias, Faltas e Licenças/Regime 
Convergente  

1 21 Lisboa 20 

1.890,00 

R
C
TF
P 
(L
ei
 

59
/2
00
8,
 d
e 
11
 d
e 

Se
te
m
br
o)
 

Sub-Total 1 21   20 1.890,00 

CAF (Estrutura Comum de 
Avaliação) 1 21 Lisboa 20 

1.890,00 

SI
A
D
A
P 

Sub-Total 1 21  20 1.890,00 

Código dos Contratos Públicos 1 30 Lisboa 20 

2.700,00 

C
C
P 

Sub-Total 1 30  20 2.700,00 

  

TOTAL GERAL 3 72  60 (*) 6.480,00 
 
Cálculos efectuados com base nos valores pagos às empresas de formação durante o ano 2009 – 75€/hora + iva (20%) 

(*) Estima-se para além deste valor, a necessidade de mais 10.000€, para assegurar algumas acções de formação pontuais, identificadas no levantamento de 
necessidades efectuado na SG, que não se integram neste quadro. Este valor foi calculado com base nos preços praticados nas acções de formação do INA.  
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A AFECTAR   

1.  RECURSOS HUMANOS 

[ POSTOS DE TRABALHO ] 

UNIDADE NUCLEAR  DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 

Director de Serviços 1 

Assistente Técnico 1 

 

UNIDADE FLEXÍVEL  DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Chefe de Divisão  1 

Assistente Técnico  1 

ÁREA FUNCIONAL NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA  

2010  

Técnicos Superiores 2 

+ 1 

ÁREA FUNCIONAL NÚCLEO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 

2010 a) 

Técnicos Superiores 2 

+ 1 

ÁREA FUNCIONAL NÚCLEO DE APOIO À SITUAÇÃO DE MOBILIDADE ESPECIAL 

2010 

Técnicos Superiores 3 

-1 

Técnico de Informática    1 

ÁREA FUNCIONAL NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
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ÁREA FUNCIONAL NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

2010 
Técnicos Superiores 1 

+ 1 

Técnico de Informática   1 

2010  
Assistentes Técnicos 7 

b) 

TOTAL 21 + 2 

 

Data de referência: 30 de Novembro 2009 

a) Propõe-se mais um posto de trabalho a fim de garantir a execução de todas as solicitações desta subunidade orgânica, designadamente o 
aumento de actividades decorrentes da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro que regulamenta o procedimento concursal, no que refere em 
concreto aos seguintes projectos: 

o Elaboração de estudo relativo a perfis de competências no âmbito dos postos de trabalho do mapa da Secretaria-Geral; 

o  Assegurar, no âmbito da Secretaria-Geral, em processos de recrutamento que exijam, a aplicação dos métodos de selecção: Análise 
Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências 

b) 1 recrutamento a efectuar por motivo de aposentação de 1 assistente técnico. 

2. RECURSOS FINANCEIROS  E HUMANOS A ALOCAR AOS PROJECTOS  

Recursos Humanos 

 
Recursos 
Financeiros 

DS CD TS TI AT Tot. 
Implementar o sistema de suporte à gestão, com vista a permitir uma maior facilidade na criação de 
relatórios estatísticos, em tempo real, com base nos dados existentes nos sistemas de recursos humanos 
dos vários organismos (via SRH), possibilitando a agregação da informação com vista a apoiar a tomada de 
decisão 

72.000 € 1 1 2 1  5 

Implementar o novo sistema integrado do controlo da assiduidade (projecto de 2009 a transitar para 2010) 60.000 € 1  1 1  3 
Implementar um programa da formação profissional para a Secretaria-Geral e MADRP, no âmbito do 
projecto principal da DDSSRRHH 

23.410 €       

Sistematizar e agregar, em suporte digital, as comunicações obrigatórias, com entidades externas como 
sejam, Tribunais, Solicitadores, ADSE, Sindicatos, etc., utilizando como via de comunicação o correio 
electrónico 

1 000 € 1  1  2 4 

Elaborar um estudo com vista à implementação de normas relativas a condições ambientais de higiene e 
segurança no trabalho 500 € 1 1 1   3 

Assegurar, no âmbito da SG, em processos de recrutamento que o exijam, a aplicação de métodos de 
selecção: 

o Análise psicológica; 
o EAC 

1 000 € 1 1 2   4 

Implementar um sistema de manuais temáticos 1 000 € 1 1 5  1 8  

Total 158.910 €   
 

Legenda: 

DS Director de Serviços 
CD Chefe de Divisão 
TS Técnico Superior 
TI Técnico de Informática 
AT Assistente Técnico 
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CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES CORRENTES PARA 2010 

O cronograma que se segue apresenta os principais projectos/actividades de calendarização objectivável, 

não se fazendo menção à maioria dos projectos de desenvolvimento anual, permanente e sistemático. 

 

PPRROOJJEECCTTOOSS  //  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

CCOORRRREENNTTEESS  

 

ÁREA 

RESPONSÁVEL 

 

 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Elaborar estudo com vista à criação 
de incentivos à fixação dos 
trabalhadores na SG e MADRP 

DSRH 
            

Elaborar estudo com vista à 
implementação de normas relativas a 
condições ambientes de higiene e 
segurança no trabalho 

DSRH/ 

/DGRH/NGD 

            

Implementar um sistema de suporte à 
gestão, com vista a permitir uma 
maior facilidade na criação de 
relatórios estatísticos, em tempo real, 
com base nos dados existentes nos 
sistemas de recursos humanos dos 
vários organismo (via SRH), 
possibilitando a agregação da 
informação com vista a apoiar a 
tomada de decisão 

DSRH/DGRH 

NGD 

            

Implementar um programa de 
formação profissional para a 
Secretaria-Geral e MADRP, no âmbito 
do projecto principal da DSRH 

DSRH/ 

DGRH/NGD 

            

Implementar um sistema de reuniões 
temáticas, enquadradas no projecto 
principal da DSRH, com a 
participação de todos os dirigentes 
superiores, da Unidade Orgânica com 
competências na área de Gestão de 
Recursos Humanos; com vista ao 
confronto de experiências, 
esclarecimento de dúvidas, 
sistematização de procedimentos, etc. 

DSRH/DGRH 

            

Elaborar um estudo de perfis de 
competências para o universo da 
Secretaria-Geral 

DSRH/ 

DGRH/NGD 

            

Estabelecer protocolos com as 
Universidades com vista a 
proporcionar estágios curriculares nas 
áreas de actuação da unidade 
orgânica, com especial enfoque no 
âmbito do “recrutamento e selecção” 
e na execução do projecto anterior 

DSRH 

            

Implementar um sistema de 
perguntas e respostas tipo “FAQ’S”, 
na página electrónica da Secretaria-
Geral 

DSRH/ 

DGRH/NASME 

            

Conceber um caderno digital, que 
agregue informação útil ao universo 
dos trabalhadores em SME, a 
disponibilizar na página electrónica 

DSRH/ 

DGRH/NASME 
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PPRROOJJEECCTTOOSS  //  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

CCOORRRREENNTTEESS  

 

ÁREA 

RESPONSÁVEL 

 

 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Elaborar um sistema integrado de 
guias de procedimentos e orientações 
técnicas no âmbito do projecto 
principal da DSRH, a disponibilizar na 
página electrónica de Secretaria-
Geral 

DSRH/DGRH/ 

/NASME/NAT 

            

Realizar os balanços sociais da 
Secretaria-Geral e do Ministério 

DSRH/ 

DGRH/NGD 
            

Elaborar o relatório de formação da 
Secretaria-Geral e coordenar o 
processo a nível dos demais serviços 
do Ministério em articulação com as 
entidades centrais competentes 

DSRH/ 

DGRH/NGD 

            

Proceder ao carregamento periódico 
das bases de dados de recursos 
humanos da administração pública, 
nomeadamente o SIOE, com os 
elementos relativos à Secretaria-
Geral e coordenar o processo em 
todo o Ministério 

DSRH/ 

DGRH/NGD 

            

Gerar a informação necessária à 
elaboração do mapa de pessoal da 
Secretaria-Geral e assegurar a 
coordenação do processo a nível do 
Ministério 

DSRH/ 

DGRH/NGD 

            

Realizar a monitorização do QUAR 
relativamente aos contributos da 
DSRH 

DSRH 
            

Desmaterialização e formatação das 
comunicações com as entidades 
externas, via correio electrónico 

DSRH/NAP 
            

Garantir a emissão da documentação 
solicitada, no âmbito da gestão 
administrativa processual, em três 
dias úteis 

DSRH/NAP 

            

Manter actualizado o guia de 
procedimentos (em execução em 
2009) relativo à instrução dos 
processos de acidentes em serviço, a 
disponibilizar, na página electrónica 

DSRH/NAP 
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PRINCIPAIS INDICADORES E METAS  

 

Indicadores Medida Metas 2009 Metas 2010 

Poupança nos gastos comuns % 2 a 4 2 

Acções de Formação destinadas à SG/MADRP Nº 5    3 (*) 

Guias / Orientações Técnicas                         Nº 9 9 

Reuniões Temáticas Nº - 4 

Tempo de atendimento SME Nº Na hora Na hora 

 

(*) Em 2010 as acções de formação destinam-se, essencialmente a aprofundar conhecimentos, 

perspectivando-se, em conformidade, acções com maior duração, relativamente a 2009. 
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UNIDADE NUCLEAR DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Direcção de Serviços de Gestão e Inovação [DSGI] é uma das unidades orgânicas nucleares criadas 

na Portaria n.º 219-B/2007, D.R. n.º 42, Suplemento, I Série, de 28 de Fevereiro, que define o tipo de 

organização interna da Secretaria-Geral do MADRP. 

Para o cumprimento das suas competências, a DSGI dispõe das seguintes unidades orgânicas e 

núcleos, criados pelo Despacho n.º 8836/2007, D.R. nº 94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo 

Despacho nº 11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que define e aprova a estrutura orgânica 

flexível da Secretaria-Geral do MADRP: 

 

 DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS E FINANCEIROS – DGRPF: 

o Núcleo de Gestão Patrimonial e Orçamental - NGPO; 

o Núcleo de Contabilidade e Tesouraria - NCT; 

o Núcleo de Administração Geral – NAG. 

 DIVISÃO DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DIC: 

o Núcleo de Documentação e Arquivo - NDA; 

o Núcleo de Inovação e Qualidade – NIQ; 

o Núcleo de Comunicação e Relações Públicas – NCRP. 

O Director de Serviços coordena directamente as seguintes áreas funcionais: 

o Núcleo de Sistemas de Informação – NSI; 

o Unidade Ministerial de Compras – UMC. 

-----LINHAS ESTRATÉGICAS PARA 2010 --------------------------------------------------------------------------------------- 

� GERIR; INOVAR; AVALIAR; DIVULGAR 

Gerir: Manter acções de controlo e avaliação no âmbito da execução financeira e patrimonial. 

Inovar: Propor soluções tecnológicas que permitam a optimização de procedimentos e tarefas. 

Avaliar: Monitorizar a execução dos objectivos para determinar o grau de cumprimento, verificar desvios 

e propor alternativas. 

Divulgar: Criar um espaço para divulgação electrónica das boas práticas dos serviços do MADRP. 
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----- OBJECTIVOS PARA 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS QUAR   

QUAR  

OE 1 Melhorar a qualidade dos serviços, adequando-os às expectativas dos clientes 

Manter a dinâmica de aproximação dos clientes externos, aumentando o número de canais de 

comunicação disponibilizados (por exemplo através da participação activa em redes sociais, à 

semelhança do que já sucede com outras organizações – LinkedIn, Facebook, etc.) e reduzindo 

a amplitude de canal, cujo melhor exemplo são as tecnologias ligadas à Internet. 

OE  2 Optimizar a gestão dos recursos financeiros do MADRP 

Elaborar relatórios mensais de acompanhamento de execução do orçamento de MADRP, com 

análise de desvios e propostas de solução. 

Alargar o sistema centralizado de compras do MADRP, com o objectivo de potenciar a redução 

de custos já atingidas. 

OE  3   Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão 

Aumentar a exploração dos sistemas transversais disponíveis (GESCOR, SIC, SRH, BRIO, 

BizDirect) para, através de pequenas modificações e adaptações (por exemplo através da 

criação de um léxico comum que suceda a possíveis alterações estruturais para permitir a 

análise em cortes verticais – procura-se a homogeneidade de análise ao longo do tempo), 

optimizar a sua utilização e aumentar os resultados obtidos. 

A utilização de facturação electrónica, com integração directa no sistema contabilístico; 

assinatura digital, permitindo o envio autenticado, seguro e irrefutável de dados e informações; 

sistemas interoperáveis numa plataforma tecnológica de conceitos comuns.  

 

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Promoção da qualificação profissional dos recursos humanos afectos a esta Direcção de 

Serviços 

Promover um levantamento de necessidades de formação, ao nível da Direcção de Serviços para 

integrar o plano de formação da SG. 

As áreas essenciais de qualificação que se irão privilegiar serão as seguintes: TIC; Património e 

Economato; Legislação de contratação pública; Administração de Sistemas (Linux e Windows 

server); Administração de Bases de Dados (Oracle e SQL Server) e Comunicações. 

Fornecimento de ferramentas tecnológicas de apoio aos Sistemas de Informação para a 

Gestão 
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Avaliação das ferramentas de gestão existentes (BRIO, SIC, SRH) e  elaboração de propostas para o 

fornecimento de ferramentas de Business Inteligence. 

Estas ferramentas destinam-se a ser utilizadas pela administração da casa e terão por objectivo dar 

informação compreensível e útil à gestão em ambiente Web utilizando para o efeito a Intranet da SG, 

como por exemplo: 

• Na área financeira: 

o Saldo global de cabimento, compromisso e pagamento; 

o Saldo por agrupamento de despesa; 

o Evolução da receita. 

• Na área de recursos humanos: 

o Absentismo total (em horas); 

o Trabalho extraordinário realizado. 

 Modernização e actualização da infra-estrutura tecnológica 

Tendo em atenção a idade média dos computadores e dos aplicativos de suporte (nomeadamente 

Sistema Aplicativo e Suite de Office Automation) será levado a cabo um levantamento de todas as 

situações existentes e proposto um plano de actualizações devidamente faseado, com os custos 

inerentes. 

 Promoção e coordenação das medidas de controlo de gestão, visando a optimização dos 

recursos financeiros disponíveis 

Manter os levantamentos sistemáticos da situação financeira da SG e do MADRP. 

Promoção e coordenação de medidas de controlo relativas à utilização racional das 

instalações, material de transporte e equipamentos 

Manter a avaliação e controlo da utilização dos recursos elencados. 

 Manter actualizada a informação existente ao nível do Património Móvel da SG e dos 

Gabinetes dos Membros do Governo 

Manter o cadastro e inventário dos bens móveis actualizado e informatizado, procedendo à 

elaboração de um documento de cadastro por cada sala. 

Elaborar regras de mudança de bens móveis, com a preparação de formulários electrónicos de 

comunicação e de pedido de colaboração e autorização. 

 Melhorar os procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços 

Efectuar auditorias aos processos elaborados, e promover acções de esclarecimento e formação dos 

trabalhadores. 
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 Aumentar os níveis de interoperabilidade entre os organismos do MADRP e a SG 

No âmbito de iniciativas levadas a cabo pela AMA – Agência para a Modernização Administrativa, e 

dos grupos de trabalho em que a SG participa, efectuar uma maior integração e intercooperação dos 

sistemas informáticos existentes nos MADRP, de modo a evitar a múltipla introdução da mesma 

informação em sistemas semelhantes.  

 Preservação do acervo digital 

Assegurar a preservação do acervo digital. 

----- PROJECTOS PARA 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------------------- 

 Automatização do Balanço Social;  

 Actualização dos Meios Informáticos; 

 Utilização da Factura Electrónica; 

 Utilização da Certificação Digital (vulgo assinatura digital); 

 Interoperabilidade com outros Organismos do MADRP; 

 Registo informático de controlo de assiduidade. 

----- COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A gestão dos recursos financeiros e patrimoniais; 

 O controlo orçamental; 

 A administração geral; 

 A gestão da infra-estrutura informática; 

 A coordenação da política de comunicação do ministério; 

 A gestão documental e arquivística; 

 A promoção da imagem do Ministério e do sector; 

 A inovação, modernização e política de qualidade dos serviços;  

 A preservação do património arquivístico histórico e documental do MADRP;  

 A actividade de comunicação e relações públicas do MADRP; 

 A actividade enquanto unidade ministerial de compras; 

  A optimização de compras para os diversos Serviços do MADRP. 
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----- ACTIVIDADES CORRENTES  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Gestão financeira e controlo orçamental: 

o Pedido de Libertação de créditos; 

o Pagamentos aos Fornecedores e outras Entidades; 

o Alterações orçamentais e respectivo lançamento no SIC; 

o Gestão do Fundo de Maneio da SG; 

 Elaboração das Contas de Gerência; 

 Elaboração das propostas de Orçamento; 

 Manutenção e conservação das instalações e equipamentos: 

o Gestão do aprovisionamento de stocks da SG e lançamento na respectiva aplicação; 

o Elaboração dos procedimentos para aquisição de bens e serviços e obras públicas; 

o Actualização do Inventário dos bens patrimoniais afectos à SG e lançamento na respectiva 

aplicação;  

 Elaboração de relatórios mensais nas seguintes áreas: 

o Gestão de comunicações fixas e móveis da SG; 

o Gestão dos contratos de manutenção, limpeza e segurança da SG e dos Gabinetes dos 

Membros do Governo; 

o Gestão do parque de viaturas e lançamento de movimentos no SGPVE; 

o Desmaterialização da documentação entrada e sua inserção na aplicação GESCOR; 

o Gestão dos conteúdos do sítio Web do MADRP; 

o Disponibilização do acervo documental e multimédia da SG; 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento do estado de conformidade dos sítios Web do MADRP 

com as recomendações emanadas da SG e da RCM 155/2007; 

 Elaboração do Relatório de Actividades (incluindo a auto-avaliação do serviço no âmbito do QUAR); 

 Elaboração do Plano de Actividades; 

 Elaboração de procedimentos de negociação conjunta para todo o MADRP, no âmbito da UMC; 

 Elaboração do Plano de Comunicação do MADRP; 

 Realização de eventos de promoção da imagem do MADRP e do sector. 
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Quadro 1 - Matriz de interligação entre objectivos gerais estratégicos e específicos e actividades 

Actividades Projectos Correntes 

Projectos/Objectivos ABS AMI UFE UCD IOM GF CG PO MC RM RC RA PA PN PC EV 

OE 1  -  MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, ADEQUANDO-OS ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES 

Modernização e actualização da infra-
estrutura tecnológica 

5 5 3 4 2 - - 2 3 1 4 1 2 - - - 

Melhorar os procedimentos relativos à 
aquisição de bens e serviços 

- 2 5 3 - - - 2 1 - - - - 4 - - 

OE 2  - OPTIMIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MADRP 

Promoção e coordenação das medidas de 
controlo de gestão, visando a optimização 
dos recursos financeiros disponíveis 

- 2 3 2 1 5 4 5 - 5 - 2 1 5 - 2 

Promoção e coordenação de medidas de 
controlo relativas à utilização racional das 
instalações, material de transporte e 
equipamentos 

- 3 1 - - 3 - 1 5 5 - - 1 3 - 1 

Manter actualizada a informação existente 
ao nível do Património Móvel da SG e dos 
Gabinetes dos Membros do Governo 

- 1 - - - - 5 3 5 3 - 5 4 - - - 

OE 3 - DINAMIZAR A MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO 

Fornecimento de ferramentas tecnológicas 
de apoio aos Sistemas de Informação para a 
Gestão 

5 4 5 4 3 2 - 1 - 3 3 4 5 2 - - 

Promoção da qualificação profissional dos 
recursos humanos afectos a esta Direcção 
de Serviços 

- 4 - 4 - 3 - 3 - 1 - 3 3 1 - - 

Aumentar os níveis de interoperabilidade 
entre os organismos do MADRP e a SG 

4 2 5 4 5 1 - 1 - 1 5 1 1 5 5 4 

Preservação do acervo digital 1 1 4 - 3 - - - - 1 - - - - - - 

 

Legenda: 

ABS Automatização do Balanço Social 
AMI Actualização dos Meios Informáticos; 
UFE Utilização da Factura Electrónica 
UCD Utilização da Certificação Digital (vulgo assinatura digital); 
IOM  Interoperabilidade com outros Organismos do MADRP; 
GF Gestão financeira e controlo orçamental; 
CG Elaboração das Contas de Gerência; 
PO Elaboração das propostas de Orçamento; 
MC Manutenção e conservação das instalações e equipamentos; 
RM Elaboração de relatórios mensais 
RC Elaboração de relatórios de acompanhamento do estado de conformidade dos sítios Web do MADRP com as 

recomendações emanadas da SG e da RCM 155/2007; 
RA Elaboração do Relatório de Actividades (incluindo a auto-avaliação do serviço no âmbito do QUAR); 
PA Elaboração do Plano de Actividades; 
PN Elaboração de procedimentos de negociação conjunta para todo o MADRP, no âmbito da UMC; 
PC Elaboração do Plano de Comunicação do MADRP; 
EV Realização de eventos de promoção da imagem do MADRP e do sector. 
 

Forte Correlação – 5 
Fraca Correlação - 1 
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----- DESTINATÁRIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Funcionários da Secretaria-

Geral, do QET e colocados em SME | Direcção-Geral do Orçamento | Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças | Tribunal de Contas | Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público | Agência 

Nacional de Compras Públicas |  Fornecedores de bens e serviços | Direcção-Geral de Arquivos | 

Organismos com atribuições interministeriais | Imprensa Nacional / Casa da Moeda | Outros serviços e 

Organismos da AP | FAO | Ministério da Agricultura de Espanha | ISA | Entidades promotores de 

eventos | Associações empresariais e profissionais do sector | Associação Portuguesa de Bibliotecários e 

Documentalistas | Público em geral 
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UNIDADE FLEXÍVEL | DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS E FINANCEIROS 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Divisão de Gestão de Recursos Patrimoniais e Financeiros [DGRPF], constitui uma das unidades 

orgânicas flexíveis criadas pelo Despacho n.º 8836/2007, D.R. nº 94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo 

Despacho nº 11801/2009, D.R. nº 94, II Série, de 15 de Maio, que define e aprova a estrutura orgânica 

flexível da Secretaria-Geral do MADRP, a qual integra três Núcleos, a saber: 

 Núcleo de Gestão Patrimonial e Orçamental - NGPO; 

 Núcleo de Contabilidade e Tesouraria - NCT; 

 Núcleo de Administração Geral – NAG. 

----- COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A gestão de recursos financeiros e patrimoniais; 

 As acções de controlo orçamental; 

 O acompanhamento da execução do orçamento de funcionamento do MADRP; 

 A aquisição de bens e serviços, bem como promover a manutenção /conservação dos bens já 

existentes, quer para a  Secretaria-Geral, quer para os gabinetes dos Membros do Governo. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e colocados em SME | Direcção-Geral do Orçamento | Tribunal de Contas | Instituto de 

Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P | Agência Nacional de Compras Públicas | Direcção-

Geral do Tesouro e Finanças | Fornecedores de bens e serviços 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL E ORÇAMENTAL 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Estudar e propor medidas de gestão e utilização global integrada dos recursos financeiros do 

Ministério; 

 Sistematizar informação sobre a evolução da execução do orçamento de funcionamento dos serviços 

e organismos do MADRP; 

 Criar bateria de indicadores de gestão com análise das principais rubricas de despesa; 

 Promover o carregamento da informação e constituição de bases de dados relativas a património, 

tanto móvel como imóvel. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES --------------------------------------------------------------------------- 

 Coordenar as acções necessárias à gestão do património imobiliário do Ministério, utilizando a 

plataforma da DGTF, elaborando e mantendo actualizadas bases de dados da informação relevante; 

 Coordenar as acções necessárias à gestão frota automóvel do Ministério, elaborando e mantendo 

actualizadas bases de dados da informação relevante, quer na Secretaria-Geral, quer na ANCP; 

 Assegurar a coordenação geral das acções de gestão patrimonial; 

 Assegurar a coordenação geral da gestão de comunicações móveis; 

 Estudar e propor medidas de gestão e utilização global integrada dos recursos financeiros do 

Ministério, tendo como objectivos a optimização da sua aplicação e aproveitamento; 

 Assegurar a consolidação das propostas de orçamento anual  de todos os serviços e organismos do 

MADRP e providenciar a sua entrega atempada na Direcção-Geral do Orçamento; 

 Estudar e propor formas de controlo de execução orçamental global e sectorial, elaborando não só 

relatórios mensais de acompanhamento, bem como relatórios anuais dessa execução; 

 Assegurar as acções necessárias à elaboração, gestão e controlo dos orçamentos dos gabinetes dos 

membros do Governo, da SG e de outros órgãos, serviços, comissões ou grupos de trabalho na 

dependência daqueles gabinetes; 

 Assegurar as acções necessárias à coordenação e elaboração do orçamento de funcionamento do 

MADRP, a elaboração de instrumentos de previsão orçamental, em articulação com outras entidades 

com competência neste domínio; 
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 Apoiar a elaboração e organização da conta de gerência da SG e dos gabinetes dos membros do 

Governo; 

 Promover e coordenar, em colaboração com o Núcleo de Sistemas de Informação, a 

instalação/modernização e utilização uniformizada de aplicações informáticas de gestão financeira, 

orçamental e patrimonial nos organismos e serviços do MADRP. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Direcção-Geral do 

Orçamento | Tribunal de Contas | Agência Nacional de Compras Públicas | Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças | Fornecedores de bens e serviços | Associações empresariais e profissionais do sector 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Implementação do sistema de contabilidade analítica. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES --------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamento dos processos de arrecadação da receita e sua escrituração; 

 Proceder ao tratamento e registo contabilístico dos processos de despesa dos orçamentos da SG, 

dos gabinetes dos membros do Governo e de outros órgãos, serviços, comissões ou grupos de 

trabalho na dependência daqueles gabinetes; 

 Elaboração, organização e apresentação da conta de gerência da SG e dos gabinetes dos membros 

do Governo; 

 Arrecadação de receitas e pagamento de despesas, elaborando os competentes registos; 

 Apuramento mensal das necessidades de meios financeiros, sua submissão à aprovação da DGO, 

utilizando os meios informáticos disponíveis, e sua aplicação nos respectivos compromissos 

assumidos pelos organismos; 

 Constituição, reconstituição e gestão do Fundo de Maneio da SG e dos Gabinetes dos Membros do 

Governo; 

 Aplicação das directivas emanadas da Direcção-Geral do Orçamento respeitantes à execução anual 

dos orçamentos (ex. carregamento de dados no SIGO, e outras que constam do decreto de 

execução anual do orçamento); 

 Execução das acções de tesouraria relativas à execução anual, e sua compatibilização com as 

orientações emanadas do IGCP na sua função de unidade de Tesouraria do Estado. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e colocados SME | IGCP | Tribunal de Contas | Instituto de Informática do MFAP | 

Direcção-Geral do Orçamento | Fornecedores de bens e serviços 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Elaborar um plano de acção para conservação das instalações da Praça do Comércio; 

 Concepção do modelo de actualização permanente do inventário de bens móveis. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------------------------------------------------------------------------ 

 Assegurar os procedimentos legais relativos à aquisição de bens, através da Plataforma de Compras 

Electrónicas, necessários ao funcionamento da SG e dos gabinetes dos membros do Governo, bem 

como a proceder à sua recepção e conformidade das respectivas facturações; 

 Assegurar o inventário, armazenagem, gestão, conservação e manutenção dos bens móveis e das 

instalações da SG e dos gabinetes dos membros do Governo; 

 Assegurar os procedimentos relativos à aquisição e abate de bens, arrendamento, reparação, 

conservação e vigilância de instalações próprias e colaborar com os serviços e organismos do 

Ministério que solicitem apoio nesta matéria; 

 Assegurar os procedimentos relativos à manutenção, gestão, e eventual abate, de viaturas que 

integram a  frota automóvel afecta à SG e aos gabinetes dos membros do Governo; 

 Utilização das aplicações informáticas existentes, que dão suporte às atribuições do Núcleo, 

designadamente para registo de aquisição e inventariação de bens e também para registo de 

facturas de bens e serviços; 

 Assegurar a execução dos procedimentos tendentes à realização das obras de manutenção e 

conservação das instalações. 

-----DESTINATÁRIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Funcionários da Secretaria-

Geral | ANCP | Fornecedores de bens e serviços 
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UNIDADE FLEXÍVEL | DIVISÃO DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Divisão de Inovação e Comunicação [DIC], constitui uma das unidades orgânicas flexíveis criadas pelo 

Despacho n.º 8836/2007, D.R. nº 94, II Série, de 16 de Maio, revisto pelo Despacho nº 11801/2009, D.R. 

nº 94, II Série, de 15 de Maio, que define e aprova a estrutura orgânica flexível da Secretaria-Geral do 

MADRP, a qual integra três Núcleos, a saber: 

 Núcleo de Documentação e Arquivo - NDA; 

 Núcleo de Inovação e Qualidade - NIQ; 

 Núcleo de Comunicação e Relações Públicas - NCRP. 

----- COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A gestão, coordenação e divulgação do património documental e informativo do Ministério; 

 A conservação e arquivo ao nível do arquivo intermédio e arquivo histórico do Ministério; 

 O desenvolvimento de acções de organização e modernização visando a implementação de sistemas 

de qualidade. 

----- DESTINATÁRIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral, do QET e colocados em SME | PCM | Direcção-Geral de Arquivos | FAO | Organismos com 

atribuições interministeriais | Imprensa Nacional / Casa da Moeda | Ministério da Agricultura de Espanha 

| Instituto Superior de Agronomia | Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas | Entidades promotores de eventos (ACOS, CNEMA e outros) | Associações 

empresariais e profissionais do sector | Público em geral 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Implementação do projecto interministerial “Governo electrónico e interoperabilidade”; 

 Dinamização da base de dados bibliográfica do Ministério na internet; 

 Gestão centralizada do expediente: implementação das recomendações produzidas no âmbito do 

relatório de avaliação do grau de satisfação dos clientes internos sobre o serviço prestado; 

 Elaboração e promoção de normas de tratamento, gestão, conservação e arquivo ao nível do arquivo 

intermédio e arquivo histórico do Ministério e respectiva coordenação; 

 Digitalização de cartazes e fotos, espólio da SG do MADRP; 

 Implementação do Plano de Preservação Digital. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES --------------------------------------------------------------------------- 

 Dinamização e coordenação da base de dados bibliográfica do Ministério: 

o Apoio técnico aos serviços e organismos do MADRP; 

o Uniformização das bases de dados bibliográficas do MADRP através da homogeneização dos 

manuais metodológicos utilizados no tratamento documental e da elaboração de guiões de 

procedimento para apoio técnico e melhoria da eficiência dos processos; 

o Actualização da versão portuguesa do tesauro AGROVOC. 

 Gestão da biblioteca: 

o Guarda, conservação e tratamento das espécies bibliográficas com recurso aos tesauros 

AGROVOC e EUROVOC: organização, ordenação, catalogação, classificação, indexação, 

cotação e acondicionamento; 

o Tratamento documental das espécies bibliográficas constantes do acervo documental herdado 

da ex-Comissão Nacional da FAO; 

o Integração na base de dados central de referências bibliográficas provenientes dos Organismos; 

o Tratamento documental da literatura portuguesa relacionada com a agricultura e ciências afins 

para integração na base de dados internacional AGRIS, de acordo com os critérios e normas 

específicas deste sistema, coordenado pela FAO; 

o Actualização das bases de dados bibliográfica; 

o Gestão de permutas no âmbito do Acordo Luso-Espanhol de Cooperação Económica, no 

MADRP; 

o Tratamento documental de fotografias constantes do acervo fotográfico; 
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o Gestão de assinaturas periódicas de publicações e bases de dados de legislação; 

o Atendimento na sala de leitura. 

 Elaboração e promoção de normas de tratamento, gestão, conservação e arquivo ao nível do arquivo 

intermédio e arquivo histórico do Ministério e respectiva coordenação: 

o Elaboração de inquéritos e respectivos relatórios, aos Organismos MADRP e SG; 

o Organização e gestão do sistema de arquivo da Secretaria-Geral: aplicação do Regulamento 

Arquivístico; identificação e eliminação de documentos; transferência para arquivo histórico dos 

documentos de conservação; elaboração dos autos de eliminação e outros documentos a enviar 

à DGARQ;  

o Orientação técnica da organização dos arquivos na SG cuja gestão é da responsabilidade do 

serviço produtor: realização de acções de apoio, acompanhamento e monitoragem da aplicação 

da Portaria de Regulamentação Arquivística na SG; 

o Apoio ao arquivo dos Gabinetes: guarda, acondicionamento e apoio à pesquisa; 

o Promoção e coordenação de acções de formação e sensibilização nesta área. 

 Estudar e promover planos e acções de modernização, nomeadamente através de soluções 

integradas de reorganização, redesenho e simplificação dos procedimentos e circuitos 

administrativos e dos suportes de informação: 

o Acompanhamento da implementação do sistema de gestão documental GESCOR; 

o Acompanhamento das Medidas Simplex do MADRP. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral | FAO | Direcção-Geral de Arquivos | Imprensa Nacional / Casa da Moeda | Ministério da 

Agricultura de Espanha | Instituto Superior de Agronomia | Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas | Público em geral 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE INOVAÇÃO E QUALIDADE 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Promover conteúdos e serviços com valor para o MADRP, com especial destaque na Gestão da área 

reservada do portal MADRP; 

 Desenvolver projectos no âmbito dos sistemas de qualidade e coordenar a sua aplicação: 

o Coordenação e acompanhamento da implementação das recomendações decorrentes da 

auditoria aos sítios Web do MADRP; 

o Implementação das recomendações produzidas no âmbito do relatório de avaliação do grau de 

satisfação dos clientes. 

 Elaboração da Genealogia dos Organismos do MADRP. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------------------------------------------------------------------------ 

 Conceber e elaborar o Plano de Actividades da Secretaria-Geral em conjunto com as restantes 

UO(s); 

 Conceber e elaborar o Relatório de Actividades da Secretaria-Geral (incluindo auto-avaliação do 

Serviço no âmbito do QUAR); 

 Colaborar na concepção, bem como realizar a monitorização do QUAR da Secretaria-Geral; 

 Garantir a difusão e divulgação de informação seleccionada com recurso às tecnologias de 

informação e comunicação: 

o Assegurar a gestão de conteúdos do sítio institucional do Ministério; 

o Selecção, preparação e colocação de conteúdos sobre o Ministério, os serviços que presta, e as 

áreas em que intervém; 

o Selecção diária, organização e actualização da base de dados de legislação constante do portal; 

o Assegurar a gestão de conteúdos da Área Reservada do MADRP; 

o Assegurar a gestão de conteúdos da Intranet da Secretaria-Geral do MADRP. 

 Promover conteúdos e serviços com valor para o MADRP: 

o Tratamento dos pedidos de informação, sugestões e reclamações via web, pesquisa e resposta 

ao cliente, ou contacto com a entidade competente e respectivo encaminhamento; 

o Gestão do Correio Electrónico geral, no que respeita a respostas/encaminhamentos das 

questões postas pelos diversos utilizadores. 

 Promover acções de disseminação e valorização de boas práticas e de novas práticas de gestão: 

o Análise de sugestões e reclamações e melhoria de procedimentos. 

 Promover projectos no âmbito dos sistemas de qualidade e coordenar a sua aplicação: 
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o Acompanhamento da RCM 155/2007, acessibilidade dos sítios Web do MADRP; 

o Auditoria aos sítios Web do MADRP. 

 Valorização e divulgação do arquivo fotográfico da SG: 

o Divulgação e promoção do espólio fotográfico; 

o Digitalização e tratamento de imagem; 

o Cobertura fotográfica de eventos e tratamento de imagem; 

o Concepção e produção de material gráfico de promoção do espólio; 

o Concepção e produção de exposições para divulgação e promoção do espólio. 

----- DESTINATÁRIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral | PCM | Organismos com atribuições interministeriais | Serviços e Organismos da AP | 

Associações empresariais e profissionais do sector | Público em geral 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Implementar nova sinalética no edifício-sede do MADRP; 

 Conceber conteúdos e coordenar a participação do Ministério em feiras, certames e exposições: 

o Participação na Feira Nacional da Agricultura 2010, SISAB 2010, Ovibeja , Fileiras do Azeite e 

Feira do Montado; 

o Colaboração noutras feiras regionais. 

 Implementação da Newsletter da Secretaria-Geral; 

 Elaborar o plano de comunicação do Ministério, em articulação com os restantes serviços e 

organismos do MADRP. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------------------------------------------------------------------------ 

 Promover a imagem institucional do Ministério: 

o Concepção e elaboração do Anuário do Ministério: recolha de conteúdos e validação, 

concepção, revisão e acompanhamento da produção, distribuição; 

o Gestão e actualização do Manual de Identidade do MADRP; 

o Gestão da sinalética do edifício da Praça do Comércio. 

 Promover a realização de acções de âmbito protocolar e colaborar na organização de iniciativas, a 

nível nacional e internacional: 

o Coordenação e apoio à realização de eventos e reuniões no edifício-sede: gestão das salas e 

reservas; gestão dos equipamentos de apoio e outros serviços solicitados; recepção e 

acompanhamento dos participantes; apoio durante as sessões; 

o Apoio protocolar a eventos promovidos pelos membros do Governo. 

 Assegurar a participação do Ministério em feiras, certames e exposições: 

o Coordenação da participação do MADRP; 

o Recolha de conteúdos, concepção e elaboração do respectivo material gráfico; 

o Desenvolvimento de processos de aquisição de bens e serviços; 

o Recolha de bibliografia para a livraria de venda ao público; elaboração dos processos de 

distribuição da receita. 

 Conceber e produzir trabalhos de natureza gráfica: 

o Assegurar a edição de brochuras, folhetos e outros documentos. 

 Assegurar o funcionamento do serviço de recepção e atendimento ao público: 
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o Atendimento presencial e telefónico; 

o Acompanhamento e registo de visitantes e produção dos respectivos relatórios. 

-----DESTINATÁRIOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e serviços do MADRP | Trabalhadores da Secretaria-

Geral | Entidades promotores de eventos (ACOS, CNEMA e outros) | Associações empresariais e 

profissionais do sector | Público em geral 
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ÁREA FUNCIONAL | NÚCLEO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

-----PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Coordenar e gerir os sistemas de informação partilhados do MADRP, da responsabilidade da 

Secretaria – Geral, nomeadamente: 

o A infra-estrutura informática no âmbito das aplicações RAFE/II; 

o Criar as condições técnicas e acompanhar a migração das aplicações da RAFE instaladas no 

servidor da SG para a nova versão da Base de Dados Oracle em estreita colaboração com o 

Instituto de Informática e com a empresa responsável pela instalação do software. 

 Desenvolver um projecto-piloto de interoperabilidade, com Organismos do Ministério, nomeadamente 

as DRAP que têm implementado o mesmo sistema de gestão documental que a SG, e outros que 

tenham outro sistema de modo a dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente pela SG 

nesta área. 

Este projecto envolve outras UO(s) da SG; 

 Concepção do Plano de Preservação Digital da SG, em estreita colaboração com a Direcção-Geral 

dos Arquivos e outros organismos da A.P.. 

Este projecto envolve outras UO(s) da SG; 

 Informatizar tarefas essenciais com vista à melhoria dos serviços prestados quer aos utilizadores 

internos quer aos externos; 

 Actualizar e gerir o software aplicacional desenvolvido internamente para apoio à actividade da SG e 

de outros organismos do MADRP. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES --------------------------------------------------------------------------- 

 Coordenar e gerir o sistema informático da Secretaria - Geral  e dar apoio técnico aos Gabinetes dos 

Membros do Governo  e  ao Gabinete do Gestor do POADR, designadamente: 

o Gerir o centro informático e a rede de comunicações da SG; 

o Administrar e coordenar os vários sistemas implementados na SG; 

o Apoiar os utilizadores; 

o Coordenar e assessorar as aquisições informáticas; 

o Testar produtos informáticos; 

o Assessorar projectos de outras unidades orgânicas; 

o Gerir os sistemas de segurança e o sistema antivírus. 

 Coordenar e garantir a gestão dos recursos informáticos da SG e prestar apoio técnico aos 

Gabinetes dos Membros do Governo; 
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 Coordenar e gerir os sistemas de informação partilhados do MADRP, da responsabilidade da SG; 

 Assegurar e promover o estudo, concepção e implementação das soluções informáticas adequadas 

às necessidades da SG de modo a garantir a melhoria contínua dos serviços prestados; 

 Assegurar o planeamento, a coordenação e a segurança das infra-estruturas de comunicação interna 

e externa da SG; 

 Participar na definição de planos transversais de acção, tendo em vista a interoperabilidade, a 

segurança, a normalização e o desenvolvimento do governo electrónico e da sociedade de 

informação no MADRP. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP | Funcionários da Secretaria-

Geral | Instituto de Informática do MFAP | CEGER | Fornecedores de bens e serviços 
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ÁREA FUNCIONAL | UNIDADE MINISTERIAL DE COMPRAS 

----- PROJECTOS / ACTIVIDADES 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Criação de uma nova categoria de produtos, no âmbito do sistema centralizados de compras do 

MADRP. 

----- COMPETÊNCIAS / ACTIVIDADES CORRENTES ------------------------------------------------------------------------------ 

 Centralizar as compras do MADRP no âmbito da integração da UMC no Serviço Nacional de 

Compras Públicas (SNCP);  

 Estudar categorias de bens e serviços; 

 Gerir a estratégia de compras e promover a comunicação; 

 Gerir processo de compras; 

 Planear, acompanhar e avaliar os processos de compra; 

 Racionalizar processos e custos de aquisição; 

 Promover gradualmente a centralização das compras; 

 Realizar o levantamento de necessidades dos organismos vinculados; 

 Realizar os processos aquisitivos das categorias centralizadas; 

 Gerir catálogos; 

 Monitorizar os consumos dos organismos; 

 Reportar à ANCP as contratações realizadas; 

 Funcionar como ligação entre a ANCP e os Organismos; 

 Gerir e organizar a UMC. 

----- DESTINATÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organismos e Serviços vinculados do MADRP ao SNCP | ANCP 
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A AFECTAR    

1.  RECURSOS HUMANOS  

 [ POSTOS DE TRABALHO ] 
UNIDADE NUCLEAR  DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO 

Director de Serviços    1 

Assistente Técnico    1 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

Especialistas de Informática 2 

Técnicos de Informática 3 

ÁREA FUNCIONAL  UNIDADE MINISTERIAL DE COMPRAS 

Especialista de Informática    1 

Técnico Superior    1 

Técnico de Informática    1 

 

UNIDADE FLEXÍVEL  DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS E FINANCEIROS 

Chefe de Divisão    1 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL E ORÇAMENTAL 

Técnicos Superiores      3  

Assistente Técnico      1  

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Assistentes Técnicos    4 
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ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Técnico Superior     1  

Assistentes Técnicos     4  

 

UNIDADE FLEXÍVEL  DIVISÃO DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

CHEFE DE DIVISÃO    1 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 

Técnicos Superiores    3 

2010 
Assistentes Técnicos   3 

+ 1 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE INOVAÇÃO E QUALIDADE 

Técnicos Superiores   2 

Especialista de Informática   1 

Técnico de Informática    1 

Assistente Técnico    1 

ÁREA FUNCIONAL  NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Técnico Superior   1 

2010 

Assistentes Técnicos  3 

+ 1 

TOTAL 42 + 2 
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2. RECURSOS FINANCEIROS  E HUMANOS A ALOCAR AOS PROJECTOS 

Recursos Humanos 

  

Recursos 
Financeiros 

DS CD TS EI TI AT Tot. 

Automatização do Balanço Social 15.000,00 €  1 1 1 1 0 2 6 

Actualização dos Meios Informáticos 50.000,00 €  1 0 1 2 2 1 7 

Utilização da Factura Electrónica 5.000,00 €  1 0 0 1 1 1 4 

Utilização da Certificação Digital (vulgo assinatura digital) 5.000,00 €  1 2 11 3 4 18 39 

Interoperabilidade com outros Organismos do MADRP 5.000,00 €  1 2 11 3 3 5 25 

Manutenção e conservação das instalações e equipamentos 950.000,00 €  1 1 3 1 0 2 8 

Plataformas tecnológicas de apoio à UMC 100.000,00 €  1 0 2 0 1 0 4 

Criação de nova categoria de produtos 1.000,00 €   1 1   2 

Realização de eventos de promoção da imagem do MADRP e do sector 180.000,00 €  1 1 1 0 0 4 7 

Total 1.311.000,00 €   

Legenda: 

DS Director de Serviços 
CD Chefe de Divisão 
TS Técnico Superior 
EI Especialista de Informática 
TI Técnico de Informática 
AT Assistente Técnico 
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CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES CORRENTES PARA 2010 

 

Projectos/Actividades 

correntes 
Área Reponsável Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Automatização do Balanço 
Social 

NSI             

Actualização dos Meios 
Informáticos 

NSI             

Utilização da Factura 
Electrónica 

NAG/NSI             

Utilização da Certificação 
Digital (vulgo assinatura 
digital) 

Toda DSGI             

Interoperabilidade com 
outros Organismos do 
MADRP 

DIC/NDA             

Gestão financeira e controlo 
orçamental 

DGRPF/NGPO             

Elaboração das Contas de 
Gerência 

DGRPF/NAG             

Elaboração das propostas de 
Orçamento 

DGRPF/NGPO             

Manutenção e conservação 
das instalações e 
equipamentos 

DGRPF/NAG             

Elaboração de relatórios 
mensais 

DIC/NIQ/NGPO/NAG             

Elaboração de relatórios de 
acompanhamento do estado 
de conformidade dos sítios 
Web do MADRP com as 
recomendações emanadas 
da SG e da RCM 155/2007 

DIC/NIQ             

Elaboração do Relatório de 
Actividades (incluindo a auto-
avaliação do serviço no 
âmbito do QUAR) 

DIC/NIQ             

Elaboração do Plano de 
Actividades 

DIC/NIQ             

Elaboração de 
procedimentos de 
negociação conjunta para 
todo o MADRP, no âmbito da 
UMC 

UMC             

Elaboração do Plano de 
Comunicação do MADRP DIC/NCRP             

Realização de eventos de 
promoção da imagem do 
MADRP e do sector 

DIC/NCRP             
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PRINCIPAIS INDICADORES E METAS 

 

Indicadores Medida Metas 2009 Metas 2010 

Poupança de gastos comuns % 2 a 4 2 

Acções de formação a frequentar Nº - 25 

Relatórios de controlo financeiro elaborados Nº 7 8 

Trabalhadores com certificação digital Nº 4 10 

Investimentos efectuados € 30.000 80.000 

Eventos realizados (feiras, etc.) Nº 5 6 
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UNIDADE NUCLEAR GABINETE JURÍDICO 

----- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Gabinete Jurídico [GJ] é uma das unidades orgânicas nucleares criadas pela Portaria n.º 219-B/2007, 

D. R. nº  42, Suplemento, I Série, de 28 de Fevereiro, que define o tipo de organização interna da 

Secretaria-Geral do MADRP. 

-----LINHAS ESTRATÉGICAS 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

� ANALISAR; DIVULGAR; APOIAR. 

Analisar: Antecipar e/ou resolver eventuais dúvidas/problemas na aplicação da legislação, pelos diversos 

organismos do MADRP.  

Divulgar: Divulgar as orientações técnico-jurídicas junto dos diversos organismos do MADRP.  

Apoiar: Apoiar os diversos organismos do MADRP no estudo de soluções para problemas da aplicação 

legislativa. 

----- OBJECTIVOS PARA 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS QUAR 

QUAR  

OE 1 Melhorar a qualidade dos serviços, adequando-os às expectativas dos clientes 

Como contributo para este objectivo o GJ propõe-se: 

o Reduzir o tempo de pendência dos processos no GJ para prazo inferior a três meses; 

o Promover reuniões alargadas de juristas do MADRP de discussão temática de assuntos 

jurídicos de interesse comum que possibilitem evitar problemas de aplicação legal por 

divergências de interpretação da lei aplicável; 

o Divulgar orientações gerais a nível de aplicação legal. 

OE  2 Optimizar a gestão dos recursos financeiros do MADRP 

Utilizar preferencialmente os circuitos de correspondência electrónica e do Fax, em detrimento 

do uso de ofícios (indicação, na correspondência trocada com os diversos organismos, do uso 

preferencial da via electrónica e Fax, sempre que o volume de páginas a enviar não for superior 

a 10). 

Controlar os gastos do telefone e dinamizar a poupança de electricidade e consumíveis 

OE  3   Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão 

Continuar a divulgação das boas práticas a nível do SIADAP 3, com a realização de breves 
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acções de sensibilização dirigidas a trabalhadores do MADRP, para que conhecendo melhor 

esta ferramenta de gestão possam retirar dela os melhores proveitos para o seu trabalho e 

carreira; 

Continuar a divulgação das boas práticas a nível do SIADAP 3, com a realização de breves 

acções de sensibilização dirigidas a dirigentes (eventualmente com a divulgação de orientações 

escritas, a divulgar através de espaço próprio na página electrónica da Secretaria-Geral ) com o 

objectivo de melhor utilizar esta ferramenta de gestão na avaliação dos seus trabalhadores com 

reflexos muito directos no melhor contributo destes para a missão do organismo, levando-os a 

colaborarem, estrategicamente, com o seu “know-how”, logo no momento da contratualização 

dos objectivos. 

 

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Diminuir os dias de pendência dos processos no GJ; 

 Realizar acções de divulgação de boas práticas a nível dos diplomas legais (SIADAP, CCP, 

Procedimento Disciplinar); 

 Realizar de reuniões alargadas de juristas para discussão de temas de interesse comum; 

 Divulgar orientações gerais a nível de aplicação legal; 

 Reduzir os custos de funcionamento na parte relativa ao GJ, com a incrementação da utilização das 

ferramentas electrónicas ao dispor e controlo dos gastos com comunicações.  

 

----- PROJECTOS PARA 2010 ------------------ --------------------------------------------------------------------------- 

1. PROJECTO PRINCIPAL 

Elaborar estudos no âmbito do novo quadro jurídico da Administração Pública para apoio aos serviços do 

MADRP.   

2. OUTROS PROJECTOS 

 Realizar acções de divulgação de boas práticas a nível dos diplomas legais (SIADAP, CCP, 

Procedimento Disciplinar); 

 Realizar  reuniões alargadas de juristas para discussão de temas de interesse comum; 

 Divulgar  orientações gerais a nível de aplicação legal. 
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----- COMPETÊNCIAS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Gabinete Jurídico tem as seguintes competências: 

 Participar na preparação, elaboração e análise de projectos de diplomas legais, produzindo, quando 

tal lhe seja determinado, os prévios estudos jurídicos; 

 Apreciar os projectos de diplomas legais que lhe sejam submetidos para o efeito, propondo as 

alterações que julgue convenientes; 

 Proceder ao estudo da legislação comunitária e das adaptações a introduzir na legislação nacional 

em matérias relevantes para o Ministério, nos casos não enquadráveis nas atribuições doutras 

estruturas do Ministério; 

 Elaborar projectos de respostas nos recursos hierárquicos interpostos de actos praticados no âmbito 

das atribuições do Ministério; 

 Emitir parecer que habilite os membros do Governo a proferir decisão em processos disciplinares; 

 Intervir, quando solicitado, em quaisquer processos de sindicância, inquéritos, averiguações ou 

disciplinares; 

 Elaborar pareceres, informações e estudos de carácter jurídico sobre quaisquer assuntos de 

interesse para o Ministério. 

----- ACTIVIDADES CORRENTES  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Elaborar informações e pareceres jurídicos; 

 Plano de Actividades da UO; 

 Relatório de Actividades da UO. 
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Quadro 1 - Matriz de interligação entre objectivos estratégicos e específicos e actividades 

Actividades Projectos Correntes 

Projectos/Objectivos ABP RJ OG IP PA RA 

OE 1  -  MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, ADEQUANDO-OS ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES 

Diminuir os dias de pendência dos processos no Gabinete Jurídico 3 4 3 5 - - 

Realizar  reuniões alargadas de juristas para discussão de temas de interesse 
comum; 

3 5 4 3 - - 

Divulgar orientações gerais a nível de aplicação legal 3 4 5 4 - - 

OE 2  - OPTIMIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MADRP 

Reduzir os custos de funcionamento na parte relativa ao GJ, com a 
incrementação da utilização das ferramentas electrónicas ao dispor e controlo 
dos gastos com comunicações  

5 4 4 4 3 3 

OE 3 - DINAMIZAR A MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO 

Realizar acções de divulgação de boas práticas a nível dos diplomas legais 
(SIADAP, CCP, Procedimento Disciplinar); 
 

5 3 4 4 3 3 

 
Legenda: 
 
ABP Acções de boas práticas 
RJ Reuniões de juristas 
OG Orientações gerais 
IP Informações e pareceres 
PA Plano de actividades 
RA Relatório de actividades 

 

Forte Correlação – 5 
Fraca Correlação – 1 

----- DESTINATÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gabinetes dos Membros do Governo | Organismos e Serviços do MADRP 
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A AFECTAR  

1.  RECURSOS HUMANOS  

[ POSTOS DE TRABALHO ] 

UNIDADE NUCLEAR GABINETE JURÍDICO 

Director de Serviços 1  

2010 
Técnicos Superiores 4 

+ 1 

Assistente Técnico  1  

TOTAL 6 + 1 

 

2. RECURSOS FINANCEIROS  E HUMANOS A ALOCAR AOS PROJECTOS 

Recursos Humanos 

  
Recursos 
Financeiros DS TS AT Total 

Reuniões temáticas com serviços do MADRP 1.000,00€ 1 4 1 6 

Elaboração de estudos 6.000,00€ 1 4 0 5 

Total 7.000,00€   
 

Legenda: 

DS Director de Serviços 
TS Técnico Superior 
AT Assistente  Técnico 
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CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES CORRENTES PARA 2010 

 

Projectos/Actividades correntes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Informações e Pareceres             

PA 2011             

RA 2010             

Acções de Boas Práticas             

Reuniões de Juristas             

Orientações Gerais             

Elaboração de Estudos             

 

PRINCIPAIS INDICADORES E METAS 

 

Indicadores Medida Metas 2009 Metas 2010 

Poupança de gastos comuns % 2-4 2 

Acções de formação a frequentar Nº 6 6 

Acções de Boas Práticas Nº 1 2 

Reuniões de Juristas Nº 2 3 

Orientações Gerais Nº 0 2 

Elaboração de Estudos N.º  0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


