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I | NOTA INTRODUTÓRIA

Enquanto instrumento de gestão, o RAA_2019 do GPP, consubstancia a avaliação

qualitativa e quantitativa da atividade desenvolvida, durante o ciclo de gestão em apreço,

nos termos do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, bem como no artigo 15º da Lei

n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, entre outros diplomas legais.

A aferição do grau de execução da atividade do GPP, baseou-se num processo de recolha

dos resultados da execução final dos objetivos/atividades, inscritos no PA_2019 segundo

uma estrutura de macroprocessos/competências organizacionais de responsabilidade

partilhada, que garante a integração efetiva entre a atividade operacional e a missão

institucional.

No âmbito da melhoria e modernização do macroprocesso MP33 - Coordenar os

instrumentos de gestão do GPP, foi implementada a solução informática GESQUAR, onde

todas as unidades orgânicas reportam, os resultados da respetiva atividade planeada.

Para além desta informação foi também aferida a atividade realizada para além da prevista

no PA_2019, resultante de iniciativas e resposta a solicitações não previstas, que deram

origem a resultados acima do planeado. Toda a restante informação foi solicitada às UO

competentes ou recolhida de relatórios produzidos pelo GPP.

O tratamento e análise da informação recolhida permitiu concluir quanto aos vários

recursos utilizados e os fatores que contribuíram para alcançar as metas estabelecidas no

PA_2019 e no QUAR_2019, de acordo com as opções estratégicas, com impacte na

avaliação final do desempenho do serviço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

O presente Relatório de Atividades e de Autoavaliação de 2019 (RAA_2019), de acordo com o

disposto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, conjugado com os

artigos 7º e 8º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, que

estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração

Pública, visa relatar o desempenho do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração

Geral (GPP), tendo em conta o seu meio envolvente, a otimização dos seus recursos e as

orientações definidas nas Grandes Opções do Plano 2016-2019 e pelas prioridades políticas

da agenda nacional e internacional.

O grau de realização alcançado no Quadro de Avaliação e Responsabilização de 2019

(QUAR_2019), bem como no Plano Anual de Atividades 2019 (PA_2019), avalia a capacidade

estratégica e operacional do Gabinete, no desígnio de executar o compromisso assumido

pelas suas áreas de negócio e de suporte, no cumprimento das suas competências de

coordenação de políticas ao nível dos serviços, sua avaliação, articulação com parceiros

nacionais e internacionais, produção de conhecimento e divulgação de informação junto das

partes interessadas, e no apoio técnico e administrativo prestado aos gabinetes dos membros

do Governo.

A autoavaliação de desempenho do GPP apresenta-se complementada pela avaliação do

sistema de controlo interno, medidas tomadas para um reforço positivo do desempenho,

recursos humanos e financeiros de suporte à atividade realizada, súmula do balanço social,

execução do plano de formação e medidas de modernização administrativa implementadas,

sendo o documento finalizado com a avaliação da atividade global desenvolvida.

II | METODOLOGIA



NATUREZA

Quem somos

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, abreviadamente designado por GPP, integrado na administração direta do Estado, tem a sua

lei orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, no contexto do XIX Governo Constitucional. Na vigência do XXI Governo

Constitucional, o GPP era tutelado conjuntamente pelo Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e pela Senhora Ministra

do Mar (MM). No dia 04 de dezembro de 2019 foi aprovado o regime de organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional, pelo Decreto-Lei nº

169-B/2019, no qual ficou definido que o GPP teria tutela partilhada pela Senhora Ministra da Agricultura (MA) e pelo Senhor Ministro do Mar (MM).

Neste enquadramento, o GPP desenvolve a sua atuação nos seguintes eixos:

 Apoio na definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos de política setoriais;

 Coordenação, acompanhamento e avaliação da aplicação das políticas setoriais;

 Representação do MA e MM no âmbito comunitário e internacional;

 Apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MA e MM e aos demais órgãos e serviços integrados nestes

ministérios.

MISSÃO

O que fazemos

Nos termos do artigo 2º do Decreto-regulamentar nº 2/2014, de 9 de abril, o GPP tem por missão apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades

e dos objetivos das políticas do Ministério da Agricultura e do Mar, (MAM) e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua

representação no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e aos demais órgãos

e serviços integrados no MAM.

Considerando a extinção do ex-MAM, por força do Decreto-Lei nº 215-A/2015, de 17 de dezembro, e tendo em conta o previsto no artigo 3º do Decreto

Regulamentar nº 2/2014, de 9 de abril, apresentamos em seguida as atribuições do GPP, conforme constam do DR, tendo sido substituída a indicação de

MAM por “Ministério”, expressão que representa o MA e/ou o MM.

5

III | APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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III.1 | ATRIBUIÇÕES

↘ Apoiar a ação do Ministério nas áreas tuteladas, promovendo

a integração das propostas dos organismos com competências
nestes domínios para a definição dos objetivos e da estratégia
para a formulação das políticas e das medidas que as sustentam
e, na área da agricultura, propor a definição desses objetivos e
estratégia

↘ Coordenar a atividade do Ministério de âmbito

comunitário e internacional, promovendo a concertação
das intervenções e a sua articulação com o Ministério dos
Negócios Estrangeiros, bem como assegurar a respetiva
representação junto das instâncias nacionais,
comunitárias e internacionais nos domínios relativos às
suas atribuições e propor e coordenar ações de
cooperação

↘ Assegurar a coordenação e a preparação, em

colaboração com outros serviços do Ministério e com
organismos de outros ministérios, dos contributos para as
Grandes Opções do Plano e a coordenação da programação
no âmbito das intervenções estruturais comunitárias e
nacionais

↘ Coordenar o sistema de planeamento do Ministério, no

âmbito da avaliação o subsistema de do desempenho dos
serviços da Administração Pública (SIADAP 1), através da
articulação entre todos os serviços do ministério

↘ Assegurar a coordenação da produção de informação

estatística no âmbito do Ministério, no quadro do sistema
estatístico nacional, bem como assegurar nestes
domínios, quando não seja competência própria de outra
entidade, as relações do Ministério com as estruturas
nacionais e comunitárias

↘ Exercer as funções de entidade coordenadora do

programa orçamental do Ministério, procedendo à
elaboração, acompanhamento e avaliação da sua execução,
em articulação com os serviços e outras entidades com
competência neste domínio

↘ Contribuir para a definição das regras da Política Agrícola

Comum, nomeadamente no âmbito das ajudas diretas e da
organização comum dos mercados agrícolas e na conceção dos
programas de desenvolvimento rural

↘ Apoiar a coordenação da produção legislativa nas

áreas tuteladas pelo Ministério, participar, em articulação
com os serviços competentes, na regulamentação das
políticas comunitárias e propor as condições da sua
aplicação

↘ Apoiar a gestão dos processos de pré-contencioso e

contencioso comunitário e a transposição e aplicação da
legislação comunitária na área das suas atribuições

↘ Acompanhar o desenvolvimento das políticas e dos programas e avaliar os seus efeitos,

nomeadamente na área da agricultura, mediante a utilização dos objetivos e indicadores definidos e
elaborar estudos de âmbito nacional, setorial e regional, bem como divulgar os programas e
medidas de política, a informação estatística e os resultados dos estudos e da avaliação das
medidas, zelando pela coerência dos indicadores fornecidos por todos os organismos e serviços do
Ministério

↘ Apoiar a definição das regras da política de valorização da qualidade dos produtos

agrícolas, acompanhar as medidas nacionais e comunitárias no âmbito da regulação
económica no setor agrícola e alimentar e assegurar a coordenação de medidas de
internacionalização dos setores agroalimentar e florestal e de incentivo e promoção da
agricultura nacional, em articulação com os serviços competentes em razão da matéria
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III.1 | ATRIBUIÇÕES (continuação)

↘ 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 Ministério
na respetiva implementação

↘ Emitir pareceres e dar orientações aos serviços em

matérias de interesse comum, em especial em matéria de
organização, recursos humanos e criação ou alteração de
mapas de pessoal dos órgãos e serviços do Ministério

↘ Assegurar a coordenação e a preparação, em colaboração

com outros serviços do Ministério e com organismos de
outros ministérios, dos contributos para as Grandes Opções
do Plano e a coordenação da programação no âmbito das
intervenções estruturais comunitárias e nacionais

↘ Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e

preservação do património arquivístico do Ministério,
procedendo à recolha e tratamento dos suportes documentais,
bem como à conservação do arquivo histórico, promovendo
boas práticas de gestão documental nos órgãos e serviços do
Ministério

↘ Acompanhar a aplicação dos subsistemas de avaliação

do desempenho dos dirigentes e dos trabalhadores da
Administração Pública, no âmbito dos órgãos ou serviços
do Ministério

↘ Assegurar as atividades do Ministério no âmbito da

comunicação e das relações públicas

↘ Apoiar administrativa, técnica, jurídica e contenciosamente os gabinetes dos membros do

Governo integrados no Ministério, bem como os órgãos, os serviços, as comissões e os grupos de
trabalho do ministério que não disponham de meios apropriados e assegurar o normal
funcionamento do Ministério nas áreas que não sejam de competência específica de outros órgãos
ou serviços

↘ Programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação

profissional, a inovação, as tecnologias de informação e comunicação, bem como a
modernização administrativa e a política de qualidade, no âmbito do Ministério, sem
prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros serviços, e assegurar a articulação
com os organismos com competências interministeriais nestas áreas
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III.2 | ESTRUTURA ORGÂNICA ( Despacho nº1102/2020, DR nº 17, Série II, 24.janeiro.2020 )
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III.3 | DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Despacho n.º 8523/2019, 26 setembro, atualizado pelo despacho de ajustamento da orgânica do GPP de jan.2020)

Unidade Orgânica com competências repartidas

Estão na dependência direta do Diretor-Geral do GPP:

a) As matérias previstas nas alíneas a), g) e h) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, relacionadas com os seguintes domínios temáticos:

- Propor a definição das estratégias, prioridades e objetivos para a formulação das políticas e medidas que as sustentam;

- Propor a definição de limites máximos de despesa no âmbito da coordenação da programação orçamental;

b) O exercício de funções no âmbito da Comissão de Coordenação Nacional do FEADER, do Conselho Económico Social, do Conselho Superior de Estatística, da Comissão

Interministerial para os Assuntos Europeus, da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e de quaisquer outros conselhos, comissões ou estruturas idênticas para

os quais seja designado.

c) A Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais e as matérias da competência da Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação previstas nas

alíneas a), c) e d) do artigo 8.º do Despacho n.º 12182/2014, de 25 de setembro, bem como a coordenação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC),

nomeadamente nas matérias de programação referentes à Direção de Serviços de Programação e Políticas, à Direção de Serviços de Competitividade e à Direção de Serviços de

Estatística.

DAJC

Dr. Eduardo 

Mendes

DALDEI

Dr.ª Anabela 

Gameiro

DSJC

Dr.ª Paula Ribeiro

DSPOAG

Dr.ª. Luísa Sá 

Gomes

DAE

Eng.ª Cristina 

Vasques

DSRHDO

Dr.ª Fátima Costa 

Ferreira

DSPP

Eng.º Hugo Costa

DMAI

Eng.ª Isabel Escada

DPO

Dr.ª Lurdes 

Soares

DF

Dr. Paulo Sousa

DSC

Eng.º David 

Gouveia

DSCI

Dr. José Carlos 

Fernandes

DOPA

Eng.º Nuno Manana

DRH

Dr.ª Isabel Carrôlo

DDO

Dr. João Pedro 

Frade

DAPC

Eng.ª Ana Filipe de 

Morais

DI

Eng.º Miguel 

Simão 

Subdiretora-Geral

Dr.ª Cristina Chéu

DGP

Arq. Hélder 

Coelho

DRPDA

Eng.ª Sónia 

Calção

DPDR

Dr. José Costa

DADS

Eng.ª Clara Lopes

Subdiretora-Geral

Dr.ª Isabel Palma

DE

Eng.º Luís Ramos

DSAERI

Engª Margarida Vaz

DRI

Eng.ª Ana Menezes

Diretor-Geral

Eng.º Eduardo Diniz

Subdiretor-Geral

Dr. Bruno Dimas

DMA

Eng.ª Inês Vacas

DSE

Eng.º Rui Pereira

DCP

Dr. Tiago 

Sequeira
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III.4 | MACRO PROCESSOS| Competências Organizacionais (aprovada em 30.novembro.2016)

Refª Designação

MP_01 Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

MP_02 Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de actos normativos no DRE

MP_03 Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

MP_04 Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospectiva sobre a evolução das politicas com incidência no complexo agro-florestal

MP_05 Comunicar as principais políticas sectoriais

MP_06 Produzir informação estatística sobre o sector agrícola e desenvolvimento rural Assegurar a articulação sectorial com o Sistema Estatístico Nacional

MP_07 Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas

MP_08 Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional

MP_09 Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola

MP_10 Acompanhar as medidas de política da organização da produção

MP_11 Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER

MP_12 Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural

MP_13 Apoiar a internacionalização do sector agro-alimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR

MP_14 Contribuir para a posição do MA e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da EU e na actuação das organizações internacionais

MP_15 Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas

MP_16 Assegurar a gestão das medidas do MA e MM que consubstanciem Auxílios de Estado

MP_17 Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de directivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa

MP_18 Representar o MA e o MM em juízo

MP_19 Elaborar estudos e pareceres jurídicos

MP_20 Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

MP_21 Coordenar a elaboração dos contributos para as Grandes Opções do Plano, relatório do OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites orçamentais por entidade relativas ao MAFDR e MMar

MP_22 Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM

MP_23 Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM

MP_24 Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MA e MM

MP_25 Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM 

MP_26 Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM 

MP_27 Promover Formação Profissional para o MA e MM 

MP_28 Apoiar a acção do MA e MM no âmbito do protocolo e das relações públicas

MP_29 Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MA e MM 

MP_30 Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do GPP e estruturas a que presta apoio

MP_31 Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio

MP_32 Administrar e dar suporte às TIC do GPP e estruturas a que presta apoio

MP_33 Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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PRODUTOS

 Propostas legislativas

 Notas técnicas de apoio à 
decisão política

 Orientações técnicas 

 Pareceres

 Relatórios

 Análises

 Publicações

 Informação (institucional, 
estatística, georreferenciada, …)

SERVIÇOS

 Representação institucional 
(nacional e internacional)

 Apoio jurídico

 Apoio técnico 

 Apoio administrativo

 Apoio informático

 Apoio logístico

III.5 | PRINCIPAIS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E PARTES INTERESSADAS

PA
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

SA
D

A
S

√ Gabinetes dos membros do Governo do MA e MM

√ Serviços/organismos MA e MM

√ M. Negócios Estrangeiros: Direção-Geral dos Assuntos
Europeus (DGAE); Direção-Geral de Política Externa (DGPE);
Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. (Camões I.P.)

√ M. Finanças: Direção-Geral do Orçamento (DGO); Direção-
Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP);
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.
P. (eSPap)

√ M. Economia: Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE)

√ M. Ambiente: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

√ Presidência do Conselho de Ministros: Instituto Nacional
de Estatística (INE); Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, E.P.E (AICEP); Agência para
a Modernização Administrativa (AMA)

√ Serviços das Administrações Regionais

√ Associações

√ Organizações representativas do setor agroalimentar 

√ Ensino superior agrícola

√ Organizações de produtores

√ Comissão Europeia 

√ Eurostat - Autoridade Estatística da União Europeia

√ Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER)

“C
lie

n
te

s”
 

D
ir

et
o

s
“C

lie
n

te
s”

 In
d

ir
et

o
s

O
u

tr
o

s 
“C

lie
n

te
s”
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IV | AUTOAVALIAÇÃO

Nos próximos pontos deste capitulo encontra-se plasmada a autoavaliação do GPP, em conformidade com o artigo 15º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, que estabelece o

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), com base no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR).

IV.1 | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2019*

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Em conformidade com a alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual e o Ofício Circular 13/GDG/08 da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, foi

elaborada uma proposta de revisão ao QUAR_2019 do GPP (INF/1116/2019/DDO de 26.09.2019), aprovada pelas Tutelas em outubro de 2019.

Em resultado do processo de monitorização operacionalizado no 1º semestre, foram submetidas as seguintes proposta de revisão:

PROPOSTA Nº 1 ]

“OP3|Ind07: “Nº de reportes sobre execução dos programas Orçamentais PO17 e PO18 | Meta: 20 |Tolerância: 2 │ VC: 28

Proposta: Propõe-se a alteração do valor crítico VC inicial = 12 para VC proposto = 24;”

PROPOSTA Nº 2 ]

“OP3|Ind9: Prazo médio de Pagamentos a Fornecedores | Meta: 45 dias |Tolerância: 5 dias │ VC: 63 dias

Proposta: Propõe-se a alteração dos critérios de desempenho nomeadamente: Tolerância inicial = 5 dias para Tolerância proposta = 15 dias│ VC inicial = 63 dias para VC proposto = 20 dias;”

PROPOSTA Nº 3 ]

“OP4|Ind10: “N.º de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos) | Meta: 8 |Tolerância: 2 │ VC: 13

Proposta: Propõe-se a alteração do valor crítico VC inicial = 13 para VC proposto = 11;”
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IV.1 | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2019 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

PROPOSTA Nº 4 ]

“OP8|Ind23: N.º de reuniões de coordenação /sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM| Meta: 11 |Tolerância: 2 │ VC: 16

Proposta: Propõe-se a inclusão da DSPOAG, enquanto UO responsável, por fornecer resultados, conjuntamente com as outras unidades evidenciadas e a alteração dos critérios de desempenho

nomeadamente: Meta inicial = 11 para Meta proposta= 19 | VC inicial = 16 para VC proposto = 26;”

PROPOSTA Nº 5]

“OP5|Ind14: Data de entrada em produção do projecto "Solução de Gestão Documental" para o GPP” | Meta: 30.11.2019 |Tolerância: 15 dias │ VC: 30.10.2019

Proposta: Propõe-se a eliminação do indicador;”

PROPOSTA Nº 6]

“OP5|Ind16: Nº de iniciativas no âmbito do projeto SIIGeP| inclui iniciativas relacionadas com práticas de gestão eficiente e responsável" | Meta: 8 |Tolerância: 0 │ VC: 10

Proposta: Propõe-se a eliminação do indicador;”

As propostas de revisão foram acompanhadas das seguintes justificações:

Justificação das propostas de revisão nº 1, 2, 3 e 4:

“As propostas de alteração nº 1, 2, 3 e 4 evidenciadas nos pontos anteriores não se enquadram em factos supervenientes e não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007,

de 28 de dezembro, no seu texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (pág. 9, nº 7). Porém, considera-se que as alterações sugeridas

são importantes, salvo melhor opinião em contrário, de maneira a transmitir clareza e rigor na interpretação, entendimento e medição dos resultados do QUAR_2019 em alinhamento com o Plano de

Atividades para mesmo ciclo de gestão.”
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IV.1 | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2019 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Justificação da proposta de revisão nº 5:

“A proposta de alteração nº5 enquadra-se em factos supervenientes e não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu texto atual, reforçado

pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (pág. 9, nº 7). Conforme transmitido pela UO responsável pela implementação a nível tecnológico da nova solução,

a mesma considerou ser prudente rever o correspondente indicador, tendo em conta o imprevisível atraso no âmbito do processo aquisitivo da infraestrutura necessária para acolher aquela solução –

variáveis não controláveis pelo GPP - bem como pelo facto de, em função daquele mesmo atraso, existir a necessidade de planeamento de diferentes cenários alternativos. Assim, estima-se que que a data de

entrada em produção do projeto "Solução de Gestão Documental" para o GPP”, irá decorrer no início de 2020.”

Justificação da proposta de revisão nº 6:

“A proposta de alteração nº 6 enquadra-se em factos supervenientes e não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu texto actual, reforçado

pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (pág. 9, nº 7). A denominada iniciativa, referida na supra proposta de alteração n.º 6 - “Prémio Inovação GPP 2019

– Premiar a melhor ideia” – foi concebida para ser um mecanismo de incentivo para a melhoria interna, no âmbito da valorização dos recursos humanos, da melhoria ao ambiente de trabalho e, também, no

desenvolvimento/implementação de novos modelos de gestão, destinado a todos os trabalhadores deste Gabinete. Foi, para o efeito, criado um Grupo de Trabalho (GT) - Despacho n.º1/2019 do GPP de 04

de janeiro - de maneira a operacionalizar a concretização transversal desta iniciativa, do qual fizerem parte todas as Direções de Serviços do GPP, sendo o mesmo GT presidido por um Dirigente Superior. Em

função da forma de operacionalização das candidaturas, com recurso a uma plataforma de contratação, bem como da intenção de atribuição de prémios monetários aos vendedores da melhor proposta,

verificou-se, em sede de Código dos Contratos Públicos (CCP), que a concretização daquele desiderato seria difícil de executar. Facto que originou necessidade de eliminação daquele indicador inscrito no

QUAR_2019.”

Face ao exposto, todos os pontos seguintes deste capítulo (Autoavaliação), baseiam-se na versão revista do QUAR_2019 (2ª versão), conforme anexo 1.
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IV.2 | ESTRATÉGIA – ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DO GPP EM 2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1 Desenvolver 

análises,  

metodologias e 

cenários de apoio 

à decisão política

OE2 Promover a melhoria do planeamento

dos serviços das áreas de ação governativa

da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento

Rural e do Mar, por via da coordenação dos

instrumentos de gestão, do programa

orçamental, da unidade ministerial de

compras, da gestão patrimonial e dos

serviços e funções partilhadas

OE3 Promover o 

envolvimento dos 

parceiros externos e 

internos na partilha 

do conhecimento das 

políticas públicas e 

no desenvolvimento 

organizacional da 

administração

√ √

√ √

√ √

√ √

√

ATIVIDADE AGRÍCOLA

FLORESTAS

ESPAÇO RURAL

MAR

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

XXI Programa  do 

Governo e  Grandes 

Opções do Plano

2016-2019 

Os Objetivos Estratégicos, com caráter plurianual,

determinados superiormente pelo GPP, resultaram do

alinhamento com a estratégia apresentada no Programa

do XXI Governo Constitucional e nas Grandes Opções do

Plano 2016-2019, no apoio às áreas de ação governativa

da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do

Mar, e na coordenação dos respetivos programas

orçamentais, PO17 e PO18.

O alinhamento estratégico foi garantido pela

operacionalização de um processo de monitorização

semestral dos objetivos e indicadores, cujos resultados

possibilitaram a tomada de decisão quanto à revisão das

metas definidas em sede de planeamento, conforme

descrito no ponto anterior, por forma a alcançar a

realização plena de desempenho, quanto a produtos e

serviços prestados e a dar continuidade ao modelo

orientador de desenvolvimento, assente no

conhecimento e na inovação, bem como no incremento

da produtividade e da competitividade.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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IV.3 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Objetivos QUAR_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

imagens: Pixabay

OE

Promover o envolvimento
dos parceiros externos e internos
na partilha do conhecimento das
políticas públicas e no
desenvolvimento organizacional
da administração

Promover a melhoria do
planeamento dos serviços das áreas
de ação governativa da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural
e do Mar por via da coordenação
dos instrumentos de gestão, do
programa orçamental, da unidade
ministerial de compras, da gestão
patrimonial e dos serviços e
funções partilhadas

Desenvolver análises,  

metodologias e cenários de apoio 

à  decisão  política no  quadro

da preparação  do período  de 

programação 2021_2027 

OE3

OE2

OE1

EF
IC

IC
Á

C
IA

EF
IC

IÊ
N

C
IA

Q
U

A
LI

D
A

D
E

OP7

OP4

OP5

OP1

OP2

OP3

OP9

OP6

OP8

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de ação governativa
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola 
Comum (PAC pós 2020)

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas
Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e MM e controlo de
pagamentos em atraso

Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os setores e articulação com as políticas 
públicas de apoio associadas

Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE 1

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE1

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

1 Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro

https://pixabay.com/pt/photos/sardinha-peixes-almo%C3%A7o-saud%C3%A1vel-1468422/
https://pixabay.com/pt/photos/sardinha-peixes-almo%C3%A7o-saud%C3%A1vel-1468422/
https://pixabay.com/pt/photos/apple-amarelo-frutas-%C3%A1rvore-4557865/
https://pixabay.com/pt/photos/apple-amarelo-frutas-%C3%A1rvore-4557865/
https://pixabay.com/pt/photos/campo-de-trigo-trigo-trigo-cultivo-2554358/
https://pixabay.com/pt/photos/campo-de-trigo-trigo-trigo-cultivo-2554358/
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IV.4 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2019

EF
IC

Á
C

IA

OP1 Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

Ind1 Nº de cenários com o impacte de possíveis decisões de políticas

Ind2 Nº de Relatórios relativos a Diagnósticos, incluindo Fact Sheet Setoriais, Análises SWOT, Identificação de Necessidades e outros elementos 
estruturantes do Plano Estratégico da PAC

OP2 Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas

Ind3 Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas de políticas públicas de apoio a desenvolver no 
atual quadro comunitário

Ind4 Nº de instrumentos de monitorização e avaliação

Ind5 N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário, incluindo a PAC_pós_2020

Ind6 N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização

OP3
Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e 
MM e controlo de pagamentos em atraso

Ind7 N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18 

Ind8 N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MAFDR e MM, remetidos para publicação na página eletrónica do GPP

Ind9 Prazo médio de pagamento a Fornecedores (PMP)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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IV.4 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2019 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

EF
IC

IÊ
N

C
IA

OP4 Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar

Ind10 Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)

Ind11 Percentagem (Tx) de procedimentos regulamentares com observância da tramitação prevista no CPA

Ind12 Percentagem (Tx) de pareceres jurídicos, em impugnações administrativas, concluídos no prazo de 15 dias úteis

OP5 Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Ind13 Nº de procedimentos documentados e aprovados a integrar no "Manual de Gestão" - INTRANET

Ind14 Nº de relatórios de monitorização no âmbito da redução com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018)

OP6 Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE1

Ind15 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 
desempenho ), após a tomada de conhecimento por parte dos trabalhadores, da homologação da avaliação atribuída

1 Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro
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IV.4 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2019 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Q
U

A
LI

D
A

D
E

OP7 Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Ind16 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

Ind17 Nº de edições da revista Cultivar divulgadas

Ind18 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)

Ind19 Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)

OP8 Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Ind20 Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM

Ind21 Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM

Ind22 Percentagem de serviços MAFDR e MM (∑=20 serviços) que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Ind23 Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector

Ind24 Nº de propostas, reuniões setoriais a efetuar no âmbito da preparação da presidência de PT da UE 

OP9 Promover práticas  de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores  - art.º 25 da LOE1

Ind25 Nº de ações de formação/sensibilização para dirigentes e trabalhadores, no domínio da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar

Ind26 Nº de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis

Ind27 Prazo para entrada em funcionamento pleno de um refeitório com vista a facilitar o acesso a refeições no local de trabalho

Ind28 Nº de iniciativas/rastreios organizadas no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores

Ind29 N.º de atividades com impacto na redução de stress laboral [yoga,  ginástica laboral de micromovimentos, massagens, etc.]

1 Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019

No âmbito do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação

atual, durante o ciclo de gestão de 2019 foi operacionalizada a monitorização do desempenho

deste Gabinete e no final do ano, a sua avaliação foi apurada em função de uma medição

quantitativa e qualitativa do grau de concretização alcançado pelos diferentes

objetivos/atividades e projectos, aferidos através de indicadores de desempenho, inscritos no

QUAR e no Plano de Atividades do ciclo de gestão em apreço.

Face aos resultados alcançados no final do ano, o GPP evidenciou o apuramento do grau de

concretização global quantitativo do QUAR_2019 correspondente a um resultado final/Taxa de

Realização (TR) de 119,13%, verificando-se um desvio global positivo de +19,13% face à

concretização plena (TR = 100%), conforme gráfico nº2.

Constata-se que o GPP concretizou com sucesso os nove objetivos operacionais (OP) a que se

propôs, todos com superação (Grau de concretização> 100%). Os objetivos considerados como

mais relevantes, para efeitos do nº 1 do art.º 18º da Lei 66-B/2007, de 28.12, na sua redação atual,

foram os objetivos OP1, OP2, OP4, OP5 e OP6, identificados pelo acrónimo “OP_R”, os quais

atingiram as taxas de realização evidenciadas no gráfico nº3 da página seguinte.

Com uma Taxa de Realização ≥125%, os objetivos OP2_R, OP7, OP8 e OP9 (44%) atingiram, um

grau de concretização acima do Valor Crítico/“patamar de excelência” proposto pelo Conselho

Coordenador da Avaliação de Serviços (CCAS).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Iniciando a análise aos três objetivos estratégicos de caracter plurianual constantes no

QUAR_2019, obteve-se o apuramento do correspondente grau de concretização, resultante de

uma média ponderada concordante com a matriz de alinhamento entre os dois níveis de

objetivos, integrada naquele instrumento de gestão (Anexo 1). A estratégia planeada para 2019

foi claramente superada, conforme resultados de desempenho apresentados no gráfico nº1.

120%

140%

123%

0% 100%

OE_1

OE_2

OE_3

Gráfico nº1 – TR | objetivos estratégicos inscritos no QUAR_2019

Meta 2019

Grau de
concretização

19,13%

0% 100%

Taxa de
Execução Global
do QUAR_2019

Gráfico nº 2 - Execução global quantitativa| QUAR_2019

http://www.ccas.min-financas.pt/
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

QUAR_2019 acima daquele “patamar de excelência”, como por exemplo no desenvolvimento de

análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020, que envolveu o esforço de várias

Unidades Orgânicas e originou uma acréscimo de solicitações para elaboração de diagnósticos.

Também, ao nível do profundo trabalho de reformulação da plataforma GLOBALAGRIMAR, a qual

tem como objetivo a promoção das competências para a internacionalização das empresas,

verificando-se, justamente, um aumento de conteúdos que contribuiu, entre outros indicadores,

para aqueles graus de concretização positivos.

Em relação aos objetivos operacionais do QUAR_2019, nomeadamente “OP2 - Produzir análises,

pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas”,

“OP7 - Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros” , “OP8 - Assegurar a

coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros” e “OP9 - práticas de gestão

eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE”, que evidenciaram superações/taxas de

realização acima do “patamar de excelência” definido pelo Conselho Coordenador da Avaliação dos

Serviços, na ordem dos 132%, 127%, 130% e 194%, respetivamente, os quais têm naturezas

diferentes, verificou-se a existência de um acréscimo de realização face às metas planeadas para

2019, nos correspondentes indicadores de despenho e que estão a medir aqueles objetivos

operacionais.

Em relação ao maior desvio positivo, do “OP9 - práticas de gestão eficiente e responsável dos

trabalhadores - art.º 25 da LOE”, trata-se de um objetivo que pela sua obrigatoriedade, teve a sua

inscrição considerada naquele instrumento de gestão. Este objetivo estava relacionado com o

Programa do Governo para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019 (3 em

linha). Verificou-se, efetivamente um volume de atividade não prevista que concorreu para este

objetivo operacional, mas justificável, em nossa opinião, para o bem-estar dos trabalhadores do

GPP.

Em relação aos restantes objetivos operacionais, supra referidos, e dada à diferente natureza da

cada um, o volume de atividade que se verificou além das metas planeadas, nos correspondentes

indicadores de desempenho que concorrem/medem aqueles objetivos, em sede de Plano de

Atividades 2019 de cada Unidade Orgânica, culminou num grau de concretização global do
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Gráfico nº 3 – TR | objetivos operacionais inscritos no QUAR_2019

https://www.gpp.pt/index.php/inicio-gam
https://www.gpp.pt/images/GPP/Orientacoes_tecnicas/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=3-em-linha-programa-para-a-conciliacao-da-vida-profissional-pessoal-e-familiar-2018-2019-
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação) 

O grau de realização obtido nos objetivos operacionais reflete o resultados alcançado pelos vinte e

nove indicadores de desempenho, inscritos no QUAR_2019. As taxas de realização dos diferentes

indicadores são demonstradas no gráfico n.º4.

Constata-se que vinte e dois indicadores superaram as correspondentes metas planeadas e

destes, dezoito (Ind3, Ind5, Ind6, Ind7, Ind8, Ind9, Ind13, Ind17, Ind18, Ind19, Ind21, Ind23, Ind24,

Ind25, Ind26, Ind27, Ind28 e Ind29) atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar

de excelência proposto pelo Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços), o que representa

56% de indicadores com desvio≥25%, face ao total de indicadores. Os restantes sete indicadores

apresentaram um resultado em conformidade com as metas delineadas (Taxa Realização=100%) e

não se registaram indicadores não atingidos.

Pela representação do gráfico n.º5, na página seguinte, e de acordo com os resultados atingidos

pelos vinte e nove indicadores de desempenho inscritos no QUAR_2019, é possível observar o

grau de superação relativo aos vinte e dois indicadores com desvios positivos (barra a tracejado),

face às metas definidas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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Gráfico nº 4 – TR | Indicadores de desempenho inscritos no QUAR_2019

http://www.ccas.min-financas.pt/
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

O resultado final das dimensões/parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade) correspondeu às seguintes taxas de realização evidenciadas no gráfico n.º5. Após aplicação da ponderação/peso

definida em cada uma daquelas dimensões/parâmetros, de acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o resultado final quantitativo foi de 119,13%, conforme se

apresenta na tabela nº1 (e gráfico n.º2).

Dimensão/ Parâmetro Ponderação
Taxa de 

Realização

Taxa de 

Realização

Ponderada

Avaliação Final 

QUAR_2019

(quantitativa)

Eficácia 30% 123,46% 37,04%

119,13%Eficiência 60% 112,95% 67,77%

Qualidade 10% 143,26% 14,33%

Tabela nº 1 - Avaliação Final Quantitativa| QUAR_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

A superação verificada ao nível de indicadores/objetivos/parâmetros de avaliação/resultado final quantitativo do QUAR_2019, deveu-se a um acréscimo de atividade realizada para além do previsto, conforme

as justificações aos desvios registados nos indicadores, que se encontram evidenciadas por objetivo operacional/indicador de desempenho de cada unidade orgânica, no Anexo 2 – Execução do Plano de

Atividades 2019 do GPP e descrição mais detalhada no ponto VI.3 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO.
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Gráfico nº 6 – TR | Dimensões/parâmetros de avaliação do Quar_2019
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Gráfico n.º 5 - Desvios| Indicadores de desempenho QUAR_2019
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tabela nº 2 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_1 do QUAR_2019

Tol. - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador

EFICÁCIA | Peso: 30%

OP1. Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)             PESO: 35%

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind1. Nº de cenários com o impacte de possíveis decisões 

de políticas
8 2 13 50% DSPP; DSE 11 117% Superou

Ind2. Nº de Relatórios relativos a Diagnósticos, incluindo 

Fact Sheet Setoriais, Análises SWOT, Identificação de 

Necessidades e outros elementos estruturantes do Plano 

Estratégico da PAC

29 5 43 50% DSPP; DSC; DSE 31 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP1 108%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Indicadores / UO DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind1  4   7    11

Ind2 22 4   5    31



Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind3 110    33 233   377

Ind4 8    9    17

Ind5 10 4   48 23   85

Ind6      11   11
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tabela nº 3 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_2 do QUAR_2019

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador

OP2. Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas      PESO: 35% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind.3 Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica 

sobre os sectores e de propostas de políticas públicas de apoio a 

desenvolver no atual quadro comunitário

220 10 288 25%
DSPP; DSC; 

DSAERI;DSJC
377 158% Superou

Ind4. Nº de instrumentos de monitorização e avaliação 19 5 30 25% DSPP; DSC 17 100% Atingiu

Ind5. N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do 

processo de decisão política comunitário, incluindo a PAC_pós_2020
61 5 83 25%

DSPP; DSC;  

DSE; DSAERI
85 128% Superou

Ind6. N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização 5 2 9 25% DSAERI 11 140% Superou

Taxa de Realização do OP2 132%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador

OP3. Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17, PO18) e de RH do MAFDR e MM e controlo de pagamentos em atraso  PESO: 30% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind7. N.º de reportes sobre execução dos Programas 

Orçamentais PO17 e PO18 
20 2 24 35% DSPOAG 24 125% Superou

Ind8. N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH 

do MAFDR e MM, remetidos para publicação na página 

electrónica do GPP

3 0 4 30% DSRHDO 4 100% Superou

Ind9. Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) 45 15 20 35% DSPOAG 8 137% Superou

Taxa de Realização do OP3 122%

Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind7       24  24

Ind8    4     4

Ind9       8


8

Tabela nº 4 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_3 do QUAR_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tabela nº 5 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_4 do QUAR_2019

OP4. Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar                           PESO: 25% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind10. Nº de processos aquisitivos, centralizados ou 

agregados (procedimentos concluídos)
8 2 11 35% DSPOAG 8 100% Atingiu

Ind11. Percentagem (Tx) de procedimentos 

regulamentares com observância da tramitação 

prevista no CPA

50% 10% 100% 35% DSJC 75% 113% Superou

Ind12. Percentagem (Tx) de pareceres jurídicos, em 

impugnções administrativas, concluídos no prazo de 15 

dias úteis

80% 10% 100% 30% DSJC 71% 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP4 104%

Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind10       8  8

Ind11   75%      75%

Ind12   71%      71%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

EFICIÊNCIA | Peso: 60%

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tabela nº 6 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_5 do QUAR_2019

OP5. Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP                                                                   PESO: 25% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind13. N.º de participações em reuniões e eventos no âmbito 

da PAC_pós_2020
2 1 4 50% DSRHDO; DSPOAG 5 143% Superou

Ind14. N.º de notas de apoio à definição de políticas no 

âmbito do  QFP – Quadro Financeiro Plurianual e 

PAC_pós_2020

3 0 4 50% DSCI 3 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP5 121%

Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind13    2   3  5

Ind14        3 3

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind15 11,875% 11,875% 11,875% 11,875% 11,875% 11,875% 11,875% 11,875% 95%

Tabela nº 7 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_6 do QUAR_2019

OP6. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE                               PESO: 50% 

Indicadores Meta 2018 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind15. Percentagem de trabalhadores com 

processamento da valorização remuneratória no mês 

seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

desempenho ), após a tomada de conhecimento por 

parte dos trabalhadores, da homologação da avaliação 

atribuída

90% 0% 100% 100% Todas UO 95% 113% Superou

Taxa de Realização do OP6 113%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador



Indicadores DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind16 12 1   5 17  20 55

Ind17        4 4

Ind18 7 181  24 3 61   276

Ind19  52    26  12 90
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Tabela nº 8 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_7 do QUAR_2019

OP7. Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros                                                    PESO: 50% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind.16 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação 

institucional
48 5 60 25%

DSPP; DSC;  

DSE;DSAERI; DSCI
55 115% Superou

Ind17. Nº de edições da revista Cultivar divulgadas 3 0 4 25% DSCI 4 133% Superou

Ind18. Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; 

Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)
191 20 250 25%

DSPP; DSC;  DSE; 

DSAERI;DSRHDO
276 136% Superou

Ind19. Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; 
Intervenções Públicas; SIMA)

68 10 90 25% DSE; DSAERI;DSCI 90 125% Superou

Taxa de Realização do OP7 127%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

QUALIDADE | Peso: 10%

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Indicador DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind20       88  88

Ind21  4  3   14 9 30

Ind22    80%     80%

Ind23 12    5 14   31

Ind24      11   11

OP8. Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros                                                 PESO: 50% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind20. Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das 

avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM
31/mar 0 15/mar 20% DSPOAG 88 100% Atingiu

Ind21. Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento 

com os serviços do MAFDR e MM
19 2 26 20%

DSE; DSRHDO; 

DSCI; DSPOAG
30 138% Superou

Ind22. Percentagem de serviços MAFDR e MM (∑=20) que 

participam nas ações de formação promovidas pelo GPP
80% 10% 100% 20% DSRHDO 80% 100% Atingiu

Ind23. Nº de reuniões consultivas com os parceiros do sector 17 5 28 20%
DSC; DSPP; 

DSAERI
31 133% Superou

Ind24. Nº de propostas, reuniões setoriais a efetuar no âmbito da 

preparação da presidência de PT da UE 
4 1 6 20% DSAERI 11 178% Superou

Taxa de Realização do OP8 130%

Tabela nº9 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_9 do QUAR_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador
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IV.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2019 (continuação)

Indicador DSC DSE DSJC DSRHDO DSPP DSAERI DSPOAG DSCI ∑ UO´s

Ind25    9     9

Ind26    4     4

Ind27    122     122

Ind28    21     21

Ind29    5     5

OP9. Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores  - art.º 25 da LOE                                       PESO: 50% 

Indicadores Meta 2019 Tol. VC Peso UO Resultado
Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind25. Nº de ações de formação/sensibilização para dirigentes e trabalhadores, 

no domínio da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar
2 0 3 20% DSRHDO 9 275% Superou

Ind26. Nº de protocolos criados com empresas ou organizações para que os 

trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis 
1 0 2 20% DSRHDO 4 175% Superou

Ind27. Prazo para entrada em funcionamento pleno de um refeitório com vista 

a facilitar o acesso a refeições no local de trabalho
30/jun 30 dias 31/jan 20% DSRHDO 122 130% Superou

Ind28. Nº de iniciativas/rastreios organizadas no âmbito da promoção da saúde 

e bem-estar dos trabalhadores
4 0 6 20% DSRHDO 21 313% Superou

Ind29 N.º de atividades com impacto na redução de stress laboral [yoga,  

ginástica laboral de micromovimentos, massagens, etc.]
3 1 5 20% DSRHDO 5 125% Superou

Taxa de Realização do OP9 204%

Tabela nº10 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP_9 do QUAR_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Tol - Tolerância
VC - Valor Crítico
UO - Unidade Orgânica responsável (eis) pela concretização da meta do correspondente indicador de desempenho
 - UO não tem contributo direto na concretização da meta do indicador



No âmbito do processo de autoavaliação, foi operacionalizada uma consulta externa, através de um inquérito aos serviços e organismos das áreas governativas da agricultura e do mar, com questões sobre

um conjunto de áreas de desempenho do GPP, de modo a aferir o seu grau de satisfação relativo ao ciclo de gestão de 2019. O questionário foi estruturado em cinco dimensões, Imagem global da

organização, Envolvimento e participação, Acessibilidade, Serviços Prestados, Satisfação Global, e sob uma escala percecional de Linkert de 5 níveis 1-"muito insatisfeito" a 5-"muito satisfeito”, mereceu a

classificação de 4, correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Satisfação com o desempenho global do GPP”. O detalhe poderá ser consultado em anexo ( Anexo 3).
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IV.6 | AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO | ENTIDADES EXTERNAS

OP4

OP6

OP2

OP7

De acordo com o estipulado na alínea a), do nº 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou diferentes exercícios de auscultação ao nível de

satisfação das entidades externas, de modo a avaliar o grau de satisfação quanto a um conjunto de dimensões organizacionais, como por exemplo:

Relativamente à avaliação das atividades da "Semana da Saúde 2019“ promovida pelo GPP, procedeu-se à auscultação ao grau de satisfação dos participantes (MA e MM) nesta iniciativa. Numa escala de 1

a 5, o resultado obtido foi de 4,16.

Promover práticas de Responsabilidade Social (RS) no GPP 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Coordenar os instrumentos de gestão do GPP (macroprocesso 33) 

Relativamente à avaliação da promoção de formação profissional no MA e MM, procedeu-se à auscultação ao grau de satisfação dos participantes (MA e MM) nas ações de formação profissional

constantes no plano de formação do GPP, realizadas nas suas instalações. Numa escala de 1 a 5, o resultado obtido foi de 4.

Promover Formação Profissional para o MA e MM (macroprocesso 27)



Em conformidade com o estabelecido na alínea f) n.º2 do artigo 15.º da Lei n.º 66/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou, no ciclo de gestão de 2019, um exercício de

audição interna aos seus dirigentes e demais trabalhadores, de modo a avaliar o nível de perceção sobre a politica de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, que tem sido desenvolvida por este

Gabinete.

Metodologia: Inquérito por questionário em formato eletrónico, desenvolvido na plataforma LimeSurvey, tendo sido garantida a confidencialidade e a integridade das respostas. A aplicação do questionário

foi feita em sala, a grupos de trabalhadores previamente convocados. Antes da aplicação a Direção fez uma breve apresentação do programa aos trabalhadores.

A estrutura do questionário compreendia grupos de questões sobre: Perceção das medidas existentes; Satisfação com as medidas existentes; Importância dada às medidas que se pretendiam implementar;

e Sugestões.

Período de realização: 17 de junho a 11 de julho 2019;

Universo: 191, de acordo comos trabalhadores presentes a 11.07.2019;

Nº de respostas: 167 respostas completas

Taxa de participação: 87,44%;

Grau de satisfação médio global*: 3,09 (média aritmética do resultado das médias de satisfação com cada uma das medidas implementadas).

Os resultados apurados no inquérito de consulta interna, bem como os comentários inscritos por alguns dos respondentes, serão considerados para melhoria do desempenho organizacional nos ciclos de

gestão futuros. Os resultados desagregados poderão ser consultados na página de intranet do GPP.

*Nota: A escala percecional utilizada para aferir o grau de satisfação com as medidas implementadas teve de ser recodificada, com inversão dos valores.

IV.7 | AUDIÇÃO INTERNA
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O GPP atribui importância à conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal dos seus trabalhadores e

das suas trabalhadoras.

O GPP tem implementado, como regime regra, o
horário flexível de maneira a permitir a conciliação,
profissional, familiar e pessoal. Concedendo, assim,

outras modalidades de horários de trabalho,
nomeadamente o horário específico, a jornada…

O GPP facilita, aos trabalhadores e trabalhadoras, o
exercício dos direitos de assistência a familiares

ascendentes e descendentes.

O GPP apoia os seus trabalhadores e trabalhadoras no
desenvolvimento de competências transversais,

facilitando o acesso à formação.

O GPP desenvolve iniciativas direcionadas aos seus
trabalhadores e trabalhadoras, destinados a promover

a Conciliação entre a vida profissional, familiar e
pessoal.

Gráfico nº 7 – Grau de concordância com as afirmações 
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"Semana da Saúde" do GPP?

"Festa de Natal" do GPP

Ginástica Laboral de Micromovimentos

Massagens no Local de Trabalho

Yoga

Caminhada do GPP na Tapada de Mafra

Protocolo entre o GPP e algumas farmácias

Serviços do refeitório

Gráfico nº8  - Grau de Satisfação com as medidas
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

1 – Ambiente de Controlo

1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo interno? √ Disponibilização do Manual de Gestão na Intranet.

1.2. É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e

boa gestão?
√

Todos os atos respeitam a legalidade e existem manuais de procedimentos para algumas áreas, 

contudo não existe uma verificação sistemática dos procedimentos. 

1.3. Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para

o exercício da função?
√

Não existe um processo de “auditorias internas” nem equipa de auditores internos. Existem 

trabalhadores com formação/competências em auditoria.

1.4. Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço (ex.

códigos de ética e de conduta, carta do utente, princípios de bom governo?
√

Existe um “Código de Conduta do GPP” que está disponível na página da Internet e Intranet do 

GPP. O mesmo está em processo de revisão/atualização.

1.5. Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às

funções e complexidade das tarefas?
√

É anualmente elaborado anualmente um Plano de Formação Profissional, o qual é baseado num 

diagnóstico interno e externo.

1.6. Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os

dirigentes das unidades orgânicas?
√ Reuniões periódicas.

1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? √ Em 2019 não houve qualquer ação de auditoria ou controlo externo.

2 – Estrutura organizacional

2.1. A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente? √
Despacho nº1102/2020, de 24 de janeiro, altera o Despacho n.º 12182/2014, de 25 de

setembro, que determina a estrutura orgânica flexível do GPP

2.2. Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2

e 3?
√

Processo do biénio 2017/2018 concluiu-se com 100% dos trabalhadores avaliados em sede de 

SIADAP_3. Não foi aplicado SIADAP_2.

2.3. Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma

ação de formação?
√ 62%  (121 participantes/195 efetivos)

IV.8 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019



37

OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço?

3.1. Existem manuais de procedimentos? √

Divulgados:

 Manual de Procedimentos – GMG;

 Manual do Utilizador de Gestão de assiduidade;

 Plano Igualdade Género (2014 – 2017);

 Guia prático sobre faltas por doença;

 Guia do procedimento concursal;

 Regulamento Interno de Teletrabalho;

 Manual do utilizador do Sistema de Gestão de Correspondência

 Procedimentos (Requisitar material; Reservar espaços; Manutenção de instalações;

Assistência Informática; Requisitar viaturas;)

 Manual de Gestão (processos organizados por uma estrutura de macroprocessos )

Em fase de aprovação:

 Manual de Acolhimento do GPP

 Manual SIADAP 3 para avaliadores

3.2. A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada? √

Despacho nº 4739/2020, de 20 de abril - Delegação de competências da Ministra da Agricultura 

e do Ministro do Mar no diretor-geral do GPP;

Despacho n.º 8523/2019, de 26 setembro - Estabelece o quadro de funcionamento e de

delegação e subdelegação de competências

3.3. É elaborado anualmente um plano de compras? √

3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores? √

3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferencias e controlos

estão claramente definidas e formalizadas?
√

3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e

dos padrões de qualidade mínimos?
√

Todos os Macroprocessos e respetivos processos estão identificados e está em curso o

mapeamento de todos os processos críticos com respetivos indicadores de desempenho.

IV.8 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

3.7. Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar

redundâncias?
√

Existe um Sistema de Gestão Documental (a nível tecnológico); contudo não existem normas 

internas documentadas sobre gestão documental.

3.8. Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas? √ O último Plano de Riscos data de julho/2019.

3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e

monitorizado?
√

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados,

nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria?
√

Contabilidade, Património: GerFip

Gestão documental: Gescor

Assiduidade: Kelio

RH: SRH

Instrumentos de Gestão: Gesquar

4.2. As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação? X
As aplicações da área contabilística são usadas num modelo de serviço não havendo integração

com SGD

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e

utilidade dos outputs dos sistemas?
√

4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de

decisão?
√

Os outputs dos sistemas de informação utilizados possibilitam a elaboração de relatórios e 

mapas.

4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou

cativos do serviço?
√

Mecanismos de segurança instituídos. Politica de acessos está definida e o acesso às aplicações 

está protegido por passwords individualizadas.

4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência

de backups)?
√

Existe um plano de backups das pastas partilhadas e de recuperação da informação dos 

servidores.

4.7. A segurança na troca de informação e software está garantida? √
Garantida a nível tecnológico. A confidencialidade, integridade, autenticidade, autenticação, 

disponibilidade, controlo de acessos.

S – Sim; N – Não; NA – Não Aplicável

IV.8 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)
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IV.9 | MEDIDAS TOMADAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO

No decorrer do ciclo de gestão de 2019, verificou-se o desenvolvimento de iniciativas que contribuíram para o reforço positivo do desempenho do GPP, de modo a alcançar um melhor grau de eficácia,

eficiência e qualidade, conforme exemplos apresentados de seguida :

 Continuação da melhoria do sistema de controlo interno do GPP, através do incremento de processos/instruções de trabalho, no Manual de Gestão de Processos, bem como de manuais

disponíveis na página intranet;

 Promoção de diversas iniciativas no âmbito da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, da Responsabilidade Social (RS) e da Saúde no Trabalho;

 Realização de Iniciativas de esclarecimento dos serviços do MAFDR e MM no âmbito do SIADAP 1;

 Realização de reuniões por forma a assegurar o apoio presencial em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MAFDR e MM;

 Realização de diversas iniciativas sobre a adoção do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);

 Aplicação de inquéritos de satisfação às partes interessadas na atividade do GPP no âmbito do SIADAP1, Formação profissional, Audição interna, de modo a aferir o seu grau de satisfação relativo

ao ciclo de gestão de 2019 (autoavaliação), com recolha de sugestões de melhoria;

 Concretização do plano de formação promovido pelo GPP nas áreas de ação governativa do MAFDR e MM;

 Implementação de medidas de modernização no âmbito das TIC realizadas como resposta a necessidades verificadas;

 Promoção da redução do consumo de papel de impressão (RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018);

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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IV.10 | SIADAP1 - ANÁLISE COMPARADA DA EX-ÁREA GOVERNATIVA MAFDR E MM | CICLOS DE GESTÃO 2017-2018

Na sequência da competência organizacional do GPP, de assegurar a coerência, coordenação e acompanhamento do ciclo de gestão dos serviços, com os objetivos globais das referidas áreas de ação

governativa e a sua articulação com o SIADAP, enquanto serviço que exerce atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, conforme previsto nos n.º 2 do art.º 8.º e no nº 3 do art.º 17.º

ambos da Lei.º 66-B/2007, de 28 dezembro, na sua redação atual, em 2019 foi realizado um exercício de análise comparada, efetuado aos resultados finais da avaliação de desempenho dos serviços e

organismos integrados na Ex-Área de Ação Governativa Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e na Área de Ação Governativa do Mar, no âmbito da aplicação do Subsistema de Avaliação do

Desempenho dos Serviços da Administração Pública, abreviadamente designado por SIADAP 1, com base no qual foi elaborado o respetivo relatório, que se encontra em anexo (Anexo 4).

Em cada ciclo de gestão em apreço, o GPP coordenou o processo de elaboração dos instrumentos de gestão dos serviços, quer na fase preparatória, através da divulgação de comunicações relativas a

orientações técnicas/esclarecimentos e da realização de sessões/reuniões de trabalho, quer na fase de acompanhamento, em que foi assegurada a validação técnica e análise crítica ao Plano de Atividades

(PA), ao Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), das propostas de revisão a estes instrumentos de gestão, bem como aos Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA) dos serviços e organismos

que o GPP prestou apoio no âmbito do XXI Governo Constitucional. A informação de avaliação de desempenho quantitativa e qualitativa foi recolhida a partir das evidências apresentadas no total de 33

Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA) rececionados e validados tecnicamente por este Gabinete, que passou a dispor de resultados para apreciação comparativa e reflexão quanto ao desempenho

dos serviços em cada ciclo de gestão, cuja metodologia adotada teve como referência a Lei.º 66-B/2007, de 28 Dezembro, na sua redação atual e as orientações técnicas do CCAS – Conselho Coordenador da

Avaliação dos Serviços e da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Para além da comparação de desempenho entre serviços, naquele relatório é apresentada a evolução referente aos ciclos

de gestão de 2017 e 2018.

A análise relatada naquele relatório (Anexo 4) permitiu identificar, por um lado, os serviços e organismos que se distinguiram positivamente ao nível do seu desempenho, e, por outro, identificar aqueles que

apresentaram maiores desvios (positivos e negativos), não justificados, entre os objetivos e indicadores de desempenho inscritos nos Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e os resultados

evidenciados em sede de autoavaliação, ou que, por outras razões consideradas pertinentes, devam ser objeto de heteroavaliação e desse fato dar-se (por iniciativa deste Gabinete ou pela tutela)

conhecimento ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI), para os efeitos previstos no art.º 20.º diploma mencionado. O relatório finaliza,

portanto, todo o processo de planeamento, monitorização e autoavaliação (prestação de contas) dos serviços e organismos, das Ex-Áreas de Ação Governativa referidas em relação aos ciclos de gestão de

2017 e 2018, destacando-se um resumo de seguida.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

40



IV.10 | SIADAP1 - ANÁLISE COMPARADA DA EX-ÁREA GOVERNATIVA MAFDR E MM | CICLOS DE GESTÃO 2017-2018 (continuação)
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Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

2017 2018

19 QUAR           19 QUAR

19 PA 19 PA

Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

2017 2018

9 REV_QUAR 8 REV_QUAR

3 REV_PA 3 REV_PA

Oficialmente aprovados pela 
Tutela:

2017 2018

18 QUAR 19 QUAR

18 PA 19 PA

Oficialmente aprovados pela 
Tutela:

2017 2018

7 REV_QUAR 8 REV_QUAR

3 REV_PA 3 REV_PA

Total de objetivos estratégicos: 

58 em 2017

57 em 2018

Total de objetivos operacionais:

142 em 2017

81 em 2018

Oficialmente homologados 
pela Tutela:

17 RAA_2017

8 RAA_2018

Universo de serviços MAFDR e 
MM sujeitos a análise:*

17 em 2017 

16 em 2018

Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

18 RAA_2017

16 RAA_2018

Universo de 20 serviços ex-MAFDR e ex-MM – ciclos de gestão 2017 e 2018

Total de indicadores:

248 em 2017

222 em 2018

* Não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2017 da DGRM e do GAMA, e o RAA_2017 da DGAV não foi considerado nesta análise comparada, devido à extemporaneidade do seu envio a este 
Gabinete. Igualmente não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2018 da DGRM, do GAMA, da DGAV e do IFAP.
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2017 2018

 Em média 3 objetivos estratégicos, 7 objetivos operacionais e 12 indicadores;

 Do total de 142 objetivos operacionais, 63% foram superados, 33% atingidos e 4% não 

atingidos;

 Do total de 248 indicadores, 54% foram superados, 42% atingidos e 4% não atingidos;

 Em média 27,35% dos indicadores registaram um desvio  ≥ 25%;

 A taxa média de realização foi de 114% na Eficácia, 109% na Eficiência e 115% na Qualidade;

 A média de execução global dos QUAR_2017 situou-se nos 113,16%;

 Em média a taxa de utilização de recursos humanos foi de 91,41%;

 Em média a taxa de execução de recursos financeiros foi de 77,97%;

 A média de execução global do plano de atividades foi de 99,93%;

 Todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2017, com exceção do

ICNF, IP (TR=85,41%), com registo de três taxas de realização ≥125%, alcançadas

nomeadamente pelo IVV, IP (TR=139%), pelo INIAV, IP (TR=124,95%) e pelo GPP (TR=125,3%);

 Do total se serviços, 82% propôs a menção de desempenho BOM e apenas três serviços

propuseram a menção de desempenho SATISFATÓRIO, nomeadamente o IPMA, IP, o ICNF, IP e

a AG_PDR2020;

 Em média 3 objetivos estratégicos, 7 objetivos operacionais e 12 indicadores;

 Do total de 81 objetivos operacionais, 68% foram superados, 29% atingidos e 3% não atingidos;

 Do total de 222 indicadores, 62% foram superados, 35% atingidos e 3% não atingidos;

 Em média 29,78% dos indicadores registaram um desvio  ≥ 25%;

 A taxa média de realização foi de 131% na Eficácia, 117% na Eficiência e 129% na Qualidade;

 A média de execução global dos QUAR_2018 situou-se nos 125,97%;

 Em média a utilização de recursos humanos foi de 91,41%;

 Em média a execução de recursos financeiros foi de 86,83%;

 A média de execução global do plano de atividades foi de 101,52%;

 Todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2018, com registo de cinco

taxas de realização ≥125%, alcançadas nomeadamente pelo IVDP, IP (TR=127,66%), o IVV, IP

(TR=135,21%), pela DRAP_LVT (TR=129,51%), pela EMEPC (TR=156,28%) e pelo GPP

(TR=238,84%);

 Do total de serviços, 81% propôs a menção de desempenho BOM e apenas três serviços

propuseram a menção de desempenho SATISFATÓRIO, nomeadamente o IVDP, IP, o ICNF, IP e

o INIAV, IP;
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V | RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

Conforme Mapa de Pessoal 2019 aprovado e evidenciado no QUAR_2019, o GPP contou com um

total de 234 trabalhadores planeados, nos quais estão incluídos os trabalhadores que prestam

apoio ao Gabinetes dos Membros do Governo. O número de trabalhadores registados a 31 de

dezembro de 2019 correspondeu a um total de 209 elementos, verificando-se um maior peso

(49,7%) da carreira de Técnico Superior, com 97 trabalhadores, seguida da carreira de Assistente

Técnico (24,1%), com 58 trabalhadores. Face ao planeado a taxa de utilização de recursos humanos

situou-se nos 90%.

Mais detalhes sobre a caracterização dos recursos humanos envolvidos na prossecução da

atividade do GPP, poderá ser consultada no capítulo VII.2 - Súmula do Balanço Social 2019.
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€€€
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(*) Inclui os trabalhadores do
ex-regime de requalificação
que a 31.12.2017 se
encontravam integrados no
GPP, por força do DL Nº25 de
30.maio.2017.

4
25
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7
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2,1% Direção Superior

12,8% Direção Intermédia

49,7% Técnico Superior

3,6% Espec. Informática

3,6% Técnico Informática

0,5% Coord. Técnico

24,1% Assistente Técnico

3,6% Assist. Operacional

Gráfico nº9 – Trabalhadores por carreira a 31.12.2019

209
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V | RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS (continuação)

Recursos financeiros 2019 Planeado Corrigido Disponível Executado

Orçamento de Funcionamento (OF) 15 266 743 ,00€ 13 337 293,00€ 12 206 508,00€ 10 635 776,96€

Despesas c/ Pessoal 7 811 136,00€ 7 811 136,00€ 7 632 576,00€ 7 529 076,50€

Aquisições de Bens e Serviços 3 680 060,00€ 4 422 428,00€ 3 782 704,00€ 2 480 792,50€

Juros e outros encargos 4 000,00€ 4 000,00€ 4 000,00€ 499,72€

Transferências correntes 380 000,00€ 385 424,00€ 308 618,00€ 299 750,00€

Outras despesas correntes 250 528,00€ 250 528,00€ 17 415,00€ 11 226,58€

Despesas de Capital 3 141 019,00€ 463 777,00€ 461 195,00€ 314 431,66€

Orçamento de Investimento (OI) 4 500 000 00€ 4 500 000,00€ 3 939 450,00€ 3 939 450,00€

Despesas c/ Pessoal 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 €

Outras despesas correntes 380 000,00€ 137 476,00€ 89 976,00€ 89 976,00 €

Despesas de Capital 4 120 000,00€ 4 362 524,00E 3 849 474,00€ 3 849 474,00 €

Outros valores (OV) 7 613 177,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Total (OF+OI+OV) 27 379 920,00€ 17 837 293,00€ 16 145 958,00€ 14 575 226 ,96 €

Do valor do orçamento aprovado de 27.379.920€ para o GPP, o montante de 613.177€ correspondeu a valores de reservas constituídas que têm de constar no orçamento da entidade coordenadora,

nomeadamente para pagamentos em atraso (663.177€) e da reserva no valor de 2,5% do orçamento (atividades e projetos) de todo o programa orçamental (6.950.000 €).

Neste sentido, a evolução de 27.379.920€ para 17.837.293€, correspondeu essencialmente a operações de alterações orçamentais ao abrigo da gestão flexível, maioritariamente respeitante às reservas através da

anulação de verbas do orçamento do GPP, para reforço de orçamentos de diversas entidades do programa da agricultura, nomeadamente IFAP, INIAV, DGAV, EMPDRC, DRAPC e DRAPALG.

Conforme evidenciado na tabela nº11, de acordo com a informação financeira fornecida pela Divisão Financeira (DF), e em função dos montantes disponíveis e executados, também evidenciados QUAR_2019, a

taxa de execução dos recursos financeiros foi de 90% face ao orçamento disponível.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Tabela nº11 – Execução dos recursos financeiros
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VI| SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

A título de enquadramento, esta secção tem início com o destaque de algumas das atividades preconizadas pelo GPP durante o ciclo de gestão em apreço, a que se segue uma breve análise da execução global da

atividade desenvolvida pelo GPP, no cumprimento da sua missão e objetivos estratégicos. A estratégia foi desdobrada na atividade definida pelas UO, associada aos objetivos previstos no PA_2019, traçados de

acordo com a estrutura de macroprocessos do GPP e com a sua contribuição para alcançar as metas propostas para os objetivos do QUAR_2019. Para além desta atividade, apresenta-se ainda uma síntese da

atividade realizada não prevista.

Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Redução das Emissões de Amoníaco | 21 fevereiro

O GPP organizou o lançamento do “Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Redução das emissões de

Amoníaco”, no âmbito do projeto NitroPortugal, acompanhado de debate com audiência;

Sessão de debate da CULTIVAR N.º 14 | 26 fevereiro

O GPP promoveu o debate alargado sobre a temática “O Eucalipto” e a assinatura de um protocolo de

colaboração com a Ordem dos Engenheiros;

Info Day PORTUGAL | 28 fevereiro

Sessão de esclarecimento, promovida pelo GPP, sobre o Regime de Apoio à promoção dos produtos

agrícolas e agroalimentares europeus, com a presença da Comissão Europeia;

Campanha ajuda a Moçambique| 28 março

O GPP associou-se à ONG – Associação Helpo, promovendo a recolha de bens de primeira necessidade,

para o apoio às vítimas da tragédia ocorrida em 4 de março de 2019, em Moçambique (ciclone Idai);

Divulgação da nova edição da CULTIVAR N.º 15 | 15 abril

O GPP divulgou a edição nº 15 da CULTIVAR, com o tema “Bioeconomia”, com o objetivo de promover,

a nível nacional, o processo de reflexão sobre a futura “Estratégia para a Bioeconomia em Portugal”;

Semana da Saúde 2019 | 13 a 24 de maio

Inserida no âmbito das boas práticas de prevenção, o GPP organizou durante duas semanas a “Semana

da Saúde 2019”. O programa incluiu diversas iniciativas de promoção da saúde e bem-estar, realizadas

por técnicos credenciados de diversas entidades que intervêm no âmbito da promoção da saúde;

Arquitetura verde da PAC pós-2020 em debate| Badajoz - 29 a 31 de maio

Portugal esteve representado pelo Diretor-Geral do GPP, Eduardo Diniz, no congresso ”La arquitetura

verde de la PAC post 2020”, organizado pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação de Espanha;

FNA 2019 – 56ª Feira Nacional de Agricultura / 66ª Feira do Ribatejo| Santarém - 8 a 16 de junho

Na Feira Nacional de Agricultura, no CNEMA em Santarém, o GPP disponibilizou uma zona institucional ,

com a participação de várias entidades da área governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento

Rural;

Divulgação da nova edição da CULTIVAR N.º 16 | 19 julho

Divulgação da edição nº 16 da CULTIVAR, com o tema “Digitalização”, na qual se abordaram tendências,

conceitos e processos de adaptação da agricultura à economia digital;

Dia Europeu do Desporto no local de trabalho | 25 setembro

O GPP, em colaboração com os SSAP, associou-se à campanha #BeActive da Semana Europeia do

Desporto, e realizou uma caminhada Praça Comércio – Museu Militar de Lisboa, dinamizada pelo IDP,

com apoio da EPAL e ANIPLA. Contabilizaram-se 80 presenças, entre funcionários do GPP, IFAP, IP, SSAP

e SGMJ;

Sessão de debate da CULTIVAR N.º 17 | 6 dezembro

Sessão de debate dedicada ao tema “Ensino Agrícola”, promovida pelo GPP em colaboração com o

Instituto Superior de Agronomia.

VI.1 | DESTAQUES DA ATIVIDADE DO GPP EM 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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Como resultado do processo de monitorização, referente ao 2º trimestre de execução do PA_2019 do GPP e em conformidade com a alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua

redação atual e o Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, foi elaborada e aprovada pelas Tutelas, a revisão de alguns indicadores deste instrumento de gestão

(INF/1116/2019/DDO de 26.09.2019, aprovada pelas Tutelas em outubro de 2019).

A execução global da segunda versão do plano de atividades do GPP, foi obtida de acordo com a metodologia definida em sede de planeamento, operacionalizada pelo apuramento do grau de concretização

de cerca de 95 objetivos operacionais, de acordo com algoritmo de cálculo proposto pelo Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, conforme págs. 9 e 10 do Manual Técnico – Avaliação dos Serviços:

Linhas de Orientação gerais (GT CCAS). Em anexo encontra-se plasmado o detalhe do grau de realização dos objetivos e indicadores definidos pelas UO do GPP, com a clara indicação dos indicadores

submetidos a revisão, respetivos resultados e justificação de desvios.

No final do ciclo de gestão, a concretização do PA_2019 revelou um grau de concretizaçãp global médio de 123,28%, onde 58% dos objetivos foram superados, 37% atingidos e 5% não atingidos, conforme

gráfico nº10 e os resultados do PA_2019 por Unidade Orgânica (UO) apresentam-se no gráfico nº11.

VI.2 | EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES 2019

Gráfico nº10  – Concretização global de objetivos| PA_2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Gráfico nº11 – Concretização de objetivos por UO
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VI.3 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Programação Orçamental e Administração Geral, verificou-se um acréscimo da atividade realizada nas seguintes situações:

 Elaboração de diversos capítulos do Kit de apoio à Entrada/Saída dos Gabinetes dos Membros do Governo a saber:

- Viagens/Ajudas de Custo;

- Motoristas/Viaturas;

- Fundo de Maneio;

- Aquisição de bens e serviços;

- Pedidos de Libertação de créditos (PLC);

 Participação e elaboração, em coautoria com a DSRHDO/DDO, do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas do Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral,

remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção – Tribunal de Contas (processo de revisão e aprovação do documento), o qual foi comunicado à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e

do Ordenamento do Território, conforme recomendações daquele Conselho.

 Representante, com o Dr. José Carlos Fernandes, da DSCI, no projeto de desenvolvimento e implementação da utilização mais sustentável de recursos e da adoção de soluções circulares na Administração

Pública, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26 de outubro, junto da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM), através da participação de

reuniões e da apresentação de propostas de Boas práticas no USO SUSTENTÁVEL DO PLÁSTICO E DE SOLUÇÕES CIRCULARES, nomeadamente:

- Convite à EPAL para adesão ao nosso projeto de Boas Práticas Ambientais no qual vamos adotar a seguinte medida: Distribuir garrafas reutilizáveis e disponibilizar pontos de enchimento de água da

torneira. Com vista a estimular o consumo de água da torneira em garrafas reutilizáveis;

- Realização de um estudo que permita aferir quantos pontos de água necessita o GPP e quais os locais mais adequados, para preparação do procedimento de instalação e aquisição dos pontos de

enchimento de água da torneira.

 Foi iniciada a elaboração do Manual de Contratação do GPP, com a elaboração dos circuitos da despesa e dos processos, bem como com a elaboração de minutas de apoio aos serviços;

 Coordenação e execução de trabalhos de instalação dos Gabinetes da Ministra da Coesão Territorial, do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional e da Secretária de Estado da

Valorização do Interior, no edifício do Ministério da Agricultura, sito na Praça do Comércio (sob gestão do GPP), em consequência das alterações orgânicas que advieram da entrada em funções do XXII

Governo Constitucional.

Os trabalhos supracitados contemplaram as seguintes atividades:

- Mudanças espaciais/físicas relacionadas com a extinção dos Gabinetes do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural;
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- Mudanças espaciais/físicas relacionadas com a instalação dos Gabinetes do Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como dos Gabinetes da Ministra da Coesão Territorial,

do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e da Secretária de Estado da Valorização do Interior;

- Os trabalhos de desinstalação/instalação dos Gabinetes incluíram alterações de localização de serviços, deslocalização e empréstimo de mobiliário, realização de pontuais intervenções de construção

civil, bem como da rede elétrica, serviços de limpeza e sinalética.

 Prestação de apoio técnico e operacional na manutenção das instalações da Praça do Comércio, nomeadamente nas áreas utilizadas pelos Gabinetes adstritos à Ministra da Coesão Territorial, em termos

das redes de infraestruturas do edifício, higiene e limpeza, vigilância e segurança e movimentação de bens.

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Comunicação e Informática, verificou-se a realização de um volume de atividade para além do previsto, nas seguintes situações:

 Adequação da RCM N.º 41/2018, onde define orientações técnicas para a Administração Pública em matéria de arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação relativos a dados pessoais,

tendo sido assegurado:

- Configurações dos records necessários para validação e autenticação do domínio GPP no que respeita ao envio e receção de emails, reforçando deste modo a integridade das zonas Domain Name

System (DNS), onde se encontra inserido o sistema e o ecossistema envolvente, recorrendo às boas práticas de DNSSec e de configuração do sistema de Correio Eletrónico: Sender Policy

Framework (SFP), DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC);

 Realização de PoC:

- Cisco Email Security – solução de e-mail gateway de proteção contra ransomware, e-mail comprometido (BEC), spam, spoofing e fishing;

- Cisco Umbrella – solução de segurança em tempo real da camada de DNS - permite identificar ataques direcionados, filtros web, atividade de acesso externo sobre qualquer porta, protocolo ou

aplicação Deep Discovery Inspector;

- Deep Dircovery Analiser.

 Implementação e parametrização do novo sistema de gestão documental e processual – Edoclink.

 Aquisição, instalação e configuração de infraestrutura física e licenciamento de software Windows Server 2019 para alojamento do novo SGD; REL/120/2019;

 Participação de ações de formação interna Edocklink, nos perfis: Formadores (11, 12 e 14 de novembro) e de Gestor (18 de novembro), CaseTools (definição fluxos de processos);
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 Planeamento das ações de formação EdocLink, adotando uma metodologia diversificada, de modo a incorporar os diferentes perfis de utilização (utilizador, expediente, financeira, recursos humanos,

dirigentes, etc), assegurando uma experiencia de utilização mais próximo das suas rotinas e acelerando, desta forma, reduzir a curva adaptação;

 Desenvolvimento do processo de exportação da meta informação em formato XML, documentos anexos e produção de resumos de encaminhamento, do sistema GESCOR, a integrar na nova solução de

SGD Edoclink.

 Reformulação na arquitetura de rede de LAN (Local Area Network - Rede de área local), tendo por base a sua componente essencial, envolvendo a aquisição de equipamentos switchs de Core e

distribuição, implementação de uma rede sem fios (Wi-Fi), assim como implementação de funcionalidade avançadas de controlo de acessos e gestão analítica aplicacional, com o intuito de assegurar os

níveis de disponibilidade fundamentais ao funcionamento e segurança da rede de comunicações de voz e dados do edifício;

 Implementação de segmentação da rede interna (GPP e PDR2020), como estratégia de segurança dos dados contra ataques cibernéticos, assegurando: reforço de proteção dos servidores e aplicações

criticas; Simplificação da gestão da rede, incluindo eventos e respostas a incidentes; Cumprimentos com as recomendações técnicas de segurança.;

 Migração da versão atual [R77.30] do cluster de Firewall 5400, para a versão mais atualizada [R80.20], em virtude da informação oficializada pelo fabricante para o fim do suporte da versão R77.30, em

setembro do presente ano.

 Abate de equipamento informático do GPP;

 Instalação e configuração de novos servidores para disponibilizar o serviço de DNS publico (primário e secundário) para os organismos tutelados pelo MAFDR e MM, tendo como principal objetivo:

resolver problemas identificados de segurança; uniformizar dos ambientes de DNS e utilizar as últimas versões do sistema operativo Debia GNU/Linux e do Bind9; Analisar e eliminar registos antigos;

etc.

 Implementação rede Wi-Fi na sala de formação para 25 formandos;

 Levantamento das especificações técnicas para procedimento aquisitivo de rede passivo;

 Aquisição de equipamento de vídeo para transmissão para a internet, através de programas como o Skype ou plataformas para streaming: YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope e muitos

mais.

 Transmissão em direto no canal de Youtube das sessões no âmbito IX Congresso da APDEA Lisboa/Oeiras 15 a 18 de outubro de 2019.



 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, verificou-se a concretização de atividades acima do previsto, das seguintes situações:

 Nº de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis, nomeadamente:

5 protocolos: Fitness Hut + Grupo “Progresso Saúde” + Sapateiro Expresso + Academia de Santos + Refeitório SSAP;

 Iniciativas/rastreios realizadas no âmbito da responsabilidade social e de saúde e bem-estar para os trabalhadores do GPP, nomeadamente :

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais, verificou-se a superação do valor crítico estabelecido (resultado de um acréscimo de atividade, que,

estando programada, teve um desenvolvimento ao longo do ano, que ultrapassou as previsões iniciais, das respetivas metas e valores críticos) nas seguintes situações:

 O número de notas/contributos de apoio à negociação em curso enviados ao MNE/Tutela, bem como as reuniões interministeriais, pluriministeriais asseguradas, no âmbito do BREXIT e de outras

politicas sectoriais, foram superados devido aos sucessivos adiamentos da data de saída do RU, que conduziram a um nº mais elevado de contributos e a alterações dos Planos de Contingência/Avisos

da EU e nacional, acrescido pela alteração do Governo nacional;
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• 1. Rastreio Dermatológico realizado pelos SSAP

• 2. Rastreio Osteoporose

• 3. Técnicas de Relaxamento

• 4. Combate ao Desperdício Alimentar e Oportunidade de Serviço

• 5. Plantas Medicinais entre a Horta e a Cozinha

• 6. Rastreio da Visão - Retinografia

• 7. Workshop-Torne a sua água ainda mais Irresistível

• 8. Showcooking e apresentação do livro “Cozinha Vegetariana à Portuguesa”

• 9. Rastreio Análise da Pele – Hidratação/Envelhecimento

• 10. Rastreio Cardiovascular

• 11. Rastreio Nutricional

• 12. Medicina Tradicional Chinesa

• 13. Ginástica Laboral de Micromovimentos

• 14. Apresentação de Solução eco-friendly/woobammboo

• 15. Apresentação de Técnicas de Relaxamento

• 16. Técnicas de Postura Correta

• 17. Showcooking “Culinária Saudável”

• 18. Consultas de Orientação Alimentar

• 19. Água e Corpo Humano

• 20. Dança e Saúde

• 21. Divulgação - Sensibilização para o risco sísmico (14.11.2019)
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 O compromisso de assegurar as competências de gestão relativas ao Relatório Anual de PT na UE e à gestão referente a competências executivas da UO (projeto ISAMM e produtos Fora do Anexo I),

abarca uma série de ações que se desenvolvem no decurso do ano, com uma dificuldade acrescida de estimativa, não sendo surpreendente que resultado final supere o valor final mapeado

relativamente ao nº de notas/relatórios para envio ao MNE/Comissão, bem como de ações de coordenação, incluindo pedido/envio pareceres, participação em reuniões;

 A preparação da Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas, para apoio à tomada de posição pela Tutela, implica um trabalho que é de periodicidade mensal, na preparação de Tópicos de

Intervenção e outros Contributos/Notas, como resultado da análise e da coordenação, no CMAgricultura e Pescas e Nota de Briefing para divulgação às Embaixadas, o qual foi desenvolvido numa fase

de grande intensidade na discussão dos projetos regulamento de reforma da PAC e temas relacionados, bem como pela alteração do Governo nacional;

 Pelas razões expostas, também o número de Pareceres/Notas/Posições, resultante da coordenação da posição nacional nos temas em discussão nas instâncias preparatórias do Conselho (Comité

Especial Agricultura e COREPER), e aos eurodeputados portugueses nas várias Comissões do Parlam. Europeu as posições do MAFDR e MMar, teve um acréscimo considerável;

 No âmbito das Políticas Europeias que se relacionam com PAC (Ambiente, Economia, Saúde, etc.), Mercado Interno e outras formações de Conselho Ministros (Cons. Europeu, Ass. Gerais,

Competitividade, Ambiente, etc.), o nº de Pareceres/Posições relativas ao MAFDR e MMar, tal como as reuniões interministeriais asseguradas para a transmissão das politicas e Estratégias setoriais e

outras decisões relevantes, superou o valor final mapeado também pela fase de discussão do QFP e da PAC;

 De igual forma se verificou um acréscimo de participações em reuniões interministeriais e ações de preparação da Presidência portuguesa da EU e as solicitações de contributos/Notas resultantes da

coordenação, enviados ao MNE ou à Tutela excederam a estimativa, envolvendo trabalho relativamente a questões de formação dos quadros do MA, preparação do Programa Trio;

 2019 revelou-se um ano de grande trabalho de reformulação do GLOBALAGRIMAR e de Notas no âmbito da internacionalização do sector e de informação à Tutela;

 Foi também superado o nº de iniciativas conjuntas, no âmbito da estratégia de internacionalização e de uma concertação de posições com entidades/associações do sector;

 A coordenação e definição da posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e o acompanhamento dos acordos já em vigor, revelou uma vertente extremamente

ampla em termos de países terceiros e de temas abordados, resultando num número elevado de pareceres enviados ao MNE/Tutela e de notas de análise técnica;

 Os contributos no âmbito da coordenação e definição de prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuição para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação,

excederam o valor final mapeado, dada a grande dinâmica impressa à cooperação com mercados estratégicos e.g. Angola, China, também tendo presente mudança de governo;

 O nº de Notas relativas à promoção da atuação do MAFDR e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE, excederam o previsto, nomeadamente no contexto da concretização seminário

FIDA e Conferência UE-África Agricultura.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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VII| CAPITAL HUMANO

Nesta secção, para além da gestão de recursos humanos, é apresentado o conjunto de ações que estimularam a valorização e o bem-estar dos trabalhadores do GPP, por forma a que o retorno seja a disposição

para alcançar resultados melhores, ou seja, melhorar o seu desempenho com o objetivo de incrementar a qualidade dos serviços prestados e de manter o nível de excelência do GPP em constante crescimento.

VII.1 | PROJETO “3_EM_LINHA” - CONCILIAÇÃO DA VIDA PESSOAL COM A VIDA PROFISSIONAL | Resumo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

O GPP foi uma das 52 entidades, públicas e privadas, que assinaram o Pacto para a Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Desde o início deste desígnio governamental que o GPP assumiu o

compromisso em integrar o objetivo da conciliação na estratégia e processos, através da implementação dos requisitos da conciliação, designadamente, planear a implementação das medidas de

conciliação de acordo com os princípios e requisitos na NP ISO 4552:2016 – Norma Portuguesa Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal com a finalidade de:

 Melhorar o bem-estar dos trabalhadores;

 Melhorar os níveis de satisfação;

 Diminuir o absentismo;

 Aumentar a produtividade/ eficiência;

 Captar e reter trabalhadores

Assim, neste âmbito, o GPP, com o objetivo de promover a replicação de boas práticas, nomeadamente no domínio da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar propôs-se iniciar o e

projeto abaixo com as seguintes fazes e intervenções:

Fase I – Diagnóstico de necessidades

Fase II – Elaboração do Plano de Ação

Fase III – Implementação do Plano de Ação

Fase IV – Avaliação e apresentação de resultados (ver paginas relacionadas com a Audição Interna neste documento)
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Fase do Projeto Intervenções

Diagnóstico

Projeto 3 em linha no GPP

Seminário Norma NP 4522 – Norma para Organizações Familiarmente Responsáveis

Seminário Norma NP 4552 – Norma para a Conciliação entre a vida profissional, familiar 

e pessoal – Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal

Identificação das práticas organizacionais vigentes e contributos para a implementação 

de novas práticas de conciliação

Autodiagnóstico quer das necessidades da organização no âmbito da conciliação entre 

avida profissional, familiar e pessoal quer dos resultados dessa mesma avaliação tendo 

em conta a cultura organizacional

Elaboração do Diagnóstico Organizacional

Análise crítica da evolução do projeto

Plano de Ação Elaboração do plano de ação

Implementação

Definição de medidas genéricas a adotar pela organização

- Formas de organização do tempo de trabalho

- Proteção da parentalidade e assistência à família

- Dispensas, faltas e licenças para conciliação da vida familiar e pessoal- Benefícios 

sociais e apoios financeiros a trabalhadores e a trabalhadoras e respetivas famílias

- Outros apoios aos trabalhadores e às trabalhadoras

- Diálogo social e participação

- Informação e comunicação

Elaboração do Sistema de Gestão da Conciliação: Organização, Politicas, objetivos e 

processos: Manual da Qualidade do Sistema de Gestão da Conciliação Elaboração da 

documentação obrigatória Definição de processos e procedimentos Monitorização dos 

processos Metodologias de melhoria

Análise crítica da evolução do projeto

Auditoria Interna

Avaliação e apresentação 

de resultados e conclusões
Seminário de apresentação do Sistema de Gestão da Conciliação do GPP

No âmbito do programa “3 Em Linha” o GPP criou o canal “ALINHAR” – na intranet -
onde os trabalhadores podem deixar mensagens sobre dificuldades, constrangimentos e
propostas de medidas de conciliação que gostassem de ver desenvolvidas no GPP:

Sugestões, Reclamações, Elogios

Tabela nº12 – Fases do projeto “3_EM_LINHA”

http://apps/sugest3linha/
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VII. 2 | INICIATIVAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social paresenta-se cada vez mais como uma prioridade do GPP, enquanto organização socialmente responsável, que tem um compromisso com o bem-estar dos seus trabalhadores.

Em 2019 assistiu-se a uma multiplicidade de iniciativas, envolvendo as seguintes tipologias:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

VII.2.1 | RECOLHA DE BENS – 2 INICIATIVAS

Iniciativa Parceria Data Encargos do GPP

Benefício: Relação entre generosidade e felicidade

Recolha de bens para Moçambique: 

Na sequência do acidente ocorrido em 4 de 

março em Moçambique, com a passagem do 

Ciclone Idai, o GPP associou-se à ajuda que 

estava a ser levada a cabo àquele País.

Recolha de bens:

 Roupa de bebé e criança;

 Fraldas;

 Mantas;

 Farinhas lácteas e não lácteas;

 Leite em pó;

 Sabão em pó;

 Lixivia e pastilhas desinfetantes;

 Enlatados e alimentos não perecíveis.

Associação 

HELPO

Março a 

Abril
Sem encargos

Recolha de fundos:

• Donativo para o NIB indicado no email

Associação 

HELPO

Março a 

Abril
Sem encargos

VII.2.2 | ATIVIDADE FÍSICA – 5 INICIATIVAS

Iniciativa Parceria Data Encargos do GPP

Benefício: Promoção do espírito de equipa e a incutir os bons hábitos de saúde

Caminhada

Parceria Tapada Nacional de 

Mafra:

 passeio com guia

 caminhada pela tapada

13 out Sem encargos

Caminhada – “Dia Europeu 

do Desporto no Local de 

Trabalho”

Parceria SSAP:

Saída da Praça do Comércio 

Museu Militar da Lisboa e 

regresso

25 set Sem encargos

Técnicas de relaxamento Rita Cachaço 13 maio Sem encargos

Ginastica laboral de 

micromovimentos
Meta Destemida 21 maio Sem encargos

Dança e Saúde Meta Destemida 24 maio Sem encargos
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VII.2.3 | CULTURA – 1 INICIATIVA VII.2.6 | SAÚDE – 7 INICIATIVAS

Iniciativa Parceria Data
Encargos 

do GPP

Benefício: Reforço de hábitos culturais entre os colaboradores

Visita ao museu
Parceria Tapada 

Nacional de Mafra
13 out

Sem 

encargos

VII.2.4 | GESTÃO ORGANIZACIONAL – 1 INICIATIVA

Iniciativa Parceria Data
Encargos 

do GPP

Benefício: Desenvolvimento de uma cultura organizacional positiva

Piquenique
Tapada Nacional de 

Mafra
13 out

Sem 

encargos

VII.2.5 | MEIO AMBEINTE– 1 INICIATIVA

Iniciativa Parceria Data
Encargos 

do GPP

Benefício: Educação dos colaboradores para a importância de um

ambiente mais ecológico

Apresentação de 
solução eco-frieldly/

woobammboo

Sónia Monteiro 21 maio
Sem 

encargos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Prevenção dos comportamentos de risco e orientação para possíveis tratamentos

Rastreio de Osteoporose

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Lisboa - SCML

16 maio Sem encargos

Rastreio da visão - Retinografia
SSAP/Conselheiros 

da Visão
14 maio Sem encargos

Rastreio análise da pele-

Hidratação/envelhecimento

SSAP/Farmácia 

Internacional
15 maio Sem encargos

Rastreio cardiovascular

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Lisboa - SCML

16 maio Sem encargos

Rastreio nutricional

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Lisboa - SCML

17 maio Sem encargos

Consulta de medicina tradicional chinesa
Miguel Dourado 

Eusébio
20 maio Sem encargos

Consulta de orientação Alimentar

Instituto 

Macrobiotico de 

Portugal

23 maio Sem encargos
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VII.2.7 | PRÁTICAS LABORAIS (workshops/seminários) – 8 INICIATIVAS

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Combate ao desperdício alimentar e 

oportunidades de serviço

Refood – Hunter

Halter
13 abril Sem encargos

Plantas medicinais entre a horta e a cozinha Fernanda Botelho 13 abril Sem encargos

Torne a sua água ainda mais irresistível SSAP/EPAL 15 abril Sem encargos

Cozinha vegetariana á portuguesa Gabriela Oliveira 15 abril Sem encargos

Culinária Saudável

Instituto 

Macrobiótico de 

Portugal

23 abril Sem encargos

Água e Corpo Humano Meta Destemida 24 abril Sem encargos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Promoção e prevenção de hábitos de saúde saudáveis

Sessão de esclarecimento/informação sobre 

os SSAP - “Conhecer Para Beneficiar”.

Na sessão estiveram representadas as 

seguintes áreas dos SSAP:

- Atividades para Beneficiários no Ativo;

- Iniciativas para Crianças e Jovens;

- Equipamentos de Férias e Lazer;

- Inclusão Social e Saúde e;

- Apoio Social e Beneficiários.

Serviços Sociais de 

Administração 

Pública (SSAP)

07 abril Sem encargos

Sessão de esclarecimento/informação sobre 

os benefícios que esta instituição, Cofre de 

Previdência, proporciona aos associados, 

destacando-se a exemplo:

 financiamento para habitação própria;

 financiamento para obras de 

beneficiação;

 empréstimo pessoal;

 reembolso do vencimento perdido por 

doença;

 cartão de saúde que permite aceder à 

uma rede de prestadores de cuidados 

de saúde a preços convencionados.

Cofre de 

Previdência
09 set Sem encargos

https://www.ssap.gov.pt/
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VII.3 | SÚMULA DO BALANÇO SOCIAL 2019

O Balanço Social (em linha com o QUAR, o Plano de Atividades e o Relatório de Atividades), regulamentado pelo disposto no Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de outubro, constitui um instrumento de gestão que

visa fornecer uma breve caracterização dos 195 efetivos em exercício de funções a 31 de dezembro de 2019. Não são considerados os trabalhadores do GPP que prestam apoio ao Gabinetes dos Membros do

Governo, uma vez que o conceito de efetivos considera o total de trabalhadores com vínculo ao serviço, que estão efetivamente a exercer funções no serviço.

A presente súmula é composta por um conjunto de indicadores, tabelas e gráficos, que permitem construir a realidade social que esteve na base da operacionalização do desempenho do GPP, durante o ciclo

de gestão de 2019, bem como avaliar a gestão realizada por forma a tirar conclusões quanto às orientações a seguir, com vista à melhoria contínua do clima organizacional em ciclos futuros. A consolidação da

informação segue as instruções e o modelo disponibilizados pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) para esse ano (Anexo 7), em concordância com os dados fornecidos ao Sistema

de Informação da Organização do Estado (SIOE), estando excluídos os trabalhadores com período de ausência superior a seis meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Total de efetivos = Soma de efetivos a 31.dezembro; Tx. de feminização = (Total de efetivos do género feminino / Total efetivos) x100; Nível etário = Soma das idades / Total efetivos; Tx. de Envelhecimento = (Soma de efetivos de idade => 55 / Total efetivos) X100; Antig. Média na
AP = (Soma das antiguidades/Total efetivos)x100; Tx. de Hab. Superior = (Total Bacharelato+Licenciatura+Mestrado+Doutoramento / Total efetivos) x100; Tx. de Enquadramento = (Total de dirigentes / Total efetivos) x100; Tx, de Tecnicidade = (Total dirigentes+Técnicos
Superiores+Especialistas Informática / Total efetivos) x100; Tx. de Entradas = (Total de admissões / Total efetivos) x100; Tx. de Saídas = (Total de saídas / Total efetivos) x100; Tx. de Reposição = (Total de admissões / Total de saídas) x100; Tx. de Rotação = (Total efetivos a 31
dezembro / Total efetivos a 1.janeiro+entradas+saídas) x100; Tx. de Absentismo = Total de ausências (s/férias) / (Total dias potenciais de trabalho x Total efetivos) x100; Remuneração base média mensal = (Total encargos com remuneração base / Total efetivos) / 14.

Tabela nº13 - Síntese de indicadores de gestão de RH do GPP a 31.12.2019

54,1

Nível Etário

67,7%

Tx. Feminização

48,7%

Tx. de  
Envelhecimento

27,9

Antiguidade
Média na AP

68,7%

Tx. Habilitação 
Superior

14,9%

Tx. de 
Enquadramento

68,2%

Tx. de 
Tecnicidade

195

Total de Efetivos

16,4%

Tx. de Entradas acum. 

15,9%

Tx. de Saídas acum. 

6,95%

Tx. de 
Absentismo

1 839,02€

Remuneração base 
média mensal

76,0%

Tx. de Rotação

103,0%

Tx. de Reposição

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/%C3%ADcone-da-ampulheta-ilustra%C3%A7%C3%A3o-do-pulso-de-disparo-areia-cores-inclu%C3%ADdas-113540755.jpg&imgrefurl=https://pt.dreamstime.com/%C3%ADcone-da-ampulheta-ilustra%C3%A7%C3%A3o-do-pulso-de-disparo-areia-cores-inclu%C3%ADdas-image113540755&docid=UnMPnOJEuHMG2M&tbnid=Ziu1HjIkU6uzuM:&vet=12ahUKEwiju-KE7_7fAhUIoRQKHabWDe04ZBAzKCowKnoECAEQLA..i&w=1300&h=1390&bih=729&biw=1536&q=ampulheta logo&ved=2ahUKEwiju-KE7_7fAhUIoRQKHabWDe04ZBAzKCowKnoECAEQLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/%C3%ADcone-da-ampulheta-ilustra%C3%A7%C3%A3o-do-pulso-de-disparo-areia-cores-inclu%C3%ADdas-113540755.jpg&imgrefurl=https://pt.dreamstime.com/%C3%ADcone-da-ampulheta-ilustra%C3%A7%C3%A3o-do-pulso-de-disparo-areia-cores-inclu%C3%ADdas-image113540755&docid=UnMPnOJEuHMG2M&tbnid=Ziu1HjIkU6uzuM:&vet=12ahUKEwiju-KE7_7fAhUIoRQKHabWDe04ZBAzKCowKnoECAEQLA..i&w=1300&h=1390&bih=729&biw=1536&q=ampulheta logo&ved=2ahUKEwiju-KE7_7fAhUIoRQKHabWDe04ZBAzKCowKnoECAEQLA&iact=mrc&uact=8
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VII. 3.1 | SÍNTESE COMPARATIVA DE INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GPP

Como enquadramento das praticas de gestão de recursos humanos que têm sido adotadas pelo GPP, apresenta-se uma análise comparativa dos valores de alguns indicadores de gestão de recursos humanos,

que permitem observar o desenvolvimento global da sua estrutura e organização num ambiente de trabalho comum, para ir de encontro aos objetivos estratégicos traçados anualmente.

Pela evolução dos últimos três anos da estrutura de efetivos do GPP, verificou-se uma tendência de subida do nível etário e consequentemente da taxa de envelhecimento, bem como da antiguidade na função

pública. Aquela variação foi acompanhada de uma diminuição do movimento de entradas e uma ligeira diminuição do movimento de saídas.

O desempenho dos recursos humanos do GPP em 2019 foi pautado por uma diminuição da taxa de absentismo e um aumento da remuneração base média mensal.

Tabela nº14 - Síntese comparativa de indicadores de gestão de RH do GPP a 31.12.2019

Total de Efetivos

208
194 195

2017 2018 2019

Tx. Feminização

62,50%

66,49% 66,70%

2017 2018 2019

Nível Etário

53,17

53,56

54,1

2017 2018 2019

Antiguidade
Média na AP

27,15

27,65
27,90

2017 2018 2019

Tx. Habilitação 
Superior

63,00%

69,07% 69,70%

2017 2018 2019

Tx. de 
Enquadramento

14,42%

15,98
%

14,90%

2017 2018 2019

Tx. de 
Tecnicidade

65,87%

68,56%
68,20%

2017 2018 2019

Tx. de Entradas 

34,13%

18,56%
16,41%

2017 2018 2019

Tx. de Saídas 

23,56%

15,98% 15,90%

2017 2018 2019

Tx. de Reposição

144,90%

72,00%
103,00%

2017 2018 2019

Tx. de Rotação

67,97%

65,99%

76,00%

2017 2018 2019

Tx. de 
Absentismo

Remuneração base 
média mensal

Tx. de  
Envelhecimento
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VII. 3.2 | SÍNTESE DE INDICADORES DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE ORGÂNICA

Tabela nº15 - Síntese de indicadores de gestão de RH por unidade orgânica a 31.12.2019

INDICADOR
Gabinete 
Direção

DSAERI DSRHDO DSC DSCI DSE DSJC DSPOAG DSPP

Total de efetivos 15 12 30 12 25 18 21 43 19

Nível etário 54,3 59,8 53,5 53,2 54,9 54,2 52,0 54,6 52,0

Antiguidade média
na FP

29,4 33,9 27,6 26,3 31,3 27,7 24,9 28,1 23,1

Taxa de feminização 46,7% 41,7% 86,7% 50,0% 72,0% 66,7% 76,2% 72,1% 47,4%

Taxa de habilitação 
superior

40,0% 100,0% 56,7% 91,7% 52,0% 83,3% 76,2% 58,1% 94,7%

Taxa de 
enquadramento

26,7% 25,0% 10,0% 25,0% 12,0% 16,7% 14,3% 11,6% 15,8%

Taxa de tecnicidade 40,0% 100,0% 56,7% 91,7% 52,0% 83,3% 76,2% 60,5% 94,7%

A análise dos indicadores de balanço social por unidade orgânica (UO), constantes na

tabela nº15, permite aferir o seguinte:

- A direção de serviços com mais efetivos (43) é a Direção de Serviços de Programação

Orçamental e de Administração Geral (DSPOAG);

- O nível etário mais elevado (59,8 anos) verificou-se na Direção de Serviços de

Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DSAERI);

- A mais elevada antiguidade média na Função Pública (33,9 anos), verificou-se na

Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DSAERI);

- A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional

(DSRHDO) detinha o maior volume de efetivos femininos (86,7%), em oposição ao

volume (41,7%) apresentado pela Direção de Serviços de Assuntos Europeus e

Relações Internacionais (DSAERI) e pelo Gabinete da Direção e (46,7%);

- As mais elevadas taxas de habilitação superior e de tecnicidade verificaram-se a

100% na Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais

(DSAERI) e a 94,7% na Direção de Serviços de Programação e Políticas (DSPP), em

oposição à mais baixa taxa de habilitação superior e taxa de tecnicidade (40%)

registada no Gabinete da Direção;

- Relativamente ao número de dirigentes, a maior taxa de enquadramento (26,7%)

registou-se no Gabinete da Direção, em oposição à taxa (10%) registada na Direção

de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional (DSRHDO).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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VII. 3.3 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

A 31 de dezembro de 2019 encontravam-se em exercício de funções um total de 195

trabalhadores. Durante a prossecução da missão do GPP, verificou-se uma utilização de

83% de recursos humanos, relativamente ao total de 234 efetivos previsto no mapa de

pessoal.

O gráfico nº12 evidencia que, do total de 195 efetivos, 85% detinha Contrato de Trabalho

em Funções Públicas por tempo indeterminado e 15% exercia funções em Comissão de

Serviço no âmbito da LFTP, correspondente aos cargos de Dirigente. Conforme gráfico nº

13, verifica-se a predominância do género feminino com 67% (130 efetivos) e 33% do

género masculino (65 efetivos) .

A carreira de Técnico Superior foi a que apresentou maior concentração, conforme gráfico

nº14, com 49% do efetivo, em que 67% são do género feminino. O índice de

enquadramento (total de dirigentes / total de efetivos x 100) foi de 14,9% e a taxa de

tecnicidade (total dirigentes+técnico superior+especialista informatica / total de efetivos x

100) situou-se nos 68,2%.

Gráfico nº13 - Efetivos por géneroGráfico nº12- Efetivos por modalidade de vinculação

Gráfico nº14 - Efetivos por carreira/cargo e género
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VII.3.4 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

Tabela nº16 - Distribuição de efetivos por unidade orgânica do GPP

A estrutura de 195 efetivos a desempenhar funções no GPP distribuia-se por oito UO nucleares, para

além do Gabinete da Direção, onde a 31 de dezembro de 2019, 15% desempenhavam funções de

Dirigente, 50% de Técnico Superior, 24% de Assistente Técnico, 8% de Informático e 4% de Assistente

Operacional. A Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DSAERI) e a

Direção de Serviços de Competitividade (DSC) apresentavam o menor número de trabalhadores (12),

ao contrário da Direção de Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral (DSPOAG)

com o maior número de trabalhadores (43), conforme leitura da tabela nº16.

VII.3.5 | ESTRUTURA ETÁRIA

No fim de 2019, os dois trabalhadores mais novos do GPP tinham 30 e 31 anos e os quatro

trabalhadores mais velhos tinham 67 anos de idade. Do total de trabalhadores cerca de 68%

tinha 50 anos ou mais, resultando um nível etário (somatório das idades / total efetivos) de

54,1 anos. Da estrutura etária destacou-se o escalão 60-64 anos, com 23% do total dos

trabalhadores, conforme gráfico nº15. A taxa de envelhecimento (total de efetivos de idade =>

55 / total de efetivos X 100) situou-se nos 48,7%.

Gráfico nº15 - Efetivos por escalão etário
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Especialista 
Informática
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VII.3.6 | ANTIGUIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA

Da análise do gráfico nº16 verifica-se que, o escalão com maior expressão foi o de 25-

29 anos de serviço, ao qual correspondia 19% do total de efetivos, seguido do escalão

de 40 ou mais anos com 18%, que reforça a tendência de aumento do número de

cessação de funções por aposentação.

VII.3.7 | ESTRUTURA HABILITACIONAL

Quanto ao nível de escolaridade, 69% dos

efetivos apresentava habilitações

académicas ao nível de Bacharelato,

Licenciatura e Mestrado, destacando-se a

Licenciatura com 60% de frequência. O

nível 12º ano ou equivalente apresentava

uma frequência de 20,5% e apenas 11% do

total possuía habilitações abaixo deste

nível, conforme gráfico nº17.

VII.3.8 | PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Efetivos portadores de deficiência
M F Total

4 5 9

Tabela nº17 - Efetivos portadores de deficiência

Do universo dos trabalhadores do GPP nove eram portadores de deficiência (quatro do género

masculino e cinco do género feminino), representando 4,6 % do efetivo.

Gráfico nº16 - Efetivos por nível de antiguidade

Gráfico nº17 - Efetivos por nível de escolaridade
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VII.3.9 | MOVIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA

Da análise do balanço relativo à movimentação de efetivos que se verificou ao longo do

ciclo de gestão em apreço, verifica-se que o movimento de entrada de efetivos mais que

compensou o movimento de saída. No final de 2019 registou-se um índice de rotação (Nº

efetivos a 31 de dezembro/(nº de efetivos a 1 de janeiro+entradas+saídas)) de 76%,

resultante de 32 entradas e 31 saídas. Da análise à tabela nº18, verifica-se que a

movimentação de efetivos teve maior expressão na categoria de técnico superior.

De acordo com o gráfico nº18, o movimento

de entrada com maior expressão (38%) foi o

de outras situações (regresso por cessação

de funções em gabinetes de membros do

governo, início de funções como dirigente,

…), seguido da mobilidade interna (34%) e

comissão de serviço com 19%.

No movimento de saída de trabalhadores,

verificou-se 35% por outras situações (início

de funções em gabinetes de membros do

governo, licença sem vencimento, …), 23%

por fim de comissão de serviço e por fim de

mobilidade e 19% por aposentação,,

conforme gráfico nº19.

Grupo de Pessoal Entrada Saída

Dirigente Intermédio 4 7

Técnico Superior 16 13

Assistente Técnico 8 6

Assistente Operacional 4 4

Informático 0 1

Total 32 31

Tabela nº18 – Entrada e saída de efetivos 
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VII.3.10 | ABSENTISMO

Do total de 3.380,5 dias de ausência ocorridos em 2019 (menos 5,2% que no ano anterior), a

maior proporção de ausência foi de 72% por motivo de doença, seguida do motivo “Outros” com

12,5%, conforme gráfico nº20. O apuramento dos dias de ausência no motivo “Outros” inclui os

motivos: cumprimento de obrigações, atividade sindical, dispensa de presença e falta não

imputável ao trabalhador.

Em oposição registou-se o motivo de greve com 0,1%. Os dias de ausência por motivo de greve

correspondem à participação de quatro trabalhadores na greve do dia 26/10/2018, motivo

101_AUMENTOS SALARIAIS, conforme lista definida pela DGAEP.

VII.3.11 | REMUNERAÇÕES MENSAIS ILIQUIDAS

Analisando a estrutura remuneratória do GPP no final do ano, representada no gráfico nº21,

verifica-se que o escalão de remuneração com maior incidência foi o de “1001 – 1250€”, com

17,44% do efetivo.

A remuneração ilíquida mínima auferida, considerando mês de dezembro, foi de 683,13€ e a

remuneração máxima de 3.764,71€, originando um leque salarial ilíquido de 13,74%.

A remuneração base média mensal ilíquida [(total anual de encargos com remuneração

base/total de efetivos)/14 meses] situou-se nos 1.839,02€.

Gráfico nº21 - Efetivos por escalão salarialGráfico nº20 - Nº de dias de ausência ao trabalho por motivo
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VII.3.12 | ENCARGOS COM PESSOAL

A tabela nº19 apresenta o total dos encargos com pessoal, em que 72% (5 020 527,52€) refere-se à remuneração base (incluindo os subsídios de Férias e Natal), 4% (526 634,54€) corresponde aos suplementos

remuneratórios, 6% (427 749,03€) a prestações sociais e 18% (1 265 653,27€) a outros encargos com prestações sociais, onde se inserem as indemnizações por férias não gozadas, as compensações por

caducidade dos contratos dos trabalhadores saídos e os encargos com a CGA e a Segurança Social.

Em 2019 o valor total dos suplementos remuneratórios foi de 256 634,54€, com maior peso (39,95%) das despesas de representação, com um encargo de 102 524,96€, de outros suplementos remuneratórios

(38,59%), com um encargo de 99 043,12€ e das ajudas de custo (15,92%), com um encargo de 40 860,58€, conforme se verifica pela tabela nº20.

No que diz respeito ao detalhe das prestações sociais apresentado na tabela nº21, com maior peso (50,25%) destaca-se o encargo de 214 960,13€, relativo a outras prestações sociais, seguido do subsídio de

refeição com um encargo de 191 836,33€ (44,85%).

Encargos com pessoal Valor (Euros) Peso

Remuneração base (*) 5 020 527,52€ 72%

Suplementos 
remuneratórios

256 634,54€ 4%

Prestações sociais 427 749,03€ 6%

Outros encargos com 
pessoal 

1 265 653,27€ 18%

Total 6 970 564,36€ 100%

(*) Inclui os subsídios de férias e Natal

Tabela nº19 - Encargos anuais com pessoal

Suplementos remuneratórios Valor (Euros) Peso

Trabalho extraordinário (diurno e noturno) 10959,61€ 4,27%

Abono para falhas 890,34€ 0,35%

Ajudas de custo 40 860,58€ 15,92%

Representação 102 524,96€ 39,95%

Secretariado 2355,93€ 0,92%

Outros suplementos remuneratórios (*) 99 043,12€ 38,59%

Total 256 634,54€ 100%

(*) Inclui os prémios de desempenho e o subsídio de residência

Tabela nº20 - Suplementos remuneratórios

Prestações sociais   Valor (Euros) Peso

Subsídios no âmbito da proteção da 
parentalidade (*)

5 672,39€ 1,33%

Abono de família 14 811,49€ 3,46%

Subsídio de funeral 219,96€ 0,05%

Subsídio por morte 248,73€ 0,06%

Subsídio de refeição 191 836,33€ 44,85%

Outras prestações sociais 214 960,13€ 50,25%

Total 427 749,03€ 100%

(*) Maternidade, paternidade e adoção

Tabela nº21 - Prestações sociais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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VII.4 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No domíno da formação profissional, o GPP programa anualmente o reforço das competências dos seus

trabalhadores, em articulação com os gabinetes ministeriais e com os restantes serviços do MA e MM. O Plano

de Formação Profissional para 2019 resultou da coordenação das necessidades formativas, evidenciadas no

levantamento realizado previamente, e na otimização dos recursos existentes, por forma a, disponibilizar o

acesso alargado a uma oferta formativa com impacto imediato no desempenho das atividades técnicas e

operacionais dos participantes. Durante 2019 realizaram-se 18 ações de formação interna, 31 de formação

externa (30 GPP+ 1 Gabs.) e 1 autoformação, conforme representado na tabela nº22. De seguida apresentam-

se alguns indicadores relativos à formação profissional promovida por este Gabinete.

VII.4.1 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP EM AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS

(1) Participações: Total de participações realizadas pelos trabalhadores, de cada grupo/cargo/carreira (considera-se a participação do mesmo trabalhador em ações diferentes)

(2) Participantes: Total de trabalhadores que, em cada grupo/cargo/carreira, participou em pelo menos 1 ação de formação (independentemente do nº de ações em que participe).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Ações de formação Nº de ações Participações (1)

Internas 18 359

Externas 30 94

Externas (Gab. Ministeriais) 1 2

Autoformação 1 1

Total 50 456

Tabela nº 22 - Formação promovida pelo GPP

Ações de 

formação
Nº de ações Total de horas Custo Participações (1) Participantes (2)

Internas 18 2.211 h 6.744,04 € 198

121Externas 30 1.576 h 15.385,10 € 94

Total 48 3.787 h 22.130,14 € 292

Autoformação 1 3 h 0 € 1 1

Tabela nº 23 - Formação dos trabalhadores do GPP

A percentagem de trabalhadores do GPP que receberam formação foi de 62%

(121 participantes), considerando os 195 efetivos existentes a 31 de dezembro de

2019, o que representa um acesso efetivo à formação profissional.

Em 2019 foram realizadas 48 ações destinadas aos trabalhadores do GPP, das

quais 37,5% correspondem a ações internas e 62,5% a ações externas.

Houve ainda um trabalhador, que por iniciativa individual e para melhoria da sua

qualificação, participou numa ação de formação (autoformação).
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Participaram 121 trabalhadores do GPP, correspondendo a um total de 292 participações em formação,

o que representa uma média estimada de 2 participações por trabalhador em ações de formação,

perfazendo 3.787 horas de formação interna e externa, com um custo global de 22.130,14 €.

De acordo com a tabela abaixo verifica-se que a atividade formativa abrangeu 61% de técnicos

superiores, 15,4% de dirigentes intermédios do 2º grau, 11% de assistentes técnicos, 6,2% de dirigentes

intermédios do 1º grau, 3,7% de informáticos, 2,4% de dirigentes superiores do 2º grau e 0,3% de

assistentes operacionais.

VII.4.1 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP EM AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS (continuação)

Grupo/cargo/carreira
Participações 

(1)

Participantes 

(2)

% de atividade  

formativa

Dirigente Superior de 1.º grau 0 0 0

Dirigente Superior de 2.º grau 7 1 2,4%

Dirigente Intermédio de 1.º grau 18 8 6,2%

Dirigente Intermédio de 2.º grau 45 14 15,4%

Técnico Superior 178 75 61,0%

Assistente Técnico, Técnico de nível 

intermédio, Pessoal administrativo
32 16 11,0%

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 1 1 0,3%

Informático 11 6 3,7%

Total 292 121 100%

(1) Participações: Total de participações realizadas pelos trabalhadores, de cada grupo/cargo/carreira (considera-se a participação do mesmo trabalhador em ações diferentes);

(2) Participantes: Total de trabalhadores que, em cada grupo/cargo/carreira, participou em pelo menos 1 ação de formação (independentemente do nº de ações em que participe).

Tabela nº 24 – Participação/participantes do GPP em ações internas e externas, por grupo/cargo/carreira

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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Gráfico nº 22 – Nº de participações de trabalhadores do GPP em ações internas e externas, 
por Direção de Serviços

Observando o número de participações em ações de formação por Direção de Serviços (DS),

conforme gráfico nº22, verifica-se que a Direção de Serviços de Programação Orçamental e de

Administração Geral e (DSPOAG), com 34%, registou a maior taxa de participação, seguida pela

Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional (DSRHDO), com

24%, e a Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC), com 18%.
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A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, organizou,

acompanhou e avaliou a realização de 18 ações de formação interna, onde se registaram 359

participações das Áreas Governativas da Agricultura e do Mar. Destas participações, 57% foram

de trabalhadores do GPP e dos Gabinetes Ministeriais (198 + 6 = 204 participações), e 43% foram

de outros serviços/organismos do MA e do MM (155 participações), conforme distribuição no

gráfico nº23. Toda a formação foi frequentada em horário laboral.

O volume total de 4.799 horas de formação traduziu-se num custo de 14.499,75 €, totalmente

financiado pelo orçamento do GPP.

As ações de formação internas realizaram-se nas instalações do GPP, com formadores externos e

oriundos da Administração Pública, bem como, de empresas privadas, que dominavam as

principais áreas de interesse (conforme diagnóstico de necessidades), nomeadamente

“Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar”, “Contratação Pública”, “Ambiente,

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, “Tecnologias de Informação e Comunicação”, entre

outras, conforme se apresenta na tabela seguinte.

VII.4.2 | FORMAÇÃO INTERNA

Gráfico nº 23 – Nº de participações dos serviços do MA e MM em ações internas do GPP
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VII.4.2 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

Tabela nº 25 - Formação interna realizada no GPP

(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Ação de formação Data
Nº horas de 

formação
Formador

Nº formandos 

por ação

Volume de 

formação

Custo

Direto

Código dos Contratos Públicos - 2.ª e 3.ª parte 4 e 5 de fevereiro 14 Prof. Fernando Batista (Estrategor) 41 574 2 238,60 €

Contratação pública e contas públicas 11, 12 e 13 de março 18 Eng.º João Rolo 25 450 720 €

SIADAP 3 Avaliadores - Operacionalização da Avaliação 26, 28 de março e 2 de abril 21 Dr.ª Sandra Neves Dias 22 462 1 162,35 €

Formação - Apresentação de "3 em linha" 1 de abril 4 Dr.ª Marta Cota (Sinase) 8 32 344,40 €

Utilizar eficazmente o Word 22 e 23 de abril 12 Sónia Baptista 16 192 360 €

Compreender melhor o Excel 7, 8 e 9 de maio 18 Sónia Baptista 22 396 720 €

Contratos de empreitadas e concessões de obras públicas 9 e 10 de maio 12 Eng.º João Rolo 31 372 480€

SIADAP 3 – avaliados (manhã) 16 maio - 9h30-12h30 3 Dr.ª Sandra Neves Dias 29 87 341 €

SIADAP 3 – avaliados (tarde) 16 maio - 14h-17h 3 Dr.ª Sandra Neves Dias 24 72 341 €

Motivação e gestão de equipas de trabalho 17, 21 e 22 maio 18 Dr.ª Graça Oliveira (eConsult) 16 288 1 771,20 €

Controlo de gestão 22, 23 e 24 maio 18 Eng.º João Rolo 18 324 720 €

Igualdade do Género - Guia de Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na AP 25 junho 6 Dr. José Martins (Key Corporate) 18 108 690 €

Comunicação Influente e Gestão de Conflitos 24, 27 e 28 junho 18 Dr.ª Graça Oliveira  (eConsult) 15 270 1771,20 €

Gestão de Informação no Outlook 4 e 5 de julho 12 Sónia Baptista 20 240 360 €

Gestão de Informação no Outlook 10 e 11 outubro 12 Sónia Baptista 16 192 480 €

Língua inglesa - Upper Intermediate 21, 23, 25, 28 e 30 outubro 25 Dr.ª Ana Paula Florindo 13 325 1000 €

Língua inglesa - Intermediate 13, 15, 20, 22 e 27 novembro 25 Dr.ª Ana Paula Florindo 15 375 1000 €

Auxílios de Estado 5 de dezembro 4 Dr.ª Miguel Moreno 10 40 0 €

243 h 359 4.799 h 14.499,75 €
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VII.4.3 | FORMAÇÃO EXTERNA

(*) Volume de formação = nº de horas de formação x nº de formandos por ação

Relativamente à formação externa, verificou-se um total de 96 participações, 94 de trabalhadores do GPP e 2 dos Gabinetes de membros do governo, correspondendo a um volume de 1576 horas de

formação, com um custo de 15.435,10 €.

As áreas temáticas frequentadas corresponderam à satisfação das necessidades de formação específica, de grande interesse para as áreas Governativas da Agricultura, do Mar e respetivos Gabinetes,

conforme apresentado na tabela seguinte.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Ação de formação Data
Nº de horas de 

formação
Formador

Nº de formandos 

por ação

Volume de 

formação

Custo

Direto

Iniciativas Legislativas de Reforma do Processo Administrativo e Tributário 08/02/2019 7 FDUL - Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF) 5 35 100

II Congresso Internacional de Contabilidade Pública 14 e 15/03/2019 14 Ordem dos Contabilistas Certificados - CICF 2 28 200

FT - Segurança e Saúde no Trabalho 15 e 23/03/2019 14 INA 1 14 140

Ambientes de Trabalho Saudáveis 28 e 29/03/2019 14 INA 1 14 140

Organização e Gestão da Emergência 29 e 30/04/2019 14 INA 1 14 140

Workshop: Um ano de jurisprudência administrativa em duas tardes 25 e 26/03/2019 8 FDUL - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 3 24 300

Legística - Preparação técnica e redação de leis e regulamentos 25 e 26/03/2019 21 INA 3 63 630

Auditoria Interna 11 e 12/04/2019 14 INA 1 14 140

Jornadas de Contratos Públicos 14 e 15/04/2019 14 ICJP - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 1 14 50

Procedimento disciplinar no direito do trabalho em funções públicas 10/05/2019 7 CEJ - Centro de Estudos Judiciários 3 21 90

Regulamento Geral de Proteção de Dados 24/05/2019 7 Ordem dos Advogados - CRL 5 35 125

Acão de Formação |NP 4552 - Sistema de Gestão da Conciliação 29 e 30/05/2019 14 Associação Portuguesa de ética Empresarial - APEE 8 112 2361,6

Autocad 2 04 e 07/06/2019 12 Key Corporate 1 12 510

Orçamentos Sensíveis ao Género 8, 9 e 12/07/2019 21 INA 2 42 420

Nova Lei da Protecao de Dados Pessoais 15,16, 17 e 18/10/2019 28 Centro de Formação em Protecao de Dados - Direct HIT, ld 8 224 1140

IX Congresso da APDEA/ESADR 2019 17/09/2019 7 Associação Portuguesa de Economia Agrária - APDEA 7 49 1291,5

Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas 07/11/2019 a 02/04/2020, 5fs e 6fs 148 Universidade Católica Portuguesa 1 148 1350

FORGEP de 25/11 a 27/03/2020, 4fs e 6fs 150 INA 3 450 4500

As novidades do Contencioso Administrativo 18/11/2019 7 ICJP - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 5 35 750

XVII Edição do Seminário de Aquacultura 29/11/2019 7 Associação Portuguesa de Aquacultores 2 14 100

Tutela urgente no contencioso administrativo 12 e 13/12/2019 14 CEJ - Centro de Estudos Judiciários 3 42 180

Pacto para a conciliação 06/02/2019 7 Presidência do Conselho de Ministros - Pavilhão do Conhecimento 4 28 0

Orçamento do Estado 2019 e Aprofundamento das mais recentes alterações fiscais 29/01/2019 8 Ordem dos Contabilistas Certificados - CICF 1 8 0

Tabela nº 26 - Formação externa
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VII.4.3 | FORMAÇÃO EXTERNA (continuação)

(*) Volume de formação = nº de horas de formação x nº de formandos por ação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Ação de formação Data
Nº de horas de 

formação
Formador

Nº de formandos 

por ação

Volume de 

formação

Custo

Direto

Direito da Proteção de Dados - A implementação do RGPD: Um ano depois 30/05/2019 7 Centro de Investigação de Direito Privado - FDUL 1 7 0

6ª Edição do AGROIN´19 10/04/2019 7 IFE - Empresa certificada pela DGERT 5 35 0

Temas de Direito Administrativo 08/04, 27/05 e 03/06/2019 21 CEJ - Centro de Estudos Judiciários 1 21 0

A ADSE e a sua relação com as Entidades Empregadoras: regimes de benefícios 19/11/2019 3 ADSE - Instituto Público de Gestão Participada 2 6 0

A Agricultura num Mundo em Mudança 19/02/2019 4 CAP - Confederação de Agricultores de Portugal 1 4 0

Workshop sobre contração pública eletrónica 08/02/2019 3 IMPIC / DG Grow / Comissão Europeia 11 33 0

Forúm: "O Gestor do Contrato Público" 22/05/2019 3 Secretaria-Geral da Economia 3 9 0

ICOP - 14ª Conferência Intern. de Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas 20, 21 e 22/11/2019 21 GFA - www.gfa.co.at - Hamburg, Alemanha 1 21 777

626 h 96 1576 h 15.435,10€

Tabela nº 26 - Formação externa (continuação)

Destaca-se ainda que, houve formação realizada a “custo zero” e organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que se desenvolveu no âmbito da preparação para a Presidência Portuguesa do

Conselho da UE 2021 e que tem decorrido desde dezembro de 2018.

Nessa conformidade, tiveram já formação específica dezenas de funcionários de todo o Ministério, distribuídos em função dos grupos alvo e das funções que desempenharão, no quadro das equipas

constituídas para assegurar a Presidência dos muitos Grupos de trabalho do Conselho da União Europeia, que serão da responsabilidade do GPP (MA e MM);

Assim, e de acordo com o calendário do MNE de formação para a Presidência, foram abrangidos por diferentes formações conforme tabela nº27, até ao momento, 26 funcionários do GPP (houve 26

participantes e 45 participações).

Tabela nº 27 - Formação organizada pelo MNE

Ação de formação Data Local Nº de participantes do GPP

6 sessões sobre “ Awareness raising on EU presidency” 21, 22, 25, 26 março Lisboa 7

6 Sessões sobre “O papel do Conselho (incluindo regras de procedimento) e da Presidência; o Secretariado Geral do Conselho” 2, 3, 10,11 de abril Lisboa 5

6 formações sobre” Shifting power institutions in Brussels, EU working culture, challenges and opportunities for EU rotating presidencies” 15/16 e 17/18 de abril, 6/7 , 8/9 , 13/14  e 15/16 de Maio Lisboa 7

6 sessões sobre “Preparing for Working Parties, Coreper and Council and working with other institutions” 4.5.8 e 9 Julho Lisboa 10

CENAD-Negotiation and chairing* (2 grupos de 30)- cada formação 2 dias e meio - para chairs GTs 25-29 Novembro Lisboa 4

SGC para peritos e back office (grupos de 60 09 de dezembro Lisboa
12

SGC para peritos e back office (grupos de 60) 10 de dezembro Lisboa

629 h 45
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VII.4.4 | PRINCIPAIS RESULTADOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tabela nº 28 - Resumo da formação profissional

No final do ano apurou-se um volume de formação de 6.378 horas, resultante da realização de 50 ações,

18 internas realizadas nas instalações do GPP, 31 externas (30 GPP e 1 Gabinetes) e uma autoformação,

onde se registaram um total de 456 participações dos trabalhadores do GPP, dos Gabinetes Ministeriais

e Serviços do MA e MM (não foram incluídas as ações de formação realizadas no MNE).

No reforço das competências destes trabalhadores, correspondeu uma despesa global de 29.934,85 €,

cerca de 65,65€ por formando/participação.

Ações Nº de  Ações
Total de 

Participações

Volume de 

Formação
Custos €

Internas 18 359 4 799 h 14.499,75 €

Externas

(GPP + Gabinetes)
31 96 1 576 h 15.435,10 €

Autoformação 1 1 3h 0 €

Total 50 456 6 378 h 29.934,85 €

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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VII.5 | EFICÁCIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Na sequencia da publicação do Decreto-Lei n.º 86-A/2016 de 29 de dezembro, reforçado pela promulgação da Lei n.º 82/2019, de 2 de setembro, bem como no âmbito de boas praticas previstas em

referencias da Qualidade (NP EN ISO 9001:2015), compete ao Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral “…Propor, desenvolver e coordenar a política de formação e aperfeiçoamento

profissional dos trabalhadores do GPP e dos serviços a que presta apoio, bem como dos restantes serviços do MA / MM…”.

Assim, e com o objetivo de avaliar a eficácia da formação profissional ministrada pelo GPP, a qual tem proporcionados benefícios na execução do trabalho e no desempenho dos trabalhadores dos diversos

serviços e organismos das Áreas Governativas da “Agricultura” e “Mar”, foi realizado um exercício piloto de aferição da eficácia da Formação Profissional ministrada pelo Gabinete.

Este inquérito, direcionado ao corpo Dirigente, pretendeu avaliar as questões mais importantes, no âmbito do processo da Formação Profissional dos trabalhadores, para análise e avaliação da eficácia da

formação no sentido de:

• Avaliar a satisfação dos trabalhadores em relação da formação que lhes é proporcionada; 

• Perceber a atribuição de importância conferida pelos trabalhadores aos conteúdos formativos; 

• Perceber se ocorre transferência daquilo que foi aprendido em contexto formação para o contexto laboral; 

• Perceber os aspetos que devem ser melhorados no âmbito da formação profissional ministrada pelo GPP; 

VII.5.1 | ENQUADRAMENTO

VII.5.2 | INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

Dos 19 organismos a quem foi enviado o inquérito, houve 70% de respostas válidas (responderam 14 organismos – AGMAR_2020; DGAV; DGPM; DGRM; EMEPC; IFAP, IP; INIAV, IP; IPMA, IP; IVDP, IP;

DRAP_Norte; DRAP_Centro; DRAP_LVT; DRAP_Alentejo e DRAP_Algarve.

Das questões efetuadas no inquérito, e que se transcrevem na página seguinte, foi solicitado aos respetivos Dirigentes que respondessem, considerando uma escala de aferição com cinco diferenciadores

(números e semânticos), entre o “discordo totalmente” - (1) e “concordo totalmente” - (5), bem como uma questão de resposta aberta onde se pedia o registo de sugestões de melhoria.
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VII.5.2 | INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

As questões foram operacionalizadas da seguinte forma:

Q1. “A oferta formativa proporcionada pelo GPP correspondeu às minhas expectativas enquanto dirigente/chefia”;

Q2. “A oferta formativa proporcionada pelo GPP foi importante na melhoria do desempenho dos trabalhadores da minha Unidade Orgânica”;

Q3. “Os conteúdos programáticos são adequados às necessidades atuais dos trabalhadores da minha Unidade Orgânica”;

Q4. “Após frequência nas ações de formação profissional disponibilizadas pelo GPP os trabalhadores dão feedback positivo sobre aquilo que aprenderam”;

Q5. “A formação profissional ministrada pelo GPP melhorou o desempenho dos trabalhadores da minha Unidade Orgânica”;

Q6. “De uma maneira geral a formação profissional ministrada pelo GPP é fundamental para a eficácia das tarefas realizadas pelos trabalhadores da minha Unidade Orgânica”:

Q7. “Por favor, registe aqui as suas sugestões de melhoria” – questão livre

VII.5.3 | RESPOSTAS AO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

Importa referir que a média das respostas dos serviços às seis questões fechadas, foi de 3,22, o que significa uma avaliação suficiente. No entanto destaca-se que, relativamente à questão nº 6, onde se verifica o

valor mais elevado no nível de satisfação (, de uma maneira geral todos os organismos consideraram que a formação ministrada pelo GPP é fundamental para a eficácia das tarefas realizadas pelos trabalhadores.

As resposta às primeiras seis questões do inquérito apresentaram os valores médios que se apresentam no gráfico nº24, na página seguinte.
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VII.5.3 | RESPOSTAS AO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

3,14

3,11

3,08

3,39

3,19

3,42

A oferta formativa proporcionada pelo GPP correspondeu
às minhas expectativas enquanto dirigente/chefia.

A oferta formativa proporcionada pelo GPP foi importante
na melhoria do desempenho dos trabalhadores da minha

Unidade Orgânica.

Os conteúdos programáticos são adequados às
necessidades actuais dos trabalhadores da minha Unidade

Orgânica.

Após frequência nas ações de formação profissional
disponibilizadas pelo GPP os trabalhadores dão feedback

positivo sobre aquilo que aprenderam.

A formação profissional ministrada pelo GPP melhou o
desempenho dos trabalhadores da minha Unidade

Orgânica.

De uma maneira geral a formação profissional ministrada
pelo GPP é fundamental para a eficácia das tarefas
realizadas pelos trabalhadores da minha Unidade…

Gráfico nº 24 - Valores médios das respostas do inquérito de avaliação da eficácia da formação
As respostas à questão nº 7 (sugestões de melhoria) invocadas pelos organismos focaram-se: 

• na divulgação do Plano de Formação;

• no tipo de oferta formativa;

• no aumento do número  de ações de formação;

• no número reduzido de vagas para cada organismo;

• na maior diversificação dos temas das ações de formação:

• na distribuição da formação por mais dias na semana;

• na descentralização dos locais de formação;

• no aumento do número  de ações de formação.

As respostas a esta questão aberta, mostram-nos algumas sugestões dos organismos no sentido

de melhoria do nosso processo formativo, conforme detalhe apresentado na tabela da página

seguinte.
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VII.5.3 | RESPOSTAS AO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

Ações de formação durante mais semanas
e não tudo na mesma semana.

O número de vagas é muito reduzido, impossibilitando,
muitas vezes, a frequência das ações de formação.

Maior oferta e mais
diversificada

Desconheço totalmente a formação do GPP Não foi dada formação

Sugiro que seja revista a forma de divulgação das
ações de formação e o seu calendário, fazendo
com que a informação chegue a todos os
dirigentes e que, por entidade, seja criada uma
lista de divulgação mais alargada (que inclua
todos os dirigentes) por forma a garantir a
divulgação da oferta formativa do GPP.

Ministrar mais cursos, diversificar a oferta da formação
mais relacionada para outras Unidades Orgânicas, como
por exemplo: Corell Draw, Auto Cad, Fotoshop,
ferramentas multimédia, Construção e manutenção de
paginas na net, PowerPoint, sites, etc. Reforçar igualmente
a componente de formação em Línguas (Inglês/Francês) e
nas relações públicas, protocolo, e o sempre atual Word e
Excel (iniciação/avançado).

Dado que todas as ações de formação são
benéficas para o aumento de
produtividade dos Dirigentes e dos
Trabalhadores, na minha opinião, o
número de ações de formação profissional
a ministrar pelo GPP deveriam ser muito
superiores.

Sugere-se a manutenção das vossas formações.
Parece-nos relevante que o GPP assegurasse a 
formação obrigatória inicial e contínua, para 
Dirigentes.
Formação em certificação da qualidade, Higiene e 
Segurança, bem como formação em Recursos 
Humanos, em TICs. e financeira.

Necessidade de Formação em Corell Draw,
PowerPoint, Photoshop, criação de sites,
manutenção de páginas na net, sites.

- Deveria haver um leque mais diversificado de ações de formação;  
- Alguns formadores deveriam ser mais especialistas nas ações de 
formação que dão

Não tive nem na minha unidade 
qualquer formação dada pelo GPP

A formação de que houve conhecimento não se 
ajustava às necessidades das tarefas a desenvolver 
no dia-a-dia

Descentralização da formação profissional pela região Centro,
neste particular, de forma a tornar aquela formação mais
eficaz e mais próxima das pessoas e dos seus locais de
trabalho.

Publicitar atempadamente as ações de formação previstas.
Neste particular, importa sublinhar que, até à presente data,
nenhum funcionário da U.O que dirijo frequentou qualquer
formação ministrada pelo GPP.

Os trabalhadores desta unidade 
orgânica não tiverem acesso a esta 
formação.

As ações formativas ministradas pelo
GPP, por razões várias, não têm
chegado aos técnicos,
administrativos e chefia desta UO.

Tabela nº 29 – Respostas dos organismos à questão nº 7

VII.5.4 | CONCLUSÕES SOBRE A EFICÁCIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Cientes de que a aposta na formação profissional, no desenvolvimento profissional e na valorização pessoal dos trabalhadores é a chave de sucesso de qualquer organização, os responsáveis pela

formação mais uma vez tentaram responder às solicitações dos serviços, tendo em conta as suas competências e disponibilidades.

Com o presente exercício, o GPP pretendeu, perceber se a formação profissional que tem vindo a ser proporcionada aos trabalhadores das Áreas Governativas da Agricultura e do Mar tem sido eficaz, de

maneira a fomentar a motivação dos mesmos e aumentar as suas competências técnicas e comportamentais.

O resultado do inquérito é indicador das correções ou ajustamentos necessários para a constante melhoria do processo de formativo.
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VIII | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA | GPP - 2019

As medidas de modernização e simplificação administrativa implementadas pelo GPP, de acordo com o n.º 1 do artigo 1.º e artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (republicado pelo Decreto-Lei

n.º 73/2014, de 13 de maio), enquadraram-se nos âmbitos da simplificação de procedimentos e inovações tecnológicas, nomeadamente:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

 Normas de controlo interno 

 Procedeu-se ao incremento de conteúdos informacionais, no “Manual de gestão“ disponível

na intranet do GPP, acessível a todos os elementos da organização:

MP30_PR04 – Gerir a frota automóvel do GPP e dos Gabinetes dos membros do Governo:

- Regulamento do Uso de Veículos;

- Procedimento de contratação de reparação de veículos.

 Foi disponibilizado na Intranet o Manual para utilizadores – Gesquar;

 Foi elaborado e encontra-se para aprovação um conjunto FAQ - frequently asked questions

em sede de SIADAP_1.

 Medidas no âmbito das TIC

 Adequação das orientações técnicas em matéria de arquitetura de segurança das redes e

sistemas de informação relativos a dados pessoais, previstas na RCM N.º 41/2018, tendo sido

assegurada a configuração dos records necessários para validação e autenticação do domínio

GPP, no que respeita ao envio e receção de emails, reforçando deste modo a integridade das

zonas Domain Name System (DNS) onde se encontra inserido o sistema e o ecossistema

envolvente, recorrendo às boas práticas de DNSSec e de configuração do sistema de Correio

Eletrónico: Sender Policy Framework (SFP), DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Domain-

based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC);

 Aquisição, instalação e configuração de infraestrutura física e licenciamento de software

Windows Server 2019 para alojamento do novo sistema de gestão documental e processual –

Edoclink;

 Reformulação na arquitetura de rede de LAN (Local Area Network - Rede de área local);

 Distribuição, implementação de uma rede sem fios (Wi-Fi), assim como implementação de

funcionalidade avançadas de controlo de acessos e gestão analítica aplicacional

Imagem Pixabay
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VIII | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA | GPP – 2019 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

 Medidas no âmbito das TIC (continuação)

 Migração da versão atual [R77.30] do cluster de Firewall 5400, para a versão mais atualizada

[R80.20], em virtude da informação oficializada pelo fabricante para o fim do suporte da

versão R77.30, em setembro do presente ano;

 Implementação de segmentação da rede interna (GPP e PDR2020), como estratégia de

segurança dos dados contra ataques cibernéticos, assegurando: reforço de proteção dos

servidores e aplicações criticas; Simplificação da gestão da rede, incluindo eventos e

respostas a incidentes; Cumprimentos com as recomendações técnicas de segurança;

 Instalação e configuração de novos servidores para disponibilizar o serviço de DNS publico

(primário e secundário) para os organismos tutelados pelo MAFDR e MM, tendo como

principal objetivo: resolver problemas identificados de segurança; uniformizar dos ambientes

de DNS e utilizar as últimas versões do sistema operativo Debia GNU/Linux e do Bind9;

Analisar e eliminar registos antigos; etc.

 Implementação rede Wi-Fi na sala de formação para 25 formandos;

 Levantamento das especificações técnicas para procedimento aquisitivo de rede passivo;

 Aquisição de equipamento de vídeo para transmissão para a internet, através de programas

como o Skype ou plataformas para streaming: YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv,

Periscope e muitos mais.

 Foram implementadas melhorias na solução informática de suporte à operacionalização dos

instrumentos de gestão - GesQUAR e sugerido mais um conjunto de melhorias a

implementar.

Imagem Pixabay



79

IX | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA | 2017 - 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

No âmbito das suas atribuições (alínea e) do n.º 3 do art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º

2/2014, de 9 de abril), ao GPP compete, em matéria de modernização administrativa, -

“…programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação profissional, a

inovação, as tecnologias de informação e comunicação, bem como a modernização administrativa

e a política de qualidade, no âmbito do ex-MAM, sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a

outros serviços, e assegurar a articulação com os organismos com competências interministeriais

nestas áreas…”.

Na prossecução de tais atribuições, o GPP iniciou, em 2015, com os serviços e organismos do

então ex-Ministério da Agricultura e do Mar, uma estratégia conjunta para potenciar sinergias

entre os serviços e promover a partilha de boas práticas, com vista a desenvolver iniciativas

relacionadas com diferentes áreas de Modernização e Simplificação Administrativa.

Tal estratégia implica, também, a elaboração anual de um relatório periódico das medidas

implementadas de modernização administrativa, por forma a obter-se o diagnóstico do estado da

arte nos serviços, conforme previsto na Lei.

Apresenta-se, pois, neste documento (Anexos 5 e 6), o Relatório Anual de Avaliação das Medidas

de Modernização Administrativa, referente aos anos 2017 e 2018, relativo à execução da

atividade levada a cabo naquele biénio 2017-2018, nos termos e ao abrigo do º 1 do artigo 42.º

do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, no que concerne à actual Área Governativa Agricultura

e Área Governativa Mar.

A metodologia de suporte para a elaboração do presente relatório, foi a recolhida de informação

junto dos serviços e organismos daquelas duas área de governação, mediante aplicação de um

inquérito. Os resultados detalhados serão apresentados em anexo a este relatório.
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X | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Conforme plasmado na RCM n.º 47/2010, de 8.06, bem como no nº 2 do art.7º do Lei n.º 95/2015 de 17.08, as entidades públicas, neste caso em concreto da Administração Central do Estado, devem “…incluir no

respetivo relatório de Atividades uma secção especificamente dedicada à informação sintética sobre as iniciativas de publicidade institucional, nos termos definidos na regulamentação aplicável…”. Assim, e ainda

no âmbito dos diplomas supra citados o conceito, o de Publicidade Institucional do Estado é entendido pelo legislador como “…campanhas, ações informativas e publicitárias e quaisquer outras formas de

comunicação realizadas pelas entidades referidas no artigo anterior, divulgadas a uma pluralidade de destinatários indeterminados, com o objetivo direto ou indireto de promover iniciativas ou de difundir uma

mensagem relacionada com os seus fins, atribuições ou missões de serviço público, mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários..”.

Neste sentido, cumpre informar que em 2019 o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral não desenvolveu iniciativas de publicidade institucional do Estado, nos termos definidos na

regulamentação aplicável - RCM n.º 47/2010, de 8.06, e da Lei n.º 95/2015 de 17.08 (nº 2 art.7º), conforme fizemos referencia.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

XI | PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

No âmbito do n.º 5 do artigo 113º-A do DL n.º 280/2007, de 7.08, na sua redação atual, as obrigações previstas no âmbito da Execução do Programa de Gestão do Património Imobiliário, devem ser

consideradas na fixação dos objetivos regulados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, e na avaliação do respetivo cumprimento. Assim, foram inscritos em sede de QUAR_2019 o indicador “Ind20 - Prazo

de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM” e, ao nível do Plano de Atividades 2019, o objetivo operacional “OP 72: Promover a coerência da

informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)”, cumprindo-se, assim, o previsto naquele articulado legal e de acordo com as execuções dos

mesmos, em anexo.

A este propósito, importa clarificar o seguinte:

1. Competências da DGP:

 Conforme legalmente definido, compete à DGP o acompanhamento, o controlo, a prestação e a atualização da informação sobre o inventário dos imóveis do Estado, bem como a certificação dos

dados inseridos no Sistema de Informação dos Imóveis do Estado - SIIE;
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XI | PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO (continuação)

 Atento à lei orgânica do GPP, verifica-se que uma das atribuições desse Gabinete compreende assegurar a coordenação e a gestão do património imobiliário afeto ao Ministério da Agricultura e ao

Ministério do Mar, pelo que as funções supracitadas englobam as referidas duas áreas governativas;

2. Tarefas no âmbito do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPI):

 Para a determinação do universo de imóveis das duas áreas governativas, esta DGP utiliza, enquanto suporte técnico, as listagens consolidadas do PGPI;

 Para obter o máximo de rigor técnico na informação a divulgar à Direção Geral do Tesouro e Finanças e no âmbito das competências a si cometidas, a UGP solicita aos organismos tutelados o

fornecimento de dados para o efeito:

o Assim no âmbito do referido PGPI, e de acordo com o estabelecido no art.º 113.º-A, do D.L. n.º 280/2007, de 7 de agosto (aditado pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro), a UGP desenvolve

anualmente (primeiro trimestre do ano) uma consulta a todos os organismos tutelados pelas duas áreas governativas elencadas anteriormente, pretendendo-se assim apurar os dados a que se

refere o artigo supramencionado;

o Rececionados os dados solicitados e após a verificação dos mesmos, cabe à UGP a sua validação, sistematização, agregação e compilação que culmina no preenchimento do Modelo Matriz, de

seguida remetido à DGTF;

o Em paralelo e para efeitos de controlo da informação que nos é remetida, a DGP cruza a mesma com as bases de dados construídas com o histórico dos anos anteriores, permitindo-se assim verificar

criticamente o desenvolvimento do PGPI ao longo de um período temporal mais amplo, do que somente os últimos 12 meses;

o Confrontamos igualmente os dados suprarreferidos com a informação disponível no âmbito do SIIE, ou em qualquer outra base de consulta em termos registais, matriciais ou prediais, por forma a

obter uma caracterização global dos imóveis.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019
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XII | AVALIAÇÃO FINAL

 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados

A expressão qualitativa e quantitativa da avaliação do ciclo de gestão de 2019 do Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral, resulta do grau de concretização do respetivo Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR), conforme plasmado no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, relativamente ao qual este Gabinete apurou um resultado final /

Grau de Concretização quantitativo de 119,13%, verificando-se um desvio global positivo de +19,13% face à concretização plena (TR = 100%).

 Os objetivos considerados como mais relevantes, para efeitos do nº 1 do art.º 18º da Lei 66-B/2007, de 28.12, na sua redação atual, foram os objetivos OP1, OP2, OP4, OP5 e OP6 e de todos os objetivos

superados, os objetivos OP2_R, OP3, OP7, OP8 e OP9 (56%) atingiram um grau de concretização acima do Valor Crítico ou “patamar de excelência” proposto pelo Conselho Coordenador da Avaliação de

Serviços (CCAS), com uma Taxa de Realização ≥125%.

 No âmbito dos vinte e nove indicadores de desempenho, registados naquele instrumento de gestão (QUAR_2019), constata-se que vinte e dois indicadores superaram as correspondentes metas planeadas

e destes, dezoito (Ind3, Ind5, Ind6, Ind7, Ind8, Ind9, Ind13, Ind17, Ind18, Ind19, Ind21, Ind23, Ind24, Ind25, Ind26, Ind27, Ind28 e Ind29) atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar de

excelência), o que representa 56% de indicadores com desvio≥25%, face ao total de indicadores. Os restantes sete indicadores apresentaram um resultado em conformidade com as metas delineadas (Taxa

Realização=100%) e não se registaram indicadores não atingidos.

 O presente Relatório de Atividades e Autoavaliação evidencia o cumprimento das metas planeadas na operacionalização das diretrizes decorrentes da aprovação da LOE_2019 - artigos 16º e 25º da Lei nº

71/2018, de 31 de dezembro, nomeadamente no âmbito do art.º 16, com a superação do indicador de desempenho “Ind15. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização

remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho), após a tomada de conhecimento por parte dos trabalhadores, da homologação da avaliação atribuída”, (TR=113%),

associado ao objetivo operacional “OP6. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE”, (TR=113%) e no âmbito do artigo 25.º, com a superação dos indicadores

de desempenho “Ind.25 Nº de ações de formação/sensibilização para dirigentes e trabalhadores, no domínio da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar” (TR=275%), “Ind.26 Nº de protocolos

criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis” (TR=175%), “Ind.27 Prazo para entrada em funcionamento pleno de um refeitório com vista a

facilitar o acesso a refeições no local de trabalho (M=30.06.2019; VC=31.01.2019)” (TR=130%), “Ind.28 Nº de iniciativas/rastreios organizadas no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos

trabalhadores” (TR=313%) e concretização plena do indicador “Ind.29 N.º de atividades com impacto na redução de stress laboral [yoga, ginástica laboral de micromovimentos, massagens, etc]” (TR=125%),

todos associados ao objetivo operacional “OP9: Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE ”, (TR=204%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

http://www.ccas.min-financas.pt/
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ANEXOS

ANEXO 1 – Execução do QUAR_2019 do GPP; 

ANEXO 2 – Execução do Plano de Atividade 2019 do GPP; 

ANEXO 3 – Relatório dos resultados do inquérito – Consulta Externa 2019; 

ANEXO 4 – Relatório SIADAP1 - Análise Comparada 2017-2018;

ANEXO 5 – Relatório Avaliação Modernização Administrativa 2017-2018 | MA;

ANEXO 6 – Relatório Avaliação Modernização Administrativa 2017-2018 | MM;

ANEXO 7  – Balanço Social 2019 do GPP.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2019

XII | AVALIAÇÃO FINAL (continuação)

 Menção de proposta pelo Dirigente Máximo do GPP como resultado da autoavaliação

Conforme plasmado no nº 3 do artigo 18º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, compete ao Dirigente Máximo propor, como resultado da autoavaliação, a menção respeitante a avaliação final do

Serviço. Assim, e face ao conteúdo exposto neste relatório, bem como no ponto anterior, e considerando o estipulado na alínea a) do n.º 1 artigo 18.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação

atual, verifica-se que a avaliação final do desempenho deste Gabinete proposta, em sede de autoavaliação, implica a seguinte menção: “Desempenho Bom”.

Imagem Pixabay
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Data:

Versão: QUAR_V2

Meta
Grau de 

concretização

100% 120%

100% 135%

100% 123%

PESO: 30%

Peso: 35%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind1
Nº de cenários com o impacte de 

possíveis decisões de políticas
n.d. n.d. n.d. 8 2 13 50% DSPP; DSE

Somatório anual do n.º de 

cenários com  impacte de 

possíveis decisões de 

políticas

11 117% Superou 17%

Ind2

Nº de Relatórios relativos a 

Diagnósticos, incluindo Fact Sheet 

Setoriais, Análises SWOT, 

Identificação de Necessidades e 

outros elementos estruturantes do 

Plano Estratégico da PAC

n.d. n.d. n.d. 29 5 43 50% DSPP; DSC; DSE

Somatório anual do n.º de 

relatórios … outros 

elementos estruturantes do 

Plano Estratégico da PAC

31 100% Atingiu 0%

108%

Peso: 35%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind3

Nº de estudos, pareceres, relatórios 

e notas de análise técnica sobre os 

sectores e de propostas de políticas 

públicas de apoio a desenvolver no 

atual quadro comunitário

261 294 315 220 10 288 25%
DSPP; DSC; 

DSAERI; DSJC

Somatório anual do n.º de 

estudos, pareceres, 

relatórios e análises sobre 

os sectores e de propostas 

de políticas de apoio

377 158% Superou 58%

Ind4
Nº de instrumentos de 

monitorização e avaliação
42 34 25 19 5 30 25% DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de 

instrumentos de 

monitorização e avaliação

17 100% Atingiu 0%

Ind5

N.º de participações asseguradas 

em reuniões no âmbito do processo 

de decisão política comunitário, 

incluindo a PAC_pós_2020

n.d. n.d. 29 61 5 83 25%
DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

decisão políitica comunitária

85 128% Superou 28%

Ind6
N.º de notas/pareceres no âmbito 

da internacionalização
n.d. n.d. n.d. 5 2 9 25% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

estudos, pareceres, 

relatórios e análises sobre 

os sectores

11 140% Superou 40%

132%

Peso: 30%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind7

N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO17 e 

PO18 

10 14 24 20 2 24 35% DSPOAG

Somatório anual do nº de 

reports sobre a execução 

dos Programas Orçamentais

24 125% Superou 25%

Ind8

N.º de reportes elaborados sobre 

indicadores de RH do MAFDR e MM, 

remetidos para publicação na 

página electrónica do GPP

n.d. 4 4 3 1 5 30% DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

iniciativas de divulgação de 

indicadores de RH

3 100% Atingiu 0%

Ind9
Prazo Médio de Pagamentos a 

Fornecedores (PMP)
n.d. n.d. n.d. 45 15 20 35% DSPOAG

Prevista no Despacho MFA 

n.º 9870/2009, de 13 de 

abril de 2009

8 137% Superou 37%

122%

PESO: 60%

Peso: 25%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind10

Nº de processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

(procedimentos concluídos)

6 6 11 8 2 11 35% DSPOAG 

Somatório anual no n.º de 

processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

8 100% Atingiu 0%

Ind11

Percentagem (Tx) de procedimentos 

regulamentares com observância da 

tramitação prevista no CPA

n.d. n.d. n.d. 50% 10% 100% 35% DSJC

Tx = (% do número de 

procedimentos que 

observaram a tramitação 

prevista no CPA/n.º total de 

procedimentos)

75% 113% Superou 13%

Ind12

Percentagem (Tx) de pareceres 

jurídicos, em impugnções 

administrativas, concluídos no prazo 

de 15 dias úteis

n.d. n.d. 86% 80% 10% 100% 30% DSJC

Tx = (n.º de pareceres 

concluídos em tempo/n.º 

total de pareceres)

71% 100% Atingiu 0%

104%

EFICÁCIA

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

Indicadores

Taxa de Realização do OP1

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas

Indicadores

"...apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas das áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação 

no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados naquelas áreas..."

Objetivos Estratégicos (OE) 

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de gestão, do programa 

orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração

Objetivos Operacionais (OP)

15 de setembro de 2019

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço|Organismo:

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)

Missão:

Indicadores

Taxa de Realização do OP4

Taxa de Realização do OP2

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e MM e controlo de pagamentos em atraso

Indicadores

Taxa de Realização do OP3

EFICIÊNCIA

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar
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Peso: 25%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind13

Nº de procedimentos 

documentados e aprovados, a 

publicar no "Manual de Gestão" - 

INTRANET

n.d. 3 4 2 1 4 50%
DSRHDO; 

DSPOAG

Somatório anual do n.º  

procedimentos documentados e 

aprovados, a publicar no 

"Manual de Gestão" - INTRANET

5 143% Superou 43%

Ind14

Nº de relatórios de monitorização 

no âmbito da redução com o 

consumo de papel de impressão 

(RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018 )

n.d. n.d. n.d. 3 0 4 50% DSCI

Somatório anual do nº de 

relatórios de monitorização 

no âmbito do consumo de 

papel de impressão 

3 100% Atingiu 0%

121%

Peso: 50%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind15

Percentagem de trabalhadores com 

processamento da valorização 

remuneratória no mês seguinte ao 

termo do seu processo de avaliação 

de desempenho ), após a tomada de 

conhecimento por parte dos 

trabalhadores, da homologação da 

avaliação atribuída

n.d. n.d. n.d. 90% 0% 100% 100% Todas UO

N.º de trabalhadores com 

acréscimo no mês seguinte / 

N.º total de trabalhadores 

com valorização no 

ano)/100).

95% 113% Superou 13%

113%

Peso: 10%

Peso: 50%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind16
Nº de iniciativas/eventos públicos 

com participação institucional
6 5 62 48 5 60 25%

DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI; DSCI

Somatório anual 

iniciativas/eventos públicos
55 115% Superou 15%

Ind17
Nº de edições da revista Cultivar 

divulgadas 
4 2 5 3 0 4 25% DSCI

Somatório anual do n.º de 

publicações da revista 

Cultivar divulgadas

4 133% Superou 33%

Ind18

Nº de conteúdos temáticos 

produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; 

Desperdício Alimentar; 

PAC_pós_2020; Orientações 

Técnicas)

n.d. n.d. 189 191 20 250 25%
DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI; DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

276 136% Superou 36%

Ind19

Nº de conteúdos regulares 

produzidos

(QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções 

Públicas; SIMA)

n.d. n.d. 72 68 10 90 25%
DSE; DSAERI;

DSCI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos não temáticos 

produzidos

90 125% Superou 25%

127%

Peso: 30%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind20

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito 

do programa das avaliações dos 

imóveis dependentes do MAFDR e 

MM

n.d. n.d. 84 88 0 73 20% DSPOAG

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

88 100% Atingiu 0%

Ind21

Nº de reuniões de coordenação/ 

sessões de esclarecimento com os 

serviços do MAFDR e MM

16 17 6 19 2 26 20%
DSE; DSRHDO; 

DSCI; DSPOAG

Somatório anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os 

serviços do MAFDR e MM

30 138% Superou 38%

Ind22

Percentagem de serviços MAFDR e 

MM (∑=20 serviços) que participam 

nas ações de formação promovidas 

pelo GPP

100% 90% 95% 80% 10% 100% 20% DSRHDO

tx = (nº de serviços que 

participam nas ações/ nº 

total de serviços)*100

80% 100% Atingiu 0%

Ind23

Nº de reuniões/painéis consultivas 

com 

parceiros/associações/empresas do 

sector

4 9 9 17 5 28 20%
DSC; DSPP; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

reuniões consultivas com os 

parceiros do sector

31 133% Superou 33%

Ind24

Nº de propostas, reuniões setoriais 

a efetuar no âmbita da preparação 

da presidencia de PT da UE 

n.d. n.d. n.d. 4 1 6 20% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

propostas, reuniões 

setoriais a efetuar no 

âmbita da preparação da 

presidencia de PT da UE 

11 178% Superou 78%

130%

Peso: 20%

Realizado

2016

Realizado

2017

Realizado

2018

Meta 

2019
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO

Fórmula

de Cálculo
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind25

Nº de ações de 

formação/sensibilização para 

dirigentes e trabalhadores, no 

domínio da conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar

n.d. n.d. n.d. 2 0 3 20% DSRHDO

Somatório do n.º de Nº de 

ações de 

formação/sensibilização (…)

9 275% Superou 175%

Ind26

Nº de protocólos criados com 

empresas ou organizações para que 

os trabalhadores beneficiem de 

condições mais favoráveis 

n.d. n.d. n.d. 1 0 2 20% DSRHDO

Somatório do n.º de 

protocólos criados com 

empresas ou organizações 

(…)

4 175% Superou 75%

Ind27

Prazo para entrada em 

funcionamento pleno de um 

refeitório com vista a facilitar o 

acesso a refeições no local de 

trabalho

(M=30.06.2019; VC=31.01.2019)

n.d. n.d. n.d. 180 30 30 20% DSRHDO

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

122 110% Superou 10%

Ind28

Nº de iniciativas/rastreios 

organizadas no âmbito da promoção 

da saúde e bem-estar dos 

trabalhadores

n.d. n.d. n.d. 4 0 6 20% DSRHDO

Somatório do n.º de 

iniciativas/rastreios 

organizadas no âmbito da 

promoção da saúde e bem-

estar dos trabalhadores

21 313% Superou 213%

Ind29

N.º de atividades com impacto na 

redução de stress laboral [yoga,  

ginástica laboral de 

micromovimentos, massagens, etc]

n.d. n.d. n.d. 3 1 5 20% DSRHDO

Somatório do n.º atividades 

com impacto na redução de 

stress laboral 

3 100% Atingiu 0%

194%

Indicadores

Taxa de Realização do OP6

QUALIDADE

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Indicadores

Taxa de Realização do OP7

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Indicadores

Taxa de Realização do OP5

OP6: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Indicadores

Taxa de Realização do OP8

OP9: Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores  -  art.º 25 da LOE 

Indicadores

Taxa de Realização do OP9
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OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

81%

Dias úteis 

2019 F
229

N.º de 

efectivos 

planeados 

(Mapa de 

Pessoal)

UERHP Pontuação Planeada

N.º de efectivos a 

31.dez

(Balanço Social)

UERHE Pontuação Executada

4 916 80 4 916 80 100% 100%

27 6183 432 25 5628 400 93% 91%

110 25190 1320 97 20889 1164 88% 83%

9 2061 108 7 1552 84 78% 75%

1 229 9 1 223 9 100% 97%

9 2061 72 7 1572 56 78% 76%

61 13969 488 58 11773,5 464 95% 84%

13 2977 65 10 1915 50 77% 64%

Total 234 53 586 2 574 209 44 469 2 307 90% 83%

Corrigido Disponível
Execução

(30.jun.2019)
Execução 

(31.dez.2019)

Desvio 

Executado / 

Disponível

(31.12.2019)

Taxa de 

Execução

(face ao 

planeado)

Taxa de 

Execução

(face ao 

corrigido)

Taxa de 

Execução

(face ao 

disponível)

13 337 293,00  12 206 508,00  4 588 944,65  10 635 776,96  1 570 731,04  70% 80% 87%

7 811 136,00  7 632 576,00  3 729 535,66  7 529 076,50  103 499,50  96% 96% 99%

4 422 428,00  3 782 704,00  600 066,29  2 480 792,50  1 301 911,50  67% 56% 66%

4 000,00  4 000,00  256,00  499,72  3 500,28  12% 12% 12%

385 424,00  308 618,00  148 250,00  299 750,00  8 868,00  79% 78% 97%

250 528,00  17 415,00  5 307,78  11 226,58  6 188,42  4% 4% 64%

463 777,00  461 195,00  105 528,92  314 431,66  146 763,34  10% 68% 68%

4 500 000,00  3 939 450,00  437 500,00  3 939 450,00  0,00  88% 88% 100%

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0% 0% 0%

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0% 0% 0%

137 476,00  89 976,00  0,00  89 976,00  0,00  24% 65% 100%

4 362 524,00  3 849 474,00  437 500,00  3 849 474,00  0,00  93% 88% 100%

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0% #DIV/0! #DIV/0!

           17 837 293,00 €           16 145 958,00 €          5 026 444,65 €                           14 575 226,96 €         1 570 731,04 € 53% 82% 90%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de enquadramento

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no 

quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos 

de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial e dos 

serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das 

políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12
Peso dos parâmetros 

na avaliação final

Peso dos objetivos 

no respectivo parâmetro

Eficiência

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar

60%

25% 15% RELEVANTE

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP 25% 15% RELEVANTE

11% RELEVANTE

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais 

(PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e MM e controlo de pagamentos em atraso
30% 9%

Peso de cada objectivo na avaliação final
Objetivos 

Relevantes

Eficácia

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola 

Comum (PAC pós 2020)

30%

35% 11% RELEVANTE

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas 

de apoio associadas
35%

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 30% 3%

OP9: Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores  -  art.º 25 da LOE 20% 2%

OP6: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 

(redação provisória)
50% 30% RELEVANTE

Qualidade

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

10%

50% 5%

UERHE / 

UERHP

Dirigentes - Direção Superior 20 0

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 16 -2

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 

RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO

Pontuação 

(Conselho 

Coordenador 

da Avaliação de 

Serviços)

Pontuação efectivos Planeados para 2019 Pontuação efectivos Executados para 2019

Desvio

(em n.º)

Pontuação 

Executada / 

Pontuação 

Planeada

Assistente Técnico* 8 -3

Assistente Operacional* 5 -3

Coordenador Técnico 9 0

Técnicos de Informática 8 -2

Técnico Superior 12 -13

Especialistas de Informática 12 -2

Juros e outros encargos 4 000,00  

Transferências Correntes 380 000,00  

Outras despesas correntes 250 528,00  

Orçamento de Funcionamento (OF) 15 266 743,00  

Despesas c/Pessoal 7 811 136,00  

Aquisições de Bens e Serviços 3 680 060,00  

-25

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO Planeado

* Inclui os trabalhadores que prestam apoio aos Gabinetes dos Membros do 

Governo

Outros valores 7 613 177,00  

Total (OF+OI+OV)                27 379 920,00 € 

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro

Âmbito
Eficácia

Ponderação: 30%

Eficiência 

Ponderação : 60%

Qualidade 

Ponderação : 10%

Aquisições de Bens e Serviços 0,00  

Outras despesas correntes 380 000,00  

Despesas de Capital 4 120 000,00  

Despesas de Capital 3 141 019,00  

Orçamento de Investimento (OI) 4 500 000,00  

Despesas c/Pessoal 0,00  

Quantitativa

Qualitativa
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Refª.:

Ind1

Ind2

Ind3

Ind4

Ind5

Ind6

Ind7

Ind8

Ind9

Ind10

Ind11

Ind12

Ind13

Ind14

Ind15

Ind16

Ind17

Ind18

Ind19

Ind20

Ind21

Ind22

Ind23

Ind24

Ind25

Ind26

Ind27

Ind28

#1

#2

#3

Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas de 

políticas públicas de apoio a desenvolver no atual quadro comunitário
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de instrumentos de monitorização e avaliação Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de cenários com o impacte de possíveis decisões de políticas Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de Relatórios relativos a Diagnósticos, incluindo Fact Sheet Setoriais, Análises SWOT, Identificação de 

Necessidades e outros elementos estruturantes do Plano Estratégico da PAC
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Descritivo Fonte de Verificação Justificação do Valor Crítico

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18 Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MAFDR e MM, remetidos para publicação na 

página electrónica do GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário, 

incluindo a PAC_pós_2020
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de relatórios de monitorização no âmbito da redução com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 

141/2018, de 26.10.2018)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de iniciativas no âmbito do projeto SIIGeP| inclui iniciativas relacionadas com práticas de gestão 

eficiente e responsável (OE_2019)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de procedimentos documentados e aprovados, a publicar no "Manual de Gestão" - INTRANET Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Data de entrada em produção do projecto "Solução de Gestão Documental" para o GPP

(M=30.11.2019;VC=30.10.2019)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem (Tx) de procedimentos regulamentares com observância da tramitação prevista no CPA Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem (Tx) de pareceres jurídicos, em impugnções administrativas, concluídos no prazo de 15 dias 

úteis
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos regulares produzidos

(QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e 

MM
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de edições da revista Cultivar divulgadas Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao 

termo do seu processo de avaliação de desempenho ), após a tomada de conhecimento por parte dos 

trabalhadores, da homologação da avaliação atribuída

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind9: Prazo médio de pagamentos apurado até 31 de maio de 2019, calculado de acordo com a fórmula publicada na RCM 34/2008 de 22 de Fevereiro.

A meta do indicador Ind15 circunscreve-se ao universo de trabalhadores do ciclo avaliativo do GPP

Ind20: De acordo com o artigo 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, com o aditamento que sofreu através da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, as comunicações da UGP à DGTF do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado devem ocorrer 

“até 30 de março de cada ano”.

Nº de ações de formação/sensibilização para dirigentes e trabalhadores, no domínio da conciliação da 

vida profissional, pessoal e familiar
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de protocólos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de 

condições mais favoráveis 
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de propostas, reuniões setoriais a efetuar no âmbita da preparação da presidencia de PT da UE Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de serviços MAFDR e MM (∑=20 serviços) que participam nas ações de formação 

promovidas pelo GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
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Execução do Plano de Atividades 2019 do GPP

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos U.O. 

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.001

N.º de propostas de política ou 

alteração no âmbito dos regimes de 

pagamentos diretos e do 

desenvolvimento rural

2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de 

propostas de política ou 

alteração (…)

Sistema 

Informático
5 137,50% Superou 38% Decorrente de necessidades legislativas

Ind.002

N.º de propostas no âmbito do 

Programa de Adaptação da 

Agricultura às Alterações Climáticas 

e afins

3 1 5 25% DSPP

Somatório anual de  

propostas no âmbito do 

PAAAC

Sistema 

Informático
1 50,00% Não atingiu -50% Por falta de solicitação.

Ind.003

N.º de propostas de política 

Agricultura  e LULUCF no âmbito do 

Roteiro da Neutralidade Carbónica e 

afins

2 1 4 25% DSPP

Somatório anual de 

propostas de política 

Agricultura  e LULUCF

Sistema 

Informático
15 262,50% Superou 163%

146,88%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.004

Número de Propostas sobre políticas 

comunitárias e nacionais no âmbito 

da fileira agroalimentar enviadas à 

DIR GPP

4 1 6 100% DSC

Somatório anual do nº 

de propostas enviadas à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 125,00% Superou 25%
PAN 2020-2022; OP revisão portaria; DL Carcaças; Legislação 

Cânhamo; Legislação OI; Portaria Regime Escolar revista

125,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.005

Nº de notas/contributos de apoio à 

negociação em curso enviados ao 

MNE/Tutela

2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual de 

notas/contributos com 

indicação de posição 

sectorial enviadas ao MNE

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 225,00% Superou 125%

Sucessivos adiamentos da data de saída do RU  conduziram a um nº 

mais elevado de contributos e a alterações dos Planos de 

Contingência/Avisos da EU e nacional, acrescido pela alteração do 

Governo nacional

Ind.5 Ind.006
Nº de reuniões interministeriais, 

pluriministeriais asseguradas 
2 1 4 40% DSAERI

Somatório anual de 

reuniões

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 137,50% Superou 38% Nº de reuniões também pelas razões indicadas foi superado

190,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.007

N.º de dias úteis para a apresentação 

de versão inicial, após solicitação, de 

proposta de diplomas de definição 

de políticas, através da elaboração 

de regulamentação no âmbito da 

PAC

15 4 1 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 110,71% Superou 11%

Ind.008
N.º de participações em medidas de 

simplificação legislativa
2 1 4 15% DSJC

Somatório anual do nº 

de participações em 

medidas de simplificação 

legislativa

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 162,50% Superou 63%

Ind.009

N.º de dias úteis para promover a 

publicação de atos normativos no 

Diário da República

2 1 0 15% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 125,00% Superou 25%

120,63%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.4 Ind.010
Nº de documentos de monitorização 

(FEADER, PT2020)
5 2 9 60% DSPP

Somatório anual de 

documentos  de 

monitorização 

Sistema 

Informático
9 126,67% Superou 27% Boletins PT 2020, Relatório FEADER e Relatório Acordo Parceria

Ind.011

N.º de  propostas de política 

Agricultura  e LULUCF no âmbito do 

Roteiro Nacional do Baixo Carbono

2 1 4 40% DSPP

Somatório anual de 

conteúdos elaborados 

(…)

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100% Por falta de solicitação

76,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.012

Nº de documentos de 

monitorização, incluindo Relatórios 

anuais dos Apoios para efeitos de 

comunicação à OMC e OCDE

3 1 5 100% DSPP

Somatório anual de 

documentos de 

monitorização (…)

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.013

N.º de documentos Agricultura e 

LULUCF (solos) no âmbito do 

Inventário Nacional de Emissões 

para o Ar

2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de  

documentos  so âmbito 

do Inventário Nacional 

de Emissões para o Ar

Sistema 

Informático
2 100,00% Atingiu 0%

Ind.014*

N.º de documentos para Agricultura 

e LULUCF (solos) no âmbito dos 

programas nacionais para a 

mitigação e adaptação climática

3 1 5 50% DSPP

Somatório anual de 

documentos  (…) dos 

programas nacionais 

para a mitigação e 

adaptação climática

Sistema 

Informático
2 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.015
N.º de contributos para revista 

CULTIVAR - fichas de leitura e artigos
6 2 10 60% DSPP

Somatórioanual de 

contributos para revista 

CULTIVAR 

Sistema 

Informático
7 100,00% Atingiu 0%

MP01. Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

OPE1: Elaborar propostas de política no âmbito dos regimes de pagamentos diretos e desenvolvimento rural, e no âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Taxa de Realização do MP01.OPE1

OPE2: Elaborar propostas sobre políticas setoriais no âmbito da fileira agroalimentar

Taxa de Realização do MP01.OPE2

OPE3: Elaborar propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais

Taxa de Realização do MP03.OPE5

OPE6: Monitorizar os Apoios à Agricultura

Taxa de Realização do MP03.OPE6

OPE7*: Monitorizar o Quadro da Politica Climática (QEPiC) na vertente Agricultura

* Objetivo e indicador resvistos quanto ao âmbito

Taxa de Realização do MP03.OPE7

Taxa de Realização do MP01.OPE3

MP02. Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de atos normativos no DRE

OPE4: Coordenar projetos legislativos

Taxa de Realização do MP02.OPE4

MP03. Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

   OPE5: Monitorizar o FEADER

MP04.Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospetiva sobre a evolução das politicas com incidência no complexo agroflorestal 

OPE8: Elaborar análises, artigos e fichas de leitura
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Ind.6 Ind.016

Nº de documentos sobre a evolução 

do sistema de transferencia de 

conhecimento no setor

1 1 3 40% DSPP

Somatório anual de 

relatórios e análises 

elaborados (…)

Sistema 

Informático
1 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.017

Número de dias úteis para 

disponibilização dos trabalhos de 

edição, tradução e contactos com 

autores/oradores em preparação 

dos diversos números da publicação 

CULTIVAR e respetivas 

apresentações após a receção do 

último contributo

10 4 5 50% DSE
Soma dos dias úteis após 

receção do último 

contributo

email 4 130,00% Superou 30% Em média são 4 dias

Ind.3 Ind.018 X
N.º de notas técnicas de apoio aos 

Gabinetes dos Membros do Governo 
76 5 101 50% DSPP; DSC; DSE

Somatório anual de 

notas técnicas de  apoio 

aos GMG

Sistema 

Informático
107 130,69% Superou 31%

DSC: Elevado número de solicitações, aumentado com novo MA a 

partir de outubro

130,35%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.1 Ind.019

N.º de propostas de orientações 

técnicas e esclarecimentos às 

organizações representativas do 

setor

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual do n.º 

de propostas (…)

Sistema 

Informático
7 133,33% Superou 33% Resposta a solicitações.

133,33%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.16 Ind.020 x
Nº iniciativas/eventos públicos com 

participação institucional
19 5 30 60%

DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI(Ind081); 

DSCI

Somatório anual do nº 

iniciativas/eventos 

Sistema de 

Gestão 

Documental

31 127,27% Superou 27%

DSC: Aumento de solicitações no final do ano sobre PAC pós-2020

DSCI: a DAPC tem registadas 13 iniciativas/eventos com intervenção 

direta durante 2019.

Integra Feiras 2019, sessões publicas, sessões/apresentações 

debate, conferencias, sessões formais

Ind.021

Índice de atualização de conteúdos 

nos websites externos geridos pelo 

GPP

85% 10% 100% 40% DSCI

tx = (nº de conteúdos 

atualizados nos websites 

externos geridos pelo GPP/ 

total de conteúdos 

identificados das UO's)) x 

100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

126,36%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.17 Ind.022
Nº de publicações do GPP editadas e 

divulgadas
3 1 6 50% DSCI

Somatório anual do nº 

publicações editadas e 

divulgadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

Ind.19 Ind.023
Nº de newsletters do GPP editadas e 

divulgadas
12 1 14 50% DSCI

Somatório anual do nº 

newsletters editadas e 

divulgadas

Correio 

eletrónico
12 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.024

Nº de dias para conceber e 

disponibilizar uma publicação, em 

suporte digital,  com os resultados 

provisórios do exercício 

contabilístico de 2017 após  1 

janeiro de 2019

60 10 45 5% DSE

Somatório dias 

decorridos após 1 de 

janeiro de 2019

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 160,00% Superou 60%

Ind.025

Nº de dias de antecipação da data 

limite (31 dezembro) de entrega de 

contabilidades aceites do exercício 

contabilístico de 2018 - RICA

0 0 31 25% DSE

Somatório de dias de 

antecipação da entrega 

dos dados face a 31 

dezembro

Sistema de 

Gestão 

Documental

33 126,61% Superou 27% Exercício entregue Antes do final de Novembro

Ind.026

Data de publicação de brochuras de 

informação de mercado| "cotações, 

preços médios, comércio 

internacional – e outra informação 

estatística e de política relativa a 

produtos agrícolas:  2 brochuras 

com síntese das matérias do Anuário 

- SIMA " 

(M=14.12.2019; VC=19.11.2019)

348 10 323 5% DSE
Somatório anual de 

publicações produzidas

Sistema de 

Gestão 

Documental

365 98,08% Não atingiu -2%
Não foram elaboradas as brochuras por se encontrar em análise o 

modelo de divulgação da Informação SIMA

Ind.19 Ind.027

Nº de relatórios divulgados 

semanalmente - cotações, preços 

médios e análises (newsletters) - de 

produtos agrícolas, no sítio do GPP e 

para a CE (11 meses) - SIMA 

48 1 50 30% DSE

Somatório anual de 

semanas com divulgação 

de relatórios setoriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

52 150,00% Superou 50% Publicadas pacotes semanais, em todas as semanas do ano.

Ind.028

Nº de dias de antecipação, face a 30 

de novembro, de entrega de todos 

os  ficheiros de dados validados, 

tratados e apurados de informação 

relativa a 2018-Valores de Produção 

Padrão-VPP

0 7 15 10% DSE

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 100,00% Atingiu 0%

Ind.029

Número de dias para 

disponibilização dos capítulos 

estatísticos e respectiva análise para 

as Factsheets setoriais após 

solicitação pela UO coordenadora

40 10 11 15% DSE

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

40 100,00% Atingiu 0%

Ind.18 Ind.030

Número de atualizações de fichas de 

comércio internacional territoriais e 

setoriais a integrar o Global Agrimar 

150 15 188 10% DSE

Somatório de fichas de 

País/grupo de paises e de 

Produtos atualizadas e 

disponibilizadas no 

Global Agrimar durante 

2019

Consulta 

informação do 

site

181 120,39% Superou 20%

126,60%

Taxa de Realização do MP04.OPE10

MP05. Comunicar as principais políticas setoriais

OPE11: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros

Taxa de Realização do MP05.OPE11

OPE12: Divulgar informação atualizada no âmbito das competências do GPP

Taxa de Realização do MP05.OPE12

Taxa de Realização do MP04.OPE8

OPE9: Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo (partilhado)

Taxa de Realização do MP04.OPE9

OPE10: Produzir conteúdos para divulgação junto das partes interessadas

MP06. Produzir e divulgar informação estatística sobre o sector agrícola e de desenvolvimento rural e assegurar a articulação setorial com o Sistema Estatístico Nacional

OPE13: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha descentralizada - Rede de Informação de Contabilidade Agrícola (RICA, SIMA, VPP)

Taxa de Realização do MP06.OPE13

2



QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.031

Número de dias de antecipação, face 

a 30 de abril, para disponibilização 

de informação estatística e outra 

relativa a estes setores no sítio 

internet do GPP - Sistema de 

Informação de Azeitona de Mesa e 

de Azeite - SIAZ

0 10 15 50% DSE

Somatório de dias de 

antecipação da 

disponibilização de 

informação face a 30 de 

abril

Sistema de 

Gestão 

Documental

13 121,67% Superou 22% Publicado no site GPP a 17/04/2019

Ind.032

Número de dias de antecipação, face 

a 30 de novembro, de apresentação 

de proposta de projeto para 

disponibilização de informação de 

contas de atividade, com 

identificação de objetivos a atingir, 

metodologia a adotar e recursos a 

afetar 

0 15 30 0,5 DSE

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face a 30 

novembro

Sistema de 

Gestão 

Documental

32 126,67% Superou 27% Enquadrado nos trabalhos dos custos unitários, passou para 2020

124,17%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.21 Ind.033

Nº de reuniões gerais realizadas para 

coordenação das DRAP e das RA na 

recolha e validação da informação de 

RICA, SIMA e VPP 

3 0 4 100% DSE
Somatório anual do nº 

de reuniões gerais

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%
1 com DR (19/07/2019) e 3 de coordenação (29/10/2019). 1 

Comissão RICA + 1 de Coordenação RICA + 1 de Coordenação SIMA

125,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.034

Percentagem de reuniões 

asseguradas para representar o 

MAFDR no Conselho Superior de 

Estatística e divulgar os temas 

abordados com interesse para as 

entidades sob a sua tutela

80% 10% 100% 30% DSE

tx = (Nº de reuniões as 

seguradas / Nº reuniões 

convocadas) x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

88,89% 100,00% Atingiu 0%

Ind.035

Percentagem de reuniões 

asseguradas para representar o GPP 

no Observatório Nacional da 

Produção Biológica e de contributos 

face às solicitações

80% 10% 100% 20% DSE

tx = (Nº de 

reuniões/contributos 

asseguradas(os) / Nº 

reuniões/contributos 

convocadas/solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
Fomos convocados para 3 reuniões e fomos a todas, com os 

respetivos contributos

Ind.036

Percentagem de reuniões 

asseguradas para representar o GPP 

na Comissão de Acompanhamento 

do Recenseamento Agrícola 2019, de 

intervenções na articulação das 

DRAP com o INE e de contributos 

face ao solicitado

80% 10% 100% 50% DSE

tx = (Nº de 

reuniões/intervenções/c

ontributos 

asseguradas(os) / Nº 

reuniões/intervenções/c

ontributos 

convocadas/solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25% Participação em todas as reuniões

117,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.037

Prazo para disponibilização de 

relatório relativo ao estado da arte 

da digitalização da agricultura

(M=09.08.2019; VC=20.07.2019)

220 10 200 100% DSE

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

215 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.038

Número de respostas a solicitações 

internas de tratamento de 

informação dos serviços e 

organismos do MAFDR

40 5 50 50% DSE
Somatório anual do nº 

de respostas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

113 282,50% Superou 183%

Ind.039

Número de outputs  de informação 

estrutural, obtidos a partir das bases 

de dados do IFAP,  fornecidos em 

resposta a solicitações internas do 

GPP para apoio à 

decisão/fundamentação de medidas 

de política 

3 1 6 50% DSE
Somatório anual do nº 

de outputs (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

191,25%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.040

Percentagem de 

relatórios/contributos GPP 

elaborados com monitorização e 

propostas de atuação de 

contingência  face ao fenómeno da 

seca em relação aos solicitados 

90% 5% 100% 100% DSE

tx = (Nº de relatórios 

elaborados / Nº de 

relatórios solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25% 6 Relatórios mensais + 6 contributos mensais para relatório

125,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.041

Nº de notas de conjuntura de 

mercados agrícolas e assuntos 

setoriais enviadas à DIR GPP

20 5 30 50% DSC
Somatório anual de 

notas enviadas à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

22 100,00% Atingiu 0%

Ind.042
Nº de Fact-Sheets Setoriais incluindo 

diagnóstico e análise SWOT
5 1 7 50% DSC

Somatório anual de de 

Fact-Sheets Setoriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.043

Número de relatórios de análise e 

avaliação de aplicação de políticas 

enviados à DIR GPP

3 1 5 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 125,00% Superou 25%
EIPAS; Porco Preto; Rotulagem Origem; Qualidade; Fundos 

Mutualistas/seguros

Ind.4 Ind.044

Nº de propostas de modelo de 

análise sistemática de 

implementação nacional de políticas 

nacionais, respetivas fontes e metas

2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

documentos de proposta 

metodológica

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

115,00%

Taxa de Realização do MP06.OPE15

OPE16: Colaborar com o SEN e outras entidades públicas em representação do Ministério

Taxa de Realização do MP06.OPE16

MP07. Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas

OPE17: Desenvolver instrumentos de análise de dados aplicados às áreas da agricultura e do desenvolvimento rural, como apoio às atividades do GPP e do MAFDR nestes domínios

Taxa de Realização do MP07.OPE17

OPE14: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - (SIAZ e Contas de Atividade)

Taxa de Realização do MP06.OPE14

OPE15: Coordenar as DRAP e as RA na participação da produção da informação nos sistemas de informação de recolha descentralizada

Taxa de Realização do MP08.OPE20

OPE21: Avaliar políticas nacionais de competitividade, valorização no mercado e gestão de risco

Taxa de Realização do MP08.OPE21

OPE18: Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MAFDR em matérias no âmbito da estatística

Taxa de Realização do MP07.OPE18

OPE19:  Monitorizar o fenómeno da seca

Taxa de Realização do MP07.OPE19

MP08. Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional

OPE20: Divulgar informação conjuntural e estrutural sobre mercados e setores da produção agrícola

Ind.1
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QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.045
Nº notas/relatórios para envio ao 

MNE/Comissão 
2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual de 

notas/relatórios para envio 

ao MNE/Comissão 

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 137,50% Superou 38%

Este é um indicador que abarca uma série de ações que se 

desenvolvem no decurso do ano, com uma dificuldade acrescida de 

estimativa, não sendo surpreendente que resultado final supere o 

valor final mapeado

Ind.046

Nº de ações de coordenação, 

incluindo pedido/envio pareceres, 

participação em reuniões - Gestão 

do ISAMM e dos Produtos Fora do 

Anexo I e elaboração de relatórios

15 2 20 40% DSAERI
Somatório anual de ações 

de coordenação 

Sistema de 

Gestão 

Documental

26 155,00% Superou 55%

Este é um indicador que abarca uma série de ações que se 

desenvolvem no decurso do ano, com uma dificuldade acrescida de 

estimativa, não sendo surpreendente que resultado final supere o 

valor final mapeado

144,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.047

Número de relatórios de análise e 

avaliação de aplicação de regimes 

comunitários de mercado  enviados 

à DIR GPP

3 1 5 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 125,00% Superou 25%

Acréscimo de necessidade de análise de implementação PO F&H no 

âmbito do GT.PO

PAN; POSEI; Promoção; Regime escolar

Ind.4 Ind.048

Nº de propostas de modelo de 

análise sistemática de 

implementação nacional de regimes 

comunitários, respetivas fontes e 

metas

2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

documentos de proposta 

metodológica

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

115,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.049

Número de relatórios e notas de 

análise e avaliação de aplicação dos 

regimes  enviados à DIR GPP

4 1 6 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios e notas 

enviados à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 125,00% Superou 25%

Preparação de proposta de OTE, análise de implementação da 

legislação nacional e propostas de melhoria do regime, articulação 

com Comissão Técnica de acompanhamento

Ind.3 Ind.050

Desenvolver estudos sobre modelos 

de gestão do reconhecimento e 

funcionamento de OI a nível 

europeu

2 1 4 40% DSC
Somatório anual de 

estudos enviados à DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

115,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.051

Número de análises propospectivas 

sobre políticas comunitárias e 

nacionais no âmbito da regulação da 

cadeia de valor agroalimentar 

enviadas à DIR GPP

3 1 5 100% DSC

Somatório anual do nº 

de propostas enviadas à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 125,00% Superou 25% UTP; transparência; PIRC; HLF; EIPAS; Dual Quality

125,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.052

Nº de memorandos de 

acompanhamento do seguimento de 

temas discutidos  enviados à DIR 

GPP

2 1 4 60% DSC

Somatório anual de 

memorandos enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

Ind.18 Ind.053

Nº de conteúdos atualizados sobre 

cadeia alimentar na página internet 

do GPP

5 2 10 40% DSC

Somatório anual de 

documentos para 

divulgação na página 

internet GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.054

Implementação de medidas 

previstas no PACDA da 

responsabilidade do GPP

2 1 4 60% DSC

Somatório anual do n.º 

de medidas 

implementadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

Ind.4 Ind.055

Elaboração de Relatórios de 

Progresso de implementação da 

ENCDA e PACDA

2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

relatórios de progresso 

enviados à DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.056
N.º de reuniões no âmbito da 

CCNFEADER
2 1 4 100% DSPP

Somatório anual de 

reuniões no âmbito da 

CCNFEADER

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.057 X
N.º de reuniões relativas ao processo 

de regulamentação comunitária 
55 10 81 50% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º 

de reuniões

Sistema 

Informático
98 140,95% Superou 41%

DSPP: Em função de solicitações.;

DSC: Acréscimo de agendamento no âmbito da PAC pós 2020

Ind.058 X
N.º de reuniões de outras instâncias 

internacionais
10 2 15 25% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º 

de reuniões

Sistema 

Informático
17 135,00% Superou 35%

DSPP: Em função de solicitações.;

DSC: Aomité Misto ES, IT, FR, PT com participação relevante

OCDE com atividade no âmbito da Cadeia de Valor Agroalimentar

Ind.23 Ind.059 X
Nº de reuniões relativas às 

Comissões Consultivas Setoriais
7 2 11 25% DSPP; DSC

Somatório anual do n.º 

de reuniões

Sistema 

Informático
14 141,18% Superou 41%

DSC: Reforço de contacto com entidades setoriais no âmbito do 

PAN (GAPA) e OP (Comissão Técnica de Acompanhamento)

139,52%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.060

N.º de dias úteis para elaborar 

pareceres relativos a acordos e 

outros instrumentos de Direito 

Internacional

5 1 3 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

-- 0,00% Não atingiu -100% Não houve solicitações

0,00%

MP09. Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola

OPE22: Assegurar as competências de gestão relativas ao Relatório Anual de PT na UE e à gestão referente a competências executivas da UO (projeto ISAMM e produtos Fora do Anexo I) 

Taxa de Realização do MP09.OPE22

Taxa de Realização do MP10.OPE25

OPE26: Apoiar a realização de reuniões da PARCA e assegurar participação em Grupos de Trabalho na área da cadeia alimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE26

OPE27: Apoiar a atuação estratégica e a implementação nacional de ações de combate ao desperdício alimentar no âmbito da ENCDA e PACDA

Taxa de Realização do MP10.OPE27

MP11. Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER

OPE23: Avaliar a implementação nacional de regimes comunitários de mercado

Taxa de Realização do MP09.OPE23

MP10. Acompanhar as medidas de política da organização da produção e regulação da cadeia alimentar

OPE24: Gerir o regime nacional de reconhecimento de Organizações de Produtores e de Organizações Interprofissionais do setor agroalimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE24

OPE25: Acompanhar iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor agroalimentar

Taxa de Realização do MP12.OPE30

OPE28: Apoiar tecnicamente o CCN FEADER relativo a áreas das disposições comuns dos FEEI

Taxa de Realização do MP11.OPE28

MP12. Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural

OPE29: Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e OCDE (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE29

OPE30: Apoiar a elaboração de acordos do MAFDR e MMar

4



QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3  Ind.061

Nº de Tópicos de Intervenção e 

outros Contributos/Notas, como 

resultado da análise e da 

coordenação, no CMAgricultura e 

Pescas e Nota de Briefing para 

divulgação às Embaixadas

30 3 35 60% DSAERI

Somatório anual de 

Tópicos de Intervenção e 

outros Contributos/Notas

Sistema de 

Gestão 

Documental

55 225,00% Superou 125%

Este ind. reflete um trabalho que é de periodicidade mensal na 

preparação do CMA, numa fase que foi de grande intensidade na 

discussão dos projetos regulamento de reforma da PAC e temas 

relacionados, bem como pela alteração do Governo nacional

 Ind.062

Nº de dias úteis de antecipação na 

preparação das Pastas, física e 

eletrónica à Tutela, REPER e 

Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, contendo os elementos 

disponíveis 

1 0 2 40% DSAERI

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 125,00% Superou 25% Antecipação dos trabalhos de preparação do CMA tem sido possível

185,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.063  X

Nº de notas/contributos para efeitos 

de apoio ao CEA e CMA, incluindo 

conteúdos de suporte à posição 

MAFDR para efeitos do Conselho 

Ministros Ambiente

22 2 30 100% DSPP|DSC

Somatório anual de 

notas para efeitos de 

apoio ao CEA e CMA

Sistema 

Informático
58 212,50% Superou 113%

DSPP:De acordo com olicitações.

DSC: Acréscimo de necessidade de análise sobre proposta 

regulamento transição PAC pós-2020 e Intervenções Setoriais no 

Reg PEPAC

212,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.064

Nº de Pareceres/Notas/Posições, 

resultantes da coordenação, para os 

temas relevantes, rececionados pela 

REPER/Direção/MNE

25 4 30 100% DSAERI

Somatório anual de 

Pareceres/Notas/

Posições

Sistema de 

Gestão 

Documental

42 185,00% Superou 85% Pelas razões já expostas no anterior objetivo

185,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.065

Nº de Pareceres/Posições, 

resultantes da coordenação e 

definição de interesse setorial 

6 3 10 60% DSAERI
Somatório anual de 

Pareceres/Posições 

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 131,25% Superou 31%
Nº superou o valor final mapeado também pela fase de discussão do 

QFP e da PAC

Ind.5 Ind.066

Nº de reuniões interministeriais 

asseguradas para a transmissão das 

politicas e Estratégias setoriais e 

outras decisões relevantes

6 1 8 40% DSAERI

Somatório anual de 

reuniões 

interministeriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 137,50% Superou 38% Reuniões extra

133,75%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.067 X

N.º de participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

2 1 4 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º 

de participações em 

reuniões e eventos no 

âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 187,50% Superou 88%
Nº de reuniões excedeu o previsto, impossível de estimar com um 

grau de certeza mais elevado

Ind.6 Ind.068
N.º de notas/pareceres no âmbito da 

internacionalização
5 1 7 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º 

de notas/pareceres no 

âmbito da 

internacionalização

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 175,00% Superou 75% Notas/pareceres extra

181,25%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.069 x
N.º de participações em eventos no 

âmbito da PAC_pós_2020
8 2 13 15% DSPP

Somatório anual do n.º 

de participações em 

reuniões e eventos no 

âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema 

Informático
12 122,22% Superou 22% Inclui participação em seminários e congressos como orador

Ind.070

N.º de propostas de caderno de 

encargos para efeitos da avaliação ex-

ante e avaliação ambiental 

estratégica do Plano Estratégico da 

PAC pós-2020

2 1 4 15% DSPP

Somatório anual do n.º 

de propostas de caderno 

de encargos (…) da PAC 

pós-2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%
Por aguardar por esclarecimento da Comissão Europeia resolvido 

durante o mês de Janeiro de 2020.

Ind.2 Ind.071

Elaboração de diagnóstico relativo 

aos objetivos específicos de suporte 

à análise SWOT e identificação das 

necessidades

1 0 2 35% DSPP

Somatório anual do n.º 

de diagnósticos de 

suporte à análise SWOT e 

identificação das 

necessidades

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

Ind.2 Ind.072*
N.º de propostas de Análise SWOT e 

identificação das necessidades
7 2 11 35% DSPP

Somatório anual do n.º 

de propostas de Análise 

SWOT e identificação das 

necessidades

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 80,00% Não atingiu -20%
DSPP: Em virtude de assegurar o desenvolvimento dos nove 

diagnósticos de suporte.

Ind.073
Indicador eliminado conforme 

pedido de revisão
DSPP

81,33%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta 

2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.074 x

N.º de participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

8 2 13 25%  DSE;DSC

Somatório anual do n.º 

de participações em 

reuniões e eventos no 

âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 133,33% Superou 33%

DSC: 10 - Acréscimo de solicitações para elaboração de diagnósticos 

setoriais e SWOT;

DSE: Participação em 4 reuniões

Ind1 Ind.075 x
Nº de cenários com o impacte de 

possíveis decisões de políticas
9 2 14 25% DSE; DSPP

Somatório anual do nº 

de cenários com o 

impacte de possíveis 

decisões de políticas

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 100,00% Atingiu 0%

Ind2 Ind.076

Nº de Relatórios relativos a 

Diagnósticos, incluindo Fact Sheet 

Setoriais, Análises SWOT, 

Identificação de Necessidades e 

outros estruturantes do Plano 

Estratégico da PAC

3 1 5 25% DSE

Somatório do n.º de 

Relatórios relativos a 

Diagnósticos, incluindo 

(,,,) do Plano Estratégico 

da PAC

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

Ind.077 X

Nº de dias para atualização da base 

estatistica para a avaliação de 

impactes - PAC pós2020

(M=15.04.2019;VC=31.03.2019)

105 5 90 25% DSE; DSPP

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

20 241,67% Superou 142%

143,75%

OPE31: Preparar a Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas para apoio à tomada de posição pela Tutela

Taxa de Realização do MP12.OPE31

OPE32: Elaborar notas tecnicas de apoio à participação nacional no conselho de ministro da agricultura e no comité especial agricultura (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE32

OPE33: Coordenar e assegurar a posição nacional nos temas em discussão nas instâncias preparatórias do Conselho (Comité Especial de Agricultura e COREPER), e aos eurodeputados portugueses nas várias Comissões do Parlamento Europeu as posições do MAFDR e MMar

* Indicador revisto quanto à meta

** Valor dos pesos revisto na seuqencia da eliminação do Ind.073

Taxa de Realização do MP12.OPE36

OP37: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020 (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE37

Taxa de Realização do MP12.OPE33

OPE34: Definir a posição do MAFDR e MMar no âmbito das Políticas Europeias que se relacionam com a Política Agrícola Comum (Ambiente, Economia, Saúde, etc.), Mercado Interno e nomeadamente em outras formações de Conselho de MInistros (Conselho Europeu, Assuntos Gerais, 

Competitividade, Ambiente, etc.)

Taxa de Realização do MP12.OPE34

OP35:  Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas 

Taxa de Realização do MP12.OPE35

OP36: Elaboração do Plano Estratégico da PAC pós-2020 
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QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.19 Ind.078
Nº de conteúdos regulares 

produzidos 
6 1 8 100% DSAERI

Somatório anual do n.º 

de conteúdos regulares 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 175,00% Superou 75% Conteúdos extra

175,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.24 Ind.079

N.º de participações em reuniões 

interministeriais e ações de 

preparação da Presidência 

2 1 4 40% DSAERI

Somatório anual do n.º 

de participações em 

reuniões e ações

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 212,50% Superou 113% Pelas razões anteriores

Ind.23 Ind.080

N.º de contributos/Notas resultantes 

da coordenação enviados ao MNE ou 

à Tutela

2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual do n.º 

de contributos/Notas de 

apoio transmitidas

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 250,00% Superou 150%

Solicitações excederam estimativa, envolvendo trabalho 

relativamente a questões de formação dos quadros do MA, 

preparação do Programa Trio 

235,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.081

Nº de ações/alterações introduzidas 

ao modelo de gestão do 

GlobalAgrimar, tornando-o mais 

friendlly, mais relacional e próximo 

dos seus parceiros

10 2 13 20% DSAERI

Somatório anual do n.º 

de alterações 

introduzidas

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 100,00% Atingiu 0%

Ind.18 Ind.082

Nº de 

notas/pareceres/memorandos/prop

ostas de intervenção/outputs do 

GlobalAgrimar

9 2 12 40% DSAERI

Somatório anual de 

notas/pareceres/memor

andos/propostas de 

intervenção/outputs do 

GlobalAgrimar

Sistema de 

Gestão 

Documental

52 458,33% Superou 358% Houve grande trabalho de reformulação do GLOBALAGRIMAR

Ind.3 Ind.083

Nº de ações/contributos de 

coordenação no âmbito do MAFDR e 

parceiros sectoriais no CEIE e GT 

associados

5 1 7 40% DSAERI
Somatório anual do n.º 

de acões/contributos

Sistema de 

Gestão 

Documental

16 237,50% Superou 138%
Notas no âmbito da internacionalização do sector e de informação à 

Tutela

298,33%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.084 Nº de conteúdos temáticos 11 2 14 100% DSAERI

Somatório anual do n.º 

de conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.21 Ind.085 Nº de iniciativas conjuntas 8 1 10 100% DSAERI
Somatório anual do n.º 

de iniciativas conjuntas

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 175,00% Superou 75%
No âmbito da estratégia de internacionalização e de uma concertação 

de posições com entidades/associações do sector

175,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.086
Nº de pareceres enviados ao 

MNE/Tutela
12 2 15 60% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres enviados ao 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

21 175,00% Superou 75%
Vertente extremamanete ampla em termos de países terceiros e de 

temas abordados

Ind.3 Ind.087 N.º de notas de análise técnica 12 2 15 40% DSAERI
Somatório anual de 

notas de análise técnica

Sistema de 

Gestão 

Documental

17 141,67% Superou 42% Pelas razões já apontadas

161,67%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.088
Nº de contributos efetuados 

MNE/Tutela
12 2 15 50% DSAERI

Somatório anual do nº 

de contributos efetuados 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

18 150,00% Superou 50%

Contributos  excederam valor final mapeado dada a grande dinâmica 

impressa à cooperação com mercados estratégicos e.g. Angola, China, 

também tendo presente mudança de governo

Ind.3 Ind.089

Nº de pareceres/notas de análise, no 

ambito das 

interministeriais/Comissões 

Mistas/Cimeiras asseguradas para a 

transmissão de posição/ intenção de 

cooperação relevante 

10 2 14 50% DSAERI

Somatório anual do nº 

de pareceres/notas de 

análise, no ambito (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

21 168,75% Superou 69% Pelas razões anteriores

159,38%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.090

Nº de pareceres/notas/propostas de 

intervenção/reuniões/relatórios 

(FAO, ESAN-CPLP)

5 1 7 60% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres/notas/propost

as de intervenção 

/reuniões/relatórios

Sistema de 

Gestão 

Documental

15 225,00% Superou 125%
Notas excederam previsto, nomeadamente no contexto da 

concretização seminário FIDA e Conferência UE-África Agricultura

Ind.3 Ind.091 x

Nº de documentos de apoio à 

preparação do Comité Agricultura e 

dos Grupos OCDE (Grupo 

Agricultura/Ambiente, Grupo APM, 

Grupo Política Rural/ 

Agricultura/Comércio)

6 1 8 40% DSAERI/DSPP
Somatório anual do nº 

de documentos

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 125,00% Superou 25%

DSPP: 8 Em resultado de solicitações.

DSAERI: 0 Não foi possível assegurar a representação em reunião GT 

Agricultura/Comércio tendo sido assegurada a representação de PT 

pela representação comércio da Emb. em Paris

185,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.16 Ind.092
N.º de iniciativas/eventos públicos 

com participação institucional
5 2 8 100% DSAERI

Somatório anual de 

iniciativas/eventos 

públicos

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 133,33% Superou 33% Participação excedeu o esperado sempre dificil de prever

133,33%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.093*
N.º de reuniões no âmbito da CE do 

PNAEE, do CT da ECS e da CC PCIP
3 2 6 40% DSPP

Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
6 123,08% Superou 23%

OPE38: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus 

Taxa de Realização do MP12.OPE38

Taxa de Realização do MP13.OPE41

OPE42: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional

Taxa de Realização do MP12.OPE42

MP14. Contribuir para a posição do MAFDR e MMar nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da UE e na atuação das organizações internacionais

OPE43: Coordenar e definir a posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e acompanhar os acordos já em vigor

Taxa de Realização do MP14.OPE43

OP39: Coordenar e assegurar a participação do MAFDR no âmbito da preparação da Presidência portuguesa da EU

Taxa de Realização do MP12.OPE39

MP13. Apoiar a internacionalização do setor agroalimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR

OPE40: Coordenar no âmbito das políticas e estratégias de internacionalização a intervenção dos parceiros setoriais e institucionais e criar outputs GlobalAgrimar e outras plataformas de divulgação

Taxa de Realização do MP13.OPE40

OP41: Assegurar a produção de conteúdos "temáticos" 

MP15. Acompanhar enquanto interlocutor do MAFDR as matérias ambientais e climáticas

OPE47: Representar o MAFDR na Comissão Executiva (CE) da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNAEE), no Conselho Técnico (CT) da Entidade Coordenadora do Cumprimento dos Critérios de Sustentabilidade (ECS) e na Comissão Consultiva (CC) para a Prevenção 

e Controlo Integrados da Poluição (PCIP)

OPE44: Coordenar e definir prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuir para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação

Taxa de Realização do MP14.OPE44

  OPE45: Promover a atuação do MAFDR e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE (partilhado)

Taxa de Realização do MP14.OPE45

OPE46: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus e internacional

Taxa de Realização do MP14.OPE46
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Ind.094

N.º de pareceres técnicos no âmbito 

da CE do PNAEE, do CT da ECS e da 

CC PCIP

8 2 13 60% DSPP
Somatório anual de  

pareceres técnicos

Sistema 

Informático
4 66,67% Não atingiu -33% Por ausência de solicitação.

89,23%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.095*

N.º de relatórios das reuniões no 

âmbito do Grupo de Coordenação 

(GC) da Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2020)

1 2 4 50% DSPP
Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
1 100,00% Atingiu 0%

Ind.5 Ind.096

N.º de pareceres do Grupo Setorial 

Agricultura (GT AGRI) e de relatórios 

de participações noutros Grupos 

Setoriais da ENAAC 2020 

2 1 4 50% DSPP
Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
8 185,71% Superou 86% Em resultado de solicitações.

142,86%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.097

N.º de contributos Agricultura e 

LULUCF (solos) no âmbito do SPeM e 

do SNIERPA

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
19 287,50% Superou 188% Em resultado de solicitações.

287,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.098

N.º de contributos Agricultura e 

Floresta no âmbito do CCV e 

Agricultura no âmbito da Economia 

Circular (PAEC)

3 1 5 100% DSPP
Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
9 175,00% Superou 75% Em resultado de solicitações.

175,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.099
N.º de contriubtos no âmbito da CN 

CCC, do GT EGISPP e do GT ENCNB
4 2 8 75% DSPP

Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
6 100,00% Atingiu 0%

Ind.3 Ind.100
N.º de pareceres setoriais no âmbito 

dos planos/estratégias.
2 1 4 25% DSPP

Somatório anual de  

pareceres setoriais

Sistema 

Informático
1 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.101
N.º de relatórios de reuniões no 

âmbito  do GT Inovação
2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0%

Ind. 3 Ind.102
N.º de pareceres técnicos no âmbito 

do GT Inovação
2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de  

pareceres técnicos

Sistema 

Informático
4 128,57% Superou 29% Em função de solicitações.

114,29%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.103

N.º de dias úteis para a apresentação 

de versão inicial, após solicitação, de 

proposta de diplomas que 

consubstanciem Auxílios de Estado

15 4 10 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

18 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.104

N.º de dias úteis (antecipação) para 

apresentação de pareceres relativos 

a Auxílios de Estado

7 2 4 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.105

N.º de dias úteis (antecipação) para 

apresentação de análise do processo 

e envio para entidade competente

3 1 1 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

Ind.106

N.º de dias úteis (antecipação) de 

preparação de resposta, em caso de 

participação do Estado Português

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.107

Nº de dias uteis (antecipação) para 

analisar as questões da COM, 

enquadrar e solicitar contributos aos 

organismos do(s) Ministério(s)

3 1 1 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

Ind.108

N.º de dias úteis (antecipação) para 

proceder à análise dos contributos e 

preparar resposta final do(s) 

Ministério(s), no âmbito nacional, 

europeu ou internacional

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.109

Nº de dias uteis (antecipação) para 

analisar as questões da COM, 

enquadrar e solicitar contributos aos 

organismos do(s) Ministério(s)

3 1 1 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

* Indicador revisto quanto à meta e VC

Taxa de Realização do MP15.OPE47

OPE48: Co-coordenação do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

* Indicador revisto quanto à meta

Taxa de Realização do MP15.OPE51

OPE52: Representar o GPP nos Grupos de Trabalho (GT) de acompanhamento da participação portuguesa (PT) nos Comités dos Desafios Societais da Bioeconomia (DS2) e Ambiente (DS5) do Horizonte 2020, no Comité de Gestão da iniciativa 4/1000 – Soils for Food Security and Climate, e 

Promover participação em redes de inovação de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Taxa de Realização do MP15.OPE52

MP16. Assegurar a gestão das medidas do MAFDR e MMar que consubstanciem Auxílios de Estado

OPE53: Elaborar projetos legislativos que consubstanciem Auxílios de Estado

Taxa de Realização do MP16.OPE53

Taxa de Realização do MP15.OPE48

OPE49: Coordenação da avaliação do progresso das políticas de mitigação das alterações climáticas para Agricultura e LULUCF (solos agrícolas) no âmbito do Sistema de Políticas e Medidas (SPeM) e do Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos (SNIERPA)

Taxa de Realização do MP15.OPE46

OPE50: Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Florestas (AGF) do Compromisso para o Crecimento Verde (CCV) 

Taxa de Realização do MP15.OPE50

OPE51: Acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação (CNCCD), do Grupo de Trabalho nacional relativo à Implementação das Disposições de Proteção do Solo (GT EGISPP) do 7º Programa de Ação da União em matéria de Ambiente (7º PAA), e  

implementação e evolução do planeamento da política da água (PNA), da biodiversidade (ENCNB), dos resíduos (PNGR) e da economia circular (PAEC)

Taxa de Realização do MP17.OPE56

OPE57: Coordenar o processo contencioso na transposição extemporânea de diretivas

OPE54: Analisar propostas de Auxílios de Estado

Taxa de Realização do MP16.OPE54

MP17. Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de diretivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa 

OPE55: Assegurar a gestão dos processos prejudiciais

Taxa de Realização do MP17.OPE55

OPE56: Intervir nos processos de pré-contencioso e contencioso comunitário 
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Ind.110

N.º de dias úteis (antecipação) para 

proceder à análise dos contributos e 

preparar resposta final do(s) 

Ministério(s), no âmbito nacional ou 

europeu 

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.111

Antecipação, por parte do Consultor, 

da apresentação  do projeto de 

resposta do(s) Ministério(s) , face ao 

prazo legalmente estabelecido , para 

análise  e validação por parte do 

superior hierarquico

2 1 4 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.11 Ind.112

Percentagem (Tx) de procedimentos 

regulamentares com observância da 

tramitação prevista no CPA

50% 10% 100% 50% DSJC

Tx = (% do número de 

procedimentos que 

observaram a tramitação 

prevista no CPA/n.º total 

de procedimentos)

Sistema de 

Gestão 

Documental

75% 112,50% Superou 13%

Ind.12 Ind.113

% de pareceres jurídicos, em 

impugnações administrativas, 

concluídos no prazo de 15 dias úteis

80% 10% 100% 50% DSJC

Tx = (% do número de 

pareceres concluídos em 

tempo/n.º total de 

pareceres)

Sistema de 

Gestão 

Documental

71% 100,00% Atingiu 0%

106,25%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.114 N.º de estudos jurídicos 1 1 3 25% DSJC
Somatório nº de de 

estudos jurídicos

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

Ind.115

N.º de dias úteis, após a publicação 

do diploma de execução orçamental 

da LOE 2019, para elaboração o 

estudo comparativo da Lei do 

Orçamento 2018-2019 

10 2 5 25% DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 145,00% Superou 45%

Diploma publicado em 28 de Junho, documento síntese 

apresentado na mesma data, (e-mail) para apresentação  reunião 1 

de Julho. Em actualização o estudo comparativo .

Ind.116

Data de apresentação de "estudo 

comparativo LOE_2019 versus 

LOE_2018 ”

M=08.02.2019; VC=01.02.2019

38 5 31 25% DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

65 66,15% Não atingiu -34%
INF/299/2019, de 06.03.2019 - Não foi feito no prazo estabelecido, 

razão: actividades PREVPAC. 

Ind.18 Ind.117
N.º de notas elaboradas após a 

publicação do DLEO_2019
2 1 4 25% DSRHDO/DRH

Somatório anual de 

notas elaboradas após a 

publicação do 

DLEO_2019

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%
Temos nota sobre o DLEO/2019 que foi disponibilizada aos serviços 

na reunião de 1 de julho (Ind. 117).

102,79%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.118*

Percentagem de pareceres 

apreciados pela Entidade 

Coordenadora dos Programas 

Orçamentais

85% 10% 100% 100% DSPOAG 

Tx = (Σ anual de 

pareceres apreciados. / Σ 

anual pareceres 

apreciados submetidos a 

autorização) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
A organização da equipa permitiu dar resposta à totalidade das 

solicitações.

125,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.119
Número de memorandos elaborados 

enviados à DIR GPP
2 1 4 100% DSC

Somatório anual de 

memorandos enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.120

N.º de dias para elaboração da 

proposta para as Grandes Opções do 

Plano relativas ao MAFDR e MMar, e 

relatório do Orçamento do Estado,  

após recepção do último contributo

7 0 3 50% DSPP

Número de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema 

Informático
7 100,00% Atingiu 0%

Ind.121*

Nº de dias de atraso para 

apresentação dos contributos para 

efeitos de proposta de repartição 

dos limites orçamentais por 

entidade, relativas ao MAFDR e MM 

após os prazos fixados 

(o valor crítico refere-se ao n.º de 

dias de antecipação)

0 0 -1 50%
DSPOAG

(DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind18 Ind.122 X

Nº de conteúdos temáticos 

produzidos

(PAC_pós_2020, Pagamentos 

Diretos, Desenvolvimento rural, 

Ambiente e Desenvolvimento 

sustentável)

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual do n.º 

de conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0%

100,00%

Taxa de Realização do MP17.OPE57

MP18. Representar o MAFDR e o MMar em juízo

OPE58: Intervir nos processos urgentes de contencioso jurídico

Taxa de Realização do MP18.OPE58

Taxa de Realização do MP19.OPE61

MP20. Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

OPE62: Elaborar memorandos técnicos sobre assuntos estratégicos na área de Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

Taxa de Realização do MP20.OPE62

MP21.Coordenar a elaboração para as Grandes Opções do Plano, relatório OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites orçamentais por entidade relativas ao MAFDR e MMar

OPE63: Elaborar o contributo do MAFDR e MMar para as GOP, relatório OE e repartição dos limites orçamentais (partilhado)

MP19. Elaborar estudos e pareceres jurídicos 

OPE59: Elaborar Pareceres Jurídicos

Taxa de Realização do MP19.OPE59

OPE60: Elaborar estudos jurídicos (partilhado)

Taxa de Realização do MP19.OPE60

OPE61: Prestar apoio em matérias relacionadas com procedimentos aquisitivos

Taxa de Realização do MP21.OPE63

OP64: Melhorar a comunicação sectorial junto dos parceiros

Taxa de Realização do MPxx.OPE64

* Indicador revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância, VC e fórmula de cálculo

* Indicador revisto quanto ao VC 
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QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.123*

Nº de dias de atraso para validação 

dos reportes mensais previstos na 

legislação (PME, incluindo relatório 

PME), relativos à coordenação dos 

PO do MAFDR e MM , apó o prazo 

fixado 

(o valor crítico refere-se ao n.º de 

dias de antecipação)

0 0 -1 50% DSPOAG (DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

0 100,00% Atingiu 0%

Ind.124*

Nº de dias de atraso para elaboração 

dos contributos dos MAFDR e MM 

para o Relatório a enviar pelo MF à 

AR e para o Relatório da CGE, 

relativamente ao prazo fixado  

(o valor crítico refere-se ao n.º de 

dias de antecipação)

0 0 -1 50% DSPOAG (DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

-1 125,00% Superou 25% O relatório da CGE foi remetido à DGO com 1 dia de antecedência

112,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.7 Ind.125

N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO17 e 

PO18 

20 2 24 75% DSPOAG (DPO)
Somatório anual do nº 

de reports

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 125,00% Superou 25%
Foram elaborados reportes mensais todos os meses do ano, para os 

2 PO (P017-AFDR e P018-MAR)

Ind.21 Ind.126

N.º de iniciativas sobre a adopção do 

novo Sistema de Normalização 

Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP)

6 2 10 25%
DSPOAG 

(DFA/DPO)

Somatório anual do n.º 

reuniões/iniciativas 

sobre o SNC-AP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

118,75%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.127
Percentagem de alterações 

orçamentais efetuadas
85% 10% 100% 100% DSPOAG (DPO)

Tx = (∑ anual  de 

alterações orçamentais 

efetuadas. / ∑ anual 

alterações orçamentais 

submetidas a 

autorização) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
112 P017 e 59 P018 = 171 alterações 100% relativamente àquelas 

que dispúnhamos de todos os elementos

125,00%

OPE68: Promover a correcta implementação do subsistema SIADAP 1 nos serviços do MAFDR e MM

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.128*

Data de elaboração do relatório 

sobre o Sistema de Indicadores 

Comuns, no âmbito das Direcções 

Regionais SIC_2018

(M=29.11.2019;VC=15.11.2019)

333 10 319 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

319 125,00% Superou 25% o relatório foi entregue antes da data definida

Ind.129*

Data de elaboração do relatório do 

Relatório de Análise Comparada 

AA_2017_2018

(M=29.11.2019;VC=15.11.2019)

333 10 319 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

302 155,36% Superou 55% INF/1278/2019/DDO de 30.10.2019 registada no GESCOR

Ind.18 Ind.130

Número de iniciativas de 

divulgação/esclarecimento/comunic

ações para os serviços do MAFDR e 

MM no âmbito do SIADAP 1

15 5 20 25% DSRHDO/DDO

Somatório anual de 

iniciativas de 

divulgação/esclareciment

o para os serviços do 

MAFDR e MM no âmbito 

do SIADAP 1

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

15 100,00% Atingiu 0%

Ind.131

Número de pareceres 

técnicos/análises críticas no âmbito 

dos Instrumentos de Gestão dos 

serviços do MAFDR e MM

40 10 55 25% DSRHDO/DDO

Somatório anual de 

pareceres 

técnicos/análises críticas 

no âmbito dos 

Instrumentos de Gestão 

dos serviços do MAFDR e 

MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

41 100,00% Atingiu 0%
Foram adicionados nove pareceres sobre pedidos de revisão aos 

QUAR e PA 2019 dos serviços.

120,09%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.8 Ind.132

N.º de iniciativas de divulgação de 

indicadores estatísticos de RH do 

MAFDR e MM

3 0 4 100% DSRHDO/DRH

Somatório anual de 

iniciativas de divulgação 

de indicadores de RH do 

MAFDR e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.21 Ind.133
Número de reuniões trimestrais com 

os serviços do MAFDR e MM
4 1 6 100% DSRHDO/DRH

Somatório anual de 

reuniões presenciais com 

os serviços do MAFDR e 

MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 100,00% Atingiu 0% foram realizadas 3 reuniões no âmbito da DSRHDO

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.10 Ind.134

N.º de procedimentos aquisitivos 

centralizados ou agregados 

concluídos

8 2 11 40% DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º 

de procedimentos 

concluídos

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 100,00% Atingiu 0%

OPE66: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão do Programa Orçamental do MAFDR e do MM

Taxa de Realização do MP22.OPE66

OPE67: Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que carecem de autorização do MF ou da Tutela

Taxa de Realização do MP22.OPE67

MP23. Coordenar o SIADAP 1 no MAFDR e MM

Taxa de Realização do MP23.OPE68

MP22. Coordenar os Programas Orçamentais do MAFDR e MM

OPE65: Garantir a prestação de informação ao MF  

Taxa de Realização do MP22.OPE65

OPE71: Incrementar os ganhos potenciais decorrentes da centralização de procedimentos aquisitivos nos MAFDR e MMar

MP24. Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MAFDR e MMar

OPE69: Assegurar a produção de conteúdos no âmbito de indicadores estatísticos de RH do MAFDR e MM, para incluir na página electrónica do GPP

Taxa de Realização do MP24.OPE69

OPE70: Assegurar o apoio presencial em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MAFDR e MM

Taxa de Realização do MP24.OPE70

MP25. Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MAFDR e MMar

* Indicador revisto quanto à fórmula de cálculo e impacto no QUAR

* Indicador revisto quanto à fórmula de cálculo e impacto no QUAR

* Indicadores 128 e 129 revistos quanto à meta e VC;
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Ind.135*

Nº de documentos de gestão da 

UMC: 

Plano Nacional de Compras Públicas 

(PNCP); o Plano Anual de 

Necessidades de Veículos (PANV) e 

relatórios periódicos de 

acompanhamento dos 

procedimentos e contratos em curso

7 0 8 20% DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º 

de documentos de 

gestão da UMC

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0%

Ind.21 Ind.136*

N.º de iniciativas/reuniões de 

coordenação para envolvimento dos 

parceiros. 

8 2 10 20% DSPOAG (DCP)

Somatório anual das 

iniciativas/reuniões de 

envolvimento dos 

parceiros

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

9 100,00% Atingiu 0%

Ind.137*

Tempo médio de resposta a 

solicitações dos serviços em matéria 

de compras centralizadas/agregadas 

(dias seguidos)

3 1 1 20% DSPOAG (DCP)

TM=Somatório[(tempo(1

)+tempo(2)+tempo(3)…t

empo(in))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 125,00% Superou 25% Menor actividade

105,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.20 Ind.138

Nº de dias para reporte à DGTF  no 

âmbito do programa das avaliações 

dos imóveis dependentes do MAFDR 

e MM, com especificação da 

respetiva calendarização, bem como 

a informação necessária à 

regularização registral e matricial dos 

imóveis afetos ao GPP

(M=30.03.2019;VC=15.03.2019)

88 0 73 50% DSPOAG (DGP)

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

88 100,00% Atingiu 0%

Ind.139

Nº de Relatórios ou de iniciativas  de 

"ponto de situação"  por cada um do 

organismos dependentes do MAFDR 

e MM, para efeitos de cumprimento 

das obrigações decorrentes do 

princípio da onerosidade, 

informando dos valores (semestrais 

e anuais) a pagar por cada 

organismo

2 1 4 50% DSPOAG (DGP)

Somatório anual do n.º 

de relatórios ou de 

iniciativas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

Ind.140*
* Indicador eliminado de acordo com 

pedido de revisão

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.141

Percentagem de concretização de 

empreitadas de obras públicas 

previstas no plano anual

85% 10% 100% 30% DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual  de 

empreitadas de obras 

públicas concretizadas / 

∑ anual de empreitadas 

de obras públicas 

previstas no plano anual) 

x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

75% 100,00% Atingiu 0%

Ind.142*

Percentagem de concretização  de 

aquisição de mobiliário previstos no 

plano anual

85% 10% 100% 30% DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual de  

aquisição de mobiliário 

concretizada  / ∑ anual 

de aquisição de 

mobiliário prevista no 

plano anual) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

75% 100,00% Atingiu 0%

Ind.143*

Nº de relatórios periódicos de ponto 

de situação de todos os processos de 

empreitadas de obras públicas 

promovidos pelo GPP, bem como de 

aquisições de bens e de prestações 

de serviços realizados no âmbito da 

gestão do património afecto 

6 1 8 40% DSPOAG (DGP)
Somatório anual do n.º 

de relatórios

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.9 Ind.144 Prazo Médio de Pagamentos 45 15 20 40% DSPOAG (DF)

Despacho do Gabinete do 

Ministro das Finanças e da 

Administração Pública n.º 

9870/2009, publicado no 

Diário da República, n.º 71, 

2.ª série, de 13 de abril de 

2009

GERFIP 8 137,00% Superou 37%

Após a conferencia das respetivas faturas,  GPP têm vindo a cumprir 

com o pagamento devidamente atempado das suas obrigações 

perante terceiros.

Ind.145

N.º de Relatórios Mensais de 

Execução orçamental  do GPP e dos 

GMG dos MAFDR e MM

12 2 24 20% DSPOAG (DF)

Somatório anual do n.º de 

Relatórios mensais de 

Execução dos Orçamento do 

GPP e dos GMG

Sistema de 

Gestão 

Documental

13 100,00% Atingiu 0%

Ind.146

Nº de dias de antecipação para 

apresentação das Contas de 

Gerência n-1, face ao prazo legal 

(M=30.04.2019; VC=15.04.2019)

-5 5 -15 20% DSPOAG (DF)

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário legal para 

apresentação das Contas 

de Gerência

Sistema de 

Gestão 

Documental

-1 100,00% Atingiu 0% O GPP cumpriu o prazo de entrega de todas as contas de gerência.

Ind.147

Percentagem de redução do n.º de 

alterações orçamentais efetuadas 

nos orçamentos do GPP e dos GMG 

do MAFDR e MM (comparativamente 

com o número de AO de N-1)

10% 5% 20% 20% DSPOAG (DF)
[(N.º AO de N-1)-(N.º AO 

de N)]/N.º AO N-1

Sistema de 

Gestão 

Documental

-4,63% -92,60% Não atingiu -193%

No ano de 2019 foram efetuadas mais 10 AO face ao ano de 2018.

Esta situação deve-se ao facto de ajustamento necessários aos 

orçamentos dos GMG e do GPP, os quais em grande parte advém da 

tomada de posse do XXII Governo Constitucional.

76,28%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.148

Percentagem de 

procedimentos/contratos registados 

no sistema de gestão de contratos 

Gerfip 

85% 20% 100% 50%
DSPOAG 

(DCP/DF)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos/contrato

s registados no Gerfip  / 

∑ anual de 

procedimentos/contrato

s) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

88,89% 100,00% Atingiu 0%

Taxa de Realização do MP25.OPE71

MP26. Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MAFDR e MMar

OPE72: Promover a coerência da informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)

Taxa de Realização do MP26.OPE72

OPE73: Acompanhar a gestão do património imobiliário afeto ao GPP e apoiar na gestão dos recursos afetos aos gabinetes dos membros do Governo

* Indicador 135 revisto quanto à meta, tolerância e VC;

   Indicador 136 revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância, VC, fórmula de cálculo e impacto no QUAR;

   Indicador 137 revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância e VC

Taxa de Realização do MP26.OPE73

OPE74: Assegurar eficácia no âmbito da gestão financeira e orçamental do GPP e estruturas a que presta apoio

Taxa de Realização do MP26.OPE74

OPE75: Assegurar eficácia no âmbito da gestão dos procedimentos aquisitivos do GPP e estruturas a que presta apoio, mantendo actualizado o sistema de gestão de contratos

* Indicador 142 revisto quanto ao descritivo, UO responsável e fórmula de cálculo

   Indicador 143 revisto quanto à meta, tolerância e VC
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Ind.149

Percentagem dos procedimentos 

concluídos (com excepção dos 

agregados/centralizados)

75% 10% 90% 50% DSPOAG (DCP)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos 

concluídos/ ∑ anual de 

procedimentos entrados) 

x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

82,11% 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.150

Tempo médio mensal de resposta às 

solicitações de manutenção das 

instalações

8 2 5 50% DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do 

Intervalo * N.º de 

Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

8 100,00% Atingiu 0%

Ind.151

Tempo médio de resposta (dias) aos 

pedidos de economato (apuramento 

mensal)

6 2 3 50% DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do 

Intervalo * N.º de 

Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

8 100,00% Atingiu 0%

200,00%

OPE77: Implementar o Plano de Formação 

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.152

Grau de execução do Plano de 

Formação Profissional 2019 

(PFP_2019), com base no 

diagnóstico de necessidades

80% 10% 100% 25% DSRHDO/DDO

tx = (nº de ações 

realizadas/ nº total de 

ações planeadas) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

80% 100,00% Atingiu 0%

Ind.153

Grau de satisfação médio global 

anual dos participantes nas ações de 

formação

2,5 0,5 4 25% DSRHDO/DDO

Somatório (índice de 

satisfação n X nº de 

respostas)/total de 

respostas; n=[1 a 5]

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

4 125,00% Superou 25%
Respondentes manifestaram satisfação com as acções de formação 

profissional ministradas ao final do 1º semestre; 

Ind.154

N.º de ações de formação em IMH 

(Igualdade de Género), no âmbito do 

PFP_2019

20% 5% 30% 25% DSRHDO/DDO

Somatório anual de 

ações de formação em 

IMH (Igualdade de 

Género), no âmbito do 

PFP_2019

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

20% 100,00% Atingiu 0%

Ind.22 Ind.155

Percentagem de serviços das áreas 

de acção governativa MAFDR e MM 

que participam nas ações de 

formação promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 25% DSRHDO/DDO

tx = (nº total de serviços 

que participam nas ações 

de formação / nº total de 

serviços do MAFDR e 

MM) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

80% 100,00% Atingiu 0%

106,25%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.156

Nº de dias para operacionalizar o 

processo de avaliação da eficácia da 

formação profissional ministrada 

pelo GPP (iniciativa piloto)

M=30.09.2019; VC=02.09.2019

273 10 252 100% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

256 120,24% Superou 20%

O processo foi despoletado através do envio de mensagem de 

correio electrónico para o universo de serviços ex-MAFDR e ex-MAR 

no dia 13.09.2019.

120,24%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.16 Ind.157

Nº de atividades desenvolvidas para 

divulgação externa do MAFDR e 

Mmar

2 1 4 40% DSCI

Somatórioanual do nº 

atividades desenvolvidas 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 162,50% Superou 63%

Ind.158

Nr. de Inquéritos de satisfação 

efetuados, no âmbito da gestão dos 

espaços geridos pelo GPP - Clientes: 

Gabinetes Governamentais

10 1 12 30% DSCI
Somatório anual do nº 

de inquéritos efetuados

Sistema de 

Gestão 

Documental

10 100,00% Atingiu 0%

Ind.159

Proporção de pedidos de clarificação 

na linha de informação sem 

reclamação

80% 10% 100% 30% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

clarificação sem 

reclamação/ total de 

pedidos de clarificação) x 

100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

132,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.160
Nº de iniciativas desenvolvidas para 

os colaboradores do GPP
2 1 4 30% DSCI

Somatório anual do nº 

iniciativas desenvolvidas 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%

Ind.161
Índice de periodicidade de 

divulgação de Boletins informativos 
85 10 100 40% DSCI

Índice 100 = diária (d.u.) 

para boletim legislação e 

quiosque imprensa

Sistema de 

Gestão 

Documental

99 123,33% Superou 23%

Ind.162
Índice de atualização de conteúdos 

na intranet
85 10 100 30% DSCI

Índice 100 = mensal = 

1/30 dias

Sistema de 

Gestão 

Documental

119 156,67% Superou 57%

133,83%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.163

Percentagem de pedidos de 

documentação de arquivo 

assegurados no universo do acervo 

existente

85% 10% 100% 30% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

documentação 

assegurados/ total de 

pedidos documentação) x 

100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

Ind.164

Percentagem de pedidos de 

documentação bibliográfica 

assegurados no universo do acervo 

existente

85% 10% 100% 30% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

documentação 

assegurados/ total de 

pedidos documentação) x 

100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

94,12% 100,00% Atingiu 0%

Ind.21 Ind.165

Nº de reuniões de coordenação/ 

sessões de esclarecimento com os 

serviços do MAFDR e MM

4 2 6 40% DSCI

Somatório anual do nº 

iniciativas desenvolvidas 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 162,50% Superou 63%

132,50%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.166
Tempo médio (dias) para registo e 

encaminhamento dos documentos
2 1 0 100% DSCI

Somatório(DtRegisto - 

DtEncam) / Total 

Entradas_Saídas

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 125,00% Superou 25%

125,00%

Taxa de Realização do MP26.OPE77

MP27. Promover Formação Profissional para o MAFDR e MM

Taxa de Realização do MP27.OPE77

OPE78: Assegurar a eficácia da formação profissional ministrada pelo GPP

Taxa de Realização do MP27.OPE78

MP28. Apoiar a ação do MAFDR e MMar no âmbito do protocolo e das relações públicas

Taxa de Realização do MP26.OPE75

OPE76: Assegurar a gestão do economato e da instalações do GPP

Taxa de Realização do MP29.OPE81

OPE82: Garantir o encaminhamento atempado das entradas/saídas do expediente

Taxa de Realização do MP29.OPE82

OPE79: Promover a melhoria da imagem institucional

Taxa de Realização do MP28.OPE79

OPE80: Promover a comunicação interna no GPP 

Taxa de Realização do MP28.OPE80

MP29. Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MAFDR e MMar

OPE81: Melhorar a organização, acessibilidade e divulgação do acervo de arquivo, bibliográfico e audiovisual a cargo do GPP
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OPE83: Assegurar o controlo do processo de SIADAP_3 no GPP

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.167
Nº de reportes de monitorização do 

subsistema SIADAP_3 do GPP
3 0 4 100% DSRHDO/DDO

Somatório anual do nº 

de reportes de 

monitorização do SIADAP 

3

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

5 150,00% Superou 50%
Foi efectuado mais um reporte no mês de Outubro com proposta 

de mensagem de insistência remetida para a Direcção.

150,00%

OPE84: Elaborar indicadores estatisticos de RH do GPP 

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.168
Nº de reportes de indicadores de 

RH/BS do GPP elaborados
10 1 12 50% DSRHDO

Somatório anual de 

relatórios de indicadores 

de RH do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

12 125,00% Superou 25%

Ind.169
Nº de análises comparativas de RH 

do GPP 
12 4 17 50% DSRHDO/DDO

Somatório anual de  de 

análises comparativas de 

RH do GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

15 100,00% Atingiu 0% 12 mensal + 2 semestral + 1 anual

112,50%

OPE85: Melhorar o processo de comunicação em matéria de RH do GPP

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.170

Número de iniciativas de conteúdo 

técnico produzidas para divulgação, 

no âmbito de RH

10 2 15 100% DSRHDO/DRH

Somatório nº de  

iniciativas de conteúdo 

técnicos produzidas no 

âmbito de RH

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

8 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.171
Grau de concretização dos prazos 

estabelecidos
75% 10% 95% 100% DSCI

tx = (nº de prazos 

concretizados/ total de 

prazos estabelecidos)

*100

Sistema de 

Gestão 

Documental

80% 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.172

Nº de dias para elaborar o relatório 

com planeamento anual das 

necessidades previstas para 2020

(M=31.07.2019; VC=31.05.2019)

212 30 152 70% DSCI

Somatório nº de dias 

para elaborar o relatório 

com planeamento anual 

as necessidades previstas 

para 2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

212 100,00% Atingiu 0%

O plano das necessidades foi discutido superiormente e 

apresentado no prazo dado para a elaboração do orçamento, no 

entanto, não foi 212 dias previstos no plano de atividades.

Ind.173

Nº de dias para elaborar o relatório 

dos procedimentos aquisitivos 

efetuados em 2018 

(M=30.11.2019; VC=30.09.2019)

333 30 273 30% DSCI

Somatório nº de dias 

para elaborar para 

relatório dos 

procedimentos 

aquisitivos efetuados em 

2019

Sistema de 

Gestão 

Documental

333 100,00% Atingiu 0%

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.174

Nº de dias de antecipação, de acordo 

com o prazos estabelecido pelo CTIC,  

de apresentação da monitorização 

dos planos setoriais

0 2 3 100% DSCI

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 100,00% Atingiu 0%

As monitorizações estão automatizadas na plataforma 

reporte.tiv.gov.pt. Aquando da indicação da AMA para se proceder 

à monitorização dos Planos Setoriais, foram despoletadas as 

respetivas comunicações para os serviços MA e MM para 

procederem ao carregados dos dados na plataforma.

100,00%

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.175

Tempo médio de resolução de 

pedidos de helpdesk, classificados 

com urgência "alto" e "muito alto"

2 1 0 100% DSCI

TM=Somatório[(tempo(1

)+tempo(2)+tempo(3)….t

empo(in))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

100,00%

OPE90: Assegurar a produção dos Instrumentos de Gestão do GPP 

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.176

N.º de dias para elaboração a 1ª 

versão do RAA_2018 do GPP, após 

recepção de todos os resultados 

recepcionados (das 8 UO NUC)| das 

corridos

30 10 15 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

13 128,33% Superou 28%

"Último contributo DSCI 23/mai;

1ª proposta HH 24/mai; validação JPF 03/jun; 2ª proposta HH 

04/jun;  1ª versão em aprovação Direção INF_691_RAA_2018_GPP 

de 05/jun"

Ind.177

Nº de dias úteis para apresentar a 1ª 

versão do QUAR e PA 2020,  após 

decisão da Direção do GPP

30 10 15 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 148,33% Superou 48%
04/12/2019 reuniões com todas as UO

05/12/2019 INF/1448/2019/DDO

Ind.178

N.º de dias úteis para reportar 

resultados sobre as monitorizações 

do QUAR e PA 2019 do GPP, após 

recepção de todos os resultados 

recepcionados (das 8 UO NUC)

5 2 1 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 125,00% Superou 25%

O ultimo contributo DSPP/DSC, no âmbito da 1ª monitorização foi 

recepcionado a no dia 25.09.2019 -  na ultima monitorização, 

conforme INF/1100/2019/DDO

Ind.179

Nº de iniciativas de preparação do 

ciclo de gestão N+1 (planeamento 

interno do GPP)

8 1 10 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº de 

reuniões/orientações de 

preparação do ciclo de 

gestão N+1

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

9 100,00% Atingiu 0%

1 INF/1300/2019/DDO de 06.11.2019 para despoletar o inicio do 

ciclo de gestão 2020 em sede de SIADAP 1 do GPP.;

8 reuniões 1 por cada UO  no dia 04.12.2019

125,42%

OPE91: Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP (partilhado)

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.180 x

Nº de procedimentos documentados 

submetidos para aprovação da 

Direção, a publicar a publicar nas 

páginas electrónicas do GPP

3 1 5 33%
DSRHDO

DSPOAG

Somatório anual do n.º  

de procedimentos 

documentados 

submetidos para 

aprovação da Direção, a 

publicar nas páginas 

electrónicas do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

5 125,00% Superou 25%

DSRHDO: 1 - E-MAIL submetido superiormente para validação e 

aprovação de FAQ - frequently asked questions em sede de 

SIADAP_1 no dia 03.01.2019

2 - manual do gesquar;

OPE87:  Gerir os prazos e necessidades para os respetivos processos de aquisição 

Taxa de Realização do MP32.OPE87

MP31. Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio

Taxa de Realização do MP31.OP83

Taxa de Realização do MP31.OPE84

OPE88: Monitorizar os Planos Setoriais TIC 2020 - MAFDR e MM

Taxa de Realização do MP32.OPE88

OPE89: Garantir a resolução atempada de pedidos críticos de helpedesk

Taxa de Realização do MP32.OPE89

MP33. Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

Taxa de Realização do MP33.OPE90

Taxa de Realização do MP31.OPE85

MP32. Administrar sistemas TIC do GPP e estruturas a que presta apoio

OPE86: Assegurar a manutenção evolutiva e corretiva das aplicaçõe

Taxa de Realização do MP32.OPE86
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Ind.14 Ind.181

Nº de relatórios de monitorização no 

âmbito da redução média global com 

o consumo de papel de impressão 

(RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018 )

3 0 4 33% DSCI

Somatório anual do nº 

de relatórios de 

monitorização no âmbito 

do consumo de papel de 

impressão 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 100,00% Atingiu 0%

Ind.182
indicador eliminado de acordo com 

pedido de revisão

Ind.15 Ind.183 x

Percentagem de trabalhadores com 

processamento da valorização 

remuneratória no mês seguinte ao 

termo do seu processo de avaliação 

de desempenho; após a tomada de 

conhecimento por parte dos 

trabalhadores, da homologação da 

avaliação atribuída

90% 0% 100% 34% Todas UO

N.º de trabalhadores 

com acréscimo no mês 

seguinte / N.º total de 

trabalhadores com 

valorização no ano)/100).

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

94,87% 112,18% Superou 12%
processo de valorizações e comunicações operacionalizado no 

calendário definido

113,06%

  OPE92: Assegurar o reporte sobre modernização administrativa, conforme DL n.º 74/2017, de 21/06

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.184*

Data de elaboração do relatório 

sobre "Medidas de Modernização 

Administrativa ", após entrega dos 

RAA de 2017/2018 dos serviços do 

MAFDR/MM 

(M = 31.12.2019; VC = 15.12.2019)

364 15 348 100% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

360 100,00% Atingiu 0%

100,00%

  OPE93: Promover práticas de Responsabilidade Social (RS) no GPP 

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind25 Ind.185

Nº de ações de 

formação/sensibilização para 

dirigentes e trabalhadores, no 

domínio da conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar

2 0 3 10% DSRHDO/DDO

Somatório do n.º de Nº 

de ações de 

formação/sensibilização 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

9 275,00% Superou 175% Uma sessão por cada uma das Unidades Orgânicas do GPP

Ind26 Ind.186

Nº de protocólos criados com 

empresas ou organizações para que 

os trabalhadores beneficiem de 

condições mais favoráveis 

1 0 2 10% DSRHDO/DDO

Somatório do n.º 

dprotocólos criados com 

empresas ou 

organizações (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

4 175,00% Superou 75%

Foram celebrados 5 protocolos: Fitness Hut + Grupo “Progresso 

Saúde” + Sapateiro Expresso + Academia de Santos + Refeitório 

SSAP

Ind.27 Ind.187

Prazo para entrada em 

funcionamento pleno de um 

refeitório com vista a facilitar o 

acesso a refeições no local de 

trabalho

(M=30.06.2019; VC=31.01.2019)

180 30 30 10% DSRHDO/DDO

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

122 109,67% Superou 10% Evidencia na página electrónica interna do GPP

Ind.29 Ind.188

N.º de atividades com impacto na 

redução de stress laboral [yoga,  

ginástica laboral de 

micromovimentos, massagens, etc]

3 1 5 10% DSRHDO/DDO

Somatório do n.º 

atividades com impacto 

na redução de stress 

laboral 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 100,00% Atingiu 0% YOGA; GINÁSTICA DE MICRO-MOVIMENTOS; MASSAGENS

Ind.28 Ind.189

N.º de iniciativas/rastreios 

apresentadas à Direção sobre 

responsabilidade social e de saúde e 

bemestar para os trabalhadores do 

GPP

3 1 5 10% DSRHDO/DDO

Somatório anual do n.º 

de iniciativas 

apresentadas à Direção 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

21 325,00% Superou 225%

1. RASTREIO DERMATOLÓGICO REALIZADO PELOS SSAP;

2. RASTREIO OSTEOPOROSE

3. Técnicas de Relaxamento

4. Combate ao Desperdício Alimentar e Oportunidade de Serviço

5. Plantas Medicinais entre a Horta e a Cozinha

6. Rastreio da Visão - Retinografia

7. Workshop-Torne a sua água ainda mais Irresistível

8. Showcooking e apresentação do livro “Cozinha Vegetariana à 

Portuguesa”

9. Rastreio Análise da Pele – Hidratação/Envelhecimento

10. Rastreio Cardiovascular

11. Rastreio Nutricional

12. Medicina Tradicional Chinesa

13. Ginástica Laboral de Micromovimentos

14. Apresentação de Solução eco-friendly/woobammboo

15. Apresentação de Técnicas de Relaxamento

16. Técnicas de Postura Correta

17. Showcooking “Culinária Saudável”

18. Consultas de Orientação Alimentar

19. Água e Corpo Humano

20. Dança e Saúde

21.   Divulgação - Sensibilização para o risco sísmico (14.11.2019)

Ind.190

Data de "Kick off"  da iniciativa 

"Semana da Saúde 2019"| 

informação para a Direção 

100 5 93 10% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

70 207,14% Superou 107% Conforme informação INF/317/2019/DDO DE 11.03.2019 NO SGD

Ind.191

N.º de entidades/parceiros 

selecionados a remeter convite para 

participar na "Semana da Saúde 

2019"

10 1 12 10% DSRHDO/DDO

Somatório anual do n.º 

de entidades/parceiros 

selecionados a participar 

na "Semana da Saúde 

2019"

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

10 100,00% Atingiu 0% Conforme evidencias de convites endereçados a diferentes parceiros.

Ind.192

Data de apresentação da 1ª versão 

do programa da SS_2019, para 

aprovação 

114 5 107 10% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

92 178,57% Superou 79% Programa remetido para aprovação superior no dia 02.04.2019

Ind.193

Grau de satisfação médio global 

anual dos participantes nas 

actividades da "Semana da Saúde 

2019"

3,0 0,5 4 20% DSRHDO/DDO

Somatório (índice de 

satisfação n X nº de 

respostas)/total de 

respostas; n=[1 a 5]

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

4,16 129,00% Superou 29%
A SS_2019 superou as expectativas de adesão e satisfação dos 

trabalhadores com as iniciativas propostas pelo GPP

172,84%

  OPE94: Promover práticas no âmbito da temática "Igualdade de Género"

QUAR_2019 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 

(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.194
Nº de iniciativas de promoção da 

temática "Igualdade de Género"
1 0 2 100% DSRHDO

Somatório de 

iniciativasde promoção 

da temática "Igualdade 

de Género"

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

100,00%

Taxa de Realização do MP33.OPE93

Taxa de Realização do MP33.OPE93

Taxa de Realização do MP33.OPE94

*Indicador revisto quanto à meta e VC

Taxa de Realização do MP33.OPE91
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I | SUMÁRIO EXECUTIVO

OP4

OP6

OP2

OP7

OP8

De acordo com o estipulado na alínea a, do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou um exercício de consulta externa aos serviços e

organismos das áreas governativas da agricultura e do mar, de modo a avaliar um conjunto de dimensões organizacionais do GPP, durante o último ciclo de gestão de 2019. A consulta externa realizou-se de

acordo com os seguintes pressupostos:

Metodologia: Inquérito por questionário em formato eletrónico, desenvolvido na plataforma LimeSurvey, tendo sido garantida a confidencialidade e integridade das respostas. A estrutura do questionário

compreendia cinco dimensões de desempenho organizacional: Imagem global da organização; Envolvimento e participação; Acessibilidade; Serviços prestados; e Satisfação global. No âmbito daquelas

dimensões foi disponibilizado um total de catorze questões de resposta múltipla e utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 5 níveis 1-“Totalmente insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3-“Nem satisfeito nem

insatisfeito“, 4-“Satisfeito“ e 5-“Totalmente satisfeito”. No final foi disponibilizada uma área para os destinatários apresentarem os seus elogios, sugestões e/ou reclamações. A estrutura do questionário

poderá ser consultada no Anexo 2.

Período de realização: 29 de janeiro a 04 de abril 2020;

Universo: 19 serviços das áreas governativas da agricultura e do mar;

Nº de respostas: 17 respostas completas;

Taxa de participação: 89,47%;

Grau de satisfação médio global: Grau 4 - “Satisfeito“, correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Satisfação com o desempenho global do GPP”.

A média aritmética dos resultados do conjunto de catorze questões foi de 3,92 (- 0,08 do que no ano anterior), o que em termos qualitativos, corresponde a 3-“Nem satisfeito nem insatisfeito“, destacando-

se com a melhor pontuação de 4,24, as questões relativas à “Satisfação com a possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone, correio eletrónico, reuniões)”, em oposição à questão

relativa à “Satisfação com a adequação dos conteúdos da página de internet da organização, às necessidades dos serviços e organismos das áreas governativas da agricultura e do mar”, com a pontuação de

3,65. As pontuações obtidas em todas as questões encontram-se detalhadas no ponto seguinte. Do total dos respondentes resultaram duas sugestões de melhoria, que poderão ser consultadas no Anexo 1.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2019



Gráfico 1 - IMAGEM GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO Gráfico 2 - ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO

Gráfico 3 – ACESSIBILIDADE Gráfico 4 - SERVIÇOS PRESTADOS Gráfico 5 - SATISFAÇÃO GLOBAL 

(Nº de respostas por nível de satisfação)

Satisfação com o desempenho global do GPP 4,00 | 0.71

3

II| RESULTADOS POR QUESTÃO – Média aritmética | Desvio padrão

OP2

GPP - CONSULTA EXTERNA 2019

| 1.03

| 0.73

| 0.66

| 0.87

| 0.78

| 0.93 | 0.90

| 0.81

| 0.87

| 0.90

4,00

3,94

3,88

1 2 3 4 5

Satisfação com a identidade/imagem institucional da
organização

Satisfação com as melhorias implementadas na
organização

Satisfação com a flexibilidade e autonomias dos/das
colaboradores/as para resolver situações invulgares

| 0.61

| 0.66

| 0.86

3,82

3,76

1 2 3 4 5

Satisfação com o nível de envolvimento na
preparação dos instrumentos de política e gestão

Satisfação com o nível de envolvimento em
projetos transversais para as áreas governativas da

agricultura e do mar (sistemas de informação,
modernização administrativa, outros)

4,24

4,00

3,88

3,65

1 2 3 4 5

Satisfação com a possibilidade de
utilização de vários canais de

comunicação (telefone, correio
eletrónico, reuniões)

Satisfação com a existência de
interlocutores/as responsáveis pelas

relações com os serviços e organismos
das áreas governativas da agricultura e

do mar

Satisfação com a informação
acessível/disponível

Satisfação com a adequação dos
conteúdos da página de internet da

organização, às necessidades dos
serviços e organismos das áreas

governativas da agricultura e do mar

4

3,76

3,82

4,06

1 2 3 4 5

Satisfação com a qualidade da
informação disponibilizada

Satisfação com o tempo de
resposta às solicitações

Satisfação com os meios de
divulgação de informação

(Publicações, Página de
internet, Boletim Flash GPP,…

Satisfação com os serviços
prestados

0 0

4

9

4
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CONSULTA EXTERNA – Ciclo Gestão 2019  

  

janeiro 2020  

Proposta de inquérito por questionário de satisfação 

(previsto no art. 15º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro)  



1 
 

 

 

  

Inquérito por questionário aos serviços e organismos das áreas governativas da 
agricultura e do mar 

  

Exmos. (as) Senhores (as), 

A melhoria contínua dos nossos serviços é um dos compromissos assumidos pelo 
Gabinete de Planeamentos, Políticas e Administração Geral (GPP).   

Para este efeito agradecemos a sua colaboração preenchendo este questionário, que 
visa conhecer a perceção dos serviços e organismos das áreas governativas da 
agricultura e do mar, quanto a um conjunto de áreas de desempenho do GPP,  de modo 
a aferir o seu grau de satisfação relativo ao ciclo de gestão de 2019. 

É de toda a conveniência que respondam com o máximo de rigor, pois só assim será 
possível apostar na melhoria contínua dos processos do GPP, em consonância com os 
princípios de eficácia, eficiência e qualidade. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer item, pretende-se apenas 
a opinião pessoal e sincera. Este inquérito é CONFIDENCIAL sendo o seu anonimato 
preservado. 

O tratamento dos dados recolhidos é efetuado de uma forma global não sendo sujeito 
a uma análise individualizada. 

O preenchimento não levará mais do que 3 minutos. 

Qualquer esclarecimento adicional por favor 
contactar: jfrade@gpp.pt e helenahungria@gpp.pt 
  

Grato pela colaboração. 
  

O Diretor Geral  
 

Existem 14 questões neste formulário. 

 

  

mailto:jfrade@gpp.pt
mailto:helenahungria@gpp.pt
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IMAGEM GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

*p1 Satisfação com a identidade/imagem institucional da organização; 

 

 *p2 Satisfação com as melhorias implementadas na organização; 

 

*p3 Satisfação com a flexibilidade e autonomias dos/das colaboradores/as para resolver 

situações invulgares; 

 

 

 

 

  

 

GPP 2019 - Consulta Externa 



3 
 

 

 

ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

 

 

*p4 Satisfação com o nível de envolvimento na preparação dos instrumentos de política e 

gestão; 

 

 

*p5 Satisfação com o nível de envolvimento em projetos transversais para as áreas governativas 

da agricultura e do mar; 
 (sistemas de informação, modernização administrativa, outros); 
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ACESSIBILIDADE 

 

 

*p6 Satisfação com a informação acessível/disponível; 

 

*p7 Satisfação com a possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone, 

correio eletrónico, reuniões); 

 

*p8 Satisfação com a existência de interlocutores/as responsáveis pelas relações com os 

serviços e organismos das áreas governativas da agricultura e do mar; 

 

*p9 Satisfação com a adequação dos conteúdos da página de internet da organização, às 

necessidades dos serviços e organismos das áreas governativas da agricultura e do mar; 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

*p10 Satisfação com os serviços prestados; 

 

*p11 Satisfação com a qualidade da informação disponibilizada; 

 

*p12 Satisfação com o tempo de resposta às solicitações; 

  

*p13 Satisfação com os meios de divulgação de informação (Publicações, Página de internet, 

Boletim Flash GPP, mailings, ...); 
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SATISFAÇÃO GLOBAL 

 

 

*p14 Satisfação com o desempenho global do GPP. 

 

 

 

 

 

 

Elogios, sugestões e/ou reclamações 

 

 

 

 

 

 

 

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral agradece a sua colaboração! 

 

GPP 2019 - Consulta Externa 
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1| NOTA INTRODUTÓRIA

| 4

A análise relatada neste documento permitiu identificar, por um lado, os serviços e organismos que

se distinguiram positivamente ao nível do seu desempenho, e, por outro, identificar aqueles que

apresentaram maiores desvios (positivos e negativos), não justificados, entre os objetivos e

indicadores de desempenho inscritos nos Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e os

resultados evidenciados em sede de autoavaliação, ou que, por outras razões consideradas

pertinentes, devam ser objeto de heteroavaliação e desse fato dar-se (por iniciativa deste Gabinete

ou pela tutela) conhecimento ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da

Administração Financeira do Estado (SCI), para os efeitos previstos no art.º 20.º diploma

mencionado. Este documento finaliza, portanto, todo o processo de planeamento, monitorização e

autoavaliação (prestação de contas) dos serviços e organismos, das Ex-Áreas de Ação Governativa

referidas, em relação aos ciclos de gestão de 2017 e 2018.

O relatório começa por apresentar uma caracterização do universo de análise, a metodologia

utilizada e uma síntese dos principais resultados alcançados pelos serviços.

Segue-se a avaliação global do grau de cumprimento dos parâmetros/dimensões, dos objetivos e dos

indicadores inscritos em QUAR, a análise global da utilização dos meios disponíveis pelos serviços

(recursos humanos e financeiros) e a análise global do grau de cumprimento do plano de atividades.

Por último, são apresentadas algumas conclusões reflexivas, bem como propostas de melhoria.

O presente relatório visa apresentar de forma sistematizada, diferentes perspetivas de análise

comparada, efetuada aos resultados finais da avaliação de desempenho dos serviços e organismos

integrados na Ex-Área de Ação Governativa Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e na Ex-

Área de Ação Governativa do Mar, no âmbito da aplicação do Subsistema de Avaliação do

Desempenho dos Serviços da Administração Pública, abreviadamente designado por SIADAP 1.

Esta análise decorre da competência organizacional deste Gabinete, de assegurar a coerência,

coordenação e acompanhamento do ciclo de gestão dos serviços, com os objetivos globais das

referidas áreas de ação governativa e a sua articulação com o SIADAP, enquanto serviço que exerce

atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, conforme previsto nos n.º 2 do

art.º 8.º e no nº 3 do art.º 17.º ambos da Lei.º 66-B/2007, de 28 Dezembro, na sua redação atual.

Para além da comparação de desempenho entre serviços, é apresentada a sua evolução referente

aos ciclos de gestão de 2017 e 2018.

Em cada ciclo de gestão em apreço, o GPP coordenou o processo de elaboração dos instrumentos

de gestão dos serviços, quer na fase preparatória, através da divulgação de comunicações relativas a

orientações técnicas/esclarecimentos e da realização de sessões/reuniões de trabalho, quer na fase

de acompanhamento, em que foi assegurada a validação técnica e análise crítica ao Plano de

Atividades (PA), ao Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), das propostas de revisão a

estes instrumentos de gestão, bem como aos Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA) dos

serviços e organismos que o GPP prestou apoio no âmbito do XXI Governo Constitucional.

https://www.igf.gov.pt/institucional1/conselho-coordenador-do-sci.aspx
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Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

2017 2018

19 QUAR           19 QUAR

19 PA 19 PA

Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

2017 2018

9 REV_QUAR 8 REV_QUAR

3 REV_PA 3 REV_PA

Oficialmente aprovados pela 
Tutela:

2017 2018

18 QUAR 19 QUAR

18 PA 19 PA

Oficialmente aprovados pela 
Tutela:

2017 2018

7 REV_QUAR 8 REV_QUAR

3 REV_PA 3 REV_PA

Total de objetivos estratégicos: 

58 em 2017

57 em 2018

Total de objetivos operacionais:

142 em 2017

81 em 2018

Oficialmente homologados 
pela Tutela:

17 RAA_2017

8 RAA_2018

Universo de serviços MAFDR e 
MM sujeitos a análise:*

17 em 2017 

16 em 2018

Rececionados neste Gabinete 
para validação técnica:

18 RAA_2017

16 RAA_2018

Universo de 20 serviços ex-MAFDR e ex-MM – ciclos de gestão 2017 e 2018

Total de indicadores:

248 em 2017

222 em 2018

* Não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2017 da DGRM e do GAMA, e o RAA_2017 da DGAV não foi considerado nesta análise comparada, devido à extemporaneidade do seu envio a este 
Gabinete. Igualmente não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2018 da DGRM, do GAMA, da DGAV e do IFAP.
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2017 2018

 Em média 3 objetivos estratégicos, 7 objetivos operacionais e 12 indicadores;

 Do total de 142 objetivos operacionais, 63% foram superados, 33% atingidos e 4% não 

atingidos;

 Do total de 248 indicadores, 54% foram superados, 42% atingidos e 4% não atingidos;

 Em média 27,35% dos indicadores registaram um desvio  ≥ 25%;

 A taxa média de realização foi de 114% na Eficácia, 109% na Eficiência e 115% na Qualidade;

 A média de execução global dos QUAR_2017 situou-se nos 113,16%;

 Em média a taxa de utilização de recursos humanos foi de 91,41%;

 Em média a taxa de execução de recursos financeiros foi de 77,97%;

 A média de execução global do plano de atividades foi de 99,93%;

 Todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2017, com exceção do

ICNF, IP (TR=85,41%), com registo de três taxas de realização ≥125%, alcançadas

nomeadamente pelo IVV, IP (TR=139%), pelo INIAV, IP (TR=124,95%) e pelo GPP (TR=125,3%);

 Do total se serviços, 82% propôs a menção de desempenho BOM e apenas três serviços

propuseram a menção de desempenho SATISFATÓRIO, nomeadamente o IPMA, IP, o ICNF, IP e

a AG_PDR2020;

 Em média 3 objetivos estratégicos, 7 objetivos operacionais e 12 indicadores;

 Do total de 81 objetivos operacionais, 68% foram superados, 29% atingidos e 3% não atingidos;

 Do total de 222 indicadores, 62% foram superados, 35% atingidos e 3% não atingidos;

 Em média 29,78% dos indicadores registaram um desvio  ≥ 25%;

 A taxa média de realização foi de 131% na Eficácia, 117% na Eficiência e 129% na Qualidade;

 A média de execução global dos QUAR_2018 situou-se nos 125,97%;

 Em média a utilização de recursos humanos foi de 91,41%;

 Em média a execução de recursos financeiros foi de 86,83%;

 A média de execução global do plano de atividades foi de 101,52%;

 Todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2018, com registo de cinco

taxas de realização ≥125%, alcançadas nomeadamente pelo IVDP, IP (TR=127,66%), o IVV, IP

(TR=135,21%), pela DRAP_LVT (TR=129,51%), pela EMEPC (TR=156,28%) e pelo GPP

(TR=238,84%);

 Do total de serviços, 81% propôs a menção de desempenho BOM e apenas três serviços

propuseram a menção de desempenho SATISFATÓRIO, nomeadamente o IVDP, IP, o ICNF, IP e

o INIAV, IP;
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18º, da Lei nº 66-B72007, de 28 de dezembro, na sua redação atual. As menções são propostas pelo

dirigente máximo do serviço em sede de autoavaliação, e, após parecer com análise crítica do GPP,

são homologadas ou alteradas pelo respetivo membro do Governo.

Relativamente à avaliação final quantitativa de desempenho dos serviços, esta é aferida através da

respetiva taxa de realização final global, que resulta do somatório do desempenho alcançado por

parâmetro de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade), ajustada pelas ponderações de cada um dos

parâmetros relativamente ao resultado global, onde se inserem os resultados dos objetivos

operacionais, também este ajustados por ponderações, relativas a cada parâmetro.

É de referir que, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por

ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a

50%, resultante de pelo menos, metade dos objetivos independentemente da sua natureza ou

parâmetro a que pertencem.

Quanto aos meios disponíveis pelos serviços, para cumprimento dos objetivos e metas definidos

para cada ciclo de gestão, é de referir que a utilização de recursos humanos resulta da relação entre o

valor planeado e o valor utlizado e a execução de recursos financeiros resulta da relação entre o valor

orçamentado planeado e o valor executado.

Refira-se, ainda, que o desempenho de todos os serviços foi avaliado única e exclusivamente com

base nas evidências apresentadas pelos mesmos, plasmadas nos correspondentes instrumentos de

gestão, bem como na informação disponibilizada nas respetivas páginas eletrónicas.

A metodologia adotada tem como referência a Lei.º 66-B/2007, de 28 Dezembro, na sua redação

atual e as orientações técnicas do CCAS – Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços e da

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.

Para aferir sobre o grau de aplicação do SIADAP 1, referente aos ciclos de gestão de 2017 e 2018,

pelos serviços e organismos integrados nas Áreas de Ação Governativa MAFDR e MM, foi adotado

um processo de recolha dos resultados da execução dos objetivos e recursos inscritos nos respetivos

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e Plano de Atividades (PA).

A informação de avaliação de desempenho quantitativa e qualitativa foi recolhida a partir das

evidências apresentadas no total de 33 Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA)

rececionados e validados tecnicamente por este Gabinete, que passou a dispor de resultados para

apreciação comparativa e reflexão quanto ao desempenho dos serviços em cada ciclo de gestão.

Não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2017 da DGRM e do GAMA, e o RAA_2017 da

DGAV não foi considerado nesta análise comparada, devido à extemporaneidade do seu envio a

este Gabinete. Igualmente não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2018 da DGRM, do

GAMA, da DGAV e do IFAP.

No que respeita à avaliação final qualitativa de desempenho dos serviços, esta é expressa segundo

a menção de Desempenho Bom, se foram atingidos todos os objetivos e superados alguns, a

menção de Desempenho Satisfatório, se foram atingidos todos os objetivos ou os mais relevantes,

Desempenho Insuficiente, se não foram atingidos os objetivos mais relevantes, nos termos do artigo

http://www.ccas.min-financas.pt/
https://www.dgaep.gov.pt/
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O ex-Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural tinha como Missão:

“…formular, conduzir, executar e avaliar as políticas em
matéria agrícola, agroalimentar, silvícola, de
desenvolvimento rural, bem como planear e coordenar a
aplicação dos fundos nacionais e europeus destinados à
agricultura, às florestas e ao desenvolvimento rural.”

Cfr. nº 1 do Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de
dezembro, na sua redação atual

O ex-Ministério do Mar tinha como Missão:

“…a coordenação transversal dos assuntos do mar,
através da definição e acompanhamento da Estratégia
Nacional para o Mar, da promoção do conhecimento
científico, da inovação e do desenvolvimento tecnológico
na área do mar, da definição e coordenação da execução
das políticas de proteção, planeamento, ordenamento,
gestão e exploração dos recursos do mar, da promoção
de uma presença efetiva no mar, dos seus usos e de uma
economia do mar sustentável, das pescas, do transporte
marítimo e dos portos, e a gestão dos fundos nacionais e
europeus relativos ao mar.”

Cfr. nº 1 do Artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de
dezembro, na sua redação atual

MISSÃO

Figura 1- Universo de serviços MAFDR e MM

Tutela conjunta MAFDR e MM

Tutela MAFDR 

Tutela MM 

GPP
5 Direções Regionais

de Agricultura e Pescas 
IFAP, IP

DGAV DGADR ICNF, IP INIAV, IP IVV, IP IVDP, IP
AG

PDR2020

DGPM DGRM GAMA
AG 

Mar 2020 
IPMA, IP EMEPC
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Os serviços MAFDR e MM estabeleceram os seus objetivos estratégicos em conformidade com as

respetivas atribuições ministeriais, de acordo com a Lei do XXI Governo Constitucional (Decreto-Lei

n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro) e com a sua própria Missão.
Missão: “… proceder à validação e ao pagamento decorrente do financiamento da aplicação das

medidas definidas a nível nacional e comunitário, no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural,

pescas e setores conexos, bem como propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e

comunicação no âmbito da agricultura e pescas…”

Objetivos Estratégicos 2017:

OE1: Implementar uma política de qualidade na concessão dos apoios/incentivos assegurando a

otimização dos prazos e a previsibilidade dos pagamentos com o objetivo de dinamizar a atividade e

o investimento na agricultura e pescas;

OE2: Melhorar a comunicação e a interação entre o IFAP e os seus stakeholders através da aposta

na simplificação administrativa e inovação dos processos com o objetivo de aumentar a qualidade

do serviço prestado;

OE3: Reforçar o desenvolvimento de competências do capital humano do IFAP valorizando o espírito

de equipa e o sentido de compromisso com a organização e o serviço público.

Objetivos Estratégicos 2018:

OE1: Implementar uma política de qualidade na concessão e gestão das ajudas/incentivos, visando

otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos;

OE2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e

desmaterializados, numa perspetiva de e-government;

OE3: Reforçar o desenvolvimento de competências do capital humano do IFAP valorizando o espírito

de equipa e o sentido de compromisso com a organização e o serviço público.

GPP Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

Missão: “… apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das politicas

do Ministério da Agricultura, florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e do Ministério do Mar

(MM) e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação

no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos

membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados no MAFDR e MM…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão politica;

OE2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços do Ministério por via da coordenação dos

instrumentos de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão

patrimonial e dos serviços e funções partilhadas;

OE3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das

politicas publicas e no desenvolvimentos organizacional da administração.

GPP

IFAP, IP
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Direções Regionais de Agricultura e Pescas 

Missão: “… participar na formulação e execução das politicas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos centrais competentes e de acordo com as

normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das politicas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das

florestas, no quadro da eficiência da gestão local de recursos…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Contribuir para o reforço da competitividade da agricultura e da sustentabilidade do meio rural

e das pescas;

OE2: Simplificação administrativa e valorização das funções públicas;

OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.

DRAP_Norte Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Objetivos Estratégicos 2017:

OE1: Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas;

OE2: Otimizar a política de controlo nas áreas da fitossanidade e da qualidade alimentar;

OE3: Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços

prestados.

Objetivos Estratégicos 2018:

OE1: Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas;

OE2: Otimizar a política de licenciamento e controlo das áreas da fitossanidade e da segurança

alimentar;

OE3: Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços

prestados;

OE4: Reforçar a proximidade ao setor produtivo.

DRAP_LVT Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Melhorar a execução das Políticas Públicas do setor;

OE2: Desenvolver o capital humano e organizacional;

OE3: Otimizar recursos.

DRAP_Alt Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Otimizar a gestão e aplicação dos fundos estruturais e/ou outras medidas de apoio aos setores

agrícola e das pescas maximizando a sua execução;

OE2: Consolidar a imagem da DRAP Algarve junto dos seus clientes.;

OE3: Otimizar a gestão dos recursos.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Contribuir para o reforço dos setores produtivos da agricultura e das pescas;

OE2: Contribuir para a redução dos constrangimentos administrativos;

OE3: Garantir a satisfação dos clientes e utentes.

DRAP_Centro Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro DRAP_LVT

DRAP_Alg

DRAP_Alt

DRAP_Centro

DRAP_Norte
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Missão: ”… a prossecução da politica cientifica e a realização de investigação de suporte a politicas

públicas orientadas para a valorização dos recursos biológicos nacionais, na defesa dos interesses

nacionais e na prossecução e aprofundamento de politicas comuns da União Europeia…”

INIAV, IP Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada

para a investigação aplicada e para a inovação;

OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV;

OE3: Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas;

OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do

Instituto;

OE5: Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações

Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional.

ICNF, IP

Missão: “… coordenar e controlar a organização institucional do setor vitivinícola, auditar o sistema

de certificação de qualidade, acompanhar a politica da União Europeia e preparar as regras para a

sua aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos

vitivinícolas e assegurar o funcionamento da Comissão Nacional da Organização Internacional da

Vinha e do Vinho (CNOIV)…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Otimizar a gestão dos programas de apoio e dos recursos financeiros afetos;

OE2: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders, visando a redução do

custos de contexto;

OE3: Promover a competitividade e a internacionalização do mercado, designadamente através da

divulgação de informação;

OE4: Implementar uma política de qualidade.

IVV, IP Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.IVV, IP

Missão: “… Propor, acompanhar e assegurar a execução das politicas de conservação da natureza e

das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o

reconhecimento publico do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos

espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais,

assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamento e atuação concertadas no domínio da

defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das aguas interiores e outros diretamente

associados a floresta e as atividades silvícolas…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Assegurar a atuação integrada no território promovendo a valorização económica, ambiental e

social dos espaços florestais e da biodiversidade;

OE2: Assegurar a gestão sustentável dos espaços sob a responsabilidade do ICNF, IP;

OE3: Melhorar o conhecimento e os sistemas de informação sobre a biodiversidade e os recursos

florestais;

OE4: Promover o desenvolvimento organizacional e a comunicação com o exterior.

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P.
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Missão: “… desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia Nacional para o Mar (ENM), elaborar e

propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planear e ordenar o espaço

marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento

da Politica Marítima Integrada da União Europeia e promover a cooperação nacional e

internacional no âmbito do mar…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Assegurar o apoio à implementação da política pública para o mar, enquanto política

integrada, e assegurar a respetiva monitorização;

OE2: Contribuir para a promoção de investimentos na área do mar através de fontes de

financiamento públicas de diferentes naturezas;

OE3: Contribuir para uma politica externa na área do mar que projete Portugal como um ator de

relevo no plano internacional;

OE4: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa.

IVV, IP Direção-Geral de Política do MarDGPM IVDP, IP

Missão: “… promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o

processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de origem “Douro” e “Porto”

e indicação geográfica “Duriense”…”

Objetivos Estratégicos 2017:

OE1: Incrementar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro (RDD) e das

Denominações de Origem “Porto” e “Douro”;

OE2: Promover a melhoria continua do desempenho da organização, num quadro de rigor,

credibilidade e eficiência;

OE3: Dotar o IVDP, IP de uma forte presença na RDD adotando um posicionamento institucional

moderno e inovador.

Objetivos Estratégicos 2018:

OE1: Incrementar medidas para a sustentabilidade (ambiental, económica, social e cultural) do

Território da RDD;

OE2: Reforçar as competências do IVDP,IP em prol da afirmação das Denominações de Origem Porto

e Douro, para garantir a qualidade ao Consumidor;

OE3: Promover a melhoria continua no desempenho da organização para otimização do Serviço

Público.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.
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Missão: “… dar continuidade ao processo de extensão da plataforma continental, tendo em vista a

respetiva conclusão, nos termos previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar…”

Objetivos Estratégicos 2017:

OE1: Assegurar o reforço da fundamentação da proposta portuguesa de extensão da plataforma

continental (PEPC), submetida a Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas;

OE2: Garantir a coordenação e desenvolvimento do sistema de informação da Biodiversidade Marinha

- Projeto M@rBis;

OE3: Incentivar o ensino, a formação e a literacia associados ao conhecimento do Mar;

OE4: Garantir a coordenação do Sistema Nacional de Informação do Mar (SNIMar).

Objetivos Estratégicos 2018:

OE1: Aprofundar o conhecimento sobre a morfologia e as caraterísticas geológicas e hidrográficas do

fundo submarino de modo a consolidar os dados e informação contidos na proposta de Portugal

apresentada à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) a 11 de maio de 2009;

OE2: Desenvolver a negociação com a CLPC sobre a proposta portuguesa, preparar eventuais adendas

e dar resposta a pedidos de esclarecimento suscitados;

OE3: Incentivar o ensino, a formação e a literacia associados ao conhecimento do Mar;

OE4: Apoiar, em articulação com outras entidades, a realização de projetos de investigação e

desenvolvimento, a participação de jovens estudantes e investigadores nos projectos desenvolvidos

pela EMEPC, bem como a prospeção de recursos naturais marinhos, nomeadamente através de

cruzeiros científicos no quadro do processo de extensão da plataforma continental;

OE5: Manter e atualizar a estrutura de base de dados de apoio ao projeto de extensão da plataforma

continental.

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental EMEPC

Missão: “… promover e coordenar a investigação cientifica, o desenvolvimento tecnológico, a

inovação e a prestação de serviços no domínio do mar e da atmosfera, assegurando a implementação

das estratégias e politicas nacionais nas suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento

económico e social, sendo investido nas funções de autoridade nacional nos domínios da

meteorologia, meteorologia aeronáutica, do clima, da sismologia e do geomagnetismo…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Promover uma cultura de excelência cientifica, em articulação com a comunidade cientifica

nacional e internacional;

OE2: Promover a cooperação com os agentes económicos, contribuindo para a cadeia de valor nas

áreas em que se enquadra a sua missão;

OE3: Melhorar as estruturas de apoio a missão, em particular a infraestrutura tecnológica de

observação e modelação meteorológica, geofísica e marinha, bem como a capacidade de intervenção

cientifica no oceano profundo;

OE4: Desenvolver processos de melhoria continua, nomeadamente através da certificação de

laboratórios e serviços, da otimização da estrutura organizacional.

Instituto Português do Mar e da AtmosferaIPMA
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Missão: “… promover a Valorização, Competitividade e Sustentabilidade da Agricultura e dos

Territórios Rurais…”

Objetivos Estratégicos 2017:

OE1: Promover a agricultura e a valorização dos territórios rurais;

OE2: Garantir a regulação e o controlo das políticas;

OE3: Otimizar a gestão de recursos humanos, financeiros e materiais;

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento RuralDGADR

Missão: “… assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa Operacional Mar

2020, de acordo com o princípio da boa governança, e com observância das regras de gestão

constantes da regulamentação europeia e nacional aplicável…”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Assegurar a execução do Programa Operacional do Mar 2020;

OE2: Promover a gestão eficiente do Mar2020;

OE3: Qualificar e construir uma organização eficaz e eficiente.

Autoridade de Gestão do Mar2020AG_MAR2020

Missão: “… assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa de desenvolvimento

Rural (PDR2020) …”

Objetivos Estratégicos 2017-2018:

OE1: Crescimento do valor acrescentado do setor agroflorestal e rentabilidade económica da

agricultura;

OE2: Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos;

OE3: Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural;

IVV, IP Autoridade de Gestão do PDR2020AG_PDR2020
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Figura 2 – Nº de objetivos estratégicos por serviço ▪ 2017-2018

* RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP
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Para o cumprimento da sua missão e das suas orientações estratégicas, os serviços e organismos do ex-

MAFDR e ex-MM, integrados nesta análise, formularam e inscreveram em QUAR os respetivos objetivos

estratégicos (OE), conforme evidenciado na figura 2, onde se registou o seguinte:

• Em 2017 verificou-se a inscrição de um total de 58 OE, resultando numa média de 3 OE por serviço;

• Em 2018 foi inscrito um total de 57 OE, de onde resulta uma média de 3 OE por serviço;

• Comparando 2017-2018, observa-se que na sua maioria, os serviços mantiveram o número de OE

inscritos para quantificar a sua estratégia, com exceção da EMEPC e DRAP_LVT, que acrescentaram

mais um objetivo, relativamente ao ano anterior, resultando uma pequena variação positiva de 4%;

• De 2017 para 2018, 60% dos serviços mantiveram inalterados os seus OE, nomeadamente: GPP,

DRAP_Norte, DRAP_Centro, DRAP_Alt, DRAP_Alg, ICNF,IP, INIAV,IP, IVV,IP, AG_PDR2020, DGPM, IPMA e

AG_MAR2020. Verificaram-se alterações nos OE dos restantes serviços: IFAP,IP, DRAP_LVT, IVDP,IP e

EMEPC, conforme exposto no ponto 4 deste documento.

• Não foi possível aferir quanto ao grau de concretização dos OE, na medida em que nem todos os

serviços definiram metas estratégicas, nem operacionalizaram e mediram estes objetivos de forma

quantitativa e/ou qualitativa, quanto ao seu grau de concretização.



7| EXECUÇÃO GLOBAL DO QUAR | MENÇÃO DE DESEMPENHO ▪ 2017-2018

| 16

Figura 3 – Execução global quantitativa e qualitativa do QUAR dos serviços ▪ 2017-2018

Em sede de autoavaliação, os serviços apuraram o seu grau de execução global quantitativo e qualitativo

do QUAR, correspondente ao resultado final do desempenho alcançado, em cada ciclo de gestão em

apreço. A figura 3 evidencia os resultados de cada serviço, onde se verifica que:

• Em 2017 todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2017, com exceção do

ICNF,IP (TR=85,41%). No que diz respeito a superação, registaram-se três taxas de realização maiores

ou iguais a 125% (TR≥125%), alcançadas nomeadamente pelo IVV,IP (TR=139%), pelo INIAV,IP

(TR=124,95%) e pelo GPP (TR=125,3%). A média de execução global do QUAR dos dezassete serviços

foi de 113,16%, com um desvio padrão de 42%. Quanto à execução global qualitativa, a maioria dos

serviços (82%) propôs a menção de desempenho BOM e apenas três serviços propuseram a menção

de desempenho SATISFATÓRIO, nomeadamente o IPMA,IP, o ICNF, IP e a AG_PDR2020;

• Em 2018 todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2018, com registo de

cinco taxas de realização maiores ou iguais a 125% (TR≥125%), alcançadas nomeadamente pelo IVDP,IP

(TR=127,66%), o IVV,IP (TR=135,21%), pela DRAP_LVT (TR=129,51%), pela EMEPC (TR=156,28%) e pelo

GPP (TR=238,84%). A média de execução global do QUAR dos dezasseis serviços foi de 125,97%, com

um desvio padrão de 57,93%. Quanto à execução global qualitativa, a maioria dos serviços (81%)

propôs a menção de desempenho “BOM” e apenas três serviços propuseram a menção de

desempenho “SATISFATÓRIO”, nomeadamente o IVDP,IP, o ICNF, IP e o INIAV,IP;

• Comparando 2017-2018, verificou-se uma variação de 11,37%, relativamente à média de execução

global do QUAR.

AUTOAVALIAÇÃO 
DO DESEMPENHO 

DO SERVIÇO

HOMOLOGAÇÃO PELA TUTELA MENÇÃO PROPOSTA EXECUÇÃO GLOBAL DO QUAR
VARIAÇÃO

2017 2018 2017 2018 2017 2018

IVDP, IP √ -- BOM SATISFATÓRIO 103,23% 127,66% 23,67%

IVV, IP √ -- BOM BOM 139,10% 135,21% -2,80%

IFAP, IP √ * BOM * 108,08% * *

IPMA, IP √ -- SATISFATÓRIO BOM 100,34% 108,88% 8,51%

ICNF, IP √ √ SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 85,41% 108,07% 26,53%

INIAV, IP √ -- BOM SATISFATÓRIO 124,95% 106,00% -15,17%

DRAP_N √ √ BOM BOM 111,61% 114,00% 2,14%

DRAP_C √ √ BOM BOM 109,49% 117,51% 7,32%

DRAP_LVT √ √ BOM BOM 121,64% 129,51% 6,47%

DRAP_ALT √ √ BOM BOM 113,06% 115,86% 2,48%

DRAP_ALG √ √ BOM BOM 111,79% 106,78% -4,48%

DGADR √ √ BOM BOM 114,73% 109,27% -4,76%

DGPM √ √ BOM BOM 104,43% 103,15% -1,23%

AG_PDR2020 √ √ SATISFATÓRIO BOM 108,61% 118,47% 9,08%

AG_MAR2020 √ √ BOM BOM 121,01% 120,00% -0,83%

EMEPC √ -- BOM BOM 121,00% 156,28% 29,16%

GPP √ √ BOM BOM 125,30% 238,84% 90,61%

MÉDIA 113,16% 125,97% 11,32%

* O RAA_2018 do serviço não foi rececionado pelo GPP
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Figura 4 – Nº de objetivos e indicadores por parâmetro de avaliação ▪ 2017-2018
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Em 2017 o resultado mais elevado registou-se no parâmetro Qualidade (TR=115%), enquanto

que em 2018 registou-se no parâmetro Eficácia (TR=131%). Em ambos os ciclos de gestão, o

resultado mais baixo verificou-se no parâmetro Eficiência.

Pode constatar-se que, em 2018 registou-se um acréscimo na taxa média de realização dos

três parâmetros de avaliação, nomeadamente de +17% na Eficácia, +8% na Eficiência e +14%

na Qualidade.

Os dois resultados mais elevados, registados pelos parâmetros Eficácia e Qualidade em 2018,

poderão indiciar que o planeamento foi nivelado por baixo face à capacidade efetiva dos

serviços e dos recursos colocados à disposição dos mesmos, naqueles parâmetros.

De 2017 para 2018, não se verificou alteração quanto ao número de objetivos e de

indicadores, inscritos pelos serviços no QUAR, para cada uma das três

dimensões/parâmetros de avaliação.

Em ambos os ciclos de gestão, os serviços inscreveram um maior número de indicadores no

parâmetro Eficácia, conforme figura 4.

O resultado final das dimensões/parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade)

correspondeu, para cada ciclo de gestão em apreço, às taxas média de realização evidenciadas

na figura 5.

Figura 5 – Taxa de média de realização por parâmetro de avaliação  ▪ 2017-2018

114% 109% 115%
131%

117% 129%

TR | EFICÁCIA TR | EFICIÊNCIA TR | QUALIDADE

2017 2018
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Figura 6 – Grau de realização dos parâmetros de avaliação de desempenho por serviço ▪ 2017

TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND

IVDP, IP 103,23% 100,00% 1 2 100,00% 3 3 108.07% 2 2

IVV, IP 139,10% 126,25% 3 3 150,86% 4 7 136,38% 3 3

IFAP, IP 108,08% 113,28% 3 8 100,00% 1 1 105,75% 2 3

IPMA, IP 100,34% 100,86% 3 7 100,00% 1 1 100,00% 3 3

ICNF, IP 85,41% 91,97% 3 9 100,00% 2 4 67,50% 2 6

INIAV, IP 124,95% 122,54% 4 5 129,43% 4 4 121,90% 3 5

DRAP_N 111,61% 117,91% 4 11 100,00% 1 1 113,31% 3 4

DRAP_C 109,49% 114,25% 3 8 100,00% 1 1 107,90% 3 4

DRAP_LVT 121,64% 117,98% 4 11 109,56% 1 2 128,91% 3 8

DRAP_ALT 113,06% 122,24% 3 7 103,84% 2 5 113,10% 3 4

DRAP_ALG 111,79% 114,00% 3 7 111,00% 2 3 110,00% 3 4

DGADR 114,73% 110,83% 7 7 112,91% 2 2 120,79% 5 6

DGPM 104,43% 105,25% 3 7 100,00% 1 2 106,75% 1 4

AG_PDR2020 108,61% 108,67% 3 5 94,07% 4 5 125,50% 4 4

AG_MAR2020 121,01% 122,90% 3 7 115,87% 2 4 125,75% 2 2

EMEPC 121,00% 106,89% 4 8 110,00% 4 6 150,31% 3 7

GPP 125,30% 148,66% 4 9 115,25% 2 4 104,20% 2 3

MÉDIA 113,16% 114,38% 3 7 108,99% 2 3 114,88% 3 4

*  TR - Taxa de real ização 

QUALIDADE   EXECUÇÃO 

GLOBAL 

QUAR

2017
EFICÁCIA   EFICIÊNCIA   

A figura 6 evidencia as taxas de realização nas três dimensões/parâmetros de avaliação, bem

como a taxa de realização global do QUAR_2017, por serviço.

Quanto ao parâmetro Eficácia, a taxa média de realização foi de 114,38%, registando-se

uma única situação de desvio negativo, nomeadamente o ICNF, IP (TR=91,97%). Os serviços

com os resultados mais altos neste parâmetro foram o IVV,IP (TR=126,25%) e o GPP

(148,66%).

No que respeita ao parâmetro Eficiência, destacam-se com os resultados mais altos, o IVV,IP

(TR=150,86%) e o INIAV,IP (TR=129,43%). A taxa média de realização de 108,99% neste

parâmetro foi a mais baixa dos parâmetros.

O parâmetro Qualidade apresenta uma taxa média de realização de 114,88%. Os dois

resultados mais elevados foram registados pela EMEPC (TR=150,31%) e pelo IVV,IP

(TR=136,38%).

A Taxa média de realização global dos QUAR_2017 situou-se nos 113,16%, onde se verificou

que sete dos serviços (41%) tidos em conta nesta análise, registaram taxas de realização

acima da média e dez serviços (59%) taxas de realização abaixo da média.
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Figura 7 – Grau de realização dos parâmetros de avaliação de desempenho por serviço ▪ 2018

Na figura 7 encontram-se as taxas de realização alcançadas pelos dezasseis serviços em

análise, nas três dimensões/parâmetros de avaliação, bem como a taxa de realização global

do QUAR_2018.

O parâmetro Eficácia apresenta uma taxa média de realização de 130,90%. Os três

resultados acima da média foram registados pela EMEPC (TR=220%), pelo GPP (TR=200%) e

pelo IVDP,IP (TR=187%).

Quanto ao parâmetro Eficiência, destacam-se com os resultados mais altos, o GPP

(TR=184%), a DRAP_LVT (TR=152%) e o IVV, IP (TR=127,96). Dos três parâmetros, a taxa

média de realização de 117,48% da Eficiência foi a mais baixa.

Relativamente ao parâmetro Qualidade, a taxa média de realização foi de 128,98%,

registando-se uma única situação de desvio negativo, nomeadamente o IVDP, IP

(TR=68,31%). Os serviços com os resultados mais altos neste parâmetro foram o GPP (344%),

o IVV,IP (TR=170%) e a EMEPC (135,94%).

A Taxa média de realização global dos QUAR_2018 situou-se nos 125,97%, onde se verificou

que cinco (31%) dos serviços tidos em conta para nesta análise, registaram taxas de

realização acima da média e onze serviços (69%) taxas de realização abaixo da média.

TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND

IVDP, IP 127,66% 187,07% 3 5 107,83% 3 9 68,31% 2 2

IVV, IP 135,21% 112,64% 2 2 127,96% 2 5 170,00% 3 3

IFAP, IP ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

IPMA, IP 108,88% 103,45% 3 7 103,45% 3 7 100,00% 3 3

ICNF, IP 108,07% 108,92% 3 12 125,00% 2 3 115,00% 3 6

INIAV, IP 106,00% 102,00% 4 4 102,00% 4 4 112,00% 3 5

DRAP_N 114,00% 121,60% 4 11 100,00% 1 1 116,41% 3 4

DRAP_C 117,51% 123,55% 3 8 118,75% 3 8 106,60% 3 4

DRAP_LVT 129,51% 124,89% 4 11 152,10% 2 3 121,60% 3 6

DRAP_ALT 115,86% 114,12% 3 7 105,28% 2 4 128,74% 3 4

DRAP_ALG 106,78% 114,03% 3 6 100,00% 2 2 106,00% 3 4

DGADR 109,27% 111,74% 6 7 109,51% 2 2 105,95% 4 5

DGPM 103,15% 107,88% 3 7 100,00% 1 2 100,00% 1 2

AG_PDR2020 118,47% 117,05% 3 4 114,58% 2 3 124,25% 3 3

AG_MAR2020 120,00% 125,50% 2 4 119,26% 2 2 108,81% 2 2

EMEPC 156,28% 220,00% 2 2 110,00% 2 2 135,94% 2 3

GPP 238,84% 200,00% 5 12 184,00% 2 5 344,00% 2 8

MÉDIA 125,97% 130,90% 3 7 117,48% 2 4 128,98% 3 4

*  TR - Taxa de real ização    ** O RAA_2018 do serviço não foi  rececionado pelo GPP

2018

EXECUÇÃO 

GLOBAL 

QUAR

EFICÁCIA   EFICIÊNCIA   QUALIDADE   
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No que respeita aos objetivos operacionais inscritos em QUAR, em 2017 contabilizou-se um total de 142

objetivos e em 2018, em que o universo de análise considera menos um serviço, um total de 127, conforme

figura 8, registando-se um decréscimo de -11%. Do total, em 2017 foi eleito um conjunto de 81 objetivos

definidos como os mais relevantes pelos serviços, enquanto em 2018, do total foram eleitos 70 objetivos

(-14%) quanto à sua relevância, o que pode ser observado na figura 9.

Em ambos os ciclos de gestão, para o respetivo universo de serviços em análise, foram registados em média

sete objetivos operacionais por serviço, sendo o detalhe da inscrição em QUAR de objetivos operacionais,

por serviço, evidenciado na figura 10, onde se destaca a DGADR com maior número de objetivos

operacionais inscritos em 2017-2018.

Figura 10 – Nº de objetivos operacionais por serviço  ▪ 2017-2018

Figura 8 – Nº de objetivos operacionais  ▪ 2017-2018

* O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP
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Quanto ao grau de realização dos objetivos operacionais , verificou-se nos dois ciclos de gestão, que a

maioria dos objetivos foram superados, 63% em 2017 e 68% em 2018, conforme evidenciado na

figura 11. Em 2018 registou-se um acréscimo dos objetivos operacionais superados, relativamente

aos objetivos atingidos e não atingidos.

Constata-se, através da figura 12, que em ambos os ciclos de gestão, dois serviços superaram todos

os objetivos a que se propuseram, nomeadamente o GPP e a DRAP_LVT, o que pode indiciar um

planeamento excessivamente cauteloso da parte dos serviços. As diferentes situações de

incumprimento verificadas, foram devidamente justificadas pelos serviços, em sede de autoavaliação.

*  O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP

Figura 12 – Nível de concretização dos objetivos operacionais por serviço  ▪ 2017-2018
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Figura 11 – Grau de realização dos objetivos operacionais ▪ 2017-2018
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Relativamente aos indicadores inscritos em QUAR, em 2017 contabilizou-se um total de 248 e em

2018, em que o universo de análise considera menos um serviço, um total de 222, conforme

figura 13, registando-se um decréscimo de -10%.

Em ambos os ciclos de gestão, para o respetivo universo de serviços em análise do MAFDR e

MM, foram registados em média doze indicadores por serviço, sendo o detalhe da inscrição de

indicadores por serviço evidenciado na figura 14.

Figura 14 – Nº de indicadores QUAR por serviço ▪ 2017-2018

Figura 13 – Nº de indicadores QUAR ▪ 2017-2018

* O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP
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Pela análise ao grau de realização dos indicadores, verificou-se em ambos os ciclos de gestão, que na

sua maioria foram superados, 54% em 2017 e 62% em 2018, conforme evidenciado na figura 16. Em

2018 registou-se um acréscimo dos indicadores superados, relativamente aos indicadores atingidos e

não atingidos.

Através da figura 16, é possível verificar os diferentes níveis de concretização dos indicadores

inscritos em QUAR, alcançados pelos serviços, em ambos os ciclos de gestão.

Figura 15 – Grau de realização de indicadores QUAR ▪ 2017-2018

Figura 16 – Nível de concretização de indicadores QUAR por serviço ▪ 2017-2018
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*  O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP
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Figura 17 – Percentagem de indicadores com desvios  ≥  a 25% por serviço ▪ 2017-2018Da análise ao grau de realização dos indicadores, destacam-se os indicadores de desempenho com

maiores desvios, registados nos QUAR de 2017 e 2018 dos serviços, tendo em conta a taxa de

realização de 125% determinada pelo Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços, enquanto

patamar de excelência. Pela figura 17 é possível aferir o seguinte:

• Do total de dezassete serviços considerados para a análise de 2017, verifica-se que 82%

apresentaram indicadores com desvios iguais ou superiores a 25%, tendo esta percentagem

aumentado, em 2018, considerando o total de dezasseis serviços, para 87,5%.

• A percentagem média de indicadores inscritos em 2017, em que se registou este desvio de

concretização face ao planeado, foi de 27,35%, enquanto em 2018 foi de 29,78%.

• Em 2017, cada serviço teve em média, quatro indicadores de desempenho com taxas de

realização iguais ou superiores a 125%, enquanto em 2018, cada serviço teve em média, cinco

indicadores de desempenho com aquele resultado.

Os resultados alcançados, poderão indiciar uma tendência para um planeamento de metas abaixo

das reais capacidades dos serviços.

*  O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP
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Figura 18– Utilização/execução de RH/RF face ao planeado por serviço ▪ 2017-2018
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A figura 18 evidencia as taxas de utilização de recursos humanos e financeiros, face aos valores

planeados, para os ciclos de gestão em apreço, onde se constata o seguinte:

• No âmbito dos recursos humanos, a taxa média de utilização em 2017, pelos dezassete serviços

MAFDR e MM, foi de 91,41%, com um desvio padrão de 5,44%, onde apenas a AG_MAR2020

teve necessidade de ultrapassar em 5%, o número de RH planeado. Em 2018, taxa média de

utilização de RH foi de 86,83%, com um desvio padrão de 7,79%, considerando o universo de

análise de dezasseis serviços.

• Quanto aos recursos financeiros, a taxa média de execução face aos valores orçamentais

planeados para 2017 foi de 77,97%, considerando um desvio padrão de 13,83%, enquanto que

em 2018 a taxa média de execução de recursos financeiros, situou-se nos 76,99%, com um

desvio padrão de 12,62%.

• Em ambos os ciclos de gestão, verificou-se que a DGADR registou uma taxa de execução de

recursos financeiros inferior a 50%.
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Figura 19 – Grau de execução do plano de atividades por serviço  ▪ 2017-2018

*  O RAA_2018 do IFAP não foi rececionado pelo GPP

Em sede de planeamento, os serviços elaboraram o seu plano de atividades, em alinhamento com

os objetivos estratégicos e operacionais inscritos no QUAR. Em sede de autoavaliação, nos dois

ciclos de gestão, a maioria dos serviços apuraram igualmente o grau de execução global do seu

plano de atividades, com exceção da EMEPC e do IPMA, IP, nos dois ciclo de gestão. A figura 19

permite-nos observar o seguinte:

• Em 2017, do total de quinze serviços em análise, 40% concretizaram com sucesso os objetivos

que quantificaram a sua atividade planeada, a maioria dos quais com taxas de realização global

de plano de atividades superiores a 100%, e os restantes 60% ficaram abaixo do esperado. A

média de execução global do plano de atividades em 2017 foi de 99,93%, com um desvio

padrão de 37,91%.

• Em 2018, do total de catorze serviços em análise, 50% concretizaram com sucesso os seus

objetivos, a maioria dos quais com taxas de realização global de plano de atividades superiores a

100%, e os restantes 50% ficaram abaixo do esperado. A média de execução global do plano de

atividades em 2018 aumentou para 101,52%, com um desvio padrão de 42,37%, contribuindo

para este aumento a maior concretização de objetivos por parte de alguns serviços, de onde se

destaca o ICNF,IP.
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Figura 20 – Análise comparativa de resultados médios de desempenho ▪ 2017-2018
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em anos anteriores, nem todos os serviços definiram metas para os mesmos, nem

operacionalizaram uma forma quantitativa ou qualitativa de medir o grau de concretização da sua

estratégia;

√ A análise comparada de desempenho pretende continuar a relevar a divulgação da informação de

avaliação do desempenho de todos os serviços, bem como a disseminação de boas práticas de

planeamento e controlo de gestão, passíveis de serem utilizados como meios de aprendizagem,

permitindo guiar os serviços ativamente no sentido de corrigir lacunas e desvios ou de rever a sua

estratégia, com vista à inovação organizacional e melhoria da qualidade do serviço público.

Pelo exposto ao longo do presente relatório e pela análise comparativa dos resultados médios de

desempenho plasmados na figura 20, evidenciam-se as seguintes conclusões:

√ Comparando os resultados de 2017-2018, a maior variação apresentada foi o crescimento de

11,32%, da taxa média de realização do QUAR;

√ O crescimento da taxa média de realização do QUAR foi acompanhado pelo crescimento da média

de indicadores com desvio de concretização ≥25%, o que alerta para a necessidade de aplicação das

boas práticas de planeamento e controlo de gestão, nomeadamente o maior rigor na definição de

metas em sede de planeamento, considerando as reais capacidades de desempenho dos serviços e

o acompanhamento dos seus instrumentos de gestão, através da realização de monitorizações ao

longo do ciclo de gestão, que permitem identificar desvios e implementar atempadamente, quer

ações corretivas da atividade, quer pedidos de revisão aos QUAR e plano de atividades;

√ Nos dois ciclos de gestão, as taxas médias de realização do QUAR e do plano de atividades foram

alcançadas pelos serviços e organismos do MAFDR e MM, consumindo uma média de recursos

humanos e financeiros abaixo do planeado, verificando-se inclusivamente um decréscimo da

utilização de ambos em 2018;

√ É de salientar o esforço dos serviços, quanto à concretização dos objetivos inscritos no plano de

atividades, alcançado em 2018 uma taxa média de execução acima do planeado;

√ Não foi possível aferir quanto ao grau de concretização dos objetivos estratégicos, pois, tal como
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A seguinte tabela evidencia, por entidade e tipologia/”tema”, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, o total de medidas, implementadas e “em curso”, dos

serviços e organismos a quem o GPP, na prossecução das suas competências, presta apoio.

MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
- POR SERVIÇO -

SERVIÇO

i. ii. iii. iv. v. vi.
∑

Objetivos 
individuais

Medidas de 
Simplificação 
partilhadas

Medidas de 
Simplificação 

Melhoria nos Meios de 
Comunicação com os 

Utentes

Melhoria no 
Acolhimento e 

Atendimento dos 
Utentes

Mecanismos de 
Audição e Participação

Divulgação de 
informação

DGADR 0 6 0 0 3 2 11

DRAP_NORTE

1

2 3 0 0 0 6

DRAP_CENTRO 1 3 0 0 0 4
DRAP_LVT 0 0 1 1 0 2
DRAP_ALENTEJO 0 3 2 1 0 6
DRAP_ALG 0 0 0 0 0 1
IVV, I.P. 0 4 1 2 0 2 9
IFAP, IP 0 4 1 1 0 0 6
AG_AG_PDR_2020 0 1 2 0 0 0 3
ICNF, IP 0 2 2 0 0 0 4

IVV, IP 0 2 0 0 0 0 2

∑ de medidas
1 22 15 6 5 4

54
54

Quadro 1 – N.º de Medidas de Medidas De Modernização Administrativa 
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Gráfico 1 - Medidas de Modernização Administrativa – Por Serviço - Tendência 

i. Medidas de Simplificação partilhadas ii. Medidas de Simplificação

iii. Melhoria nos Meios de Comunicação com os Utentes iv. Melhoria no Acolhimento e Atendimento dos Utentes

v. Mecanismos de Audição e Participação vi. Divulgação de informação
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A figura 2 fornece os dados relativos às iniciativas concluídas em 2017 ou 2018 bem como aquelas que transitaram para 2019. Das 53 medidas em curso no período em análise, 17

ficaram concluídas em 2017 cerca de 32% do total das medidas, 16 foram concluídas em 2018, ou seja 30% do total e 20 transitaram para 2019, concretamente 38%.

17; 32%

16; 30%

20; 38%

Gráfico 2 - Grau de Execução das Medidas - Por ano 

2017 2018 A transitar P/2019

–
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No biénio 2017/2018, ou seja ciclos de gestão 2017 e 2018, foram apuradas, no total dos serviços que responderam, da Área Governativa Agricultura, 53 medidas de modernização

administrativa.
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Das 53 Medidas, foram concluídas em 2017, no total dos serviços da Área Governativa Agricultura, um total de 17 Medidas, de acordo com a distribuição do gráfico infra.
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Em 2018, no total dos serviços da Área Governativa Agricultura, 16 Medidas ficaram concluídas, de acordo com a distribuição do gráfico infra. Em 2018 mantêm-se a predominância

de execução das medidas, identificadas como “Medidas de Simplificação”, agora em paralelo com a execução das medidas identificadas como “Melhoria nos Meios de Comunicação”
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O Gráfico infra identifica as medidas previstas e não concluídas em nenhum dos anos anteriores, transitando, pois para 2019.
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No âmbito das suas atribuições (alínea e) do n.º 3 do art.º 2.º do Decreto

Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril), ao GPP compete, em matéria de

modernização administrativa, - “…programar e coordenar, de forma permanente

e sistemática, a formação profissional, a inovação, as tecnologias de informação

e comunicação, bem como a modernização administrativa e a política de

qualidade, no âmbito do MAM, sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a

outros serviços, e assegurar a articulação com os organismos com competências

interministeriais nestas áreas…”.

Na prossecução de tais atribuições, o GPP iniciou, em 2015, com os serviços e

organismos do então Ministério da Agricultura e do Mar, uma estratégia conjunta

para potenciar sinergias entre os serviços e promover a partilha de boas práticas,

com vista a desenvolver iniciativas nas áreas da modernização administrativa e da

qualidade. Tal estratégia implica a elaboração do relatório anual da

implementadas das diferentes medidas de modernização administrativa, por

forma a obter-se o diagnóstico do estado da arte nos serviço. Apresenta-se, pois,

neste documento, o Relatório Anual de Avaliação das Medidas de Modernização

Administrativa 2017-2018, relativo à execução da atividade levada a cabo naquele

biénio, nos termos e ao abrigo do º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de

22 de abril, no que à área de atuação do ex-MAFDR.

A metodologia de suporte para a elaboração do presente relatório, foi a mesma

do ano anterior, ou seja, a informação foi recolhida junto dos serviços, mediante

aplicação de inquérito, ao qual responderam 11 serviços, dos 14 inquiridos.

A informação associada a cada uma das iniciativas será plasmada com base no

estado de implementação das mesmas, ou seja “medida implementada” a que se

associou o símbolo  e “não implementada” ou “em curso” a que corresponde

o símbolo , dando-se informação, sempre que possível da percentagem de

implementação, considerando-se ainda o ano das sua conclusão.

O presente Relatório teve em consideração as regras e tipificação das Medidas

constantes do Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de abril, na sua atual redação.

Tratando-se de um documento que se pretende dinâmico, introduziram-se,

relativamente as relatórios anteriores, outras variáveis importantes ,

nomeadamente, o valor de execução, e o benefício esperado das medidas.

Por fim, salienta-se que a informação relacionada com cada uma das iniciativas é

da inteira responsabilidade dos correspondentes serviços e organismos

respondentes.
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6ª versão
– a mais recente

DL n.º 74/2017, de 21/06  (Com Republicação)

5ª versão DL n.º 58/2016, de 29/08

4ª versão DL n.º 73/2014, de 13/05

3ª versão DL n.º 72-A/2010, de 18/06

2ª versão DL n.º 29/2000, 13/03

1ª versão DL n.º 135/99, de 22/04)

O presente documento obedece às regras constantes do Decreto-Lei n.º 135/99,

de 22 de abril, na sua atual redação, nomeadamente do n.º 1 do artigo 1.º e artigo

42.º, no que concerne à tipificação das medidas de modernização administrativa.

Para a sua elaboração, foi enviado, em 30-05-2019 e em 12-09-2019 uma

recordatória, via mail, a todos os serviços da tutela do ex-MAFDR, considerando-se

para o efeito, a sua dependência orçamental, um questionário produzido pelo

GPP, orientador e uniformizador das respostas, para preenchimento.

A informação que integra o presente Relatório, resulta, pois, do tratamento e

análise dos dados recolhidos junto dos serviços e organismos da área governativa

do ex-MAFDR, que responderam ao inquérito (11).

O documento apresenta as medidas de modernização administrativas que foram

reportadas pelos serviços e está estruturado por tipologia de projetos e iniciativas

implementadas e em curso, de acordo com o ano da sua conclusão.



Modernização e Simplificação Administrativa

IV - Ponto de situação das medidas de modernização administrava -
“campos de atuação” 
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Medidas de Modernização - Campos de Ação

i.

Medidas de 
simplificação 

COMUNS

1 Medida

iii.

Melhoria nos 
meios de 

comunicação 
com os 
clientes

15 Medidas

iv.

Melhoria no 
acolhimento 

e 
atendimento 
dos clientes

6 Medidas

v.

Mecanismos 
de audição e 
participação

5 Medidas

vi.

Divulgação 
de 

informação

4 Medidas

ii.

Medidas de 
simplificação

22 Medidas

Quadro 2

A resposta ao exercício de auscultação aos serviços/organismos do MAFDR relativamente ao “estado da arte” da Modernização no MAFDR dos anos de 2017 e 2018, é apresentada no

quadro seguinte.

Foram reportadas 54 medidas implementadas e em curso. Verificamos que a maior incidência de medidas se centra na ação nº ii. “Medidas de Simplificação”, com 21 medidas

Implementadas ou em curso.
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.

Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

€

VALOR 
EXECUTADO

€

Grau de execução BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO DE 

CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1

DRAP’s:
Norte
Centro

LVT
ALT
ALG

Portal Único de Atendimento 2016 1 125 203,29€ 274 217,82€


Simplificação, harmonização e 
desmaterialização de processos entre 
5 Entidades autónomas e 
territorialmente desconcentradas, 
redução de consumos e libertação de 
recursos, tendentes a melhorar os 
meios de comunicação com os 
utentes.

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

€

VALOR 
EXECUTADO

€

Grau de 
Execução

BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO 

DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 IVV, IP

Desmaterialização do processo de candidatura e de Pedido de Modificação 
no âmbito de um Concurso de promoção de vinhos em mercados de países 
terceiros:
• Implementação de um formulário de candidatura e Pedido de Modificação 
eletrónico e maioritariamente de escolha fechada (listas), evitando, da parte 
do beneficiário, os erros de campos editáveis; 
• Possibilidade do beneficiário fazer upload de documentos solicitados na 
candidatura.
• Possibilidade de escolha de rubricas de despesa com custos unitários 
(vantagem: previsibilidade em sede de pedido de pagamento)



2 IVV, IP
Desmaterialização do procedimento de cumprimento da obrigação da 
prestação cínica

2017 2017


3 IVV, IP

Desmaterialização do processo de controlo administrativo das candidaturas e 
dos Pedidos de Modificação submetidas no âmbito de um concurso de 
promoção de vinhos em mercados de países terceiros:
• Construção de uma ferramenta eletrónica que permite validar a 
candidatura  e o Pedido de Modificação em sede de controlo administrativo 
• Interoperabilidade entre Departamentos do IVV por forma a validar 
informação da candidatura
• Comunicação com o Beneficiário unicamente através da plataforma 
eletrónica do SIAPV

2017 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO
(%)

BENEFÍCIO ESPERADO 

 

OUTRO BENEFÍCIO

4 IVV, IP

Disponibilização no SIVV de manuais de apoio 
ao preenchimento (candidaturas NAP, 
inscrição / alterações de instalações e 
atividades de agentes económicos, 
preenchimento da DCP e criação de lote com 
ano de colheita e / ou castas (s) de uvas)

2018


5 IVV, IP Armazenistas de Produto acabado 2017 2017 10 831,00€ 10 831,00€  Processamento mais fácil e mais rápido

6 IVV, IP Centros vínicos 2017 2017 7 139,00€ 7 139,00€ 
Interoperabilidade e 
harmonização de dados

Simplificação do processo 
com diminuição de uma 
etapa declarativa e um 
acesso único a um único 
site
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO DE 

CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

7
IFAP, IP Anivez- Registo de animais de uma só vez 2016 313 113,60 € 67 409,91 €



25%

Possibilidade de efetuar, de forma simples,  o 
registo de animais de uma só vez. A 
interoperabilidade com as aplicações de gestão 
das explorações pecuárias irá garantir a 
atualização dos dados dos animais, permitindo 
que o registo da informação de cada animal seja 
efetuado apenas na base de dados oficial SNIRA.

8 IFAP, IP Parcelados - Parcelário acessível a todos 2016 2017 56 045,10 € 56 023,76 € 

Disponibilização da informação geográfica 
existente no sistema de informação do IFAP, 
nomeadamente, disponibilização de uma versão 
pública do Parcelário, criação e disponibilização, 
na área reservada do portal do IFAP, de um 
módulo destinado ao agricultor e disponibilização 
de informação vetorial.
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Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO 

DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

9 IFAP, IP
SIRCA na Web - Sistema de recolha 
de animais mortos na exploração

2017 99 817,20 €


0%

Proceder à recolha de cadáveres de animais, em tempo 
útil, bem como efetuar a despistagem obrigatória de 
eventuais encefalopatias espongiformes transmissíveis 
(EET), em conformidade com o disposto no Regulamento 
(CE) n.º 1069/2009.

10 IFAP, IP
SINREAP - Sistema de informação do 
novo regime do exercício da 
atividade pecuária

2015 592 644,24 €


75%

Adaptação das atividades pecuárias às normas de defesa 
higiossanitária e de bem-estar dos efetivos, salvaguarda da 
saúde e da segurança de pessoas e bens, bem como da 
qualidade do ambiente e do ordenamento do território. 
Simplificação dos procedimentos, assente num sistema de 
informação e de gestão único, em interoperabilidade com 
os SI de regimes conexos agilizando  o processo.

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO 

DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

11 DRAP_C

Desmaterialização de requisições 
internas.
Implementação de sistema integrado 
de requisição interna para bens em 
armazém e serviços de manutenção, 
que consistirá essencialmente na 
desmaterialização do processo de 
requisição interna de bens em 
armazém (consumíveis de impressão, 
economato, produtos de limpeza, etc. 
e ainda os serviços de manutenção).

2017 2018 4 963,42€ 4 963,00€ 
1.276,00 

€/ano
Simplificação e celeridade na resposta às solicitações das 
Unidades Orgânicas

12 ICNF, IP
Plataforma de suporte à gestão e 
funcionamento do Fundo Florestal 
Permanente FFP

2016 49.200€ 

20%

Desenvolvimento de uma plataforma de suporte à gestão e 
funcionamento do Fundo Florestal Permanente FFP, para 
disponibilização dos modelos de preenchimento e submissão 
dos dados de candidaturas feito de forma direta, online e 
com autenticação de forma segura, bem como com 
mecanismo de recolha automática dos dados dos formulários 
preenchidos e agregação de informação para relatório de 
informação de gestão. Garante maior qualidade e segurança 
da informação, redução dos tempos de resposta e aumento 
da capacidade de gestão e apoio à decisão.

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO 
DE CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

13 ICNF, IP
Plataforma de gestão dos processos de 
contraordenação 

2016 92.127€ 

15%

14 DGADR Manual de Controlo Interno 2018 

Garante um sistema de gestão de riscos sólido, destinado a 
identificar, avaliar, acompanhar e controlar toda a atividade da 
DGF permitindo a identificação imediata de deficiências, 
entendidas estas, como um conjunto das insuficiências existentes, 
potenciais ou reais, ou das oportunidades de introdução de 
melhorias que permitam fortalecer o sistema de controlo interno, 
assegurando o desencadear de ações corretivas.

15 DGADR Tratamento de Arquivo 2017 2018 

finalizada a componente do tratamento de arquivo no âmbito 
duma candidatura SAMA. Este procedimento permitiu organizar e 
arquivar documentação que estava dispersa num só local (Tapada 
da Ajuda) facilitando o seu acesso posteriormente
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO

 

16 DGADR

Alteração de modelos 
de formulários com 
vista à simplificação 
do procedimento

2017 2017  - Alteração dos modelos de "candidatura a ação de formação" e "missão ao estrangeiro" 
permitindo dispensar a elaboração de informações que acompanhavam estes modelos 

17 DGADR
Publicação da RCM 
n.º 51/2017, de 19 
de abril

2017 

- Redução de despesa em consumo de papel, máquinas e consumíveis

- Assumir a desmaterialização de procedimentos como uma prioridade do Governo

18 DGADR
Regulamento do 
arquivo Intermédio 
da DGADR 

2017 2017 

Foi elaborado e disponibilizado na Intranet o regulamento do Arquivo Intermédio da DGADR e 
os fluxos de empréstimo de documentos e de remessa de documentos. A elaboração do 
regulamento disponibilizando também as fichas de requisição de documentos ao Arquivo e 
Guia de Remessa de Documentos permitiu simplificar e uniformizar procedimentos

19 DGADR

Implementação do 
sistema de gestão de 
documentos e de 
processos

2016 2017 

Com a implementação do sistema de gestão de processos e documentos promoveu-se a 
desmaterialização de processos com a utilização do sistema adicionar notas explicativas aos 
processo e documentos recorrendo-se cada vez menos à tipologia documental "Notas 
internas", reduzindo a utilização de papel e impressões.
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA

INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

20 AG_PDR_2020
Simplificação de 
procedimentos e Sítio da 
Internet

2015 2018 1.094.400,00€ 1 088 653,89€ 

Dotar os utilizadores certificados de competências 
para execução dos procedimentos em utilização no 
SIvv

21 DRAP_N

Disponibilizar a informação 
geográfica dos 
levantamentos por GPS no 
âmbito das ações de 
controlo

2017 

22 DRAP_N
Sistema de informação para 
a certificação da exportação 
na qualidade alimentar

2018 2018 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA
INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

€

VALOR 
EXECUTADO

€

VALOR EXECUTADO
GRAU DE 

EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO 
DE CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO

 

1
IVV, IP

Disponibilização de um portal visualmente mais agradável 
e moderno com um menu mais adaptado às exigências do 
sector.
Inicio dos trabalhos de conceção e adaptação dos 
conteúdos do antigo portal para o novo portal. Testes 
informáticos sobre as novas funcionalidades (o portal 
ficou disponível ao publico em 2017)

2016 2017 

2 DRAP_N Implementar sistema de apoio à modernização e 
capacitação da Administração Pública (SAMA 2020)

2016 

3 DRAP_N

Melhoria das atividades e processos que integram a 
cadeia de valor da DRAPN através de metodologias da 
Gestão da Qualidade e da Melhoria Contínua: sua 
aplicação à gestão do processo de "Gestão da Emissão de 
Cartões do Gasóleo Colorido e Marcado na DRAPN" 

2017 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO DE 

CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

4 DRAP_N

Melhoria das atividades e processos que integram a 
cadeia de valor da DRAPN através de metodologias 
da Gestão da Qualidade e da Melhoria Contínua: sua 
aplicação à gestão do processo de "Gestão da 
Emissão de Cartões do Gasóleo Colorido e Marcado 
na DRAPN" e autoavaliação da Delegações / Núcleos

2017


5 DRAP_C

Implementação de procedimento de envio do boletim 
de análises do Laboratório de Química Enológica / 
DRAPC  aos requerentes por via eletrónica, com 
assinatura digital.

2018 2018 3 739 € 3 739 € 
1.049,00 

€/ano

Simplificação, celeridade e 
redução de custos às solicitações 
dos clientes 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

6 DRAP_C

Desenvolvimento de aplicação informática que 
facilite o acesso a todos os elementos das DPO 
(Declaração de Planeamento de Operações), bem 
como a emissão de sistema de alerta; 
Aperfeiçoamento da informação residente na página 
eletrónica e disponibilização aos Operadores de 
Gestão de Resíduos (OGR) do formulário em formato 
editável das DPO

2016 

7 DRAP_C

Implementação de um sistema informático de apoio 
à gestão da qualidade dos controlos no âmbito do 
grupo de ajudas SUP1, contribuindo para apurar e 
garantir a qualidade dos mesmos. Inscrevem-se 
neste processo todos os controlos efetuados no 
quadro do Regime de Pagamento Base (RPB), BCAA, 
PCE, PPE, RJA, RPA, ARROZ.

2016 2018 0,00€ 

8
IFAP, IP

Portal IFAP - Desenvolvimento do novo Portal do 
IFAP

2016 2017 65 400 € 65 231 € 

O novo Portal possibilitará ao IFAP a adoção de novas 
tecnologias e a disponibilização, ao público em geral e 
aos beneficiários em particular, de novos conteúdos e 
ligações mais acessíveis e amigáveis.
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO
RIA

INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

9 AG_PDR_2020

Simplificação de procedimentos e Sítio da 
Internet: Na instrução de procedimentos 
administrativos são adotados formulários ou 
modelos disponibilizados eletronicamente no 
Balcão do PDR2020.
As notificações realizadas no âmbito dos 
procedimentos administrativos são efetuadas 
por via eletrónica, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.
Em www.pdr-2020.pt é disponibilizado para o 
público a informação básica e de cidadania, 
sobre direitos, obrigações e procedimentos, na 
relação que estabelece com o PDR2020

2015 2018 1.094.400,00€ 1 088 653,89€ 
Dotar os utilizadores certificados de 
competências para execução dos 
procedimentos em utilização no SIvv

10 AG_PDR_2020

Plataforma do número Verde do PDR2020: 
Manter operacional o número verde do 
PDR2020, que liga quatro postos de 
atendimento gratuito afetados exclusivamente 
a pedidos de informação apresentados pelos 
utentes

2017 2018 23.224,89€ 23046,28€ 
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Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA
INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

11 ICNF, IP Porta única 2016 2017 86 100,00€ 

Início do desenvolvimento de uma porta única de entrada ao cidadão e 
empresa, disponibilizando uma framework de autenticação única, através de 
mecanismos de interoperabilidade com garantias para o ICNF na identificação 
de forma segura do cidadão e validação automática de atributos, como sejam 
a data de nascimento, a morada e o NIF. O cidadão e empresas terão acesso à 
sua área reservada para execução de serviços do ICNF, utilizando certificados 
digitais do cartão de cidadão e a Chave Móvel Digital como meio alternativo 
de autenticação através do telemóvel ou e-mail e código de segurança 
numérico único e temporário de 6 dígitos enviado por SMS ou por e-mail. O 
projeto Porta Única permite a simplificação dos processos para os cidadãos e 
empresas e um aumento da qualidade na prestação de serviços por parte do 
ICNF.

12 ICNF, IP Plataforma CITES 2016 2017 81 180,00€ 

Adaptação da plataforma CITES à realidade nacional nos seus diversos módulos 
disponibilizando modelos de preenchimento, carregamento de informação 
feito de forma direta, segura e online, integrado com sistemas externos na 
componente faturação e pagamento e com validação de informação 
interoperável a obter automaticamente do sistema de atributos do cartão de 
cidadão ou via chave móvel digital.

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO
BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO

 

13 DRAP_ALT Reformular o portal institucional, 103 430.70€ 

Tornar o Portal mais intuitivo, de navegabilidade elevada. 
Paralelamente reestruturar a intranet com o objetivo de 
centralizar as informações internas num único local, para 
que estas sejam facilmente acedidas e compartilhadas 
pelos funcionários.
Um organismo moderno não se pode voltar apenas para 
fora: tem, também, de olhar para dentro e procurar 
melhorar a prestação de serviços públicos, sem inflacionar 
os gastos.

14 DRAP_ALT

Disponibilização de um menu de formulários de 
acesso direto aos diferentes serviços da DRAP 
Alentejo que necessitam do preenchimento 
requerimentos/formulários

2018 
Facilitar e simplificar o acesso a formulários/requerimentos 
indispensáveis ao utente para a solicitação do serviço junto 
da Administração.

15 DRAP_ALT

Elaboração de um folheto simplificando a 
informação, divulgando as atividades da DRAP 
Alentejo. Mais do que assegurar a comunicação 
eficaz e transparente, o folheto é uma forma da 
informação chegar junto daqueles que não tem 
acesso facilitado às Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

2018 1 426,8€ 645,75€  Assegurar a transparência da informação e a proximidade 
ao utente não tão familiarizado com as TIC. 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO 

DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 IVV, IP

Dotar os potenciais interessados na medida de 
promoção de vinhos em mercados de países terceiros 
de informação/procedimentos para preenchimento de 
uma candidatura:
• Apresentação pública e gratuita no IVV, IP aos 
potenciais interessados dos procedimentos de 
preenchimento de uma candidatura.
• Visualização, conduzida de exemplos de 
preenchimento ao longo do formulário de candidatura

2017 

2 IVV, IP
Alargamento da utilização do SIVV no âmbito do 
potencial vitícola às Associações de Agricultores

2017


Aproximar o SIVV dos utentes através do 
estabelecimento de uma rede de balcões
Simplificação dos processos para os utentes
Dotar o SIvv de serviços de proximidade aos utentes
Incremento das atualizações no SIVV

3 IFAP, IP
IFAP TS - Tech Support - Desenvolvimento de um novo 
modelo de atendimento no IFAP

2017 307 000 € 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

4 DRAP_LVT
Melhoria das condições de atendimento no PIFF do 
Aeroporto Humberto Delgado

2017 2018 

5 DRAP_ALT

Instalação de um Sistema de Gestão de Filas - Q.track -
um sistema avançado com interface Web para efetuar 
a gestão de filas de espera/atendimento e gestão de 
conteúdos multimédia (corporate TV) cujo objetivo é 
reformular a forma de atendimento ao público dentro 
da sede e serviços regionais da DRAP Alentejo, 
tornando-o mais simples, eficaz e rápido.

15 959,25€ 

0%

Simplificar o processo de atendimento, introduzindo 
ordem, rapidez e eficiência. Para o trabalhador da receção 
agilizaria o trabalho, permitindo que se focasse outras 
tarefas. Para o utente, introduziria celeridade neste 
primeiro processo, maior comodidade e justiça. Para o 
Técnico aumentaria a produtividade, dando controlo 
absoluto à chamada do utente. 

6 DRAP_ALT

Criação de um percurso identificativo na DRAP 
Alentejo que permita ao utente localizar-se no espaço. 
Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema 
de orientação cujo objetivo de facilitar a identificação 
dos serviços aos quais o beneficiário/utente se 
pretenda deslocar dentro do organismo, permitindo-
lhe encontrar imediatamente o local onde o serviço e a 
informação sejam prestados com transparência e 
clareza, respeitando uma cultura de proximidade.

11 030.03€ 

0%

Facilitar o dia-a-dia do cidadão que recorre aos serviços da 
DRAP Alentejo aumentando a proximidade entre o cidadão 
e o serviço, pois acredita-se que a eficiência e o sucesso 
estão na resposta rápida e objetiva que um serviço dá ao 
utente desde o momento da receção até à resolução do 
seu problema.



36

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

1 DGADR

Inquérito de satisfação dos clientes 
da DGADR disponibilizado online em 
link criado especificamente para o 
efeito.

2017 2018 

A análise dos questionários da satisfação dos Colaboradores permitiu identificar 
algumas áreas que necessitam de maior atenção, nomeadamente:
- Melhoria das condições de higiene
- Renovação do parque Automóvel
- Aquisição de software (ex: Autocad Civil)

2 DGADR

Inquérito de satisfação dos clientes 
da DGADR disponibilizado online em 
link criado especificamente para o 
efeito.

2018 2018 

A análise dos questionários da satisfação dos Colaboradores permitiu identificar 
algumas áreas que necessitam de maior atenção, nomeadamente:
- Frota automóvel muito envelhecida
- Melhorar a limpeza das instalações

3 DRAP_LVT Disponibilizar o livro de elogios 2017 2017 270,60€ 270,60€ 
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Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA

INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

4 DRAP_ALT

Criação de uma ligação no 
portal institucional da DRAP 
Alentejo para o Livro de 
Reclamações Eletrónico e 
divulgação dos 
procedimentos 
administrativos do 
organismo face ao Livro de 
Reclamações.

2018 0,00€ 0,00€ 

5 DGADR
Base de dados dos pedidos 
de informação

2017 2017 

De acordo com o artigo 39.º do DL n.º 73/2014, de 13 de maio "Toda a 
correspondência , designadamente, sugestões, críticas
ou pedidos de informação cujos autores se identifiquem, dirigida a qualquer 
serviço será objeto de análise e decisão, devendo ser objeto de resposta com a 
maior brevidade possível". 
Neste âmbito a DGADR desenvolveu uma base de dados com referência a todos os 
pedidos de informação rececionados via formulário de contacto existente no site 
da DGADR com o objetivo de monitorizar os pedidos de informação com reporte 
dos pedidos pendentes 

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO DE 

CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 IVV, IP

Ações de formação ministradas no IVV ou nas 
sedes das associações de agricultores, dos 
diversos procedimentos no âmbito do potencial 
vitícola e prestações vínicas.
Formação em ambiente de trabalho com 
diversos exemplos de situações reais.

2017 2017 

- Melhoria do atendimento e resposta da 
administração.
- Dotar os utilizadores certificados de competências 
para execução dos procedimentos em - utilização no 
Sivv
- Melhoria da qualidade da informação

2 IVV, IP

Ações de formação ministradas no IVV ou nas 
sedes das associações de agricultores, dos 
diversos procedimentos no âmbito do potencial 
vitícola e DCP.
Formação em ambiente de trabalho com 
diversos exemplos de situações reais.

2018 2018 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA
INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE 
EXECUÇÃO

BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS

OUTRO BENEFÍCIO
 

3 DGADR

Criação de área especifica 
relativa à monitorização 
do plano de Ação da 
Estratégia Nacional para a 
Agricultura biológica (PA-
ENAB)

2018 2018 

75%

Facilidade de acesso à informação para o cidadão, eficiência para administração na 
resposta a pedidos de informação sobre  PA_ENAB

4 DGADR
Disponibilização de 
serviços WFS e WMS no 
site da DGADR 

2018 

Disponibilização de serviços WFS e WMS no site da DGADR relativamente ao tema 
Aproveitamentos Hidroagrícolas de Portugal em Exploração
Web Map Service (WMS)
A especificação WMS é uma norma que permite disponibilizar informação geográfica sob 
a forma de imagens georreferenciadas através da Internet. 
Web Feature Service (WFS)
disponibiliza dados geográficos em formato vetorial, ou seja, a informação é comunicada 
em forma de vetores e atributos que os descrevem Estes Serviços de Dados Geográficos 
(SDG) podem ser utilizados usando um programa ou aplicação SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) compatível com estas normas, livre (eg. Quantum GIS, gvSIG, 
uDig), ou comercial (eg. ArcGIS, Geomedia, AutoCAD Map). 



Modernização e Simplificação Administrativa

V - Conclusão



41

O presente documento foi elaborado tendo por base dois vetores, por um lado dar

resposta ao que alude o disposto nos n.º 1 dos artigos 1.º e 42.º do Decreto-lei n.º

135/99, de 22 de abril (republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio),

ou seja “…compete às secretarias-gerais ou aos serviços de cada ministério com

atribuições e competências nas áreas de inovação, modernização e política de

qualidade, a elaboração de relatórios anuais de avaliação das medidas de

modernização administrativa executadas no âmbito dos respetivos ministérios, a

enviar ao membro do Governo competente, com cópia dirigida à Agencia para a

Modernização Administrativa, IP…”, por outro lado, afirmar-se enquanto

documento base para projetos conjuntos que visem a promoção de medidas de

modernização administrativa transversais nas Áreas Governativas “Agricultura” e

“Mar”.

As análises e conclusões incluídas neste Relatório, resultaram dos contributos

remetidos pelos 11 Serviços e Organismos daquelas áreas governativas que

responderam, seja 80% dos serviços . Verifica-se que, das 53 Medidas de

Modernização Administrativas preconizadas para os anos de 2016 e 2017, foram

concluídas 33 (17 em 2016 e 16 em 1017) e transitaram 20 para 2018.

Das 33 medidas concluídas, 14 foram “Medidas de Simplificação”, 9 foram

“Medidas de Melhoria nos Meios de Comunicação com os Utentes”, 5 foram

“Mecanismos de Audição e Participação”, 3 foram “Divulgação da Informação” e

2 foram de “Melhoria do Acolhimento e atendimento”.

Das 33 medidas concluídas, 14 foram “Medidas de Simplificação”, 9 foram

“Medidas de Melhoria nos Meios de Comunicação com os Utentes”, 5 foram

“Mecanismos de Audição e Participação”, 3 foram “Divulgação da Informação” e

2 foram de “Melhoria do Acolhimento e atendimento”.

Não foi possível analisar de forma conjunta, a vertente financeira, uma vez que

nem todas as respostas a forneceram..

Optou-se, no entanto, por manter essa informação relativamente aos serviços

que a disponibilizaram.
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–

A seguinte tabela evidencia, por entidade e tipologia/”tema”, o total de medidas, implementadas e “em curso”, dos serviços e organismos a quem o GPP, na prossecução das

suas competências, presta apoio na área de atuação do MM.

Quadro 1

ORGANISMO

i. ii. iii. iv. v.

∑
Inovações 

tecnológicas
Medidas de 

Simplificação 

Melhoria nos 
Meios de 

Comunicação

Melhoria no 
Acolhimento e 

Atendimento dos 
Utentes

Mecanismos de 
Audição e 

Participação

DGRM 2 7 4 1 2 16

EMEPC 1 1

MAR_2020 1 1

∑ 3 8 4 1 2 18

MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
- POR SERVIÇOS -
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17%

44%

22%

6

11%

Grau de implementação das Medidas – Por tipologia

Inovações tecnoçógicas

Medidas de Simplificação

Melhoria nos Meios de Comunicação com
os Utentes

Melhoria no Acolhimento e Atendimento
dos Utentes

Mecanismos de Audição e Participação

A figura 2 fornece os dados relativos às iniciativas concluídas em 2017 ou 2018 bem como aquelas que transitaram para 2019. Das 53 medidas em curso no período em análise, 17

ficaram concluídas em 2017, 16 foram concluídas em 2018 e 20 transitaram para 2019.

Gráfico 1
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Todas as medidas reportadas foram implementadas em 2018 e de acordo com a distribuição do gráfico infra.

Gráfico 2

3

8

4

1

2

Inovações tecnoçógicas Medidas de Simplificação Melhoria nos Meios de
Comunicação com os

Utentes

Melhoria no Acolhimento e
Atendimento dos Utentes

Mecanismos de Audição e
Participação

Medidas totalmente implementadas – Por tipologia
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No âmbito das suas atribuições (alínea e) do n.º 3 do art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril), ao GPP compete, em matéria de modernização

administrativa, - “…programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação profissional, a inovação, as tecnologias de informação e comunicação,

bem como a modernização administrativa e a política de qualidade, no âmbito do MAM, sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros serviços, e assegurar

a articulação com os organismos com competências interministeriais nestas áreas…”.

Na prossecução de tais atribuições, o GPP iniciou, em 2015, com os serviços e organismos do ex-Ministério da Agricultura e do Mar, uma estratégia conjunta para

potenciar sinergias entre os serviços e promover a partilha de boas práticas, com vista a desenvolver iniciativas nas áreas da modernização e simplificação

administrativa. Tal estratégia implica, também, a elaboração do relatório periódico sobre o grau de implementação das diferentes medidas de modernização

administrativa, por forma a obter-se o diagnóstico do estado da arte nos diferentes serviços.

Apresenta-se, pois, neste documento, o Relatório Anual de Avaliação das Medidas de Modernização Administrativa, referente aos ciclos de gestão 2017 e 2018,

relativo à execução da atividade levada a cabo naquele biénio, nos termos e ao abrigo do º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, no que à área de

atuação da Área Governativa do Mar diz respeito.

A metodologia de suporte para a elaboração do presente relatório, foi a mesma de anos anteriores, ou seja, a informação foi recolhida junto dos serviços, mediante

aplicação de inquérito, ao qual responderam 3 serviços, dos 6 inquiridos para esta área de governação.
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A informação associada a cada uma das iniciativas será plasmada com base

no estado de implementação das mesmas, ou seja “medida implementada”

a que se associou o símbolo  e “não implementada” ou “em curso” a que

corresponde o símbolo , dando-se informação, sempre que possível da

percentagem de implementação, considerando-se ainda o ano das sua

conclusão.

O presente Relatório teve em consideração as regras e tipificação das

Medidas constantes do Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de abril, na sua atual

redação.

Tratando-se de um documento que se pretende dinâmico, introduziram-se,

relativamente as relatórios anteriores, outras variáveis importantes,

nomeadamente, o valor de execução, e o benefício esperado das medidas.

Por fim, salienta-se que a informação relacionada com cada uma das

iniciativas é da inteira responsabilidade dos correspondentes serviços e

organismos respondentes.
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6ª versão
– a mais recente

DL n.º 74/2017, de 21/06  (Com Republicação)

5ª versão DL n.º 58/2016, de 29/08

4ª versão DL n.º 73/2014, de 13/05

3ª versão DL n.º 72-A/2010, de 18/06

2ª versão DL n.º 29/2000, 13/03

1ª versão DL n.º 135/99, de 22/04)

O presente documento obedece às regras constantes do Decreto-Lei n.º 135/99,

de 22 de abril, na sua atual redação, nomeadamente do n.º 1 do artigo 1.º e artigo

42.º, no que concerne à tipificação das medidas de modernização administrativa.

Para a sua elaboração, foi enviado, em 30-05-2019 e em 12-09-2019 uma

recordatória, via mail, a todos os serviços da tutela do MM, considerando-se para

o efeito, a sua dependência orçamental, um questionário produzido pelo GPP,

orientador e uniformizador das respostas, para preenchimento.

A informação que integra o presente Relatório, resulta, pois, do tratamento e

análise dos dados recolhidos junto dos serviços e organismos da área governativa

do MM, que responderam ao inquérito.

O documento apresenta as medidas de modernização administrativas que foram

reportadas pelos serviços e está estruturado por tipologia de projetos e iniciativas

implementadas e em curso, de acordo com o ano da sua conclusão.
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A resposta ao exercício de auscultação aos serviços/organismos do MMAR relativamente ao “estado da arte” da Modernização no MM dos anos de 2017 e 2018, é apresentada no

quadro seguinte. Foram reportadas 18 medidas implementadas e em curso. Verificamos que a maior incidência de medidas se centra na ação nº ii. “Medidas de Simplificação”, com 8

medidas Implementadas.

i.

Inovações 
Tecnológicas

3 Medidas

iv.

Melhoria nos 
meios de 

comunicação 
com os 
clientes

4 Medidas

v.

Melhoria no 
acolhimento 

e 
atendimento 
dos clientes

1 Medidas

iii.

Mecanismos 
de audição e 
participação

2 Medidas

ii.

Medidas de 
simplificação

8 Medidas

Medidas de Modernização - Campos de Ação

Quadro 2
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Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

VALOR 
EXECUTADO

Grau de execução BENEFÍCIO ESPERADO 

  REDUÇÃO DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 DGRM

Emissão de documentos em 
formato digital, assinados 
digitalmente com garantia de 
autenticidade e cuja validade é 
verificável 24/7 no site 
www.portugueseflagcontrol.pt

2017 2018 75 000 € 75 000 € 

Não tem custos para o 
cidadão, evidenciando-se 
a qualidade dos 
documentos emitidos 

Qualidade e garantia 
de autenticidade dos 
documentos 
impressos

2 DGRM
Emissão de faturação eletrónica e 
pagamento por multibanco

2017 2018 91 505 € 

Rapidez/agilização no 
acesso e 
disponibilização de 
serviços

Facilitação acesso aos 
serviços prestados 
pela DGRM

3 EMEPC

Emissão de documentos em 
formato digital, assinados 
digitalmente com garantia de 
autenticidade e cuja validade é 
verificável 24/7 no site 
www.portugueseflagcontrol.pt

2017 2018 75 000 € 75 000 € 

Diminuição em mais de 
200% dos custos de 
produção em relação 
aos suportes físicos. 

Qualidade e garantia 
de autenticidade dos 
documentos 
impressos

.

Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA

INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
VALOR 

EXECUTADO

Grau de 
execução

BENEFÍCIO ESPERADO 

  REDUÇÃO DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 DGRM

Simplificação do processo de 
emissão e expedição de 
documentos de títulos de 
marítimos estrangeiros e 
cartas de navegador de 
recreio, externalizando-se 
este processo produtivo 
para a INCM 

2018 2018 

Trabalhadores mais focados nas 
suas atividades e menos em 
atividades acessórias às funções 
como sejam impressão, 
envelopagem, dobragem, etc. 
que consumiam muito tempo e 
provocam enormes tempos de 
emissão de documentos. 
Diminuição radical do volume de 
documentos expedido e dos 
custos com envio de documentos 
por correio

Qualidade e garantia 
de autenticidade dos 
documentos 
impressos

2 DGRM

Eliminação de 
requerimentos em papel, e 
todos os anexos são 
digitalizados e guardados 
em WWW.BMAR.PT

2018 2018 

Menos arquivo físico, cujo abate , 
devido a dados pessoais e ciclo 
de vida da relação com a DGRM, 
poderá não ser exequível. 

Diminuir o volume de 
espaço físico ocupado 
com arquivos, 
mantendo todos os 
benefícios do arquivo 
desmaterializado
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM

VALOR 
EXECUTADO

GRAU DE 
EXECUÇÃO

Grau de Execução
BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE CUSTOS OUTRO BENEFÍCIO
 

3 DGRM

Disponibilização de  minutas para a 
prestação de caução no âmbito dos 
TUPEM, no novo sitio da internet da 
DGRM 

2018


Rentabilização de recursos 
humanos, redução de 
custos, centralização da 
informação.
Rapidez/agilização no acesso 
e disponibilização de 
serviços

Facilitação do 
processo de 
emissão de TUPEM

4 DGRM

Introdução da designação 
correspondente à limitação da apanha 
de organismos da Classe C - evita a 
necessidade de apresentação de 
documentação antes da concessão da 
licença de apanha

2018 

Rentabilização de recursos 
humanos, redução de 
custos, centralização da 
informação 

Facilitação do 
processo de 
licenciamento

5 DGRM

Transferência de registos de 
conformidade de embarcações de 
dimensão superior a 24m para o 
processo de licenciamento

2018 

Rentabilização de recursos 
humanos, redução de 
custos, centralização da 
informação 

Facilitação do 
processo de 
renovação 
licenciamento
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
(€)

VALOR 
EXECUTADO

(€)

GRAU DE EXECUÇÃO
BENEFÍCIO ESPERADO 

 

OUTRO BENEFÍCIO

6 DGRM

Envio de correspondência por 
via eletrónica para as 
Capitanias/Delegações 
Marítimas.

2018 

Rentabilização de recursos 
humanos (agilização dos 
procedimentos) e de recursos 
financeiros, porquanto traduz 
uma poupança dos custos 
associados, nomeadamente 
custos de papel, impressão e de 
envio das comunicações via CTT

Desburocratização e Redução 
de custos associados ao 
processo

7 DGRM

Criação de um endereço 
eletrónico exclusivamente para 
receção de 
informação/documentação 
proveniente das 
Capitanias/Delegações 
Marítimas, relativas às 
comunicações que configurem 
registos/atualizações no ficheiro 
frota.

2018 
Rentabilização dos recursos 
humanos

Celeridade no processo de 
registo/atualização do ficheiro 
frota.
Rapidez/agilização no processo 
de comunicação da informação
Redução de custos associados à 
comunicação (ex.: papel e 
despesas de envio por correio)
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO
DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA
INÍCIO FIM

CUSTO
(Estimado)

VALOR 
EXECUTADO

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

  REDUÇÃO DE CUSTOS OUTRO BENEFÍCIO

8 MAR_2020
Submissão de candidaturas 
online

2017 75 € 75 € 

Simplificação de 
processos, maior 
rapidez e redução 
de custos 

Tramitação mais eficiente dos 
processos visto que a informação 
prestada é apresentada sob a forma 
digital
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

€

GRAU DE EXECUÇÃO
BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

 

1
DGRM

Introdução de um modelo de atendimento ao 
Balcão Eletrónico do Mar : Telefone, Email e 
Presencial em 4 locais de atendimento da 
DGRM . Esta equipa responde às questões dos 
utilizadores e apoia a submissão de pedidos, 
respondendo em média a mais 50 emails 
diários, a mais 70 chamadas e mais de 60 
pessoas presencialmente 

2018 2018 

Maior conhecimento das 
dificuldades dos 
utilizadores, design de 
melhorias aplicacionais à 
medida e maior 
valorização do trabalho 
desempenhado pela 
DGRM

Desterritorialização 
do Acesso.
Maior 
acessibilidade em 
particular para os 
clientes 
estrangeiros e longe 
dos pontos de 
atendimento.

2 DGRM

Criação de um sítio da internet especifico para 
o ordenamento do espaço marítimo com toda 
e informação referente ao processo de 
elaboração do Plano de Situação, consulta 
pública e Títulos de Utilização Privativa do 
espaço marítimo. Criação de um endereço de 
email especifico para o ordenamento do 
espaço marítimo 

2017 2018 

Rentabilização dos 
recursos humanos, 
centralização da 
informação

Facilitação acesso 
aos serviços 
prestados pela 
DGRM:
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/ DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

  REDUÇÃO DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

3 DGRM

Criação do Geoportal do Plano de Situação com 
toda a informação referente a usos e 
atividades privativas, valores naturais e 
culturais, restrições e servidões

2017 2018


Rentabilização 
de recursos 
humanos, 
redução de 
custos, 
centralização da 
informação

Facilidade na comunicação 
com a administração

4 DGRM
Criação/ atualização de formulários relativos a 
pedidos no âmbito da frota                                     

2017 2018 

Rentabilização 
dos recursos 
humanos

Facilitação acesso aos 
serviços prestados pela 
DGRM
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

 
REDUÇÃO DE 

CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

1 DGRM

Renovação dos espaços de atendimento 
presencial da DGRM , dotando-os de 
equipamentos para atendimento presencial 
assistido, criando nova sinalética e informação 
ao Cidadão

2018 2018 

Maior capacidade de recrutamento pela melhoria 
das condições, mais motivação e empenho. Por 
outro lado fomentar a literacia informática e tornar 
os utilizadores do portal BMAR mais autónomos.
Melhores condições de atendimento e melhores 
níveis de satisfação dos Cidadãos 
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Legenda:
 - medida de modernização administrativa “totalmente implementada”
 - medida de modernização administrativa “não totalmente implementada” ou em “curso”

Nº SERVIÇO DESIGNAÇÃO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA INÍCIO FIM
CUSTO

(Estimado)
€

VALOR 
EXECUTADO 

€

GRAU DE EXECUÇÃO BENEFÍCIO ESPERADO 

REDUÇÃO DE CUSTOS
OUTRO BENEFÍCIO

 

1 DGRM

Foram criados um conjunto de 
manuais de apoio ao utilizador, 
desdobráveis dos serviços 
disponíveis online, bem como, 
outras circulares de informação e 
sessões de awareness aos 
profissionais e sector,  a informar 
dos serviços disponíveis em 
www.bmar.pt. A versão eletrónica 
encontra-se em  
https://www.dgrm.mm.gov.pt/pt/w
eb/guest/elementos-de

2018 2018 
Melhoria da imagem 
externa da DGRM 

Reconhecimento da DGRM como uma 
entidade inovadora e de excelência, 

2 DGRM

No âmbito doo SGQ implementado 
foram lançados inquéritos de 
satisfação, tendo sido tomadas 
algumas melhorias, nomeadamente 
no que se refere à nova estrutura da 
sala de atendimento.

2018 

Rentabilização de 
recursos humanos, 
redução de custos, 
centralização da 
informação

Facilitação acesso aos serviços 
prestados pela DGRM



Modernização e Simplificação Administrativa

V - Conclusão
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O presente documento foi elaborado tendo por base dois vetores, por um lado dar

resposta ao que alude o disposto nos n.º 1 dos artigos 1.º e 42.º do Decreto-lei n.º 135/99,

de 22 de abril (republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio), ou seja

“…compete às secretarias-gerais ou aos serviços de cada ministério com atribuições e

competências nas áreas de inovação, modernização e política de qualidade, a elaboração

de relatórios anuais de avaliação das medidas de modernização administrativa executadas

no âmbito dos respetivos ministérios, a enviar ao membro do Governo competente, com

cópia dirigida à Agencia para a Modernização Administrativa, IP…”, por outro lado,

afirmar-se enquanto documento base para projetos conjuntos que visem a promoção de

medidas de modernização administrativa transversais ao Ministério do Ministério do Mar.

As análises e conclusões incluídas neste Relatório, resultaram dos contributos remetidos

pelos Serviços e Organismos da área governativa do Mar que reportaram os respetivos

dados. Verifica-se que, das 18 Medidas de Modernização Administrativas preconizadas

para os anos de 2017 e 2018, foram concluídas 17 (a totalidade das medidas). Não foi

possível analisar de forma conjunta, a vertente financeira, uma vez que nem todas as

respostas a forneceram. Optou-se, no entanto, por manter essa informação, nos respetivos

quadros, relativamente aos serviços que a disponibilizaram.
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