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I. INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) foi 

elaborado em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, bem 

como na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública. 

O presente documento apresenta as principais linhas de atuação estratégica que conduzirão o 

exercício de 2015.  

No cumprimento da sua missão e em resposta ao conjunto de prioridades políticas que a agenda 

nacional e internacional determinam, o GPP define neste documento as linhas de atuação 

estratégica que garantem o desenvolvimento das suas atribuições no apoio à tutela, na 

coordenação de políticas ao nível dos serviços do Ministério, na articulação com parceiros 

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

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

integrados no MAM e demais órgãos e serviços do Ministério.  

Após o enquadramento legal segue-se uma breve caracterização do GPP, a apresentação dos 

objetivos estratégicos e operacionais, bem como a afetação de recursos humanos, financeiros e 

materiais, realizada com base em instrumentos de gestão e envolvimento de todas as unidades 

orgânicas. 

Por último, são apresentadas as fichas de objetivos/atividades planeadas por cada Direção de 

Serviço, com indicadores e metas de suporte à monitorização e avaliação final do desempenho do 

Gabinete, orientado para uma racionalização de recursos e melhoria de serviços. 
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II. O GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL  

1. Enquadramento legal 

Na sequência da reestruturação determinada pelo Decreto-Lei nº 18/2014, de 04 de fevereiro, foi 

aprovada, pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, a nova lei orgânica do Gabinete 

de Planeamento, Políticas e Administração Geral (abreviadamente designado por GPP): 

Desta reestruturação resultou a integração das atribuições, nos domínios da agricultura e do mar, 

da extinta Secretaria-Geral do extinto Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (ex-MAMAOT), bem como a transferência das atribuições, nos 

domínios do orçamento, da coordenação das atividades e representação no âmbito comunitário e 

internacional, aplicação do direito comunitário e apoio aos processos de pré-contencioso 

europeu, nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, para a Secretaria-Geral do 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE). 

Conforme consta do preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, “em 

conformidade com a opção de racionalização dos recursos da administração direta do Estado que 

presidiu à reestruturação do GPP, importa garantir que este continua a desempenhar funções 

transversais ao ministério (…). 

Assim, e com este desígnio, o GPP estrutura a sua ação no contexto do MAM nos seguintes 

domínios: 

− Apoio na definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas do 

MAM; 

− Coordenação, acompanhamento e avaliação da aplicação das políticas do MAM; 

− Representação do ministério no âmbito comunitário e internacional; 

− Apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAM 

e aos demais órgãos e serviços integrados no ministério. 
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2. Missão  

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. 

(ART.º 2º, DO DECRETO REGULAMENTAR N.º 2/2014 DE 09 DE ABRIL) 

 

3. Atribuições 

No domínio do apoio à formulação de políticas, do planeamento estratégico e operacional, o GPP 

prossegue as seguintes atribuições:  

− Apoiar a ação do MAM 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 MAM 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 MAM 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 MAM, no âmbito do subsistema de avaliação do 

desempenho dos serviços da Administração Pública (SIADAP 1), através da articulação entre 

todos os serviços do ministério;  

− 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 MAM; 

− Assegurar a coordenação da produção de informação estatística no âmbito do MAM, no 

quadro do sistema estatístico nacional, bem como assegurar nestes domínios, quando não 
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seja competência própria de outra entidade, as relações do MAM com as estruturas 

nacionais e comunitárias; 

− Exercer as funções de entidade coordenadora do programa orçamental do MAM, 

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 MAM, 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; 

− 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. 

No domínio do apoio técnico e administrativo, o GPP prossegue as seguintes atribuições:  

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

Governo integrados no MAM, 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 MAM nas áreas que não sejam de competência específica de outros 

órgãos ou serviços; 

− 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 

MAM 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 MAM; 

− Acompanhar a aplicação dos subsistemas de avaliação do desempenho dos dirigentes e dos 

trabalhadores da Administração Pública, no âmbito dos órgãos ou serviços do MAM; 

− 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 
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cometidas por lei a outros serviços, e assegurar a articulação com os organismos com 

competências interministeriais nestas áreas; 

− Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e preservação do património 

arquivístico do MAM, 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 MAM; 

− Assegurar as atividades do MAM no âmbito da comunicação e das relações públicas; 

− Assegurar as funções de unidade ministerial de compras, as funções de unidade de gestão 

patrimonial, bem como a gestão do edifício sede do MAM e outras instalações que lhe 

estejam afetas. 
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4. Estrutura Orgânica  

O GPP é constituído pelas unidades orgânicas nucleares e flexíveis apresentadas em seguida.  

DIREÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DSAERI) 

− DIVISÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS (DAE) 

− DIVISÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DRI) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DSRHDO) 

− DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 

− DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DDO) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE (DSC) 

− DIVISÃO DE MERCADOS AGRÍCOLAS (DMA) 

− DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR (DOPA) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (DSCI)  

− DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E COMUNICAÇÃO (DAPC) 

− DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DI) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA (DSE) 

− DIVISÃO DE ESTATÍSTICA (DE) 

− DIVISÃO DE METODOLOGIA E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO (DMAI) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONTENCIOSO (DSJC) 

− DIVISÃO DE APOIO LEGISLATIVO (DAL) 

− DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DE CONTENCIOSO (DAJC) 

− DIVISÃO DE DIREITO EUROPEU E INTERNACIONAL (DDEI) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DSPOAG) 

− DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL (DPO)  

− DIVISÃO FINANCEIRA E DA ADMINISTRAÇÃO (DFA) 

− DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PATRIMONIAL (DCPGP) 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS (DSPP) 

− DIVISÃO DOS REGIMES DE PAGAMENTOS DIRETOS AOS AGRICULTORES (DRPDA) 

− DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL (DPDR) 
− DIVISÃO DE PROSPETIVA E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO (DPPE) 
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III. OBJETIVOS DO GPP 

1. Enquadramento Global da Atividade - Grandes Opções do Plano 

As prioridades do GPP para 2015 enquadram-se na estratégia de consolidação orçamental, de 

rigor das finanças públicas e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas, 

apresentadas no Programa do XIX Governo Constitucional nas Grandes Opções do Plano (GOP) 

para 2015, aprovadas pela Lei n.º 82-A/2014, de 31 de dezembro, e nas GOP para 2012-2015, 

aprovadas pela Lei nº 66-A/2011, de 30 de dezembro. Entre as várias prioridades destaca-se, em 

seguida, aquelas que mais influência tiveram no planeamento estratégico do GPP no ano de 2015. 

 

PRIORIDADES SECTORIAIS 

No quadro de reafirmação da importância estratégica do setor agroalimentar e florestal na economia 
nacional, em 2015 será dado particular relevo aos instrumentos de política pública que contribuam 
decisivamente para o apoio ao investimento, promoção da competitividade e sustentabilidade, bem 
como para a dinamização do meio rural. 

Será operacionalizado o novo Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 
2020), com a previsão da operacionalização do novo sistema de seguros de colheita, e a 
articulação com os outros fundos europeus estruturais e de investimento no âmbito da 
implementação do modelo de governação do Acordo de Parceria 2014 – 2020 (Portugal 
2020). 

Deverá também ser assegurada a continuação da Plataforma para o Acompanhamento 
das Relações da Cadeia Alimentar que permitiu revisões legislativas relevantes em matéria de prazos de 
pagamento de bens alimentares e de Práticas Individuais Restritivas do Comércio. 

Será implementada a reforma da PAC no que se refere a legislação e 
operacionalização no âmbito dos pagamentos diretos, incluindo os novos regimes de 
pagamentos ligados e regras de «greening», à condicionalidade e ao sistema de 
aconselhamento. 

A melhoria da competitividade terá foco na organização da produção, com base no 
seu reforço estrutural e na sua integração, visando a concentração da oferta, ganhos de escala e poder 
negocial da produção. 

Será prosseguida a política de desenvolvimento sustentável do regadio, em articulação com o combate às 
alterações climáticas. 

No quadro da afirmação internacional de Portugal na área do mar, o ano de 2015 ficará 
assinalado pela realização de iniciativa de dimensão mundial, designada por «Semana 
Azul», que integrará eventos de alto nível, como sejam uma reunião interministerial, uma 
feira empresarial sobre economia azul e uma conferência organizada por revista de 
referência internacional. 

Pretende-se reforçar, em 2015, o trabalho de estímulo às exportações do setor 
agroalimentar e florestal maioritariamente por via da agilização de procedimentos de reconhecimento e 
habilitação de exportação, e desbloqueio de constrangimentos sanitários e fitossanitários que permitam 
consolidar e abrir mercados internacionais a produtos nacionais 

No seguimento da atribuição pela UNESCO, do estatuto de Património Imaterial Mundial à candidatura da 
«Dieta Mediterrânica», liderada por Portugal, pretende-se potenciar a valorização dos produtos nacionais 
nos circuitos locais e internacionais, bem como a preservação e afirmação da identidade cultural e 
gastronómica. 
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PRIORIDADES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Reforma do processo orçamental - Modelo orçamental  

Em 2015 é dada grande relevância à definição dos objetivos de consolidação orçamental e melhoria da 
eficácia do controlo e transparência orçamental, aproximando os universos da contabilidade pública e 
contabilidade nacional. 

Assistir-se-á a um redireccionamento do controlo orçamental para o controlo dos compromissos, de modo 
a assegurar o controlo ex ante de compromissos plurianuais, reduzindo os pagamentos em atraso.  

Encontra-se em curso o reforço da programação plurianual e do papel das entidades coordenadoras dos 
programas orçamentais, que contribuem para a projeção de despesas para cada programa e para as mais 
importantes categorias de despesas globais, o que permite uma melhor perceção dos recursos afetos às 
diferentes políticas públicas.  

Medidas estruturais no âmbito da gestão dos recursos humanos  

Para dar continuidade ao processo de modernização e qualificação do serviço 
público verifica-se a aposta em medidas como: i) Revisão da política 
remuneratória assente na possibilidade dos suplementos remuneratórios 
poderem integrar a remuneração base e no reforço do processo de integração da 
remuneração base de todos os cargos, carreiras e categorias na tabela 
remuneratória única (TRU), assim como o processo de revisão das carreiras; ii) 
Recuperação de instrumentos de progressão na carreira e de reconhecimento de 
mérito, de modo a promover a motivação e realização profissional. 

Modernização administrativa 

Em 2015, o Governo assume como opções estruturantes a expansão do processo de digitalização a todos 
serviços públicos, de forma coerente, integrada, concertada e dialogante entre todos os organismos do 
Estado, a continuidade de uma política de aproximação dos serviços públicos digitais a toda a população e a 
garantia de prestar um atendimento digital assistido, com a continuação do plano de instalação de mil 
Espaços do Cidadão, abrangendo todo o território nacional com base num modelo de parceria com um 
leque variado de entidades. 

Em relação ao eixo de atuação relativo à desburocratização e simplificação administrativa, as iniciativas 

propostas para 2015 dão seguimento à atividade desenvolvida pelo Governo no quadro do PAEF e às 
obrigações assumidas no âmbito da Política de Coesão da União Europeia para 2020. À simplificação dos 
procedimentos administrativos relativos ao exercício de atividades económicas acrescentam-se 
mecanismos de envolvimento dos cidadãos e agentes económicos e boas práticas de avaliação de impacto 
regulatório das leis e regulamentos. 

Será ainda dada continuidade à elaboração dos planos de ações concretas a nível ministerial, no âmbito do 
Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos com as Tecnologias de Informação e 
Comunicação da AP e serão construídas as bases para a mudança estrutural das TIC na AP, com especial 
enfoque nas medidas que apresentem um potencial de poupança mais elevado (cerca de 70%) a nível 
setorial, como por exemplo: i) Governance das TIC e racionalização da função informática; ii) Estratégia para 
as comunicações, assegurando chamadas de voz gratuitas entre organismos públicos; iii) Racionalização de 
datacenters e de cloud computing; iv) Open source software e negociação do licenciamento de software. 
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2. Alinhamento Estratégico  

Tendo como referência as prioridades políticas, a missão e as atribuições do GPP foram definidos 

três objetivos estratégicos: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

DESENVOLVER ANÁLISES, METODOLOGIAS E CENÁRIOS DE APOIO À DECISÃO POLÍTICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

PROMOVER A MELHORIA DO PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO 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 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

PROMOVER O ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS EXTERNOS E INTERNOS NA PARTILHA DO CONHECIMENTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E NO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

RELAÇÃO ENTRE AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GPP 

Grandes Opções do 
Plano 2015 

Objetivos Estratégicos 

OE 1 OE 2 OE 3 

Desenvolver análises, 
metodologias e 

cenários de apoio à 
decisão política 

Promover a melhoria do 
planeamento e avaliação dos serviços 
do MAM 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 

Promover o envolvimento 
dos parceiros e a partilha 

do conhecimento das 
políticas públicas 

AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL* 
√  √ 

FLORESTAS* √  √ 

MAR* √  √ 

ALIMENTAÇÃO E 

INVESTIGAÇÃO 

AGROALIMENTAR*  
√  √ 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA* 
 √  

           *Prioridades apresentadas nas páginas 9 e 10 deste documento. 
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3. Objetivos Operacionais do QUAR 

A concretização dos objetivos estratégicos definidos, assegurando uma melhoria dos níveis de 

eficácia, eficiência e qualidade da atividade desenvolvida pelo Gabinete, terá como premissa o 

cumprimento de nove objetivos operacionais inscritos no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização de 2015 e distribuídos por estes parâmetros, Eficácia (4), Eficiência (2) e 

Qualidade (3). 

 

EFICÁCIA 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

DESENVOLVER PROPOSTAS DE APOIO À DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 

GARANTIR UMA RESPOSTA EFICAZ AOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO MAM 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA NOS SERVIÇOS DO MAM 

OBJETIVO OPERACIONAL 4 

PRODUZIR ANÁLISES, RELATÓRIOS E PARECERES 

 

EFICIÊNCIA 

OBJETIVO OPERACIONAL 5 

REFORÇAR A DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DO GPP 

OBJETIVO OPERACIONAL 6 

MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DO GPP E MAM 

 

QUALIDADE 

OBJETIVO OPERACIONAL 7 

MELHORAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO EM GERAL 

OBJETIVO OPERACIONAL 8 

ASSEGURAR A COORDENAÇÃO DE MATÉRIAS POTENCIANDO O ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS 

OBJETIVO OPERACIONAL 9 

REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS DOS RECURSOS HUMANOS DO GPP E MAM 
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RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO GPP 

Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos 

OE 1 OE 2 OE 3 

Desenvolver análises, 
metodologias e cenários 

de apoio à decisão 
política 

Promover a melhoria do 
planeamento e avaliação dos 
serviços do MAM por via da 

coordenação dos instrumentos 
de gestão, do programa 
orçamental, da unidade 

ministerial de compras, da gestão 
patrimonial e dos servições e 

funções partilhadas  

Promover o 
envolvimento dos 

parceiros e a partilha do 
conhecimento das 
políticas públicas 

EF
IC

Á
C

IA
 

OP1 - Desenvolver 
propostas de apoio à 
definição de políticas 

√   

OP2 - Garantir uma 

resposta eficaz aos 
serviços e organismos 
do MAM 

 √  

OP3 – Promover a 

modernização e a 
simplificação 
administrativa nos 
serviços do MAM 

 √  

OP4 – Produzir 

análises, relatórios e 
pareceres 

√   

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 

OP5 - Reforçar a 

desmaterialização de 
processos do GPP 

 √ √ 

OP6 – Melhorar a 

eficiência operacional 
dos serviços do GPP e 
MAM 

 √ √ 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

 

OP7 – Melhorar a 

disponibilização de 
informação ao 
público em geral 

 √ √ 

OP8 - Assegurar a 

coordenação de 
matérias potenciando 
o envolvimento dos 
parceiros 

 √ √ 

OP9 - Reforçar as 
competências dos 
recursos humanos 
do GPP e MAM 

 √ √ 
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4. Prioridades para 2015 por Direção de Serviços 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DSAERI) 

− Coordenar a estratégia de internacionalização do setor e contribuir para a sua operacionalização, assegurando 

o envolvimento das instituições públicas e setoriais; 

− Reforçar o desenvolvimento das políticas internacionais, a nível multilateral e bilateral da UE com países 

terceiros, dando resposta a pedidos do MNE e da Tutela e assegurando a participação em reuniões, Bruxelas e 

Genebra e outras relacionadas; 

− Acompanhar e coordenar a atuação do Ministério no âmbito das organizações internacionais designadamente 

FAO e OCDE; 

− Acompanhar e coordenar a atuação do Ministério nas iniciativas visando a operacionalização da ESAN/CPLP, 

em colaboração com a FAO (escritório de Lisboa), beneficiando do programa TCP FAO desenvolvido para o 

efeito; 

− Acompanhar e coordenar os assuntos da agenda Europeia: CEA e COREPER, tendo em vista a preparação dos 

CEA e dos CM para apoio REPER e Tutela; 

− Acompanhar e coordenar os assuntos da agenda da COMAGRI/PE para apoio deputados nacionais; 

− Assegurar a participação em reuniões MNE/DGAE/DGPE, articulando as solicitações e os contributos dos 

organismos do Ministério; 

− Assegurar a participação nos vários fora de discussão da política comercial da UE e em sede da OMC 

(Genebra); 

− Assegurar a participação nas reuniões da FAO/CPLP, nomeadamente reuniões de coordenação no Conselho 

da UE, Conferência e Conselho da FAO, Comité Segurança Alimentar e relativas à operacionalização da 

ESAN/CPLP, articulando as solicitações e os contributos dos organismos do Ministério; 

− Assegurar a participação em reuniões da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

(OCDE), nomeadamente no GT Agricultura e Comércio e outras reuniões cuja temática envolva a DSAERI, 

articulando as solicitações e os contributos dos organismos do Ministério; 

− Promover medidas de modernização e simplificação administrativa nos serviços do MAM - Dotar e divulgar a 

plataforma GLOBALAGRIMAR com conteúdos relevantes, em colaboração com os parceiros institucionais e 

privados, acrescentando valor à mesma, na transferência de conhecimento e introduzindo mecanismos 

facilitadores de resolução das questões a colocar pelos agentes económicos; 

− Elaborar relatórios síntese no âmbito da representação deste Gabinete em reuniões nos planos bilateral, do 

âmbito das instâncias comunitárias, e multilateral/internacional, OMC, FAO, OCDE e CPLP; 

− Elaborar ponto de situação quinzenal relativo às atividades no âmbito da agenda europeia e internacional 

para efeito de reunião SEA; 

− Elaborar relatório síntese anual sobre a intervenção do MAM nas instâncias comunitárias para efeitos do 

Balanço de participação de PT na EU a elaborar pelo MNE; 

− Preparar publicação trimestral do GPP; 

− Preparar 10ª Conferência Ministerial (CM) OMC, Nairobi, 15-18 Dez 2015; 

− Coordenar, articular e contribuir para a definição e operacionalização da estratégia de cooperação de 

Portugal com países terceiros, coordenada pelo MNE/DGPE/Instituto Camões; 

− Coordenar e definir uma estratégia de cooperação para o desenvolvimento dos PALOP, assegurando a 

participação em reuniões/missões relacionadas e a participação em ações locais; 

− Coordenar e acompanhar os processos de alargamento dos países candidatos; 

− Acompanhar e coordenar os assuntos relacionados com a gestão de aplicação nacional decorrentes de 

legislação e outras decorrentes de regimes comunitários. 
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     DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DSRHDO) 

− Assegurar o apoio técnico aos Gabinetes e Membros do Governo no âmbito das áreas de intervenção da 

direção de serviços; 

− Garantir uma resposta eficaz aos serviços e organismos do MAM, aos trabalhadores(as) dos Gabinetes dos 

Membros do Governo, do QET e do GPP; 

− Assegurar a elaboração de um Plano de Ação para a promoção de medidas de modernização e simplificação 

administrativa nos serviços do MAM; 

− Assegurar a produção e a coordenação de instrumentos de gestão de suporte ao planeamento, 

acompanhamento e avaliação de desempenho do GPP e dos serviços e organismos do MAM; 

− Garantir a disponibilização da informação produzida pela direção de serviços, de apoio aos serviços do MAM 

no âmbito do processo de resposta a solicitações relativas a SIADAP 1, orientações em matéria de Recursos 

Humanos, Informação no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho, Informação no âmbito do PIG; 

− Promover o apoio e partilha de conhecimento, no âmbito das áreas de intervenção da direção de serviços, 

com os serviços do MAM, nomeadamente reuniões de coordenação no âmbito do SIADAP 1; 

− Reorganizar os processos de RH, relativos aos organismos de coordenação económica, cujo histórico ficou à 

guarda do GPP, nomeadamente na DSRHDO; 

− Reconverter o arquivo de RH microfilmado em suporte digital; 

− Emitir orientações técnicas em matéria de RH destinadas aos(as) trabalhadores(as) dos Gabinetes dos 

Membros do Governo, do QET, do GPP e dos organismos do MAM; 

− Garantir internamente a divulgação da informação produzida nas áreas de atuação da DSRHDO, através da 

elaboração de Newsletters. 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE (DSC) 

− Reforçar a organização da cadeia alimentar ao nível da produção e da integração vertical; 

− Apoiar a definição de regimes específicos de apoio ou de disciplina setorial previstos na Organização Comum 

de Mercado Única, regimes específicos de apoio às Regiões Ultraperiféricas, do regime EU de promoção dos 

produtos agroalimentares; 

− Propor e acompanhar as medidas preventivas no domínio da agricultura e do abastecimento alimentar, no 

quadro do sistema nacional de planeamento civil de emergência; 

− Apoiar a atuação política no âmbito da situação do mercado nacional, da União Europeia e internacional dos 

principais setores agrícolas e agroalimentares; 

− Assegurar a representação do Ministério em grupos de trabalho/organizações, no âmbito do apoio à definição 

de políticas; 

− Simplificar a aplicação dos regimes nacionais de reconhecimento de Organizações de Produtores (OP) e 

Organizações Interprofissionais (OI); 

− Analisar os pedidos de reconhecimento de OI para produtos agrícolas e agroalimentares; 

− Acompanhar e avaliar a aplicação das medidas de política de valorização e de diferenciação da qualidade 

alimentar; 

− Acompanhar a aplicação do sistema nacional de seguros agrícolas; 

− Prestar o apoio técnico necessário no âmbito das Comissões Consultivas Setoriais do GPP, na auscultação às 

entidades setoriais, propondo o respetivo modelo de funcionamento e composição; 

− Acompanhar a situação de mercado nacional, da União Europeia e internacional dos principais setores 

agrícolas e agroalimentares; 

− Acompanhar regimes específicos de apoio ou de disciplina setorial previstos na Organização Comum de 

Mercado Único, regimes específicos de apoio às Regiões Ultraperiféricas; 

− Apoiar as reuniões e linhas de atuação da PARCA; 

− Melhorar a disponibilização de informação da DSC no âmbito de assuntos da sua competência; 

− Acompanhar as relações comerciais da cadeia alimentar, atualizando conteúdos no site na internet no âmbito 

da PARCA; 

− Garantir a eficácia de articulação entre os serviços do MAM, através de reuniões de coordenação. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (DSCI) 

− Assegurar a representação nacional no Grupo de Peritos Comunicação PAC da Comissão; 

− Promover a modernização e simplificação administrativa através do apoio ao levantamento de processos, de 

ações de formação e parametrização do sistema de gestão documental (GESCOR); 

− Desenvolver ações junto dos Gabinetes, Serviços e CEGER, por forma a promover a desmaterialização e a 

interoperabilidade; 

− Desenvolver ações no âmbito do Grupo de Projeto para as Tecnologias da Informação e Comunicação – GPTIC; 

− Assegurar a produção quadrimestral de relatório no âmbito da RIMA; 

− Coordenar a gestão do arquivo do GPP: Identificar, tratar e higienizar e produzir relatórios de avaliação para 

eliminação do arquivo não necessário (relatórios a submeter para a DGLAB) e deslocalização do arquivo e 

biblioteca a preservar para novo espaço; 

− Apoiar a gestão da documentação de arquivo do GPP e dos Serviços/Organismos do MAM 

− Implementar o plano de classificação documental MEF no Sistema de gestão documental do GPP e promover 

a sua utilização no âmbito dos Serviços do MAM; 

− Identificar pontos-chave e constrangimentos para a implementação de um Plano de preservação digital;  

− Identificar e digitalizar vídeos com interesse para o património do Ministério (Videoteca); 

− Microfilmar o arquivo proveniente dos gabinetes; 

− Melhorar a eficiência operacional dos serviços do GPP e MAM, através da modernização do parque 

informático do GPP, consolidação de sistemas de informação e estabilização da infraestrutura tecnológica - 

GPP / Gabinetes / PRODER/ EMEPC / GPIAM; 

− Reforçar os mecanismos de segurança dos sistemas de informação; 

− Coordenar as sessões de enquadramento a visitas de delegações de outros países com coordenação do GPP; 

− Preparar e participar em reuniões temáticas/ações de sensibilização das áreas de intervenção da direção de 

serviços. 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA (DSE) 

− Assegurar a representação do País no âmbito da Rede Comunitária de Informação de Contabilidade Agrícola 

da Comissão Europeia; 

− Assegurar a representação do Ministério no Conselho Superior de Estatística e a articulação do Ministério com 

o Sistema Estatístico Nacional (SEN); 

− Colaborar com o INE na definição dos programas anuais e plurianuais nos domínios de atuação do Ministério; 

− Participar no Grupo de Trabalho das Estatísticas Macroeconómicas, no âmbito do CSE; 

− Assegurar a representação do Ministério no Conselho Oleícola Internacional; 

− Participar na Plataforma Europeia de Peritos de Estatística para o Acompanhamento dos Preços dos Produtos 

Alimentares, no âmbito do Fórum de Alto Nível para um Melhor Funcionamento da Cadeia Alimentar; 

− Representar o MAM (representação partilhada com INIAV) no Centro Internacional de Estudos Agronómicos 

Mediterrânicos Avançados 

− Assegurar a representação do Ministério e do GPP em Organizações Nacionais no âmbito da contabilidade e 

fiscalidade; 

− Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MAM em matérias 

no âmbito da estatística; 

− Promover a modernização e a simplificação administrativa através do desenvolvimento da automatização das 

fichas de países e de grupos de países no âmbito da internacionalização e da página Globalagrimar e do 

sistema de assistência remota aos colaboradores regionais dos sistemas de informação coordenados pela DSE; 

− Implementar e assegurar a gestão do sistema integrado de indicadores nos domínios agrícola, rural e 

agroambiental;  

− Desenvolver instrumentos de análise de dados aplicados às áreas da agricultura e do desenvolvimento rural, 

como apoio às atividades do GPP e do Ministério nestes domínios - Desenvolvimento de Casos de Estudo; 

− Desenvolver instrumentos de análise de dados aplicados às áreas da agricultura e do desenvolvimento rural, 

como apoio às atividades do GPP e do MAM nestes domínios; 
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− Conceber a publicação - "Agricultura, Silvicultura e Pescas - Indicadores 2015"; 

− Concluir a elaboração de um estudo de caracterização das mulheres na agricultura; 

− Contribuir para a elaboração de publicação trimestral do GPP; 

− Produzir informação, com permanente desenvolvimento dos sistemas de informação com recolha 

descentralizada - RICA, SIMA e VPP; 

− Divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - 

SIAZ, das Contas de Atividade, dos Custos de Investimento e de informação de base; 

− Coordenar as DRAP e as RA na recolha e validação da informação da RICA, para harmonização da metodologia 

adotada e desenvolvimento do sistema de informação; 

− Coordenar as DRAP na recolha e validação de informação de mercado dos produtos agrícolas SIMA, para 

harmonização da metodologia adotada e desenvolvimento do sistema de informação; 

− Coordenar as DRAP e as RA na recolha e validação da informação de VPP; 

− Articular as entidades tuteladas pelo Ministério com o INE e coordenar na realização do inquérito às fontes 

administrativas do Ministério e aproveitamento dessa informação para efeito das estatísticas oficiais; 

− Assegurar a coordenação de um Subgrupo do Grupo de trabalho criado no âmbito da Seca 2012 (RCM 

nº37/2012, de 27/03); 

− Assegurar a representação institucional do Ministério no âmbito da cidadania e igualdade de género (CIG)  –

através da participação no Conselho Consultivo da CIG e na implementação e monitorização do V Plano 

Nacional de Igualdade (V PNI) e do Plano Setorial do MAM. 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICOS E DE CONTENCIOSO (DSJC) 

− Assegurar a coordenação do processo legislativo, na área da agricultura e do desenvolvimento rural; 

− Colaborar nas ações de natureza legislativa de aplicação interna do direito europeu nas áreas de competência 

do Ministério; 

− Analisar as medidas legislativas ou regulamentares do Ministério que consubstanciem auxílios de Estado, 

preparar e acompanhar os processos de notificação à Comissão Europeia; 

− Emitir pareceres e elaborar estudos jurídicos e notas de caráter jurídico nacional, europeu ou internacional no 

âmbito da prossecução das atribuições do GPP; 

− Coordenar os processos comunitários nas fases pré-contenciosa e contenciosa nas áreas de competência do 

Ministério, nomeadamente no que respeita ao processo de transposição de diretivas; 

− Assegurar a elaboração do Relatório Anual dos auxílios de Estado; 

− Promover a simplificação e eficiência de processos na área de intervenção da direção de serviços; 

− Propor medidas tendentes à modernização, simplificação e harmonização legislativa; 

− Gerir os processos de consulta à DAL e DDEI relativamente à elaboração de análises e pareceres de resposta 

às solicitações internas e externas; 

− Gerir os processos da DAJC relativamente ao tempo médio de resposta a solicitações relacionados com o 

contencioso; 

− Promover o apoio e partilha de conhecimento no âmbito das áreas de intervenção da direção de serviços. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DSPOAG) 

− Apoiar os Gabinetes dos membros do Governo através da elaboração de informações/notas técnicas sobre 

procedimentos aquisitivos, gestão de imóveis do MAM e pedidos diversos; 

− Garantir uma resposta eficaz às solicitações dos serviços e organismos do MAM, no âmbito de alterações 

orçamentais e da Unidade Ministerial de Compras; 

− Desenvolver os procedimentos relacionados com a gestão dos imóveis do MAM, no âmbito das competências 

da UGP; 

− Acompanhar as candidaturas ao FRCP em curso no MAM; 

− Elaborar relatórios de acompanhamento da execução do PO; 

− Elaborar a proposta de Orçamento do MAM – PO; 

− Elaborar o contributo do MAM para o Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2016-2019; 

− Elaborar o contributo do MAM para a Conta Geral do Estado (CGE) de 2014; 

− Elaborar os Relatórios do P0 (anual 2014 e semestral 2015); 

− Elaborar contributos para a publicação trimestral do GPP; 

− Melhorar a eficiência operacional dos serviços do GPP e MAM, através da contratação da aquisição de bens e 

serviços, de forma centralizada ou agregada, de organismos do MAM, desde a agregação das necessidades até 

à adjudicação/assinatura dos contratos; 

− Realizar workshops com os organismos do MAM; 

− Disponibilizar em suporte informático e em tempo real os bens móveis afetos ao GPP e a respetiva localização 

e valorização; 

− Desmaterializar os processos de requisição de bens de economato e de consumíveis de impressão; e permitir 

o controlo das existências em armazém em tempo real; 

− Garantir a adjudicação dos procedimentos aquisitivos (PA) propostos, incluindo os respetivos registos, 

comunicações e publicitações, nos termos da lei; 

− Garantir o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPI); 

− Gerir o funcionamento da plataforma de compras públicas centralizadas do MAM; 

− Racionalizar e otimizar a gestão dos recursos materiais afetos à atividade do GPP e GMG; 

− Racionalizar e otimizar a gestão dos recursos financeiros afetos à atividade do GPP, GMG, GPIAM, EMEPC e 

EMPDRC; 

− Incrementar qualidade à informação de suporte à decisão; 

− Promover a modernização e a simplificação administrativa nos serviços do MAM, propondo medidas de 

simplificação, harmonização de procedimentos. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS (DSPP) 

− Acompanhar e participar no processo de regulamentação comunitária incluindo diretrizes da Comissão 

Europeia nas matérias relativas aos pagamentos diretos, condicionalidade, aconselhamento agrícola e 

desenvolvimento rural; 

− Elaborar o contributo para a definição do modelo de acompanhamento do desenvolvimento rural para o 

período de programação 2014-2020; 

− Elaborar contributos para efeitos da implementação nacional das medidas do PDR 2020; 

− Propor e acompanhar a implementação nacional do novo regime de pagamento base, greening, jovens 

agricultores, regime da pequena agricultura, novos regimes de apoio associado, condicionalidade e 

aconselhamento agrícola; 

− Acompanhar as matérias de simplificação da PAC a nível da Comissão Europeia e do Conselho; 

− Acompanhar medidas de política relacionadas com a gestão dos recursos naturais e com as alterações 

climáticas bem como medidas de promoção do desenvolvimento sustentável com impacto nas explorações 

agrícolas e nos territórios rurais; 

− Promover, coordenar e participar no acompanhamento da execução e avaliação dos programas de 

desenvolvimento rural; 

− Elaborar contributos para a participação do MAM em intervenções públicas e audiências sectoriais; 

− Participar na Comissão Alterações Climáticas, SNIERPA, Grupo Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética, Plano Nacional Uso Eficiente da Água, Comissão Interministerial para a Biodiversidade, Comissão 

Interministerial para os Assuntos do Mar, Conselho Técnico da Entidade Coordenadora do Cumprimento dos 

Critérios de Sustentabilidade dos Biocombustíveis e dos Biolíquidos; 

− Assegurar a articulação interna no âmbito do planeamento estratégico dos instrumentos de política de 

responsabilidade direta do Ministério incluindo monitorização, avaliação e reporte do Acordo Parceria 

Portugal 2020; 

− Assegurar a representação do GPP na articulação com outros ministérios na definição e acompanhamento de 

instrumentos de política de responsabilidade direta ou indireta do MAM e no âmbito da articulação entre os 

Fundos Estruturais e de Investimento Europeus; 

− Participar em reuniões e grupos de trabalho das instituições comunitárias em matérias relacionadas com a 

PAC, desenvolvimento rural e políticas de desenvolvimento; 

− Participar em reuniões e grupos de trabalho de organismos internacionais em matérias relacionadas com 

políticas de desenvolvimento; 

− Divulgar informação atualizada relativa a instrumentos de política, nomeadamente Elaborar estudos, 

orientações técnicas e perguntas frequentes; 

− Divulgar informação atualizada e de forma periódica relativa à envolvente socio económica sectorial e 

instrumentos de política (PARCA, Apoios à Agricultura, Revista trimestral do GPP); 

− Assegurar o apoio técnico à Direção no âmbito das Comissões Consultivas da Condicionalidade e dos Regimes 

de Pagamentos Diretos; 

− Elaborar conteúdos para efeitos de divulgação no sítio do GPP relativo aos regimes de pagamentos diretos, 

condicionalidade, aconselhamento agrícola e desenvolvimento rural; 

− Elaborar contributos para efeitos de esclarecimento às Organizações representativas do setor; 

− Garantir uma eficaz articulação e coordenação na definição das políticas de desenvolvimento a nível inter e 

intra ministerial, através da preparação e acompanhamento de reuniões de coordenação incluindo CCN 

FEADER. 
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IV. RECURSOS PLANEADOS  

1. Recursos Humanos 

 

D
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D
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o
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G
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e
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PESO 

Direção Superior 4          4 2% 

Direção Intermédia  3 2 3 3 3 4 4 4  26 13% 

Técnico Superior  7 12 10 6 11 11 13 15  83 41% 

Especialista de 
Informática 

  1  4 1  1   7 3% 

Técnico de 
Informática 

  1  6   1   8 4% 

Assistente Técnico 3 2 9 1 9 4 3 16 1 16 64 32% 

Assistente 
Operacional 

6         5 11 5% 

Total 13 12 25 12 28 19 18 35 20 21 203  

PESO 6% 6% 12% 6% 14% 9% 9% 17% 10% 10%   

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 

2. Recursos Financeiros de acordo com QUAR_2015 

Designação Planeado Corrigido 

Orçamento de Funcionamento (OF)               26 385 386,00 €               18 985 386,00 €  

Despesas c/Pessoal 8 827 702,00 € 8 827 702,00 € 

Aquisições de Bens e Serviços 6 915 693,00 € 6 915 693,00 € 

Outras despesas correntes 7 776 205,00 € 376 205,00 € 

Despesas de Capital 2 865 786,00 € 2 865 786,00 € 

Orçamento de Investimento (OI)                     8 242 724,00 €                     8 242 724,00 €  

Despesas c/Pessoal 3 163 431,00 € 3 163 431,00 € 

Aquisições de Bens e Serviços 3 585 173,00 € 3 585 173,00 € 

Outras despesas correntes 89 846,00 € 89 846,00 € 

Despesas de Capital 1 404 274,00 € 1 404 274,00 € 

Total (OF+OI)                   34 628 110,00 €                   27 228 110,00 €  
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V.  ATIVIDADES PREVISTAS  

Nesta secção são apresentadas as fichas onde se encontra estruturada a atividade planeada de 

cada Direção de Serviço (DS), plasmada em objetivos operacionais definidos de acordo com as 

prioridades estratégicas traçadas para 2015, sendo em alguns casos complementada por fichas de 

projeto.  

São detalhadas as diversas atividades asseguradas, com indicadores e metas de suporte à 

monitorização e avaliação final do desempenho do Serviço.  

A articulação entre os objetivos operacionais de cada DS e os objetivos operacionais do GPP 

constantes no QUAR_2015 é disponibilizada em anexo. 

Como enquadramento são apresentadas as atribuições do domínio de cada DS, estabelecidas pela 

Portaria nº 179-A/2014, de 11 de setembro e a equipa de recursos humanos afetos. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

(DSAERI) 

Atribuições da DSAERI 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Acompanhar o desenvolvimento das políticas da União Europeia relacionadas com o MAM, 
assegurando nomeadamente a coordenação técnica de apoio à preparação dos conselhos de ministros 
de agricultura e pescas junto da União Europeia; 

b) Acompanhar o desenvolvimento das políticas internacionais e coordenar a intervenção do MAM nas 
organizações internacionais e nas instituições de cooperação para o desenvolvimento, sem prejuízo das 
competências próprias dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

c) Propor e coordenar estratégias de internacionalização para os setores agroalimentar, das pescas e das 
florestas, bem como garantir a sua articulação com as políticas públicas de apoio associadas; 

d) Coordenar e apoiar a intervenção do MAM nas instâncias comunitárias, no âmbito dos assuntos 
europeus e relações internacionais; 

e) Acompanhar e coordenar a atuação do MAM no âmbito das relações externas da União Europeia; 

f) Acompanhar e coordenar a atuação do MAM no âmbito das relações bilaterais; 

g) Coordenar e propor a participação do MAM nas relações e ações de cooperação para o 
desenvolvimento; 

h) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias e internacionais nas suas áreas de 
competência. 

 

Equipa DSAERI (RH)  

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

DS | Margarida Vaz (MV) 

TS | António Cerca Miguel (CM) 

AT | Adelaide Neves (AN)  

AT | Lourdes Loureiro (LL)  
 

 

Divisão Assuntos Europeus (DAE) 

CD | Cristina Vasques (CV) 
 

TS | António Temudo (AT) 
TS | Luísa Eça (LE) 
 

 
 

Divisão de Relações Internacionais (DRI) 

CD | Ana Margarida Menezes (AM) 

 TS |Ana Sofia Rodrigues  
TS | Eduardo Ribeiro Lopes (EL) 
TS | João Nunes da Silva (JS) 
TS | Rui Fernandes (RF) 
 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSAERI E A ATIVIDADE PLANEADA 

  

Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind01
Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

7,5% + jan mar

Ind02

Prazo de apresentação da  

proposta  até ao fina l  do 

1º tri mestre (31 de Março) 

Apresentar 

proposta  

até 2. d.u. 

antes  prazo

Σ nº de di as  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado 

7,5% - jan mar

Ind03
Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

5% + jan jun

Ind04

Prazo de apresentação da  

proposta  até ao fina l  do 

2º tri mestre (30 de Junho) 

Apresentar 

proposta  

até 2. d.u. 

antes  prazo

Σ nº de di as  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado 

5% - jan jun

Ind05
Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1

∑ anual  do n.º 

de propostas  

de apoio à 

defini ção de 

pol íticas

5% + jan set

Ind06

Prazo de apresentação da  

proposta  até ao fina l  do 

2º tri mestre (30 de 

Setembro) 

Apresentar 

proposta  

até 2. d.u. 

antes  prazo

Σ nº de di as  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado 

5% - jan set

Ind07
Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1

∑ anual  do n.º 

de propostas  

de apoio à 

defini ção de 

pol íticas

7,5% + jan jun

Ind08

Prazo de apresentação da  

proposta  até ao fina l  do 

2º tri mestre (30 de Junho) 

Apresentar 

proposta  

até 2. d.u. 

antes  prazo

Σ nº de di as  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado 

7,5% - jan set

Fórmula de 

cálculo
Objetivos Operacionais

Atv01

Elaborar estratégia de apoio orçamento interno de 

cooperação para o desenvolvimento de ações com 

os PALOP

Apresentar propostas de apoio à 

definição de políticas
OP01

DRI

(CD; 2 TS)

Envio de proposta  

por meio 

eletrónico à 

Direção do GPP e 

à Tutela

DRI

(CD)

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Peso

Po
la

ri
da

de

Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref. Atividades Indicadores Meta

Envio de proposta 

por meio 

eletrónico à 

Direção  do GPP e 

à Tutela

Criar na plataforma GLOBALAGRIMAR:

- numa primeira fase, divulgando as apoios 

disponíveis àinternacionalização, também numa 

lógica de captação de investimento

- numa segunda fase, criando um roteiro para o 

investimento

DRI

(CD; 2 TS)

Envio de proposta 

por meio 

eletrónico à 

Direção do GPP, à 

Tutela, MNE e 

DGAV

DRI

(CD; 2 TS)

Envio de proposta  

por meio 

eletrónico à 

Direção de GPP e 

à Tutela

Atv02

Atv03

Atv04
Propor a definição de atuação estratégica para a 

internacionalização do setor agroalimentar

Melhorar procedimentos de acesso aos mercados 

para os produtos agroalimentares, agilizando 

contatos e atualizando informação relacionada com 

barreiras não pautais
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP05 Atv11 Ind15

Acompanhar e coordenar a 

atuação do Ministério nas 

iniciativas visando a 

operacionalização da ESAN/CPLP, 

em colaboração com a FAO 

(escritório de Lisboa), 

beneficiando do programa TCP 

FAO desenvolvido para o efeito

Elaborar Notas/Pareceres, com identificação da 

posição nacional, em articulação, quando 

necessário, com os organismos do Ministério

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes  dos Membros 

do Governo

(Notas /Pareceres /Pas tas )

2 100% + jan dez
DSAERI

(1 TS)

Envio de 

Notas/Pareceres/ 

Pastas por meio 

eletrónico

OP06 Atv12 Ind16

Acompanhar e coordenar os 

assuntos da agenda Europeia: 

CEA e COREPER, tendo em vista 

a preparação dos CEA e dos CM 

para apoio REPER eTutela

Coordenar/Elaborar Notas/Pareceres, com 

identificação da posição nacional, em articulação, 

quando necessário, com os organismos do 

Ministério

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes  dos Membros 

do Governo

(Notas /Pareceres )

8 100% + jan dez
DAE

(CD; 3 TS)

Envio de notas por 

meio eletrónico 

aos REPER e à 

Direção GPP

OP07 Atv13 Ind17

Acompanhar e coordenar os 

assuntos da agenda da 

COMAGRI/PE para apoio 

deputados nacionais

Coordenar/elaborar a emissão de Pareceres/Notas 

em articulação com os serviços/outros organismos 

do Ministério que acompanham tecnicamente as 

matérias

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes  dos Membros 

do Governo

(Notas /Pareceres )

3 100% + jan dez
DAE

(CD; 3 TS)

Envio de notas por 

meio eletrónico à 

Direção GPP e 

MNE

Ind18

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

3

∑ anual nº 

grupos de 

trabalho/organiz

ações

50% + jan dez

Ind19

Nº de reuniões de 

traba lho onde é 

as segurada a  

repres entação desta  DS

18

∑ anua l  de 

reuniões 

as s eguradas

50% + jan dez

Ind20

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

2

∑ anual nº 

grupos de 

trabalho/organiz

ações

50% + jan dez

Ind21

Nº reuniões de traba lho 

onde é as s egurada a  

repres entação desta  DS

10

∑ anua l  de 

reuniões 

as s eguradas

50% + jan dez

Fórmula de 

cálculo
Objetivos Operacionais

Σ anual do nº de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes  dos 

Membros do 

Governo

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Peso

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref. Atividades Indicadores Meta

DAE

(1 TS)

DRI

(CD; 2 TS)

Representar o GPP, em Bruxelas, em reuniões do 

Comité da Política Comercial,  Grupos do Conselho 

e reuniões técnicas informais e em genebra, em 

sede da OMC

DSAERI

(DS; 2 CD; 3 TS)

Envio por meio 

eletrónico

Envio por meio 

eletrónico

Representar o GPP na Comissão Interministerial 

para os Assuntos Europeus, na Comissão 

Interministerial para a Política Externa  e em 

outras reuniões de coordenação interministerial, 

numa base país/regional

OP09 Atv15

OP08 Atv14

Assegurar a participação em 

reuniões MNE/DGAE/DGPE, 

articulando as solicitações e os 

contributos dos organismos do 

Ministério

Assegurar a participação nos 

vários fora de discussão da 

política comercial da UE e em 

sede da OMC (Genebra)
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind22

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

2

∑ anual nº

 grupos de 

trabalho/organiz

ações

50% + jan dez

Ind23

Nº reuniões onde é 

as segurada a  

repres entação desta  DS 

8

∑ anua l  de 

reuniões 

as s eguradas

50% + jan dez

OP11 Atv17 Ind24

Assegurar a participação em 

reuniões da Organização para a 

Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico 

(OCDE), nomeadamente no GT 

Agricultura e Comércio e outras 

reuniões cuja temática envolva a 

DSAERI, articulando as 

solicitações e os contributos dos 

organismos do Ministério

Representar o GPP em reuniões de  

acompanhamento e coordenação da atuação do 

Ministério no âmbito de reuniões da OCDE, em 

temáticas relaconadas com a DSAERI

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

1

∑ anual nº

grupos de 

trabalho/organiz

ações

100% + jan dez
DSAERI

(1 TS)

Envio por meio 

eletrónico

OP12 Atv18 Ind25

Promover  medidas de 

modernização e simplificação 

administrativa nos serviços do 

MAM

Dotar e divulgar a plataforma GLOBALAGRIMAR 

com conteúdos relevantes, em colaboração com os 

parceiros institucionais e privados, acrescentando 

valor à mesma, na transferência de conhecimento 

e introduzindo mecanismos facilitadores de 

resolução das questões a colocar pelos agentes 

económicos   

Nº de iniciativas de 

modernização administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

modernização 

administrativa

100% + jan dez
DRI

(CD; 1 TS)

Envio por meio 

eletrónico

OP13 Atv19 Ind26

Elaborar relatórios síntese no 

âmbito da representação deste 

Gabinete em reuniões nos planos 

bilateral, do âmbito das 

instâncias comunitárias, e 

multilateral/internacional,  OMC, 

FAO, OCDE e CPLP

Elaborar relatórios síntese 
Nº de estudos e relatórios 

não periódicos 
19

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos 

100% + jan dez

DSAERI (1 TS)

DRI (CD; 2 TS) 

DAE (CD; 2 TS)

Envio por meio 

eletrónico

OP14 Atv20 Ind27

Elaborar ponto de situação 

quinzenal relativo às actividades 

no âmbito da agenda europeia e 

internacional para efeito de 

reunião SEA 

Elaborar Nota síntese dos principais temas na área 

de intervenção do MAM na agenda europeia e 

internacional

Nº de relatórios periódicos 8

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos 

100% + jan dez

DSAERI (1 TS)

DRI (CD; 4 TS) 

DAE (CD; 2 TS)

Envio por meio 

eletrónico

Fórmula de 

cálculo
Objetivos Operacionais

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Peso

Po
la

ri
da

de

Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref. Atividades Indicadores Meta

Representar o GPP em reuniões de  

acompanhamento e coordenação da atuação do 

Ministério no âmbito da FAO e da  ESAN/CPLP 

DSAERI

(1 TS)

Envio por meio 

eletrónico
OP10 Atv16

Assegurar a participação nas 

reuniões da FAO/CPLP, 

nomeadamente reuniões de 

coordenação no Conselho da UE, 

Conferência e Conselho da FAO, 

Comité Segurança Alimentar e 

relativas à operacionalização da 

ESAN/CPLP, articulando as 

solicitações e os contributos dos 

organismos do Ministério
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP15                 Atv21 Ind28

Elaborar relatório síntese anual 

sobre a intervenção do MAM nas 

instâncias comunitáris para 

efeitos do Balanço de 

participação de PT na EU a 

elaborar pelo MNE

Elaborar Nota síntese dos principais temas na área 

de intervenção do MAM nas instâncias 

comunitárias

Nº de relatórios periódicos 1

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

100% + jan dez
DAE

(CD; 2 TS)

Envio por meio 

eletrónico

OP16 Atv22 Ind29
Preparar publicação/trimestral 

do GPP 

Elaborar contributo para publicação trimestral do 

GPP 
Nº de estudos periódicos 3

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

100%
DSAERI

(1 TS)

Envio por meio 

eletrónico

OP17             Atv23 Ind30

Promover a simplificação e 

eficiência de processos na área 

de intervenção da direção de 

serviços

Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. 

afetos a 

processos / total 

de doc. 

criados)*100

100% + jan dez DSAERI SRI - GESCOR

OP18 Atv24 Ind31

Promover a simplificação e 

eficiência de processos na área 

de intervenção da direção de 

serviços

Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços

% de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de 

documentos 

assinados 

digitalmente / 

total de doc. 

criados)*100

100% + jan dez DSAERI SRI - GESCOR

Ind32
Taxa de execução do plano 

de atividades
80%

Média global das 

taxas de 

realização por 

50% + jan dez
Relatório de 

atividades

Ind33

Nº de reuniões  de 

dirigentes intercalares  de 

monotorização

3
∑ anual  de 

reuniões  
50% + jan dez

Correio 

eletrónico

OP20 Atv26 Ind34

Assegurar a coordenação de 

matérias potenciando o 

envolvimento dos parceiros 

Coordenar trabalhos com outros organismos do 

MAM

Nº de reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os 

serviços do Ministério

10

∑ anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/ses

sões de 

sensibilização 

com os serviços 

do Ministério

100% + jan dez DSAERI Correio eletrónico

Fórmula de 

cálculo
Objetivos Operacionais

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Peso

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref. Atividades Indicadores Meta

Atv25 DSAERI

Assegurar a gestão e controlo 

dos objetivos/atividades do GPP 

previstos no plano de atividades

OP19
Monitorizar os objetivos/atividades do GPP 

previstos no plano de atividades 
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP21 Atv27 Ind35

Preparar 10ª Conferência 

Minis terial  (CM) OMC, 

Nai robi , 15-18 Dez 2015

Preparar contributos para  a 10ª CM, nas  várias  

vertentes da negociação agrícola

% de preparação de Pas ta  

(até 15 dias  prévios  

rea l i zação do CM)

100%

∑ de 

contributos

preparados /nº 

tota l  de 

pedidos

100% + jan dez
DRI

(CD; 1 TS)

Envio por meio 

eletrónico à  

Di reção do GPP, 

à  Tutela  e ao 

MNE

OP22 Atv28 Ind36

Coordenar, a rti cular e 

contribui r para  a  definição e 

operaciona l i zação da 

estratégia de cooperação de 

Portuga l  com pa íses  tercei ros , 

coordenada  pelo 

MNE/DGPE/Ins ti tuto Camões

Acompanhar as  relações  bi la tera is  e de 

cooperação de Portuga l  com País es  Tercei ros , 

incluindo com os  res tantes EM da  UE, de 

acordo com a agenda  internacional  do 

Minis tério e do MNE,  trazuzida na  elaboração 

de notas  com identifi cação ques tões  

relevantes

% de Notas  e respos tas  

relativas  a  memorandos/ 

Ações/ projetos  de 

cooperação 

elaborados /em fas e de 

implementação face aos 

pedidos

90%

Σ anual  do nº 

de notas /nº 

tota l  de 

pedidos

100% + jan dez
DRI

(CD; 1 TS)

Envio por meio 

eletrónico à  

Di reção do GPP e 

ao MNE

OP23 Atv29 Ind37

Coordenar e defini r uma 

estratégia de cooperação 

para  o des envolvimento dos 

PALOP, as segurando a 

participação em 

reuniões /miss ões  

relacionadas e a  participação 

em ações locais

Defini r um plano estratégico de cooperação 

em articulação com as  empres as  e com outros 

organis mos  com competências  es pecífi cas, 

as s egurando uma l inha comum de atuação, a  

par da  dis ponibi l i zação de informação tecnico-

financei ra  e de capaci tação    

% de Notas /informação 

dis ponibi l i zada/ações  de 

capaci tação

90%

Σ anual  do nº 

de notas , ações  

de informação 

e de 

capacitação/nº 

tota l  de 

pedidos

100% + jan dez
DRI

(CD; 1 TS)

Envio por meio 

eletrónico à  

Di reção do GPP 

OP24 Atv30 Ind38

Coordenar e acompanhar os  

process os de a largamento 

dos  país es  candidatos  

Elaborar anál i s es  e pareceres  sobre os  

proces s os  de a largamento 

% de Notas /Pareceres  até 

data  do pedido
90%

Σ de 

Notas /Parecere

s /nº tota l  de 

pedidos

100% + jan dez
DAE

(CD; 2 TS)

Envio de notas  

por meio 

eletrónico ao 

MNE

OP25 Atv31 Ind39

Acompanhar e coordenar os  

ass untos  relacionados  com a 

ges tão de apl i cação nacional  

decorrentes  de legis lação e 

outras  decorrentes  de 

regimes  comunitários

Acompanhar e coordenar a  apl icação em PT do 

projecto ISAMM, coordenar a  pos ição do MAM 

no âmbito do Process o de Reconhecimento 

Mútuo e dos Produtos  fora  do Anexo I , 

as s egurando a  articulação com outros 

organis mos . bem como a  participação em 

reniões  nacionais  e europeias  s empre que 

neces s ário

% de Pareceres  até data  

do pedido
85%

Σ Pareceres  e 

relatórios/nº 

tota l  de 

pedidos

100% + jan dez
DAE

(CD; 2 TS)

Envio de Notas  

por meio 

eletrónico

Fórmula de 

cálculo
Objetivos Operacionais

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSUNTOS EUROPEUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Peso

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref. Atividades Indicadores Meta
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GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  

Atribuições da DSRHDO 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Coordenar o sistema de planeamento do MAM, no âmbito do Subsistema de Avaliação do 
Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP1), bem como acompanhar a aplicação 
dos subsistemas de avaliação de desempenho dos dirigentes e trabalhadores (SIADAP 2 e 3) do 
MAM; 

b) Promover a aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a Administração 
Pública, coordenando e apoiando o MAM na respetiva implementação, em articulação com outras 
entidades competentes nesta matéria; 

c) Analisar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover a inovação, a 
modernização e a política de qualidade, no âmbito do MAM, com vista à reorganização funcional dos 
serviços e à simplificação de procedimentos e dos respetivos métodos de trabalho, sem prejuízo das 
atribuições cometidas por lei a outros serviços; 

d) 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 MAM; 

e) Prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo que integram o 
MAM, bem como aos órgãos, serviços, comissões e grupos de trabalho que não disponham de 
recursos próprios; 

f) Gerir os recursos humanos do GPP, incluindo a elaboração de instrumentos de planeamento, gestão 
e avaliação. 

 

 

Equipa DSRHDO (RH)  

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

DS | Fátima Ferreira (FF) 

AT | Ana Paula Gil (APG) 
 

Divisão de Recursos Humanos (DRH) 
CD | Elisabete Costa (EC) 

 
TS | Alexandra Burguete (AB) 
TS | Ana Correia (AC) 
TS | Ana Lazarim (AL) 
TS | Ana Santos (AS) 
TS | António Oliveira (AO) 
TS | Miguel Ribeiro (MR) 
TS | Mª dos Anjos Coelho (MAC) 
 TI | Luís Macedo (LM)  
AT | Donzília Viana (DV) 
AT | Estrela Matos (EM) 
AT | Isabel Sequeiros (IS) 
AT | Odete Gomes (OG) 
AT | Olga Reis (OR) 
AT | Paula Pina (PP) 
AT | Rahima Ferreira (RF) 
AT | Susana Franco (SF) 
  

Divisão de Desenvolvimento Organizacional (DDO) 
CD | 

 
TS | Ana Duarte (AD) 
TS | Ana Ferreira (AF) 
TS | João Frade (JF) 
TS | Margarida Fonseca (MF) 
TS | Sofia Godinho (SG) 
 EI | Helena Hungria Costa (HC) 

 
 
 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS DA DSRHDO E A ATIVIDADE PLANEADA 

  

Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP01 Atv01 Ind01

Assegurar o apoio técnico aos 

Gabinetes e Membros do 

Governo no âmbito das áreas de 

intervenção da direção de 

serviços

Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos 

Membros do Governo

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes  dos Membros 

do Governo

1

Σ anual do nº de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes dos 

Membros do 

Governo

100% + jan dez
DRH

(DS; CD; 4 TS)
GESCOR

Atv02 Ind02
Gerir o processo de resposta a solicitações dos 

serviços do MAM no âmbito dos recursos humanos

Tempo médio de resposta dos 

serviços em matéria de 

recursos humanos (nº de dias 

úteis)

20

TM = Σ(tempo (1) 

+ tempo (2) + 

tempo (3) + …. 

tempo

(in))/n

50% - jan dez
DRH

(DS; CD; 4 TS)
 GESCOR

Atv03 Ind03

Geri r o processo de resposta  a  s ol i ci tações  

dos  traba lha dores(as) dos  Gabinetes  dos  

Membros  do Governo, do QET e  do GPP no 

â mbito dos  recursos  humanos

Pra zo de emissã o de 

documentos  sol ici tados  

(nº de dias  útei s )

6

TM = Σ(tempo 

(1) + tempo (2) + 

tempo (3) + …. 

tempo

(in))/n

25% - jan dez

DRH

(DS; CD; 5 TS; 1 TI; 2 

AT)

GESCOR

Atv04 Ind04
Geri r o processo de resposta  a  s ol i ci tações  

dos  serviços  do MAM no â mbito do SIADAP 1
Nº de pareceres  emitidos  30

Somatório 

anual  do n.º de 

pareceres  

emitidos

25% + jan dez
DDO

(DS; 2 TS)
GESCOR

Ind05
Nº de iniciativas de 

simplificação administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

simplificação 

administrativa

50% + jan dez GESCOR

Ind06
Pra zo para  apresenta ção 

do Pla no de ação
30 set.

∑  n.º de dias  

de

antecipação (-) 

ou de atra so

(+) face ao 

planeado

50% - jan dez Pla no de açã o

DRH/DDO

(DS; CD; 2 TS)
OP03 Atv05

Promover  medidas de 

modernização e simplificação 

administrativa nos serviços do 

MAM

Assegurar a elaboração de um Plano de Ação para 

a promoção de medidas de modernização e 

simplificação administrativa nos serviços do MAM

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

Garantir uma resposta eficaz  

aos serviços e organismos do 

MAM, aos trabalhadores(as) dos 

Gabinetes dos Membros do 

Governo, do QET e do GPP

OP02
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv06 Ind07
Assegurar a elaboraração do Plano de Prevenção de 

Gestão de Riscos e Infrações Conexas

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos
1

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos

25% + jan dez
DDO

(DS; 2 TS)
Relatórios

Atv07 Ind08
Nº de estudos e relatórios 

periódicos
11

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

25% + jan dez

DRH/DDO

(DS; CD; 6 TS;

1 EI; 1 TI)

Planos e 

Relatórios

Atv08 Ind09

Nº de reuniões  de 

planeamento, 

a companhamento e  

a val iação da a tividade do 

GPP

3

Somatório 

anual  do n.º de 

reuniões  

real izadas

25% + jan dez

DRH/DDO

(DS; CD; 5 TS;

1 EI; 1 TI)

Regi sto de 

reuniões

Atv09 Ind10

Produzir os instrumentos de gestão de suporte ao 

planeamento, acompanhamento e avaliação de 

desempenho dos serviços e organismos do MAM

(Relatório do Balanço Social, Indicadores de gestão 

de RH trimestrais(4), Relatório Síntese da 

aplicação do SIADAP 2 e 3)

Nº de estudos e relatórios 

periódicos
6

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

25% + jan dez
DRH/DDO

(DS; CD; 5 TS; 1 EI)
Relatórios

Ind11

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. 

afetos a 

processos / total 

de doc. 

criados)*100

50% + jan dez Toda DSRHDO GESCOR

Ind12

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de 

documentos 

assinados 

digitalmente / 

total de doc. 

criados)*100

50% + jan dez Toda DSRHDO GESCOR

Atv11 Ind13
Monitorizar os objetivos/atividades do GPP 

previstos no plano de atividades 

Taxa de execução do plano de 

atividades
80%

Média global das 

TR por UO
50% + jan dez

Todas U.O.

Monitorização feita 

pela DDO

(DS; 1 TS; 1 EI)

Relatórios de 

monitorização 

das U.O.

Atv12 Ind14

Monitori zar os  objetivos/ativida des  da  

di reção de s erviços  previstos  no plano de 

atividades  

Taxa  de execução do plano 

de atividades  da di reção 

de serviços

80%

tx = (nº 

objetivos /projet

os  cumpridos  e 

superados  / 

tota l  de 

objetivos  

/projetos  

planeados )*100

50% + jan dez
DRH/DDO

(DS; 2 TS; 1 EI)

Relatórios  de 

monitorização 

Produzir os instrumentos de gestão de suporte ao 

planeamento, acompanhamento e avaliação de 

desempenho do GPP

(Relatório do Balanço Social, Plano e Relatório de 

Atividades, Plano e Relatório de Formação; 

Relatórios de monotorização do QUAR e Plano de 

Atividades (2), Mapa Pessoal, Relatório do SIADAP 

2 e 3) 

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

Assegurar a produção e 

coordenação de instrumentos de 

gestão 

Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços

Promover a simplificação e 

eficiência de processos na área 

de intervenção da direção de 

serviços

Assegurar a gestão e controlo 

dos objetivos/atividades do GPP 

previstos no plano de atividadesOP06

Atv10OP05

OP04
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP07 Atv13 Ind15

Garantir a disponibilização da 

informação produzida nas áreas 

de intervenção da direção de 

serviços

Disponibilizar a informação produzida 

pela direção de serviços (Relatório do 

Balanço Social, QUAR, Plano e Relatório 

de Atividades, Relatórios de 

monitorização do QUAR e Plano de 

Atividades (3), Plano e Relatório da 

Formação(2); Mapa Pessoal,  Plano de 

Prevenção de Gestão de Riscos e 

Infrações Conexas, Indicadores de gestão 

de Recursos Humanos do GPP,  

Procedimentos relativos à aplicação do 

SIADAP 2 e 3 do GPP, informação de 

apoio aos serviços do MAM no âmbito do 

SIADAP1, Orientações em matéria de 

Recursos Humanos,  Informação no 

âmbito da higiéne, saúde e segurança no 

trabalho, Informação no âmbito do PIG))

Nº de iniciativas de comunicação 

com os "clientes" e público em 

geral

16

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

comunicação com os 

clientes e público em 

geral

100% + jan dez
DRH/DDO

(DS; CD; 7 TS; 1 EI)

Site e intranet do 

GPP

Ind16

Nº de reuniões  temática s/a ções  

de sens ibi l i zação com os  

s erviços  do MAM

1

∑ anua l  do n.º de 

reuniões  de 

temática s/ações  

de s ens ibi l iza çã o 

com os  s erviços  do 

Ministério

25% + jan dez
DRH

(DS; CD; 4 TS)

Regis to de 

reuniões/ações 

de 

sens ibi l i zação

Ind17

Nº de temas  de s ens ibi l i za çã o 

das  á reas  de intervenção dos  

Recursos  Huma nos

2

∑ anua l  do n.º de 

temas  de de 

sens ibi l i za çã o das  

área s  de 

intervenção dos  

Recurs os  Humanos

25% + jan dez
DRH

(DS; CD; 4 TS)

Regis to de 

reuniões/ações 

de 

sens ibi l i zação

Atv15 Ind18
Implementar reuniões de coordenação no 

âmbito do SIADAP 1, ao nível do MAM

Nº de reuniões de coordenação / 

sessões de sensibilização com os 

serviços do MAM

4

∑ anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/sessões 

de sensibilização com 

os serviços do 

Ministério

50% + jan dez
DDO

(DS; 2 TS)

Registo de 

reuniões

OP09 Atv16 Ind19

Melhorar o sistema do 

desempenho dos serviços do 

MAM (SIADAP 1)

Gerir a avaliação do desempenho dos 

serviços do MAM (SIADAP 1)

Nº de relatórios de análise 

comparada de unidades 

homogéneas do MAM

1

∑ anual do n.º de 

relatórios de análise 

comparada de 

unidades 

homogéneas do 

Ministério

100% + jan mar
DDO

(DS; 2 TS)
Relatório

Atv14

Preparar e pa rti cipar em reuniões  

temática s/ações  de s ens ibi l i zação 

da s  área s  de intervenção dos  

Recurs os  Humanos  do GPP e MAM

OP08

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

Promover o apoio e partilha de 

conhecimento no âmbito das 

áreas de intervenção da direção 

de serviços
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind20

% de participantes nas ações de 

formação pertencentes a serviços 

do MAM

40%

(n.º de participantes 

efetivos nas ações de 

formação pertencentes a 

serviços do Ministério/n.º 

de participantes planeados 

nas ações de formação 

pertencentes a serviços do 

Ministério)*100%

50% + jan dez
DRH/DDO

(DS; 2 TS)

Relatório de 

formação

Ind21

% de trabalhadores(as) do GPP que 

receberam formação face ao total 

de efetivos

40%

(n.º  de trabalhadores(as) 

do GPP que receberam 

formação/total de efetivos 

planeados no Plano de 

Formação)*100%

50% + jan dez
DRH/DDO

(DS; 2 TS)

Relatório de 

formação

Ind22

Prazo de apresenta çã o do 

Manua l  de procedimentos  de 

a pl i ca çã o do SIADAP 3

1 a 15 

s et.
5% - ja n set

DDO

(DS; 2 TS)

Manua l  de 

procedimentos

Ind23
Prazo de apresenta çã o do 

Rela tório do SIADAP 2 e 3 do GPP

1 a 30 

jun.
10% - ja n jun

DDO

(DS; 2 TS)
Relatório

Ind24

Prazo de apresenta çã o do 

Rela tório Síntes e da apl icaçã o 

do SIADAP 2 e 3 do MAM, a pós 

di sponibi l i za ção de toda a  

informação (nº de dia s  úteis )

10 
10% - ja n jun

DDO

(DS; 2 TS)
Relatório

Ind25

Prazo de apresenta çã o Relatório 

do Balanço Socia l  do MAM, a pós 

di sponibi l i za ção de toda a  

informação  (nº de dias  útei s )

60 10% - ja n dez

DRH/DDO

(DS; CD; 1 TS; 

1 EI; 1 TI)

Relatório

Ind26

Prazo de apresenta çã o dos  

dados  relativos  ao 

Acompanha mento de Medida s  

de Pol íti ca  - DGO,  após  

di sponibi l i za ção de toda a  

informação  (nº de dias  útei s )

4
5% - ja n dez

DRH

(DS; CD; 2 TS)
Relatório

Ind27

Prazo de apresenta çã o dos  

Indica dores  esta tís ti cos  de RH 

trimes tra is  do MAM, a pós  

di sponibi l i za ção de toda a  

informação (nº de dia s  úteis )

15
5% - ja n dez

DRH

(DS; CD; 2 TS)

Suporte 

documenta l  e  

a rquivo digi ta l

Implementar o plano de formação 

destinado aos(às) trabalhadores(as) do 

GPP e MAM

Gerir o desenvolvimento de 

competências no âmbito do GPP 

e do MAM

Atv17OP10

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

Atv19

As segurar a  ges tã o dos  

procedimentos  rela tivos  à  a pl ica çã o 

do SIADAP 2 e 3 do GPP

Proceder a o envio do reporte de 

informa çã o, conforme o determina do, 

por várias  entidades  externas  

Ass egura r a  ges tão integra da  

das  área s  de intervençã o da  

direçã o de serviços

Atv18OP11

OP11

∑  N.º de dia s  de 

antecipação (-) ou (+) 

fa ce ao planea do

∑  n.º de dia s  de

antecipação (-) ou de 

atras o

(+) fa ce a o pla neado



 

 
34 

PLANO DE ATIVIDADES | 2015 

GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind28

Pra zo de a pres entação do 

Ma nual  de procedimentos  de 

process amento de vencimentos

15 a  30 

out.

∑  n.º de dias  de

a ntecipaçã o (-) ou 

de atras o

(+) fa ce ao 

pla neado

5% - jan out
DRH

(DS; CD; 1 TS; 2 AT)

Manua l  de 

procedimentos

Ind29
% de process os  individua is  

atual iza dos
60%

(n.º de process os  

a tual i za dos/n.º 

total  de proces sos  

)*100%

5% + jan dez
DRH

(DS; CD; 1 TS; 2 AT)

Impress ão da

l is tagem 

a rquivada  na

rede

Ind30

% de da dos de ca da stro 

atual iza dos no SRH face ao n.º 

de tra balhadores (as ) em pleno

95%

(n.º de dados  

a tual i za dos/n.º de 

tra ba lha dores(as ) 

em pleno)*100%

5% + jan dez
DRH

TODOS

Impress ão da

l is tagem 

a rquivada  na

rede

Ind31
% de regis tos  biográ fi cos  

atual iza dos
80%

(n.º de registos  

a tual i za dos/n.º 

total  tra ba lhadores  

(as )*100%

5% + jan dez
DRH

(DS; CD; 1 TS; 2 AT)

Impress ão da

l i sta gem de RB

a rquivados  na

rede

Atv22 Ind32

Reorga nizar os  proces sos  de RH, 

rela tivos  aos  organis mos de 

coordena çã o económica , cujo 

hi stórico ficou à guarda do GPP, 

nomea da mente na  DSRHDO

% de process os  reorga nizados  

face ao total  de proces sos  

exi stentes

80%

(n.º de process os  

a tual i za dos/n.º 

total  

process os )*100%

5% + jan dez

DRH

(DS; CD; 1 TS;

 1 TI; 2 AT)

Arquivo fís i co

Atv23 Ind33
Reconverter o arquivo de RH 

microfi lmado em s uporte digi ta l
% de arquivo digi ta l i za do 25%

(n.º de bobines  de 

microfi lme 

digita l i zadas /n.º 

total  bobines  de 

microfi lme)*100%

5% + jan dez

DRH

(DS; CD; 1 TS;

 1 TI; 2 AT)

Arquivo 

digita l i za do

Atv21

As segura r a  gestão administrativa  e 

proces sual  dos(a s) tra balhadores (as ) 

dos  Ga binetes  dos  Membros  do 

Governo, do QET, do GPP e de outros  

serviços  s em estrutura a dminis tra tiva 

própria  (process os  individua is , 

vencimentos, regis to biográfi co,  

as s iduida de)

Ass egurar a  ges tã o integrada 

das  á rea s  de intervenção da  

direçã o de serviços  

(continuação)

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

OP11
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv24 Ind34

Gara ntir a  a tual i za çã o mens al  da 

informação de indica dores  de gestão 

de Recursos  Huma nos do GPP (ind. 

es ta tís ti cos  e de balanço socia l )

Pra zo de a pres entação da 

informa çã o mens al  de 

indica dores  de gestão de RH 

(n.º de dia s  úteis ) 

10

∑ N.º de dia s  de 

antecipa çã o (-) ou 

(+) face a o 

planea do

5% - jan dez
DRH/DDO

(DS; CD; 2 TS; 1 EI)

Suporte 

documenta l  e  

arquivo digi ta l

Atv25 Ind35

Emitir orienta ções  técnica s  em 

matéria  de Recurs os  Humanos  

destinadas  aos (as ) 

trabalha dores (a s) dos  Ga binetes  dos  

Membros  do Governo, do QET, do GPP 

e dos  organis mos do MAM

Nº de orienta ções  produzidas 4

∑  anual  do n.º de 

orientações  

produzidas

5% + jan dez
DRH

(DS; CD; 5 TS)

Suporte 

documenta l  e  

arquivo digi ta l

Ind36

Pra zo de elaboração do Ma nual  

de acolhimento a da ptado à 

nova orgânica do GPP

15 a 31 

mai .
5% - fev mai

DRH/DDO

(DS; CD; 2 TS)

Ma nual  de 

a colhimento

Ind37

Pra zo de elaboração do Ma nual  

de procedimentos  rela tivo aos  

procedimentos  concursa i s

1 a  15 

jun.
5% - jan jun

DRH

(DS; CD; 1 TS)

Ma nual  de 

procedimentos

Ind38 Pra zo de elaboração do ACEP
15 a 30 

a br.
2,5% - jan abr ACEP

Ind39

Pra zo de elaboração do 

Regulamento de Funcionamento 

e  Horário de Trabalho 

1 a  15 

jun.
2,5% - jan jun

Horá rio de 

trabalho

Ind40

Nº de iniciativa s  propostas

(Medicina  no trabalho; 

Sema na  da Saúde)

2 40% + jan dez
DDO

(DS; 2 TS)

Suporte 

documenta l  e  

arquivo digi ta l

Ind41
Nº de documentos  de 

divulgação produzidos
2 20% + abr dez

DDO

(DS; 2 TS)

Relatório de 

HSST 

Rela tório 

Sema na  da 

Saúde

Ind42
Nº de documentos  produzidos

(Relatórios  das  inici ti vas -2)
2

∑  anual  do n.º de 

iniciativa s  

propos ta s  

40% + ma i dez
DDO

(DS; 2 TS)

Relatório de 

HSST 

Rela tório 

Sema na  da 

Saúde

OP13 Atv29 Ind43

Ga ra nti r interna mente a  

divulga çã o da  informação 

produzida nas  á reas  de 

atua çã o da DSRHDO

Promover a  elaboração de News letter 

de Recursos  Huma nos
Nº de Newsletter produzida s  3

∑  anual  do n.º de 

NL produzidas  
100% + abr dez Toda DSRHDO Intra net do GPP

Atv26

Atv28OP12

Promover o bem es ta r dos (a s) 

trabalha dores (a s) no â mbito da 

higiéne, sa úde e s egurança  no 

trabalho

As segura r a  obs ervância  das  

regra s  sobre condições  de 

higiéne e s egura nça no 

tra balho

Geri r a s  ações  de recrutamento e 

acolhimento de tra balhadores (a s)

∑  anual  do n.º de 

documentos  

produzidos

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação
Ref.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Meta

Geri r a  implementação das  nova s  

regras  da  LTFP, no âmbito da 

as s iduidade, pa ra  o univers o dos(a s) 

trabalha dores (a s) do GPP

∑ n.º de dia s  de

antecipa çã o (-) ou 

de a tra so

(+) face a o 

planea do

As segura r a  gestão integrada 

da s  áreas  de intervençã o da  

di reção de s erviços  

(continua çã o)

DRH

(DS; CD; 3 TS)

OP11

Atv27
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Projeto 1: Semana da Saúde no GPP 

Designação Calendarização Clientes 
UO 

responsáveis 

Promoção de práticas de prevenção de 
saúde e responsabilidade social 

mai/15 
Gabinetes MAM / SG / Serviços 
sediados no Edifício que 
queiram aderir 

DDO 

 

 

Descrição sumária 

Organizar a Semana da Saúde, inserida no âmbito das práticas de prevenção cujo tema central é a 
integração Prática de Saúde para o Bem-estar no Trabalho. 

A semana da saúde será pois, concretizada através de várias atividades, como por exemplo, rastreios, 
consultas, dádiva/recolha de sangue entre outras. 

Na área da responsabilidade social propõe-se organizar uma campanha de recolha de bens adequados à 
instituição selecionada. 

O presente projeto não tem encargos para o GPP. 
  

 

   

Objetivos específicos    

Promover e aferir conhecimentos importantes, para a saúde dos(as) trabalhadores(as), nomeadamente na 
prevenção de comportamentos de risco e orientação para possíveis tratamentos em caso de necessidade. 

 

Iniciativas a desenvolver 

Nº Iniciativas 

1 Prospeção de parceiros disponíveis no mercado 

2 Levantamento dos recursos internos a envolver 

3 Divulgação da iniciativa 

4 Implementação e realização da semana da saúde e da campanha de recolha de bens 

5 Entrega dos bens recolhidos, à entidade selecionada 

6 Avaliação dos resultados da semana da saúde 
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Resultados previstos 

 

Nº 
Iniciativa 

Resultados previstos UO Indicador de resultado 

1 
Descrição/negociação das atividades a 
desenvolver 

DSRHDO/DDO 
Previsão do nº de atividades a 
desenvolver - mínimo 5 

2 Relatório dos meios necessários DIREÇÃO/DSRHDO/DDO Aprovação superior do relatório 

3 Divulgação das atividades DSRHDO/DDO/DSCI 
Elaboração dos folhetos e cartazes 
informativos das atividades 

4 Realização das atividades DSRHDO/DDO 
Concretização de pelo menos 70% 
das atividades previstas 

5 
Separação e acondicionamento dos bens 
recolhidos 

DSRHDO/DDO Tipo de bens 

6 
Elaboração do questionário de satisfação 
dos (as) participantes 

DSRHDO/DDO 
Grau de satisfação dos (as) 
participantes na escala de (1 a 5) 

7 Relatório final DSRHDO/DDO Elaboração do relatório 

 

Recursos Humanos envolvidos 

Designação Nº de Efetivos 

Dirigentes 1 

Técnicos superiores/ Assistentes técnicos 2 

Parceiros(as) e outros(as) interlocutores(as) Indeterminado 

 

 

s_
1

1
s_

1
2

s_
1

3
s_

1
4

s_
1

5
s_

1
6

s_
1

7
s_

1
8

s_
1

9
s_

2
0

s_
2

1
s_

2
2

s_
2

3
s_

2
4

s_
2

5
s_

2
6

s_
2

7

1
Prospeção de parceiros 

disponíveis no mercado 0% 25% 50% 75% 100%

2

Fazer o levantamento dos 

recursos internos a 

envolver 0% 25% 50% 75% 100%

3
Fazer divulgação da 

iniciativa 0% 25% 50% 75% 100%

4

Implementação e 

realização da semana da 

saúde e da campanha de 

recolha de bens 0% 25% 50% 75% 100%

5

Entrega dos bens 

recolhidos, à entidade 

selecionada 0% 25% 50% 75% 100%

6
Avaliar os resultados da 

semana da saúde 0% 25% 50% 75% 100%

Monitorização

Grau de concretização das iniciativas/etapas

Cronograma

                                                        tempo

iniciativas
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE (DSC) 

Atribuições da DSC 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Propor e acompanhar as medidas de aplicação dos regimes comunitários de regulação dos mercados 
agrícolas, nomeadamente no quadro da Organização Comum de Mercado Único, bem como a sua 
aplicação nacional; 

b) Analisar a estrutura e evolução das cadeias do sector agroalimentar ao nível dos segmentos da 
produção, da transformação e da comercialização, incluindo as iniciativas interministeriais sobre o 
acompanhamento das relações no setor agroalimentar; 

c) Propor, coordenar e acompanhar medidas de política de reforço da organização da produção, incluindo 
a aplicação de regimes nacionais de reconhecimento de organizações de produtores e de organizações 
interprofissionais; 

d) Apoiar a definição das medidas de política de valorização e de diferenciação da qualidade 
agroalimentar; 

e) Coordenar, com as entidades competentes das Regiões Autónomas, a elaboração e acompanhamento 
dos programas comunitários para as regiões ultraperiféricas; 

f) Propor e acompanhar as medidas no domínio da agricultura e do abastecimento alimentar, em 
situações de emergência, no quadro do sistema nacional de planeamento civil de emergência;  

g) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias e internacionais nas suas áreas de 
competência. 

 

Equipa DSC (RH) 

 
Direção de Serviços de Competitividade (DSC) 

DS | Nuno Manana (NM) 

AT | Cristina Garcia (CG) 
 
 
 

Divisão de Mercados Agrícolas (DMA) 

CD | Inês Vacas (IV) 
 

TS | Ana Dulce Martins (AM) 
TS | Carlos Pereira (CP) 
TS | Hugo Lobo (HL) 
TS | Isabel Godinho (IG) 
TS | Manuela Rito (MR) 
TS | Rosa Patacho (RP) 
 

 

Divisão de Organização da Produção Alimentar (DOPA) 

CD | Carlos Alves (CA) 
 

TS | Pedro Castro Rego (PR) 
TS | Rui Neves (RN) 

 
 
 
 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS DA DSC E A ATIVIDADE PLANEADA 

 

  
Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv01 Ind01

Elaborar documento prospetivo sobre as 

negociações contratuais no setor agroalimentar 

em Portugal, com base nas regras da OCM 

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 15% + jan dez DOPA

Suporte 

documental

Atv02 Ind02
Propor diploma unificado de reconhecimento de 

OP

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 50% + jan mar

DOPA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv03 Ind03
Apoiar a definição das Portaria PDR relativas a 

apoio constituição de OP e de OI

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
2 25% + jan ago DOPA

Suporte 

documental

Atv04 Ind04
Acompanhar a preparação de legislação UE 

secundária sobre reconhecimento OP e OI

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 10% + jan dez DOPA

Suporte 

documental

Atv05 Ind05

Elaborar bases de proposta de alteração da EN e 

portaria dos PO hortofrutícolas para vigorar a 

partir de 2016/2017

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 35% + jan set

DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv06 Ind06

Acompanhar processo de discussão sobre a 

Reforma do setor do açúcar tendo em vista a 

definição de posição nacional em processo 

negocial

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 10% + jan dez

DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv07 Ind07
Elaborar proposta de revisão da EN Regime da 

Fruta escolar para vigorar a partir de 2016/2017

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 20% + jan jul

DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv08 Ind08

Elaborar as bases da legislação nacional Regime 

da Fruta escolar para vigorar a partir de 

2016/2017

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 10% + jan jul

DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv09 Ind09
Elaborar as bases da legislação nacional para 

suceder ao DL das quotas leiteiras

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 15% + jan abr

DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv10 Ind10

Elaborar proposta de atualização da legislação 

nacional de implementação do regime promoção 

mercado interno e países terceiros 

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 10% + jan dez

DOPA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv11 Ind11

Acompanhar e coordenar o regime POSEI, tendo 

em vista a definição de posição nacional em 

processo negocial

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1 10% + jan dez
DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

OP02

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

P
ol

ar
id

ad
e Calendarização

Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE

Ref. Meta

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

Reforçar a organização da cadeia 

alimentar ao nível da produção e da 

integração vertical

Apoiar a definição de regimes 

específicos de apoio ou de disciplina 

setorial previstos na Organização 

Comum de Mercado Única, regimes 

específicos de apoio às Regiões 

Ultraperiféricas, do regime EU de 

promoção dos produtos 

agroalimetares 

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

OP01
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  Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv12 Ind12

Elaborar proposta de princípios estratégicos de 

atuação MAM no planeamento civil de 

emergência, respeitando o enquadramento do 

SNPCE

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

50% + jan abr
DOPA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv13 Ind13
Assegurar a participação nos exercícios e nas 

reuniões SNPCE

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

2

∑ anual nº

 grupos de 

trabalho/

organizações

50% + jan dez
DOPA

(1 TS)

Suporte 

documental

OP04 Atv14 Ind14

Apoiar a atuação política no âmbito 

da situação do mercado nacional, da 

União Europeia e internacional dos 

principais setores agrícolas e 

agroalimentares

Elaborar notas de apoio para o exercício de 

atividade por parte de elementos da tutela do 

Ministério e respetivas Secretarias de Estado

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes  dos Membros 

do Governo

30

Σ anual do nº de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes  dos 

Membros do 

Governo

100% + jan dez DSC
Suporte 

documental

Atv15 Ind15
Assegurar a coordenação de aplicação nacional do 

PAN 2014-2016 através de reuniões do GAPA

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1 10,0% + jan dez
DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv16 Ind16
Acompanhar o POSEI, tendo em vista a definição 

de posição nacional em processo negocial

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1 10,0% + jan dez
DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv17 Ind17

Assegurar a representação nacional nas reuniões 

do Comité de Gestão OCM Única, nos Grupos de 

Peritos de atos Delegados e nos grupos técnicos 

do Conselho para as áreas de atuação da DSC

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

40 55,0% + jan dez DSC
Suporte 

documental

Atv18 Ind18
Assegurar a representação nacional nas reuniões 

do Conselho de Membros do COI

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

2 5,0% + jan dez
DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv19 Ind19

Assegurar a representação nacional no Grupo de 

Peritos da CE para os mercados de derivados e 

futuros de commodities agrícolas

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1 5,0% + jan dez
DMA

(CD)

Suporte 

documental

Atv20 Ind20

Assegurar a representação nacional em reuniões 

OCDE, IGC, ISO, ICOP, NATO, assim como 

colóquios técnicos, missões e eventos 

internacionais, relativas à área de atuação da DSC

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

5 10,0% + jan dez DSC
Suporte 

documental

Atv21 Ind21

Assegurar a representação nacional nas reuniões 

do ‘Grupo de Amigos do POSEI’ em conjunto com 

representantes das RUP nacionais

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1 5,0% + jan dez
DMA

(CD)

Suporte 

documental

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

P
ol

ar
id

a
de Calendarização

Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE

Ref.

Assegurar a representação do 

Ministério em grupos de trabalho / 

organizações, no âmbito do apoio à 

definição de políticas

Meta

OP05

Propor e acompanhar as medidas 

preventivas no domínio da agricultura 

e do abastecimento alimentar, no 

quadro do sistema nacional de 

planeamento civil de emergência

∑ anual nº

 grupos de 

trabalho/

organizações

OP03
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP06 Atv22 Ind22
Simplificar a aplicação dos regimes 

nacionais de reconhecimento de OP e OI

Simplificar procedimentos de reconhecimento 

para operadores e administração

Nº de iniciativas de 

simplificação administrativa
2

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

modernização 

administrativa

100% + jan mai DOPA
Suporte 

documental

OP07 Atv23 Ind23

Analisar os pedidos de 

reconhecimento de Organizações 

Interprofissionais para produtos 

agrícolas e agroalimentares

Elaborar pareceres sobre pedidos de 

reconhecimento de OI do setor agroalimentar

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos  

(pareceres dados)

4 100% + jan dez DOPA
Suporte 

documental

OP08 Atv24 Ind24

Acompanhar e avaliar a aplicação das 

medidas de política de valorização e 

de diferenciação da qualidade 

alimentar

Produzir o relatório de análise das medidas de 

política de valorização e de diferenciação da 

qualidade alimentar

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos 
1 100% + jan dez DOPA

Suporte 

documental

OP09 Atv25 Ind25
Acompanhar a aplicação do sistema 

nacional de seguros agrícolas

Produzir o relatório de análise da aplicação do 

sistema nacional de seguros agrícolas a partir de 

informação do IFAP

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos 
1 100% + jan dez DOPA

Suporte 

documental

OP10 Atv26 Ind26

Prestar o apoio técnico necessário no 

âmbito das Comissões Consultivas 

Setoriais do GPP, na auscultação às 

entidades setoriais, propondo o 

respetivo modelo de funcionamento e 

composição

Propor a operacionalização de modelo consultivo 

setorial do GPP

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos 
1 100% + jan out DMA

Suporte 

documental

Atv27 Ind27 Disponibilizar o manual de reconhecimento da OI
Nº de estudos e relatórios não 

periódicos 
1

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos 

15% + jan mar
DOPA

(CD)

Suporte 

documental

Atv28 Ind28
Elaborar Nota informativa semanal dos mercados 

agrícolas

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 
40 60% + jan dez DSC

Suporte 

documental

Atv29 Ind29 Contribuir para a revista trimestral do GPP
Nº de estudos e relatórios 

periódicos 
3 15% + jan dez DSC

Suporte 

documental

Atv30 Ind30
Atualizar periodicamente a lista de OP 

reconhecidas

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 
10 10% + jan dez

DOPA

(1 TS)

Suporte 

documental

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

P
ol

ar
id

ad
e Calendarização

Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE

Ref.

Acompanhar a situação de mercado 

nacional, da União Europeia e 

internacional dos principais setores 

agrícolas e agroalimentares

OP11

Meta

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos 

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos 
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv31 Ind31

Acompanhar a implementação nacional de 

negociações contratuais para OP do setor do leite 

no âmbito do ‘pacote leite’

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos 
1

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos 

15% + jan dez
DMA

(1 TS)

Suporte 

documental

Atv32 Ind32

Elaborar os relatórios anuais relativos a OP e de 

execução do regime de apoio aos PO de OP 

hortofrutícolas, relativo a 2014

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 
2

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos 

85% + jan nov
DMA (1 TS)

DOPA (1 TS)

Suporte 

documental

OP13 Atv33 Ind33
Apoiar as reuniões e linhas de 

atuação da PARCA

Desenvolver conteúdos preparatórios das 

reuniões da PARCA

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 
4

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos 

100% + jan dez DOPA
Suporte 

documental

Ind34

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. 

afetos a 

processos / total 

de doc. 

criados)*100

+ jan dez DMA/DOPA SRI - GESCOR

Ind35

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de 

documentos 

assinados 

digitalmente / 

total de doc. 

criados)*100

+ jan dez DMA/DOPA SRI - GESCOR

OP15 Atv35 Ind36

Assegurar a gestão e controlo dos 

objetivos/atividades do DSC previstos 

no plano de atividades

Monitorizar os objetivos/atividades do DSC 

previstos no plano de atividades 

Taxa de execução do plano de 

atividades
80%

Média global das 

taxas de 

realização por 

UO

100% + jan dez DSC
Relatório de 

atividades

OP16 Atv36 Ind37

Melhorar a disponibilização de 

informação da DSC no âmbito de 

assuntos da sua competência

Assegurar o apoio técnico à Direção no âmbito 

das Comissões Consultivas Setoriais
Nº de reuniões consultivas 2

∑ anual de 

reuniões 

consultivas

100% + jan dez DSC
Suporte 

documental

OP17 Atv37 Ind38
Acompanhar as relações comerciais 

da cadeia alimentar

Elaborar conteúdos para a página da internet 

PARCA

Nº de iniciativas de 

comunicação com os clientes e 

público em geral 

4

∑ anual do nº de 

iniciativas de 

comunicação 

com os clientes e 

público em geral 

100% + jan dez DOPA
Suporte 

documental

OP18 Atv38 Ind39
Garantir a eficácia de articulação 

entre os serviços do MAM

Assegurar a realização de reuniões de 

coordenação com as DRAPs e IFAP, sob o regime 

de aplicação daa medidas de mercado

Nº de reuniões consultivas 3

∑ anual de 

reuniões 

consultivas

100% + jan dez DSC
Suporte 

documental

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

P
ol

ar
id

a
de Calendarização

Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETITIVIDADE

Ref.

Acompanhar regimes específicos de 

apoio ou de disciplina setorial 

previstos na Organização Comum de 

Mercado Única, regimes específicos 

de apoio às Regiões Ultraperiféricas

OP14 Atv34

Promover a simplificação e eficiência 

de processos na área de intervenção 

da direção de serviços

Meta

100%
Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços

OP12
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GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (DSCI) 

Atribuições da DSCI 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Coordenar e assegurar a divulgação das atividades do MAM, no âmbito da comunicação, 
nomeadamente da comunicação externa de políticas e programas na área da agricultura e do 
desenvolvimento rural, do protocolo e de relações públicas; 

b) Coordenar a aplicação do plano de comunicação do GPP, com vertentes externa e interna; 

c) Assegurar a gestão documental e arquivística; 

d) Assegurar a organização e preservação do património documental e arquivístico; 

e) Programar e coordenar, em articulação com os serviços do IFAP, as tecnologias de informação no 
âmbito do MAM, e assegurar a articulação com os organismos com competências interministeriais 
nestas áreas; 

f) Coordenar e garantir a gestão dos recursos informáticos do GPP, dos gabinetes dos membros do 
Governo, serviços, comissões e grupos de trabalho a que presta apoio e assegurar o apoio aos 
utilizadores; 

g) Desenvolver as medidas necessárias à segurança, confidencialidade e integridade dos sistemas de 
informação do GPP. 

 

Equipa DSCI (RH) 

 
Direção de Serviços de Comunicação e Informática (DSCI) 

DS | José Carlos Fernandes (JF) 
 

Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação (DAPC) 

CD | Ana Filipe Morais (AF) 

TS | Conceição Batista (CB) 
TS | Manuela Pintão (MP) 
TS | Maria da Luz Silva (LS) 
TS | Maria João Monteiro 
TS | Noémia Firmino (NF) 
TS | Pedro Ribeiro (PR) 
AT | Anabela Martins (AM) 
AT | Helena Almeida (HA) 
AT | Fátima Aguiar (FA) 
 
 

Divisão de Informática (DI) 

CD | Miguel Simão (MS) 

EI | António Ambrósio (AA) 
EI | Luís Furtado (LF) 
EI | Luísa Narciso (LN) 
EI | Paula Durão (PD) 
TI | Fernanda Freitas (FF) 
TI | Helena Gonçalves (HG) 
TI | Luísa Mascarenhas (LM)  
TI | Maria Francelina Fonseca (MFF) 
TI | Paulo Guerreiro (PG) 
TI | Sérgio Silva (SS) 
AT | Graça Diogo (GD) 
AT | João Noivo (JN) 
AT | Manuela Martins (MM) 
AT | Miraldina Melo (MM) 
AT | Teresa Silva (TS) 
AT | Olga Baltazar (OB) 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP01 Atv01 Ind01

Assegurar a representação do 

MAM em grupos de 

trabalho/organizações nacionais 

e internacionais

Assegurar a representação nacional no Grupo de 

Peritos Comunicação PAC da Comissão

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação do 

Ministério

1
∑ anual do n.º de grupos 

de trabalho/organizações
100% + jan dez

DAPC

(CD) GESCOR

Atv02 Ind02

Assegurar a  gestão de sa las , logís ti ca  e de 

equipamentos  de suporte a  reuniões  e 

eventos  e apoi o aos  Gabinetes

Nº de relatórios

(Rel atório semestra l  com as  

ati vidades  desenvolvidas)

1
∑ anual  do n.º de 

rel atórios
20% + jan dez

DAPC

(CD, 1 TS, 2 AT)
GESCOR

Atv03 Ind03
Assegurar a  prestação de apoi o hel pdesk 

(GPP e Gabinetes  e res tantes  servi ços)

Prazo de pres entação de 

rel atório  (qtds  e tempos  de 

respos ta  por categori a)

15 dez.

∑ do n.º de di as  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) fa ce ao 

planeado

80% - jan dez
DI

(CD, 6 TI , 4 TS)
GESCOR

Ind04
Nº de iniciativas de simplificação 

administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de simplificação 

administrativa

+ jan dez
DI

(CD, 1 TS)
GESCOR

Ind05
Prazo de conclusão da  

integração
30 abr.

∑ do n.º de di as  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) fa ce ao 

planeado

- jan abr
DI

(CD, TS)
GESCOR

Ind06
Nº de iniciativas de simplificação 

administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de simplificação 

administrativa

+ jan dez
DI

(CD, 1 TI)
GESCOR

Ind07
Prazo de conclusão da  

implementação
31 mar.

∑ do n.º de di as  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) fa ce ao 

planeado

- jan mar
DI

(CD, 1 TI)
GESCOR

Atv06 Ind08

Sistema de gestão documental - Gescor: apoiar o 

levantamento de processos / formação / 

parametrização (com relatório) 

Nº de iniciativas de simplificação 

administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de simplificação 

administrativa

30% + jan dez
DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Atv07 Ind09

Desenvolver ações junto dos Gabinetes, Serviços e 

CEGER, por forma a promover a desmaterialização 

e a interoperabilidade

Prazo para apresentação do 

relatório da execução e 

constrangimentos identificados 

no âmbito das atividades 

desenvolvidas para promover a 

interoperabilidade dos Gabinetes 

e serviços MAM

15 dez.

∑ do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

40% - jan dez

DI

(DS, CD, 3 TS,

 3 TI)

GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

Po
la

ri
d

ad
e

15%

15%

Atv04

Atv05

Integrar o sistema de controlo de assiduidade com 

o SRH

Implementar uma nova ferramenta de inventário 

tecnológico, no âmbito da Divisão de Informática

Garanti r uma res posta  efi caz 

aos  servi ços  e organis mos  do 

MAM

OP02

Promover  a modernização e 

simplificação administrativa 
OP03

 MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSCI E A ATIVIDADE PLANEADA  
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind10
Nº de estudos e relatórios não 

periódicos
1

∑ anual do n.º de 

relatórios
+ jan dez

DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Ind11
Prazo para a  ela boraçã o do 

rela tório 
15 dez.

∑ do n.º de dia s  de 

a ntecipação (-) ou de 

a traso (+) face ao 

planeado

- jan dez
DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Atv09 Ind12
Assegurar a produção quadrimestral de relatório no 

âmbito da RIMA

Nº de estudos e relatórios 

periódicos
2

∑ anual do n.º de 

relatórios
50% + jan dez

DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Ind13

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. afetos a 

processos / total de doc. 

criados)*100

50% + jan dez
DSCI/DAPC/DI

Todos
GESCOR

Ind14

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%
tx = (nº de documentos 

assinados digitalmente / 

total de doc. criados)*100

50% + jan dez
DCSI/DAPC/DI

Todos
GESCOR

Atv11 Ind15
Monitorizar os objetivos/atividades da direção de 

serviços previstos no plano de atividades

Taxa de execução do plano de 

atividades
80%

tx = (nº objetivos 

cumpridos e superados / 

total de objetivos 

planeados)*100

1% + jan dez
DSCI/DAPC/DI

(DS, 2 CD)
GESCOR

Atv12 Ind16
Videoteca - identi ficar e  digita l izar vídeos  com 

interes se para  o património do Mini stério

Prazo para apresenta ção dos  

requis i tos  para  

desenvolvimento do projeto

30 nov. 2% - jan nov
DAPC

(CD, 3 TS)
GESCOR

Atv13 Ind17

Ass egurar a  local izaçã o, com condições  

técnica s  adequada s, para  o a rquivo 

(his tóri co/intermédio) e  bibl ioteca

Prazo para a  ela boraçã o do 

rela tório com as  a tividades  

desenvolvidas

30 mai . 7% - jan ma i
DSCI/DAPC

(DS, CD, 3 TS)
GESCOR

Atv14 Ind18

Coordenar a  gestão do a rquivo do GPP 

local izado no ed. Padre Vieira  - Identi fi ca r, 

tratar e  higeniezar e produzir relatórios  de 

ava l iação para el iminação do arquivo não 

necess ária  (relatórios  a  s ubmeter para  a  

DGLAB) 

Prazo para a  ela boraçã o do 

rela tório com as  a tividades  

desenvolvidas

30 mai . 7% - jan ma i
DSCI/DAPC

(DS, CD, 3 TS)
GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

OP04

Po
la

ri
da

de

OP05

Desenvolver ações no âmbito do Grupo de Projeto 

para as Tecnologias da Informação e Comunicação 

– GPTIC

Atv10

Atv08 50%

Reforçar a desmaterialização de 

processos do GPP

Produzir análises, relatórios e 

pareceres

Melhorar a eficiência operacional 

dos serviços do GPP e MAM
OP06

Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços

∑ do n.º de dia s  de 

a ntecipação (-) ou de 

a traso (+) face ao 

planeado
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv15 Ind19

Des l oca l i zar o arquivo e bibl ioteca  

loca l i zados  na  Padre Vi eira  para  o novo 

espaço, no exterior, com as  condi ções  técnicas  

neces sári as  para  o efei to

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas

31 jun. 5% - jan jun
DSCI/DAPC

(DS, CD, 3 TS)
GESCOR

Atv16 Ind20

Identi ficar peri ódicos  rel evantes  para  

cons ervação e respeti va  arrumação 

(l oca l izados  na  Ajuda e na  Padre Vi eira) e 

expurgar o que não i nteressa

Prazo de concl usão 30 nov. 5% - jan nov
DAPC/DI

(CD, 2 TS, 1 AT)
GESCOR

Atv17 Ind21

Microfi lmar o arqui vo proveniente dos  

gabi netes   (atualmente guardado na  Padre 

Vie ira ), e destrui r o papel  (microfi lmagem tem 

va l or lega l  sem o papel )

Apresentação dos  requis i tos  

para  desenvolvimento do 

projeto

31 out. 5% - jan out
DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv18 Ind22

Transferir a  i nfra estrutura  tecnol ógica  do ex-

GPP, res i dente na  Padre Vi eira , para  a  Praça  

do Comérci o e consol i dar os  restantes  

s i s temas  de informação no domínio GPP

Prazo de concl usão da  

transferência
30 jun. 5% - jan jun

DSCI/DI

(DS, CD, 2 TS, 2 

TI)

GESCOR

Atv19 Ind23
Organizar as  pas tas  parti l hadas  na  

infraestura  consol i dada

Prazo de concl usão da  

organização
30 mai . 2% - jan mai

DI

(CD, 1 TS, 1 TI)
GESCOR

Atv20 Ind24
Reorganizar os  s is temas  e  pl anos  de backup 

(mei os  e pol ítica s)

Prazo de concl usão da  

reorgani zaçã o
30 jun. 2% - jan jun

DI

(CD, 1 TS, 1 TI)
GESCOR

Atv21 Ind25
Moderni zar o parque i nformático ao nível  das  

estações  de trabalho

Prazo de concl usão após  

adjudicação
2 mes es 7% - jan dez

DI

(CD, 6 TI)
GESCOR

Atv22 Ind26

Equacionar nova s oluçã o para  virtua l iza ção 

(s ervi dores  / estações  de trabalho) e 

armazenamento de dados

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  propostas

30 jun. 5% - jan jun
DSCI/DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Atv23 Ind27
Assegurar a  manutenção de apl icações  

internas

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  

30 nov. 1% - jan nov
DI

(CD, 3 TS, 1 TI)
GESCOR

Atv24 Ind28
Equacionar a  impl ementação de uma 

datawarehouse

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório 
31 jul . 2% - jan jul

DSCI/DI

(DS, CD, 1 TS)
GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

P
o

la
ri

d
a

d
e

Melhorar a eficiência operacional 

dos serviços do GPP e MAM

(continuação)

OP6

∑ do n.º de dias  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv25 Ind29

Pl ano de preservação digi ta l  - identi ficar 

pontos  chave e constrangi mentos  para  a  

impl ementação

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório 
15 dez. 3% - jan dez

DSCI/DAPC/DI

(DS, 2CD, 3TS)
GESCOR

Atv26 Ind30

Serviço de televi são para  Gabi netes  e GPP - 

mudar para  cabo/fi bra  (atualmente es tá  

através  de satél i te)

Prazo de concl usão das  

especificações  para  o 

caderno de encargos  e 

remess a  para  aquis i ções

31 mai . 1% - jan mai
DI

(CD)
GESCOR

Atv27 Ind31

Coordenar e geri r os  recursos  afetos  aos  

s i s temas  de informação e de comuni cação do 

GPP e serviços  parti lhados

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  

15 dez. 5% - jan dez
DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Atv28 Ind32

Regi star entradas  e  sa ídas  (expediente)  da  

documentação de s uporte à  ativi dade global  

do GPP

Prazo para  regis tar 

corres pondênci a  di ári a
1 di a 5% jan dez

DI

(6 AT)
GESCOR

Atv29 Ind33

Desenvolver medi das  para  o bom 

funcionamento da  i nfra estrutura  tecnol ógica  - 

GPP / Gabinetes  / PRODER/  EMEPC / GPIAM

Nº de rela tórios

(relatóri o semes tra l )
1

∑ a nual  do n.º de 

rel atórios
5% + jan dez

DI

(CD, 2T S)
GESCOR

Ind34
Prazo de concl usão -Antispam 

e Anti virus
30 abr. - jan abr

DI

(1 TS, 1 TI)
GESCOR

Ind35 Prazo de concl usão - Firewal l 15 dez. - jan dez
DI

(1 TS, 1 TI)
GESCOR

Ind36

MEF - implementar o pl ano de class i fi cação 

documenta l  no Sis tema  de gestão documenta l  

do GPP

Prazo de concl usão da  

impl ementação
15 dez. 10% - jan dez

DAPC/DI

(2 CD, 3 TS)
GESCOR

Ind37

MEF - promover o desenvolvimento da  MEF  no 

âmbito dos  Servi ços  do MAM, dando apoi o 

aos  vários  serviços  no l evantamento de 

processos  e na  respetiva  i mpl ementaçã o nos  

vários  s i s temas  de informação

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  

31 dez. 10% - jan dez
DAPC/DI

(2 CD, 3 TS)
GESCOR

Atv32 Ind38 Gestagro - equacionar nova solução
Prazo para  a  rea l ização do 

rel atório
30 mai . 2% - jan mai

DI

(CD, 1 TS)
GESCOR

Atv33 Ind39

Transferir os  s i s temas  do ex-DPP e da  ex-SG 

para  o MAOTE  - preparar tecni camente e 

inventariar

Prazo de concl usão (com 

rel atório)
30 abr. 1% - jan abr

DI

(CD, 1 TI)
GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

Atv31

Po
la

ri
da

d
e

Reforçar os  mecani smos  de segurança dos  

s i s temas  de informação (fi rewal l , anti spam e 

antivi rus)

Atv30 2%

∑ do n.º de dias  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

Melhorar a eficiência operacional 

dos serviços do GPP e MAM

(continuação)

OP6

∑ do n.º de dias  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv34 Ind40

Coordenar as sessões de enquadramento a visitas 

de delegações de outros países com coordenação 

do GPP

Nº de iniciativas de comunicação 

com os clientes e público em 

geral

3
∑ anual do n.º de 

iniciativas
3% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Ind41

Nº de iniciativas de comunicação 

com os clientes e público em 

geral

1
∑ anual do n.º de 

iniciativas
+ jan dez

DSCI/DAPC/DI

(DS, 2 CD, 3 TS)
GESCOR

Ind42
Prazo de concl usão da  

reestruturação
31 jul . - jan jul

DSCI/DAPC/DI

(DS, 2CD, 3TS)
GESCOR

Atv36 Ind43
Assegurar a  movimentação dos  postos  de 

trabal ho do PRODER - mudança de edifíci o

Tempo de resposta  de acordo 

com as  necess i dade do 

PRODER após  sol ici tação (n.º 

dia s  úteis )

5 2% - jan dez
DI

(CD, 4 TI)
GESCOR

Atv37 Ind44

Assegurar a  loca l i zação, com condições  

técnicas  a dequadas , para  o arquivo 

(hi s tóri co/i ntermédio) e bibl ioteca

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  

30 mai . 10% - jan dez
DSCI/DAPC

(DS, CD, 3 TS)
GESCOR

Atv38 Ind45

Regi star nas  Bas es  de Dados  Bi bl i ográficas  e 

de Imagem 

(monografi as/s eri adas/arti gos/publ i cações  

periódi cas/i magens) 

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com as  ati vidades  

desenvolvidas  (qua ntidades , 

etc)

30 nov. 5% - jan nov
DAPC

(1 TS)
GESCOR

Atv39 Ind46

Coordenar o desenvol vi mento, ca rregamento e 

divulgação dos   conteúdos  do s i te externo do 

GPP e apoio a  outra s  entidades  MAM

Prazo para  a  elaboração do 

rel atório com ati vidades  

desenvolvidas

15 dez. 5% - jan dez
DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv40 Ind47
Coordenar a  partici pação i nsti tucional  do 

MAM em feiras  e  expos ições  temáti cas

Nº eventos  com presença 

ins ti tuci onal  MAM
4

∑ a nual  do n.º de 

eventos
5% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv41 Ind48

Coordenar o desenvol vi mento de conteúdos  

específicos  para  divul gaçã o em eventos  de 

comuni cação

Nº de ações  de coordenação 3 ∑ a nual  do n.º de ações 5% + jan dez
DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv42 Ind49

Desenvolver instrumentos  de divulga ção 

específicos  (newsletter GPP e di fusão sel eti va  

de informação)

N.º de newsl etter divulgadas 12
∑ a nual  do n.º de 

newsletter
5% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv43 Ind50

Reorganizar os  mei os  de repres entação do 

MAM em eventos  públ icos  (inclui  Ki t 

Agricultura)

Prazo para  a  apresentação do 

Pl ano
31 out.

∑ do n.º de dias  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado

5% - jan out
DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

Po
la

ri
da

d
e

Reestruturar o site externo do GPP (nova 

tecnologia e novo layout)
Atv35 15%

∑ do n.º de dias  de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

planeado
Melhorar a disponibilização de 

informação ao público em geral

(continuação)

OP07



 

 

PLANO DE ATIVIDADES | 2015 

49 GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv44 Ind51
Preparar as  intervenções  públ icas  do 

GPP/MAM em eventos  de comuni cação 

Nº de intervenções  públ ica s  

do GPP
8

∑ anual  do n.º de 

i ntervenções
5% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv45 Ind52
Preparar notas  de apoi o pa ra  a  tutel a  do 

Mi nis tério e respetivas  Secretari as  de Estado

Nº notas/a rti gos  com a poio 

DAPC
6

∑ anual  do n.º de 

notas/arti gos
5% + jan dez

DAPC

(CD, 1 TS)
GESCOR

Atv46 Ind53
Preparar e moni torizar o Plano de 

Comunicação do GPP

N.º rel atórios  de 

moni toriza ção
2

∑ anual  do n.º de 

relatóri os
2% + jan dez

DAPC

(CD, 1 TS)
GESCOR

Atv47 Ind54
Apoiar a  ges tão da  documentação de arqui vo 

do GPP e dos  Serviços/Organismos  do MAM

Nº de re latórios

(Rel atório semestra l  com 

atividades  des envolvidas)

1
∑ anual  do n.º de 

relatóri os
15% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv48 Ind55

Assegurar o apoio técnico na  

produção/di sponibi l i zação dos  i nquéri tos  ao 

SIAZ - Si s tema de Informação sobre o Azei te e 

a  Azeitona de Mesa 

Data  de di sponi bi l ização 

Data  

defini da  

pel a  UO 

do 

negócio

∑ do n.º de dias  de 

anteci pação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

pl aneado

5% - jan dez
DI

(CD, 1 TS)
GESCOR

Atv49 Ind56
Coordenar a  edi ção e divul gaçã o de rel atórios  

e publ icações  do GPP 
Nº de edi ções  GPP divulgadas 2

∑ anual  do n.º de 

edi ções
8% + jan dez

DAPC

(CD, 2 TS)
GESCOR

Atv50 Ind58

Preparar e participar em reuniões temáticas/ações 

de sensibilização das áreas de intervenção da 

direção de serviços

Nº de reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os serviços do 

Ministério

5

∑ anual do n.º de reuniões 

de coordenação/sessões 

de sensibilização com os 

serviços do Ministério

60% + jan dez
DSCI/DAPC/DI

(DS, 2 CD, 3 TS)
GESCOR

Atv51 Ind59 Desenvolver ações no âmbito da RIMA

Nº de reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os serviços do 

Ministério

2

∑ anual do n.º de reuniões 

de coordenação/sessões 

de sensibilização com os 

serviços do Ministério

20% + jan dez
DSCI/DI

(DS, CD, 2 TS)
GESCOR

Atv52 Ind60
Apoiar a  Direção na  coordenação interservi ços  

na  preparação de notas  para  a  tute la
N.º pontos  de de s i tuação 12

∑ anual  do n.º de 

pontos  de s i tua ção
20% + jan dez

DAPC

(CD)
GESCOR

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Calendarização

Fonte de 

verificação
PesoMeta

Po
la

ri
da

de

OP08

Assegurar a coordenação de 

matérias potenciando o 

envolvimento dos parceiros 

Melhorar a disponibilização de 

informação ao público em geral

(continuação)

OP7
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA (DSE) 

Atribuições da DSE 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Assegurar a coordenação e o desenvolvimento de produção de informação estatística no âmbito do 
MAM, designadamente na área da agricultura; 

b) Assegurar, no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (SEN), a representação do MAM, a coordenação 
dos organismos do Ministério, bem como a articulação entre estes e o Instituto Nacional de Estatística 
(INE); 

c) Colaborar com o INE na definição dos programas anuais e plurianuais relativos ao MAM, bem como na 
produção e divulgação de estatísticas oficiais, em articulação com as Direções Regionais de Agricultura 
e Pescas (DRAP); 

d) Desenvolver, coordenar e assegurar a produção de informação estatística agrícola, designadamente a 
rede de informação de contabilidades agrícolas (RICA), bem como o sistema de informação de 
mercados agrícolas (SIMA), em articulação com as DRAP; 

e) Desenvolver indicadores nos domínios agrícola, rural e agroambiental, bem como metodologias para 
operações estatísticas e geointegração de informação estatística, designadamente as adequadas à 
construção de cenários prospetivos; 

f) Desenvolver instrumentos de análise de dados aplicada às áreas da agricultura e do desenvolvimento 
rural, promovendo e apoiando as atividades dos serviços do GPP e dos demais organismos do MAM 
neste domínio; 

g) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias nas suas áreas de competência. 

 

Equipa DSE (RH) 

 
Direção de Serviços de Estatística (DSE) 

DS | Maria da Luz Mendes (LM) 

TS | Lisete Palavras (LP) 
AT | Nélia Silva (NS) 
AT | Leonor Silva (LS) 
 

 

Divisão de Estatística (DE) 

CD | Luís Ramos (LR) 
 

TS | Ana Maria Dias (AD) 
TS | Ana Paula Sousa (AS) 
TS | Isabel Adrega (IA) 
TS | Isabel Escada (IE) 
TS | Maria do Socorro Rosário (MR) 
TS | Nuno Veras (NV) 
TS | Rodrigo Macedo (RM) 
AT| Américo Pinto (AP) 
AT| Jorge Manuel Francisco (JF) 
 

Divisão de Metodologia e Análise de Informação (DMAI) 

CD | Rui Pereira (RP) 
 

TS | Fátima Costa (FC) 
TS | Patrícia Gama Gonçalves (PG) 
TS | Patrícia Queirós (PQ) 
 EI | Rui Trindade (RT) 

 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSE E A ATIVIDADE PLANEADA 

  

Inicio Fim

OP01 Atv01 Ind01

Elaborar notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes dos Membros do 

Governo

Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos 

Membros do Governo

Nº de notas técnicas de 

apoio aos Gabinetes  dos 

Membros do Governo

16

∑ anual do n.º de 

notas técnicas de 

apoio aos Gabinetes  

dos membros do 

Governo

100% + jan dez
Todos os TS da 

DSE
GESCOR

Atv02 Ind02

Participar em grupos de trabalho no âmbito da 

representação do País no âmbito da Rede 

Comunitária de Informação de Contabilidade 

Agrícola da Comissão Europeia

N.º de grupos de trabalho 2
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DE (7 TS; 2 AT) 

DMAI (3 TS; 1 EI)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv03 Ind03
Participar no Comité Comunitário da  Rede de 

Contabi l idades  Agrícolas

% de reuniões 

ass guradas face às  

previs tas

100% 25% + jan dez
DE (7 TS; 2 AT)

DMAI (3 TS; 1 EI)

Relatório

reunião

Atv04 Ind04
Participar no Grupo de traba lho "Tipologia  de 

clas s i fi cação das  explorações " do Euros tat

% de reuniões 

ass guradas face às  

previs tas

100% 25% + jan dez
DE (7 TS; 2 AT)

DMAI (3 TS; 1 EI)

Relatório

reunião

Atv05 Ind05

Participar em grupos de trabalho no âmbito da 

representação do Ministério no Conselho Superior 

de Estatística e a articulação do Ministério com o 

Sistema Estatístico Nacional (SEN); colaborar com 

o INE na definição dos programas anuais e 

plurianuais nos domínios de atuação do Ministério

N.º de grupos de trabalho 3
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DE (7 TS; 2 AT)

DMAI (3 TS; 1 EI)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv06 Ind06

Repres entar o MAM no Cons elho Superior de 

Estatís tica  e divulgar os  temas  abordados  com 

interes se para as  entidades  s ob a s ua  tutela

% de reuniões 

ass guradas face às  

previs tas

100% 16% + jan dez
DS|Eng.ª Maria  

da Luz

Atas  das  

reuniões

Atv07 Ind07

Colaborar com o INE na definição dos 

programas  de trabalho anuais  e plurianua is , 

tendo em conta  as  neces s idades  de 

informação do MAM, acompanhando e 

colaborando na  sua produção 

% de reuniões 

ass eguradas  face às  

previs tas

100% 17% + jan dez DG; DSE
Relatório/

reunião

Atv08 Ind08

Participar no Grupo de Trabalho das  

Estatís ticas  Macroeconómicas , no âmbito do 

CSE

% de reuniões 

ass eguradas  face às  

previs tas

100% 17% + jan dez
DE (7 TS; 2 AT)

DMAI(3 TS; 1 EI)

Relatório/

reunião

Assegurar a representação do 

Ministério no Conselho Superior 

de Estatística e a articulação do 

Ministério com o Sistema 

Estatístico Nacional (SEN); 

colaborar com o INE na definição 

dos programas anuais e 

plurianuais nos domínios de 

atuação do Ministério

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos Humanos

Assegurar a representação do 

País no âmbito da Rede 

Comunitária de Informação de 

Contabilidade Agrícola da 

Comissão Europeia

OP02

Ref. Meta

tx = (Nº de 

reuniões 

as seguradas/ Nº 

reuniões 

convocadas )x100%

tx = (Nº de 

reuniões 

as seguradas/ Nº 

reuniões 

convocadas )x100%

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação

OP03
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Inicio Fim

Atv09 Ind09

Participar em grupos de trabalho no âmbito da 

representação do Ministério no Conselho Oleícola 

Internacional

N.º de grupos de trabalho 2
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DE

(1 TS)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv10 Ind10
Participar no Grupo de peri tos  de es tatísti ca 

do Conselho Oleícola  Internacional

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DE

(1 TS)

Atv11 Ind11

Grupo de Traba lho de Es tudo dos  Custos  de 

Produção da  Fi lei ra  do Azei te do Conselho 

Oleícola Internaciona l

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% jan dez
DE

(1 TS)

Atv12 Ind12

Participar em grupos de trabalho no âmbito da 

representação do Ministério em outras 

Organizações Internacionais

N.º de grupos de trabalho 2
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DE

(1 TS)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv13 Ind13

Participar na  Pla ta forma Europeia  de Peri tos  

de Estatís tica  para  o Acompanhamento dos  

Preços  dos  Produtos Al imentares , no âmbito 

do Fórum de Al to Nível  para  um Melhor 

Funcionamento da  Cadeia Al imentar

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DE

(1 TS)

Atv14 Ind14

Repres entar o MAM (repres entação parti lhada 

com INIAV) no Centro Internaciona l  de Estudos 

Agronómicos  Medi terrânicos  Avançados

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DE

(1 TS)

Atv15 Ind15

Participar em grupos de trabalho no âmbito da 

representação do Ministério e do GPP em 

Organizações Nacionais no âmbito da contabilidade 

e fiscalidade

N.º de grupos de trabalho 2
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DE (7 TS; 2 AT)

DMAI (3 TS; 1 EI)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv16 Ind16
Repres entar o MAM na Comiss ão Naciona l  de 

Normal ização Contabi l ís tica

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DE (7 TS; 2 AT)

DMAI(3 TS; 1 EI)

Documentos e 

fichei ros  da  DSE

Atv17 Ind17

Repres entar o GPP no Grupo de Trabalho do 

IVA - Fi sca l idade de pequenos  agricultores , 

faturação nos pequenos  mercados e regime 

de circulação de bens

% de reuniões 

ass eguradas face às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DE (7 TS; 2 AT)

DMAI (3 TS; 1 EI)
Relatório

Assegurar a representação do 

Ministério no Conselho Oleícola 

Internacional

Assegurar a representação do 

Ministério e do GPP em 

Organizações Nacionais no 

âmbito da contabilidade e 

fiscalidade

Assegurar a representação do 

Ministério em outras 

Organizações Internacionais

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos HumanosRef. MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação

OP4

OP05

OP06

tx = (Nº de 

reuniões 

as seguradas/ Nº 

reuniões 

convocadas )x100%

tx = (Nº de 

reuniões 

as seguradas/ Nº 

reuniões 

convocadas )x100%

tx = (Nº de 

reuniões 

as seguradas/ Nº 

reuniões 

convocadas )x100%

Relatório/

reunião

Relatório
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Inicio Fim

Atv18 Ind18

Participar em grupos de trabalho  no âmbito da 

representação institucional do Ministério no âmbito 

da cidadania e igualdade de género – Conselheira 

da Igualdade

N.º de grupos de trabalho 2
∑ anual do n.º de 

grupos de trabalho
50% + jan dez

DS|Eng.ª Maria da 

Luz

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv19 Ind19

As segurar a  repres entação do Ministério em 

reuniões promovidas  pela  CIG e participar no 

Cons elho Consul tivo da  CIG 

% de reuniões  

as seguradasface às  

reuniões  convocadas

100% 25% + jan dez
DS|Eng.ª Maria  

da Luz

Atv20 Ind20

Promover a  articulação do Minis tério com a  

CIG, des ignadamente na implementação e 

moni torização do V Plano Naciona l  de 

Igua ldade (V PNI) e  do Plano Setoria l  do MAM

% de res pos tas  

efectuadas  face às  

sol i ci tações

100% 25% + jan dez
DS|Eng.ª Maria  

da Luz

Atv21 Ind21

Elaborar resposta a solicitações internas (Serviços 

e organismos do MAM ), atempadamente e com 

qualidade e de forma adequada e esclarecedora

Tempo médio de resposta a 

solicitações dos serviços em 

matéria estatística (n.º de 

dias úteis)

7

TM=Σ[(tempo(1)+temp

o(2)+tempo(3) 

....tempo(in))/n]

50% - jan dez
Todos os TS da 

DSE

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv22 Ind22

Des envolver ins trumentos  de anál i se de 

dados apl i cados  às  áreas  da  agricultura  e do 

des envolvimento rural , como apoio às  

a tividades  do GPP e do Minis tério nes tes  

domínios

% de ins trumentos de 

anál i se des envolvidos  

face aos  sol ici tados

100%

tx = (n.º de 

ins trumentos  de 

aná l is e 

des envolvidos/ Nº 

ins trumentos  de 

aná l is e 

s ol i citados)x100%

50% + jan dez
Todos os  TS da  

DSE

Documentos e 

fi chei ros  da  DSE

Atv23 Ind23
Desenvolver iniciativas de simplificação 

administrativa

N.º de iniciativas de 

simplificação administrativa
2

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

simplificação 

administrativa

50% + jan dez
DMAI

(CD)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv24 Ind24

As segurar o des envolvimento da 

automatização das  fichas  de pa íses  e de 

grupos  de pa íses  no âmbito da  

internacional i zação e da  página  

globalagrimar

Tempo médio de 

actua l i zação das  fi chas  

(em dias  úteis )

1

TM=Σ[(tempo(1)+te

mpo(2)+tempo(3) 

....tempo(in))/n]

25% - jan dez
DMAI

(CD)

Atv25 Ind25

Des envolver s is tema de ass i stência remota  

aos  colaboradores  regionais  dos s i stema de 

informação coordenados  pela DSE

% de pedidos  de apoio 

sati s fei tos
90%

tx = (n.º de pedidos  

de apoio 

s ati s fei tos/n.º 

tota l  de 

pedidos)x100%

25% + jan dez
DE

(7 TS; 2 AT)

Garantir uma resposta atempada 

às solicitações efetuadas pelos 

serviços e organismos do MAM 

em matérias no âmbito da 

estatística

Assegurar a representação 

institucional do Ministério no 

âmbito da cidadania e igualdade 

de género – Conselheira da 

Igualdade

OP08

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos Humanos

Promover a modernização e a 

simplificação administrativa

Ref. MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

P
e

so

P
o

la
ri

da
d

e Calendarização

Fonte de 

verificação

OP07 tx = (Nº de 

reuniões  

ass eguradas / Nº 

reuniões  

convocadas)x100%

Atas  das  

reuniões

Documentos e 

fi chei ros  da  DSE

OP09
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Inicio Fim

Atv26 Ind26

Manter a tua l i zada  a  matri z de Indicadores  

Agrícolas  e Rurais  do Plano Es tratégico 

Naciona l  (PEN)

% de indicadores  

atual i zados
100%

tx=(n.º de 

indicadores  

actua l izados/n.º 

total  de 

indicadores )x100%

40% + jan dez
DMAI

 (CD; 3 TS; 1 EI)
Fichei ros

Atv27 Ind27
Participar na  definição metodológica e na 

produção de Indicadores  Agroambientais

% de fichas  de 

indicadores  programadas  

produzidas / a tua l izadas

100%

tx=(n.º de fi chas  de 

indicadores  

programadas 

produzidas  ou 

actua l izadas/n.º 

total  de fichas  de 

indicadores  

20% + jan dez
DMAI 

(CD; 2 TS)

Ficha  por 

Indicador 

produzido

Atv28 Ind28

% de reuniões  

as seguradas 

programadas

100%

tx=(Nº de reuniões  

as s eguradas/ Nº 

reuniões  

convocadas )x100%

5% + jan dez
DMAI 

(CD; 2 TS; 1 EI)

Pasta  temática  

atua l iza

Atv29 Ind29

Nº de dias  úteis  para 

atual i zação da  pasta 

temática  

5

∑ n.º de dias  de 

antecipação (-) ou 

de atras o (+) face 

ao planeado

35% - jan dez
DMAI

(CD; 2 TS; 1 EI)

Pasta  temática  

atua l iza

Ind30

% de es tudos  e de 

res postas  rea l izadas face 

às  sol ici tadas

100%

tx=(Nº de es tudos  

e de res pos tas  

rea l i zadas/ Nº de 

es tudos  e de 

res pos tas  

sol i ci tadas )x100%

20% + jan dez
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Ind31

% de 

apuramentos /tratamento 

de dados real i zados  face 

aos  s ol i citados

100%

tx=(Nº de 

apuramentos/trata

mento de dados 

rea l i zados/ N.º de 

apuramentos/trata

mento de dados 

sol i ci tados )x100%

20% + jan dez
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Ind32

% de es tudos  e de 

res postas  rea l izadas face 

às  sol ici tadas

100%

tx=(Nº de es tudos  

e de res pos tas  

rea l i zadas/ Nº de 

es tudos  e de 

res pos tas  

sol i ci tadas )x100%

15% + jan dez
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Ind33

% de 

apuramentos /tratamento 

de dados 

rea l i zados /sol ici tados

100%

tx=(Nº de 

apuramentos/trata

mento de dados 

rea l i zados/ Nº de 

apuramentos/trata

mento de dados 

sol i ci tados )x100%

15% + jan dez
DMAI

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Elaborar es tudos  de natureza  terri toria l  e/ou 

georreferenciada  em função de s ol i ci tações  

internas

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos HumanosRef.

Atv30

Atv31

Meta

Elaborar es tudos  no âmbito da definição das  

medidas  de pol íti ca  do programa de 

des envolvimento rural  2014-2020 em função 

de sol ici tações  internas

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização

Fonte de 

verificação

Acompanhar a  definição dos  indicadores  de 

ava l iação e de acompanhamento no âmbito 

da  programação de des envolvimento rura l  

2014-2020

Implementar e ass egurar a  

gestão do s is tema integrado 

de indicadores  nos  domínios  

agrícola , rura l  e 

agroambienta l

Desenvolver ins trumentos  de 

anál i se de dados apl i cados  

às  á reas  da agricul tura  e do 

desenvolvimento rura l , como 

apoio às  a tividades  do GPP e 

do Ministério nestes  

domínios  - Desenvolvimento 

de Casos de Estudo

OP11

OP10
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Inicio Fim

Ind34

% de es tudos  e de 

respostas  rea l izadas /Nº 

de es tudos  e de 

respostas  rea l izadas

100%

tx = (Nº de es tudos  

e de respostas  

rea l i zadas / Nº de 

estudos e de 

res pos tas  

s ol i citadas)x100%

15% + jan dez
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Ind35

% de 

apuramentos /tratamento 

de dados 

real i zados /sol ici tados

100%

tx=(Nº de 

apuramentos /trata

mento de dados  

rea l i zados / Nº de 

apuramentos /trata

mento de dados  

s ol i citados)x100%

15% + jan dez
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Relatórios/

es tudos

Atv33 Ind36

Obter e organizar informação agrícola  e rura l  e  

proceder ao s eu tratamento e 

di sponibi l i zação, as s im como proceder à  

loca l ização de informação relevante no 

âmbito agrícola

% de documentos  

produzidos /sol i ci tados
100%

tx=(Nº de 

documentos  

produzidos/ Nº de 

documentos  

s ol i citados)x100%

50% + jan jun
DMAI 

(CD; 3 TS; 1 EI)

Documento/

ficheiro

Atv34 Ind37

Manter atual i zada bas e de informação  

individual  a  parti r da informação declarada  

nos  Pedidos Únicos  do IFAP

N.º de actua l i zações  da  

Base de dados  
1

∑ anua l  de 

actual i zações  da 

bas e de dados

50% + jan dez
DMAI

 (CD; 3 TS; 1 EI)

Documento/

ficheiro

OP13 Atv35 Ind38

Conceber a publicação - 

"Agricultura, Silvicultura e 

Pescas - Indicadores 2015"

Assegurar a concepção da publicação - "Agricultura, 

Silvicultura e Pescas - Indicadores 2015"

Nº de estudos e relatórios 

não periódicos 

(Nº de documentos 

produzidos)

1

∑ anual do n.º de 

documentos 

produzidos

100% + jan set
DSE

(2 CD; 4 TS)

Documento/

ficheiro

OP14 Atv36 Ind39

Conclui r a  elaboração de um 

es tudo de caracteri zação das  

mulheres  na agricul tura

Conclui r a  elaboração de um es tudo de 

caracterização das  mulheres  na  agricultura

Data  de conclusão do 

es tudo

30 de 

junho

∑ n.º de dias  de 

antecipação (-) ou 

de atraso (+) face 

ao planeado

100% + jan jun
DMAI

(1 TS)

Documento/

ficheiro

OP15 Atv37 Ind40
Contribuir para a elaboração de 

publicação trimestral do GPP

Participar no conselho editorial e coordenação, 

recolha e preparação dos contributos da DSE para a 

publicação.

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 

(Número de documentos 

com contributos entregues)

8
∑ anual do n.º de 

contributos
100% jan dez

DE (2 TS)

DMAI (1 EI)

Documento/

ficheiro

Desenvolver instrumentos  de 

anál i s e de dados  apl icados 

às  áreas  da  agricultura  e do 

desenvolvimento rural , como 

apoio às  atividades  do GPP e 

do MAM nes tes  domínios

Atv32

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos Humanos

OP12

Ref. MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e Calendarização

Fonte de 

verificação

Desenvolver instrumentos  de 

anál i s e de dados  apl icados 

às  áreas  da  agricultura  e do 

desenvolvimento rural , como 

apoio às  atividades  do GPP e 

do Minis tério nes tes  

domínios  - Des envolvimento 

de Casos  de Es tudo

(continuação)

OP11

Elaborar es tudos  de natureza  terri toria l  e/ou 

georreferenciada  em função de sol ici tações  

internas
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Inicio Fim

Atv38 Ind41

RICA: Disponibilizar os resultados do exercício 

contabilístico de 2013 |Conceção e disponibilização 

de uma publicação com apuramentos e análises

Nº de estudos e relatórios 

periódicos
1

∑ anual de 

documentos 

produzidos

5% + jan dez
DE

(CD; 3 TS)

Documento/

ficheiro

Atv39 Ind42
RICA: Va l idar e anal i sa r os  dados  do exercício 

conta bi l ís tico de 2014 e enviá-los  à  CE 

% de conta bi l idades  

verifi ca da s  e de erros  

corrigidos

100%

tx=(nº de 

conta bi l idades  

sem erros  e com 

mens agens de 

alertas  

jus ti fica da s/ n.º de 

conta bi l idades  

acei tes )x100%

20% + jan dez
DE

(CD; 3 TS)
Fichei ros

Ind43

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 

(Nº de documentos de 

especificações)

1

∑ anual de 

documentos de 

especificações

5% + jan dez
DE

(CD; 3 TS)

Documentos/

ficheiros

Ind44

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 

(Nº de relatórios de erros)

1
∑ anual de relatório 

de erros
5% + jan dez

DE

(CD; 3 TS)

Relatórios/

ficheiros

Ind45 Nº de a ções de formação 5
∑ a nual  de a ções  

de formação
5% + jan dez

DE

(CD; 3 TS)

Sis tema  Registo 

de Ações  de 

Formação 

(progra ma , 

forma dores , 

forma ndos  e 

a va l ia ções )

Atv41 Ind46

SIMA: Divulgar informa çã o de mercado – 

cotações, preços  médios , comércio 

interna ciona l  – e outra  informação es ta tís tica  

e de pol íti ca  relativa  a  produtos  agrícola s  – 

Anuá rio Agrícola  (formato digi ta l ) e  2 

brochuras  com s íntese da s  ma téria s  do 

Anuá rio

Percentagem dos  

fichei ros  com informação 

produzidos  e 

di s ponibi l izados  fa ce aos  

correspondentes  ao 

conteúdo da s  publ i cações

100%

tx=(Nº de fichei ros  

com informa çã o 

produzidos  e 

di s ponibi l izados  / 

Nº de 

correspondentes  

ao conteúdo da s  

publ i ca ções )x100%

10% + jan dez
DE

(CD; 3 TS; 2 AT)

Fichei ros  e 

publ i cações

Ind47
Nº de reports  s ectoria i s  

de cota ções e preços
1225

∑ a nual  de reports  

sectoria is  de 

cotações e preços  

20% + jan dez
DE

(CD; 3 TS; 2 AT)

Ind48 Nº de newsletters 411
∑ a nual  de 

news letters
5% + jan dez

DE

(CD; 3 TS; 2 AT)

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos Humanos

RICA: Reformulação do programa informático 

GESTAGRO de forma a incorporar as novas 

especificações da ficha comunitária, testar as 

alterações introduzidas no programa, formar as 

equipas regionais na nova ficha comunitária e na 

nova versão do programa e preparar o suporte e o 

formato (XML) de dados para transmissão à CE

Ref.

Atv40

MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização

Fonte de 

verificação

Documentos  e 

fi chei ros  

dis ponibi l i za dos 

no s ítio da  

internet do GPP e 

comunicações à  

CE

Produzir informação, com 

permanente desenvolvimento 

dos sistemas de informação com 

recolha descentralizada - RICA, 

SIMA e VPP

OP16

Atv42

SIMA: Divulgar dia ria mente (mercados  

abas tecedores ), s emana lmente (mercados  de 

produçã o e indús tria  de tra ns forma çã o) e 

mens almente (tra ns formados ) de informação 

de mercado - cota ções , preços  médios  e 

anál i ses  de mercado - de produtos  agrícolas , 

no s ítio do GPP (l i s ta gens  e news letters ) e  

pa ra a  CE
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Inicio Fim

Atv43 Ind49

SIMA: Val ida r a  informaçã o recebida das  DRAP 

e de informa dores  e reformula r e  a jus ta r à  

rea l ida de o s is tema  de informação, no que 

concerne a  produtos , fontes  de informação, 

áreas  de referência  e métodos  de recolha dos  

da dos 

Nº a l terações 

(s impl i fica ções  e 

acrés cimos)| 

Simpl i fi ca çã o do s i s tema  

em 10 produtos  e/ou 

mercados

10

∑ a nual  de nº 

a l terações  

(s impl i fica ções  e 

acrés cimos)

5% + jan dez
DE

(CD; 3 TS; 2 AT)
Rela tório final

Atv44 Ind50
VPP: Dis ponibi l i za r a  informação rela tiva  a os  

anos  2013 e 2014

Nº de fi chei ros  de dados  

va l idados  e 

di s ponibi l izados

14

∑ a nual  fi cheiros  

de da dos 

va l idados  e 

di s ponibi l izados

10% + jan dez
DE

(CD; 1 TS)

Relatório e 

fi chei ro

Atv45 Ind51
VPP: Val idar, tra ta r e  apurar a  informa çã o 

relativa  aos  anos  2013 e 2014

Nº de fi chei ros  de dados  

va l idados
14

∑ a nual  fi cheiros  

de da dos 

va l idados

10% + jan dez
DE

(CD; 1 TS)

Relatório e 

fi chei ro

Atv46 Ind52

SIAZ: Divulga r informação obtida  

mens almente a través  de inquéri tos  

rea l i zados  a os  la ga res  e às  empres as  de 

tra ns formaçã o de azei tona de mes a, durante 

a  campa nha  de produção 

Nº de a puramentos  de 

res ul ta dos  e divulga çã o 

dos mesmos , a pós 

verifi ca ção da informa ção 

recebida e ins i stência s  

em cas o de não repos ta

6

∑ a nual  do nº de 

apuramentos de 

res ul ta dos  e 

divulga ção dos  

mesmos

5% + jan dez
DE

(CD; 2 TS)

Documentos  e 

fi chei ros

Ind53

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 

(Número de documentos 

disponibilizados)

2

∑ anual de 

documentos 

disponibilizados

5% + jan dez
DE

(CD; 2 TS)
Documentos

Ind54

Nº de estudos e relatórios 

periódicos 

(Número de ficheiros 

disponibilizados)

2

∑ anual de 

documentos 

disponibilizados

5% + jan dez
DE

(CD; 2 TS)
Ficheiros

Atv48 Ind55

SIAZ: Atua l izar os  fi cheiros  de la gares  e de 

empres as  de transformação de a zeitona  de 

mesa  e as segurar o desenvolvimento do 

s i s tema  de informação

Nº de a l terações 

introduzidas  (a crescenta r 

ou el iminar empres as  ou 

al terar elementos  de 

identifi ca ção)

10

∑ a nual  de 

a l terações  

introduzidas

5% + jan set
DE 

(CD; 1 TS)
Rela tório

Atv49 Ind56

SIAZ: Real i za r, mens almente, inquéri tos  aos  

lagares  e às  empres as  de transforma ção de 

azeitona de mesa  dura nte a  campa nha de 

produçã o

Nº de a puramentos  de 

res ul ta dos  e divulga çã o 

dos mesmos , a pós 

verifi ca ção da informa ção 

recebida e ins i stência s  

em cas o de não repos ta

6

∑ a nual  do nº de 

apuramentos de 

res ul ta dos  e 

divulga ção dos  

mesmos

10% + jan dez
DE

(CD; 1 TS)

Documentos  e 

fi chei ros

SIAZ: Divulgar informação estatística e outra 

relativa a estes setores no sítio internet do GPP
Atv47

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos HumanosRef. MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização

Fonte de 

verificação

Divulgar informação, com 

permanente desenvolvimento do 

sistema de informação com 

recolha centralizada - SIAZ, das 

Contas de Atividade, dos Custos 

de Investimento e de informação 

de base

OP17

Produzir informação, com 

permanente desenvolvimento 

dos sistemas de informação com 

recolha descentralizada - RICA, 

SIMA e VPP

(continuação)

OP16
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Inicio Fim

OP18 Atv56 Ind63

Promover a inserção no sistema 

de gestão documental do GPP 

ofícios e informações da DSE

Inserir no sistema de gestão documental do GPP 

ofícios e informações da DSE

 % de documentos afetos a 

processos face ao nº. de 

documentos criados 

(ofícios e informações)

40%

tx = (nº de doc. afetos 

a processos / total de 

doc. criados)*100

100% + jan dez
DSE

(2 CD)
GESCOR

OP19 Atv57 Ind64

Promover a assinatura digital 

das informações elaboradas pela 

DSE, DE e DMAI 

Inserir a assinatura digital nas informações 

elaboradas pela DSE, DE e DMAI 

% de documentos 

assinados digitalmente 

face ao nº de documentos 

criados (informações)

40%

tx = (nº de 

documentos assinados 

digitalmente / total de 

doc. criados)*100

100% + jan dez
DSE

(2 CD)

Documentos e 

ficheiros da DSE

OP20 Atv58 Ind65

Assegurar a gestão e controlo 

dos objetivos/atividades da DSE 

previstos no plano de atividades

Efetuar a monitorização das atividades do plano de 

actividades da DSE através das fontes de 

verificação e promover a sua concretização

Taxa de execução do plano 

de atividades
80%

Média global das taxas 

de realização dos 

objetivos/actividades 

da DSE

100% + jan dez
DSE

(2 CD)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv59 Ind66

Produzir e divulgar diariamente (mercados 

abastecedores), semanalmente (mercados de 

produção e indústria de transformação) e 

mensalmente (transformados) de informação de 

mercado - cotações, preços médios e análises de 

mercado - de produtos agrícolas, no sítio do GPP 

(listagens e newsletters) e para a CE (SIMA)

Nº de iniciativas de 

comunicação com os 

clientes e público em geral

39

∑ anual de iniciativas 

de comunicação com 

os clientes e público 

em geral

50% + jan dez

DE

(CD; 3 TS, 

2 AT)

Documentos e 

ficheiros da DSE

Atv60 Ind67
Assegurar sol ici tações  externas  de 

informação na  área  de actuação da  DSE

% de pedidos  

satis fe i tos
100%

∑ anual  do n.º de 

iniciativas  de 

comunicação com os  

cl ientes  e públ ico 

em gera l

50% + jan dez
Todos  os  TS 

da  DSE
GESCOR

Ind68
Nº de reuniões nas DRAP e 

RA | 1/região
5

∑ anual do n.º de 

reuniões nas DRAP e 

RA

60% + jan dez
DE

(CD; 4 TS)

Sistema de Registo 

de deslocações 

(relatório/reunião)

Ind69 Nº de ações de formação 1
∑ anual do n.º de 

ações de formação
40% + jan dez

DE

(CD; 4 TS)

Sistema de Registo 

de Ações de 

Formação 

(programa, 

formadores, 

formandos e 

avaliações)

OP21

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo

Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização

Fonte de verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos 

Humanos
Ref. Meta

Atv61

Assegurar a resposta a 

solicitações do exterior do 

Ministério 

OP22
Coordenar as DRAP e as RA na recolha e validação 

da informação da RICA

Coordenar as DRAP e as RA na 

recolha e validação da 

informação da RICA, para 

harmonização da metodologia 

adotada e desenvolvimento do 

sistema de informação
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Inicio Fim

OP23 Atv62 Ind70

Coordenar as DRAP na recolha e 

validação de informação de 

mercado dos produtos agrícolas 

SIMA, para harmonização da 

metodologia adotada e 

desenvolvimento do sistema de 

informação 

Coordenar as DRAP na recolha e validação de 

informação de mercado dos produtos agrícolas 

SIMA (preços/cotações e análises de conjuntura, 

nos estádios de saída de produção, empresas de 

preparação e acondicionamento, grossistas e 

mercados abastecedores)   

Nº de reuniões com as 

DRAP e RAA e 

acompanhamento 

permanente 

1

Reunião 

geral

∑ anual do n.º de 

reuniões
100% + jan dez

DE

(CD; 3 TS,

 2 AT)

Relatório

Ind71 Nº de reuniões realizadas 4
∑ anual do n.º de 

reuniões
50% + jan dez

DE

(CD; 1 TS)

Sistema de Registo 

de deslocações 

(relatório/reunião)

Ind72
Nº de ações de formação 

realizadas
2

∑ anual do n.º de 

ações de formação 

realizadas

50% + jan dez
DE

(CD; 1 TS)

Sistema Registo de 

Ações de Formação 

(programa, 

formadores, 

formandos e 

avaliações)

OP25 Atv64 Ind73

Assegurar a articulação do 

Ministério com o Sistema 

Estatístico Nacional (SEN) e 

colaborar com o INE na definição 

dos programas anuais e 

plurianuais nos domínios de 

atuação do Ministério

Participar e assegurar a articulação do INE com os 

organismos do Ministério para produção de 

informação com base em dados administrativos ou 

em processos estatísticos

Nº de reuniões 

asseguradas
2

∑ anual do n.º de  

reuniões asseguradas
100% + jan dez

DSE

(2 CD)

Relatório/

reunião

Ind74

Nº de reuniões  

asseguradas  face ao nº 

reuniões  previs tas

100%

tx=(Nº de reuniões  

asseguradas/ Nº 

reuniões  

previs tas )x100%

50% + jan dez

DMAI

 (CD; 1 TS; 

1 EI)

Relatório/

reunião

Ind75
Nº ficheiros  

produzidos/viáveis
1

∑ anual  de ficheiros  

produzidos/viáveis
50% + jan dez

DMAI

 (CD; 1 TS; 

1 EI)

Documentos/ 

Ficheiros

Ind76

Nº de Relatórios  com 

propos tas  de 

monitorização e 

atuaçã o de contingência  

face ao fenómeno da  

seca

1

∑ anual  do n.º de 

relatórios  com 

propostas  de 

monitorização e 

atuação de 

contingência  face ao 

fenómeno da  seca

80% + jan jun
DE (CD; 1 TS)

DMAI (2 TS)
Relatório

Ind77

Nº de relatórios  IPMA 

divulga dos  no s ítio 

internet do GPP

12

∑ anual  do n.º de 

relatórios  IPMA 

divulgados  no s ítio 

internet do GPP

20% + jan dez
DE (CD; 1 TS)

DMAI (2 TS)
Relatórios

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculo Pe
so

Po
la

ri
da

de Calendarização

Fonte de verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA

Recursos 

Humanos
Ref. Meta

Atv63

Atv65

OP27 Atv66

OP24

OP26

Ultimar a  proposta  de documento para  

preparação para  eventuais  fenómenos  de 

seca, na  perspetiva  da  monitorização e 

contingência , bem como s íntese dos  

mecanismos  de prevenção exis tentes  ou a  

desenvolver apresentado pelo subgrupo 

criado para  o efei to; Monitorização do 

fenómeno previs ta  na  RCM

Coordenar as DRAP e as RA na 

recolha e validação da 

informação de VPP

Articular as  enti dades  

tuteladas  pelo Minis tério 

com o INE e coordenar na  

rea l i zação do inquéri to às  

fontes  adminis trativas  do 

Minis tério e aprovei tamento 

dessa  informaçã o para  efei to 

das  estatís ticas  oficia is

Colaborar com o INE na  rea l i zação do 

inquéri to às  fontes  adminis trativas  do 

Minis tério e aprovei tamento dessa  

informação para  efei to das  estatís ticas  

oficia is

VPP: Coordenar as DRAP e as RA na recolha e 

validação da informação de VPP, ministrando 

formação e garantindo o aperfeiçoamento 

metodológico

Assegurar a  coordenação de 

um Subgrupo do Grupo de 

trabalho criado no âmbito da  

Seca  2012 (RCM nº37/2012, de 

27/03)
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO (DSJC) 

Atribuições da DSJC 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Colaborar nas ações de natureza legislativa relativas à aplicação interna do direito europeu nas áreas de 
competência do MAM; 

b) Apoiar a coordenação do processo legislativo do MAM, designadamente, na área da agricultura e do 
desenvolvimento rural, incluindo a elaboração de projetos legislativos; 

c) Coordenar e gerir os processos de pré-contencioso e de contencioso comunitário, bem como os 
processos de transposição da legislação comunitária, nas áreas de competência do MAM; 

d) Analisar as medidas do MAM que consubstanciem auxílios de Estado, designadamente na área da 
agricultura e do desenvolvimento rural, preparar e acompanhar as respetivas notificações à Comissão 
Europeia; 

e) Assegurar a gestão dos processos relativos a medidas do MAM que consubstanciem auxílios de Estado, 
junto da Comissão Europeia; 

f) Representar o MAM nas ações administrativas e demais procedimentos de natureza contenciosa, a 
correr termos nos tribunais administrativos, acompanhando o andamento dos processos e promovendo 
as diligências necessárias; 

g) Emitir pareceres, informações e estudos de carater jurídico, nomeadamente elaborar projetos de 
resposta no âmbito dos recursos hierárquicos interpostos para os membros do Governo do MAM; 

h) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias nas suas áreas de competência. 

 

Equipa DSJC (RH) 

 
Direção de Serviços Jurídicos e Contencioso (DSJC) 

DS | Isabel Palma (IP) 

AT | Clara Venade 
AT | Dulce Manso 
AT | Francisco Martins 

 
 

 
 
 

Divisão de Apoio Legislativo (DAL) 

CD | Paula Ribeiro (PR) 

TS | Catarina Santos (CS) 
TS | Isabel Carrôlo (IC) 
TS | Lurdes Proença (LP) 
TS | Mª João Francisco 
 
 

Divisão de Assuntos Jurídicos e Contencioso (DAJC) 

CD | João Neto (JN) 

TS | António Fernandes (AF) 
TS | Eduarda Costa (EC) 
TS | Henrique Adrega (HA) 
TS | Teresa Filipe (TF) 
TS | Teresa Teixeira (TT) 

 
 

Divisão de Direito Europeu e Internacional (DDEI) 

CD | Miguel Moreno (MM) 

TS | Catarina Borges (CB) 
TS | Patrícia Lopes (PL) 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSJC E A ATIVIDADE PLANEADA 

  

Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv01 Ind01

Elaborar projetos legislativos relativos à 

regulamentatação nacional dos pagamentos 

diretos, de medidas de mercado e outras e do 

Programa de Desenvolvimento Rural

Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
10

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

34% + jan dez DAL SRI - GESCOR

Atv02 Ind02
Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos 

Membros do Governo

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes dos membros 

do Governo

4

∑ anual do n.º de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes  dos 

membros do 

Governo

33% + jan dez DAL SRI - GESCOR

Atv03 Ind03

Participar em reuniões, grupos de trabalho e 

equipas multidisciplinares internos e externos, 

nacionais, europeus ou internacionais 

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

10

∑ anual do n.º de 

grupos de 

trabalho/organiza

ções

33% + jan dez DAL SRI - GESCOR

Ind04
Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
6

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

25% + jan dez DDEI SRI - GESCOR

Ind05
Número de dias  úteis  para  

apresentação da  anál ise
5

∑ n.º de dias  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado

25% - jan dez DDEI SRI - GESCOR

Atv05 Ind06
Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos 

Membros do Governo

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes dos membros 

do Governo

4

∑ anual do n.º de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes  dos 

membros do 

Governo

25% + jan dez DDEI SRI - GESCOR

Atv06 Ind07

Participar em reuniões, grupos de trabalho e 

equipas multidisciplinares internos e externos, 

nacionais, europeus ou internacionais 

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

10

∑ anual do n.º de 

grupos de 

trabalho/organiza

ções

25% + jan dez DDEI SRI - GESCOR

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO

Ref. Meta

OP02

Preparar propostas legislativas que 

consubstanciem auxílios de Estado 
Atv04

Analisar as medidas legislativas 

ou regulamentares do Ministério 

que consubstanciem auxílios de 

Estado, preparar e acompanhar 

os processos de notificação à 

Comissão Europeia

Assegurar a coordenação do 

processo legislativo, na área da 

agricultura e do 

desenvolvimento rural, colaborar 

nas ações de natureza legislativa 

de aplicação interna do direito 

europeu nas áreas de 

competência do Ministério

OP01
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

OP03 Atv07 Ind08 Gerir os processos da DAJC                                                                                                                        
Gerir o processo de resposta a solicitações 

relacionados com o contencioso                                                                  

Tempo médio de elaboração 

dos processos jurídicos (nº de 

dias úteis)

22 50% - jan dez DAJC     SRI - GESCOR

OP04 Atv08 Ind09
Gerir os processos de consulta à 

DAL e DDEI

Elaborar análises e pareceres de resposta às 

solicitações internas e externas                                                             

Tempo médio de elaboração 

dos processos jurídicos (nº de 

dias úteis)

22 50% - jan dez DAL/DDEI SRI - GESCOR

OP05 Atv09 Ind10

Promover medidas de 

modernização e simplificação 

administrativa 

Propor medidas tendentes à modernização,  

simplificação e harmonização legislativa

Nº de iniciativas de 

simplificação administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

simplificação 

administrativa

100% + jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

OP06 Atv10 Ind11

Emitir pareceres e elaborar 

estudos jurídicos no âmbito da 

prossecução das atribuições do 

GPP

Elaborar estudos, pareceres e notas de caráter 

jurídico nacional, europeu ou internacional 

Nº de estudos e relatórios 

não periódicos
4

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos

100% + jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

Atv11 Ind12
Coordenar o processo de transposição das diretivas, 

elaborando ponto de situação mensais 

Nº de estudos e relatórios 

periódicos
12

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

50% + jan dez DDEI SRI - GESCOR

Atv12 Ind13

Sol ici tar contributos  aos  organismos  do 

Minis tério, proceder à  respetiva  anál i se e 

preparar resposta  fina l  do Minis tério, no 

âmbito nacional , europeu ou internacional

Número de dias  úteis  para  

apresentação do projeto 

de resposta  fina l

10 

dias

∑ n.º de dias  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado

50% - jan dez DDEI SRI - GESCOR

Atv13 Ind14
Nº de estudos e relatórios 

periódicos
1

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

+ jan jul DEI SRI - GESCOR

Atv14 Ind15

Grau de cumprimento do 

ca lendário fixado para  

elaborar o Relatório Anual  

dos  auxíl ios  de Es tado

1 de 

julho

∑ n.º de dias  de 

antecipação (-) 

ou de atraso (+) 

face ao 

planeado

- jan jul DEI SRI - GESCOR

OP07

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

P
o

la
ri

d
a

d
e

Calendarização
Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO

Ref. Meta

TM = Σ(tempo (1) 

+ tempo (2) + 

tempo (3) + …. 

tempo

(in))/n

100%Elaborar o Relatório Anual dos auxílios de Estado

Assegurar a elaboração do 

Relatório Anual dos auxílios de 

Estado

OP08

Coordenar os processos 

comunitários nas fases pré-

contenciosa e contenciosa nas 

áreas de competência do 

Ministério, nomeadamente no 

que respeita ao processo de 

transposição de diretivas
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Recursos Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Ind16

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. 

afetos a processos 

/ total de doc. 

criados)*100

20% + jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

Ind17

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de 

documentos 

assinados 

digitalmente / 

total de doc. 

criados)*100

20% + jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

Ind18

 % de documentos  

ass inados  digita lmente 

face ao nº de documentos  

criados (CSTs )

40%

tx = (nº de 

documentos 

ass inados  

digi ta lmente / 

tota l  de doc. 

criados)*100

20% + jan dez DAJC SRI - GESCOR

Ind19

% de peças processuais 

enviadas para os tribunais 

por via eletrónica face ao 

total de peças enviadas 

(exclusão das peças com 

mais de 100 fls, STA e TCA S)

85%

tx = (nº de peças 

processuais 

enviadas para os 

tribunais por via 

eletrónica / total 

de doc. 

criados)*100

20% + jan dez DAJC SRI - GESCOR

Ind20

% de peças processuais 

enviadas através do SITAF 

face ao total de peças 

enviadas (exclusão das peças 

com mais de 100 fls, STA e 

TCA S)

85%

tx = (nº de de 

peças processuais 

enviadas através 

do SITAF / total 

de doc. 

criados)*100

20% + jan dez DAJC SRI - GESCOR

Ind21
Taxa de execução do plano 

de atividades
80%

Média global das 

TR por UO
+ jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

Ind22

Nº de reuniões de 

dirigentes  interca lares  de 

monotori zação

4
∑ anual  de 

reuniões  
+ jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

OP11 Atv17 Ind23

OP10: Promover o apoio e 

partilha de conhecimento no 

âmbito das áreas de intervenção 

da direção de serviços

Preparar e participar em reuniões temáticas/ações 

de sensibilização das áreas de intervenção da 

direção de serviços

Nº de reuniões 

temáticas/ações de 

sensibilização com os 

serviços do MAM

12

∑ anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/sess

ões de 

sensibilização 

com os serviços 

do Ministério

100% + jan dez DAL/DAJC/DDEI SRI - GESCOR

Assegurar a desmaterialização de processos da 

área de intervenção da direção de serviços
Atv15

OP10 Atv16

Promover a simplificação e 

eficiência de processos na área 

de intervenção da direção de 

serviços

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Peso

Po
la

ri
da

de Calendarização
Fonte de 

verificação

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO

Ref. Meta

100%
Monitorizar os objetivos/atividades da direção de 

serviços previstos no plano de atividades

Assegurar a gestão e controlo 

dos objetivos/atividades,  da 

direção de serviços, previstos no 

plano de atividades

OP09
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GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DSPOAG) 

Atribuições da DSPOAG 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Apoiar a coordenação do programa orçamental do MAM, organizar os procedimentos 
inerentes às funções de entidade coordenadora do programa orçamental do MAM, procedendo à 
elaboração, acompanhamento e avaliação da sua execução, em articulação com outras entidades com 
competências no domínio orçamental; 

b) Assegurar a coordenação e a gestão do património imobiliário afetado ao MAM, no âmbito do exercício 
das funções de unidade de gestão patrimonial, em articulação com outras entidades com competências 
no domínio patrimonial; 

c) Organizar os procedimentos inerentes às funções de unidade ministerial de compras e coordenar, no 
âmbito do MAM, a aplicação dos normativos legais em vigor na Administração Pública neste domínio; 

d) Organizar os procedimentos inerentes à realização de obras e à aquisição de bens e serviços do GPP, 
dos gabinetes dos membros do Governo que integram o MAM, bem como dos órgãos, serviços, 
comissões e grupos de trabalho a que presta apoio. 

e) Elaborar a proposta e executar o orçamento do GPP; 

f) Apoiar os órgãos e serviços do MAM na elaboração das propostas de orçamento e respetiva execução, 
bem como na gestão dos recursos financeiros dos gabinetes dos membros do Governo do Ministério; 

g) Assegurar a gestão dos recursos financeiros do GPP, bem como dos órgãos, serviços, comissões e 
grupos de trabalho que não disponham de orçamento próprio; 

h) Assegurar a gestão dos recursos patrimoniais do GPP e apoiar a gestão dos mesmos recursos aos 
gabinetes dos membros do Governo que integram o MAM, bem como dos demais órgãos e serviços a 
que presta apoio. 

 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 

Equipa DSPOAG (RH) 

Direção de Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral (DSPOAG) 

DS | Jorge Martins (JM) 

AT | Emília Silva (ES) 
 

Divisão de Programação Orçamental (DPO) 

CD | Lurdes Soares (LS) 
 

TS | António Hintze Ribeiro (HR) 
TS | Margarida Gonçalves (MG) 
TS | Sofia Machado (SM) 
TS | Teresa Escudeiro (TE) 
 TI | Fátima Catarino (FC) 
AT | Helena Castanheira (HC) 
 

Divisão de Contratação e Gestão Patrimonial (DCPGP) 

CD | Henrique Mendes (HM) 
TS | Joaquim Sebastião (JS) 
TS | Isabel Brito (IB) 
TS | Isabel Matias (IM) 
TS | Nélia Durão (ND) 
 EI | Ana Varela (AV) 
AT | Aurora Costa (AC) 
AT | Carlos Morgado (CM) 
AT | Laura Rosa (LR) 
AT | Otília Gomes (OG) 

 
 

        Divisão Financeira (DF) 

         CD | Tânia Figueira (TF) 
 

TS | Abel Neves (AN) 
TS | Abílio Freitas (AF) 
TS | Lídia Lopes (LL) 
TS | Paula Dionísio (PD) 
TS | Sandra Macieira (SM) 
AT | Ana Coelho (AC) 
AT | Ana Grilo (AG) 
AT | Angelina Ramos (AR) 
AT | Arminda Fonseca (AF) 
AT | Gisela Faria (GF) 
AT | Graça Afonso (GA) 
AT | Isabel Fraga (IF) 
AT | João Sobral (JS) 
AT | Júlio Fernandes (JF) 
AT | Ofélia Silva (OS) 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSPOAG E A ATIVIDADE PLANEADA  

Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv01 Ind01
Elaborar informações/notas técnicas sobre 

procedimentos aquisitivos

N.º de notas técnicas de apoio 

aos GMG
10 43% + jan dez

DCPGP

(CD; 1 TS)
Gescor

Atv02 Ind02
Elaborar notas técnicas sobre a gestão de 

imóveis do MAM

N.º de notas técnicas de apoio 

aos GMG
3 14% + jan dez

DCPGP

(CD; 1 TS)
Gescor

Atv03 Ind03
Elaborar notas técnicas para os GMG - pedidos 

diversos

N.º de notas técnicas de apoio 

aos GMG
10 43% + jan dez

DPO

(4 TS; 1 TI)
Gescor

Atv04 Ind04

Elaborar / emitir parecer sobre alterações 

orçamentais requeridas pelos 

serviços/organismos do MAM

Tempo médio de resposta a 

solicitações dos serviços em 

matéria do orçamento (dias 

seguidos)

20 50% - jan dez
DPO

(3 TS)
Gescor

Atv05 Ind05
Gerir o processo de resposta a solicitações dos 

serviços do MAM no âmbito da UMC

Tempo médio de resposta a 

solicitações dos serviços em 

matéria de compras 

centralizadas/agregadas (dias 

seguidos)

15 50% - abr dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Gescor

OP03 Atv06 Ind06

Promover a modernização e a 

simplificação administrativa 

nos serviços do MAM 

Propor medidas tendentes à simplificação, 

harmonização de procedimentos

Nº de iniciativas de 

simplificação administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

simplificação 

administrativa

100% + jan dez TODOS Gescor

Atv07 Ind07

Elaborar informações e desenvolver os 

procedimentos relacionados com a gestão dos 

imóveis do MAM, no âmbito das competências 

da UGP

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos

(informações)

5

∑ anual do n.º de estudos 

e relatórios não 

periódicos

10% + jan dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 AT)
Gescor

Atv08 Ind08

Elaborar relatórios periódicos de 

acompanhamento das candidaturas ao FRCP 

em curso no MAM

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatórios)

4 10% + jan dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 AT)
Gescor

Atv09 Ind09

Elaborar relatórios periódicos de 

acompanhamento dos procedimentos e 

contratos em curso

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatórios)

4 10% + jan dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Gescor

Atv10 Ind10

Elaborar o Plano  Nacional de Compras 

Públicas (PNCP) e do Plano Anual de 

Necessidades de Veículos (PANV)

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(Estudos/Planos)

2 10% + jan dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Gescor

Atv11 Ind11

Elaborar relatórios de acompanhamento da 

execução do PO (4 – Acompanhamento do 

orçamento; 12 - Acompanhamento da receita e 

despesa mensal)

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatórios)

16 10% + jan dez
DPO

 (1 TS; 1 TI)
Gescor

Atv12 Ind12
Elaborar a proposta de Orçamento do MAM - 

PO

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(proposta OE)

1 5% + jun dez
DPO

 (4 TS; 1 TI)
Gescor

Produzir análises, relatórios e 

pareceres
OP04

∑ anual do n.º de estudos 

e relatórios periódicos

∑ anual do n.º de notas 

técnicas de apoio aos 

GMG

TM = 

Σ(PPjan*(30/PEjan)+…+(P

Pdez*(30/PEdez))/12, 

sendo PP=Processos 

Pendentes; PE=Processos 

Entrados

OP02

Desenvolver propostas de 

apoio à definição de políticas
OP01

Garantir uma resposta eficaz 

aos serviços e organismos do 

MAM 

Fonte de 

verificação
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv13 Ind13
Fixar o limite dos fundos disponíveis (FD) por 

serviço e monitorizar a sua aplicação

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(intervenções)

12 10% + jan dez
DPO

 (3 TS)
Gescor

Atv14 Ind14
Monitorizar e apresentar a Previsão Mensal de 

Execução (PME) de receita e despesa do PO

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatórios)

12 10% + jan dez
DPO

 (4 TS; 1 TI)
Gescor

Atv15 Ind15

Elaborar o contributo do MAM para o Quadro 

Plurianual de Programação Orçamental 2016-

2019

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatório)

1 5% + fev mar
DPO

 (2 TS; 1 TI)
Gescor

Atv16 Ind16
Elaborar o contributo do MAM para a Conta 

Geral do Estado (CGE) de 2014

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatório da CGE )

1 5% + jan dez
DPO

 (4 TS; 1 TI)
Gescor

Atv17 Ind17
Elaborar os Relatórios do P0 (anual 2014 e 

semestral 2015)

N.º de estudos e relatórios 

periódicos

(relatórios)

2 10% + jan dez
DPO

 (4 TS; 1 TI)
Gescor

Atv18 Ind18
Elaborar contributos para a publicação 

trimestral do GPP

N.º de estudos e relatórios 

periódicos
1 5% + jan dez DSPOAG Gescor

Atv19 Ind19
Assegurar a desmaterialização de processos na 

respetiva área de intervenção

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. afetos a 

processos / total de doc. 

criados)*100

50% + jan dez DSPOAG Gescor

Atv20 Ind20
Assegurar a desmaterialização de processos na 

respetiva área de intervenção

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de doc. assinados 

digitalmente / total de 

doc. criados)*100

50% + jan dez DSPOAG Gescor

Atv21 Ind21

Realizar a contratação da aquisição de bens e 

serviços, de forma centralizada ou agregada, 

de organismos do MAM, desde a agregação 

das necessidades até à adjudicação/assinatura 

dos contratos

Nº de processos aquisitivos, 

centralizados

(procedimentos concluídos)

4

∑ anual do n.º de 

processos aquisitivos, 

centralizados

50% + jan dez
DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Gescor

Atv22 Ind22
Monitorizar os objetivos/atividades da direção 

de serviços previstos no plano de atividades

Taxa de execução do plano de 

atividades
80%

tx = (nº 

objetivos/projetos 

cumpridos e superados / 

total de objetivos 

/projetos planeados)*100

50% + jan dez DSPOAG Gescor

OP07 Atv23 Ind23

Assegurar a coordenação de 

matérias potenciando o 

envolvimento dos parceiros 

Realizar workshops com os orgainsmos do 

MAM

Nº de reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os serviços 

do Ministério

(workshops)

1
∑ anual do n.º de reuniões 

realizadas
100% + jan dez

DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Gescor

Produzir análises, relatórios e 

pareceres

(continuação)

OP4
∑ anual do n.º de estudos 

e relatórios periódicos

Reforçar a desmaterialização 

de processos do GPP 
OP05

Melhorar a eficiência 

operacional dos serviços do 

GPP e MAM

Fonte de 

verificação
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Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculoMeta Peso

Po
la
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv24 Ind24

Efetuar os  regis tos  necess ários  ao 

desenvolvimento dos  PA's , 

nomeadamente: NPD, Fornecedor, 

Elemento PEP, Cabimento, Autorização da  

despesa, Compromisso e Nota  de 

encomenda; incluindo as  comunicações , 

internas  e externas , neces sárias  à  

respetiva  tramitação

N.º de cabi mentos  regis tados  

no Gerfip
3500

∑ anual  do n.º de 

ca bimentos
2% + jan dez

DCPGP

(3 AT)
Gerfip

Atv25 Ind25

Efetuar os  regis tos  necess ários  ao 

desenvolvimento dos  PA's , 

nomeadamente: NPD, Fornecedor, 

Elemento PEP, Cabimento, Autorização da  

despesa, Compromisso e Nota  de 

encomenda; incluindo as  comunicações , 

internas  e externas , neces sárias  à  

respetiva  tramitação

Tempo médio de resposta  às  

sol ici tações  (dias  seguidos)
18

TM = 

Σ(PPabr*(30/PEabr)+…+(

PPdez*(30/PEdez))/9, 

s endo PP=Processos  

Pendentes ; 

PE=Processos  Entrados

49% - abr dez
DCPGP

(CD; 2 TS; 3 AT)
Gescor

Atv26 Ind26

Manter atual i zada a  base de dados  de 

todos  os  contratos ; informar 

atempadamente todos  os  interessados  

das  ocorrências  que impl i quem a  tomada 

de decisão sobre o acompanhamento dos  

contratos  e efetuar as  devidas  

comunicações/publ ici tações  decorrentes  

da  legis lação em vigor

Tempo médio de publ icação 

na  Intranet dos  relatórios  

mensais  sobre os  contratos  

em curso (dias  seguidos)

10
TM = Σ(Dabr+…+Ddez)/9, 

s endo D=Dia  do mês
49% - abr dez

DCPGP

(1 TS)
Intranet

Atv27 Ind27

Desenvolver os  procedimentos  

necessários  à  apl icação do Princípio da  

Oneros idade

N.º de serviços/organismos  

envolvidos
20

∑ anual  do n.º 

s erviços/organismos  

envolvidos

50% + jan dez
DCPGP

(1 TS; 1 AT)
Gescor

Atv28 Ind28
Proceder à  anál i se e acompanhamento 

das  candidaturas  ao FRCP
N.º de candidaturas 6

∑ anual  do n.º de 

ca ndidaturas
50% + jan dez

DCPGP

(1 TS; 1 AT)
Gescor

Atv29 Ind29
Acompanhar a  execução de cerca  de 300 

contratos

Nº de contratos  definidos  na  

plataforma
300

∑ anual  do n.º de 

contratos
50% + jan dez

DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Saphety

Atv30 Ind30
Garanti r a  a  atua l i zação e  coerência  de 4 

catá logos  de bens  e servi ços

Nº de cata l ogos  definidos  na  

plataforma
4

∑ anual  do n.º de 

ca tá logos
50% + jan dez

DCPGP

(CD; 1 TS; 1 EI)
Saphety

Fonte de 

verificação

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculoMeta Peso

Po
la

ri
d

ad
e

Calendarização

Garanti r a  adjudicação dos  

procedimentos  aquis i tivos  

(PA) propostos , incluindo os  

respetivos  regis tos , 

comunicações  e 

publ ici tações , nos  termos  

da  lei

OP08

Garanti r o cumprimento do 

Programa de Gestão do 

Património Imobi l iário do 

Estado (PGPI)

Geri r o funcionamento da  

plataforma de compras  

públ icas  centra l i zadas  do 

MAM

OP09

OP10
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv31 Ind31

Geri r as  necess i dades  relacionadas  com o 

consumo de bens  de economato, com a  

uti l i zação de bens  móveis  (imobi l i zado) e  

com a  manutenção das  insta lações  da  

responsabi l idade do GPP

Média  do n.º de pedidos  de 

intervenção concluídos  

relacionados  com as  

insta lações  e/ou bens  

móveis  (exceto veículos ).

90%

M = 

Σ((PICabr/PISabr)*100)+

…+((PICdez/PISdez)*100)

)/9, sendo PIC=Pedidos  

de Intervenção 

Concluídos ; 

PIS=Pedidos  de 

Intervenção Sol ici tados

33% + a br dez
DFA

(CD; 2 TS; 3 AT)
OTRS

Atv32 Ind32

Geri r as  necess i dades  relacionadas  com o 

consumo de bens  de economato, com a  

uti l i zação de bens  móveis  (imobi l i zado) e  

com a  manutenção das  insta lações  da  

responsabi l idade do GPP

% de requis ições  de materia l  

de economato entregues , 

face ao tota l  de requis ições  

sol ici tadas

90%

M = 

Σ((REabr/RSabr)*100)+…

+((REdez/RSdez)*100))/

9, sendo 

RE=Requis i ções  

Entregues ; 

RS=Requis i ções  

Sol ici tadas

33% + a br dez

DFA

(CD; 1 TS; 

2 AT)

Gerfip

Atv33 Ind33

Manter atual i za do o cadastro do Parque 

de Veículos  do Estado (PVE) afeto ao GPP e  

desenvolver os  procedimentos  

necessários  à  sua  uti l i zação, conservação 

e manutenção

Prazo médio de elaboração 

de notas  informativas  

relativas  à  anál i se dos  

relatórios  trimestra is  da  

atividade do PVE da  ESPAP

14

Média  do n.º de dias  

seguidos , contados  a  

parti r do regis to de 

entrada no GPP dos  

relatórios  da  ESPAP

33% + ja n dez
DFA

(CD; 1 AT)
Gescor

Atv34 Ind34

Veri ficar a  conformidade lega l , rea l i zar os  

regis tos  necessá rios  e efetuar os  

respetivos  paga mentos  (GPP, GMG, GPIAM, 

EMEPC e EMPDRC)

N.º de faturas  recebidas  (ou 

documentos  equiva lentes)
2000

∑ anual  do n.º de 

faturas  recebidas
1% + ja n dez

DFA

(CD; 1 TS; 2 AT)
Gescor / 

Gerfip

Atv35 Ind35

Veri ficar a  conformidade lega l , rea l i zar os  

regis tos  necessá rios  e efetuar os  

respetivos  paga mentos  (GPP, GMG, GPIAM, 

EMEPC e EMPDRC)

Prazo médio de pagamento 

(dias  seguidos)
50

N.º dias  da  Data  de 

Vencimento (30 dias  

após  a  data  de entrada 

do documento no 

expediente do GPP) à  

Data  de Pa gamento

24% - a br dez
DFA

(CD; 1 TS; 2 AT)

Gerfip (Mapa 

Exibi r Modi f. 

Part. Forn)

Fonte de 

verificação

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ref. Objetivos Operacionais Atividades Indicadores Fórmula de cálculoMeta Peso

Po
la

ri
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de Calendarização

OP11

Racional i zar e oti mizar a  

gestão dos  recurs os  

materia is  a fetos  à  

atividade do GPP e GMG

Racional i zar e oti mizar a  

gestão dos  recurs os  

financeiros  afetos  à  

atividade do GPP, GMG, 

GPIAM, EMEPC e EMPDRC

OP12
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Recursos 

Humanos

Inicio Fim Divisão/RH

Atv36 Ind36

Geri r os  fundos  de maneio, da  tesouraria  

e das  contas  ba ncárias , incluindo a  

reconci l iação ba ncária   (GPP, GMG e 

GPIAM)

N.º de fundos  de maneio e de 

contas  bancárias
14

∑ anual  do n.º de 

fundos  de maneio e de 

contas  bancárias

1% + ja n dez
DFA

(CD; 1 TS) 
Gescor

Atv37 Ind37

Asegurar o processamento do pagamento 

dos  vencimentos  (GPP, GMG, GPIAM, EMEPC 

e EMPDRC)

N.º de processamentos 100
∑ anual  do n.º de 

processamentos
1% + ja n dez

DFA

(CD; 1 TS; 1 AT) 
Gerfip

Atv38 Ind38

Geri r a  execução dos  orçamentos  da  

responsabi l idade do GPP (GPP, GMG e 

GPIAM)

N.º de informações  

elaboradas  com propostas  de 

a l teração orçamenta l

250
∑ anual  do n.º de 

informações
1% + ja n dez

DFA

(CD; 3 TS; 1 AT)
Gescor

Atv39 Ind39

Geri r a  execução dos  orçamentos  de 2015 

da  responsabi l i dade do GPP (GPP, GMG e 

GPIAM)

Taxa de execução orçamenta l 90%

Média  das  taxas  de 

execução dos  

orçamentos : despesa  

efetiva  / dotação 

disponível

24% + ja n dez
DFA

(CD; 3 TS)
Gerfip

Atv40 Ind40

Garanti r os  procedimentos  necessários  à  

prestação de contas  dos  orçamentos  

executados  em 2014 (GPP, GMG, GPIAM, 

EMEPC e EMPDRC)

Nº de Contas  de Gerênci a  

entregues  no prazo lega l
9

∑ anual  do n.º de 

Contas  de Gerência
24% + ja n dez

DFA

(CD; 3 TS)
Arquivo

Atv41 Ind41

Garanti r os  procedimentos  necessários  à  

preparação dos  orçamentos  para  2016 

(GPP, GMG, GPIAM, EMEPC e ex-SGMAMAOT)

Nº de propostas  de 

orçamento apresentada s  no 

prazo definido pela  DGO

8

∑ anual  do n.º de 

propostas  de 

orçamento

24% + ja n dez
DFA

(CD; 1 TS)
SIGO

OP13 Atv42 Ind42

Incrementar qual i dade à  

informação de suporte à  

decisão

Monitorizar mensalmente, através  de um 

"Painel  de controlo", um conjunto de 

indicadores  críti cos  previamente 

definidos  para  a  ava l iação e evolução do 

desempenho da  atividade operacional  da  

DSPOAG 

Tempo médio 

disponibi l i zação do "Pai nel  

de controlo" com os  dados  do 

mês  anterior (dias  segui dos)

15

TM = Σ(n.º de dias  do 

PCabr)+…+(n.º de dias  

do PCdez)/10, sendo 

PC=Painel  de Controlo

100% - a br dez
DSPOAG

(DS; 3 CD)
Arquivo

Fonte de 

verificação
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Racional i zar e oti mizar a  

gestão dos  recurs os  

financeiros  afetos  à  

atividade do GPP, GMG, 

GPIAM, EMEPC e EMPDRC

(continuação)

OP12
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Projeto 01: Atualizar o cadastro de bens móveis afetos ao GPP 

Designação Calendarização Clientes 
UO 

responsáveis 

Atualizar o cadastro de bens móveis afetos ao GPP abr/2015 a fev/2016 GPP e GMG DFA 

 

Descrição sumária 

Efetuar o levantamento dos bens móveis existentes nas instalações a cargo do GPP (Praça do Comércio, Calçada da 
Ajuda, Calçada da Tapada e Tapada da Ajuda); validar a respetiva inscrição e localização no sistema informático de 
gestão do inventário (Gerfip); emitir listagem com os bens existentes em cada sala/local; e afixar cópia no respetivo 
local de acordo com formato predefinido. 

 

 

    

Objetivos específicos    

Disponibilizar em suporte informático e em tempo real os bens móveis afetos ao GPP e a respetiva localização e 
valorização 

 

Iniciativas a desenvolver  

Nº Iniciativas 

1 
Avaliação do SI, definição dos códigos e tipologias e enquadramento dos 
procedimentos necessários à execução das iniciativas seguintes. 

2 Levantamento, validação, registo e emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 01 

3 Levantamento, validação, registo e emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 02 

4 Levantamento, validação, registo e emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 03 

5 Levantamento, validação, registo e emissão/afixação da lista - GMG / PC 

6 
Levantamento, validação, registo e emissão/afixação da lista - GPP / Outras 
instalações 
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Resultados previstos 

 

Nº 
Iniciativa 

Resultados previstos UO Indicador de resultado 

1 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 31/05/2015 

2 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 31/07/2015 

3 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 30/09/2015 

4 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 31/10/2015 

5 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 31/12/2015 

6 Concluir a atualização dos bens móveis DFA 28/02/2016 

 

Recursos Humanos envolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

Designação Nº de Efetivos 

Dirigentes 1 

Técnicos superiores/ Assistentes técnicos 2 

Parceiros(as) e outros(as) interlocutores(as) 0 

m
_

4

m
_

5

m
_

6

m
_

7

m
_

8

m
_

9

m
_

1
0

m
_

1
1

m
_

1
2

m
_

1
3

m
_

1
4

1

Avaliação do SI, definição dos códigos e 

tipologias e enquadramento dos 

procedimentos necessários à execução das 0% 25% 50% 75% 100%

2
Levantamento, validação, registo e 

emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 01
0% 25% 50% 75% 100%

3
Levantamento, validação, registo e  

emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 02
0% 25% 50% 75% 100%

4
Levantamento, validação, registo e  

emissão/afixação da lista - GPP / PC / Piso 03
0% 25% 50% 75% 100%

5
Levantamento, validação, registo e  

emissão/afixação da lista - GMG / PC
0% 25% 50% 75% 100%

6

Levantamento, validação, registo e  

emissão/afixação da lista - GPP / Outras 

instalações 0% 25% 50% 75% 100%

Cronograma Monitorização

                                                                                                    tempo

iniciativas

Grau de concretização das iniciativas/etapas
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Projeto 02: Implementar o módulo de Requisições Internas de material de economato 
no GPP 

Designação Calendarização Clientes 
UO 

responsáveis 

Implementar o módulo de Requisições Internas de 
material de economato no GPP 

jan/jun GPP DFA 

 

Descrição sumária 

Atualizar as existências de bens de economato, consumíveis de impressão e outros bens com gestão de existências por 
parte da DFA em Gerfip; definir os circuitos e criar os acessos necessários para que as requisições possam ser 
efetuadas diretamente no Gerfip; e implementar a solução. 

 

 

    

Objetivos específicos    

Desmaterializar os processos de requisição de bens de economato e de consumíveis de impressão; e permitir o 
controlo das existências em armazém em tempo real. 

 

Iniciativas a desenvolver  

Nº Iniciativas 

1 
Validar as contagens dos bens existentes nos armazéns da Rua Padre António 
Vieira e Praça do Comércio 

2 Registar as existências no módulo de gestão do Gerfip 

3 Definir os circuitos e respetivos acessos em Gerfip para as requisições internas 

4 Implementar projeto piloto 

5 Implementar solução global 
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Resultados previstos 

 

Recursos Humanos envolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº 
Iniciativa 

Resultados previstos UO Indicador de resultado 

1 Listagem das existências em armazém DFA Listagem em Excel 

2 
Listagem das existências em armazém no 
Gerfip 

DFA Listagem em Gerfip 

3 Circuitos de requisição/autorização DFA 
Fluxograma e definição dos 
acessos 

4 
Avaliar funcionamento da solução para 
eventuais ajustamentos 

DFA 31/05/2015 

5 
Total desmaterialização e controlo em tempo 
real 

DFA 30/06/2015 

Designação Nº de Efetivos 

Dirigentes 1 

Técnicos superiores/ Assistentes técnicos 2 

Parceiros(as) e outros(as) interlocutores(as) 0 

m
_

1

m
_

2

m
_

3

m
_

4

m
_

5

m
_

6

1

Validar as contagens dos bens existentes 

nos armazéns da Rua Padre António Vieira e 

Praça do Comércio 0% 25% 50% 75% 100%

2
Registar as existências no módulo de gestão 

do Gerfip
0% 25% 50% 75% 100%

3
Definir os circuitos e respetivos acessos em 

Gerfip para as requisições internas
0% 25% 50% 75% 100%

4 Implementar projeto piloto

0% 25% 50% 75% 100%

5 Implementar solução global

0% 25% 50% 75% 100%

Cronograma Monitorização

                                                        tempo

iniciativas

Grau de concretização das iniciativas/etapas
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS (DSPP) 

Atribuições da DSPP 

Portaria n.º 179-A/2014 

a) Assegurar a coordenação e a preparação, em colaboração com organismos do MAM e de outros 
ministérios, dos contributos para as Grandes Opções do Plano; 

b) Apoiar a definição das orientações estratégicas, das políticas de intervenção estrutural comunitárias e 
nacionais, nomeadamente no domínio do desenvolvimento rural, bem como coordenar a sua conceção 
e programação a nível nacional; 

c) Assegurar a articulação, com as entidades competentes do MAM e de outros ministérios, entre as 
políticas de desenvolvimento rural e outras políticas de intervenção estrutural, nomeadamente no 
âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento; 

d) Desenvolver estudos de diagnóstico, avaliação e prospetiva no domínio da agricultura e 
desenvolvimento rural; 

e) Promover, coordenar e participar no acompanhamento e avaliação dos programas, intervenções 
estruturais e medidas de política para a agricultura e o desenvolvimento rural; 

f) Propor e acompanhar as medidas de aplicação dos regimes comunitários de apoio direto aos 
agricultores; 

g) Propor e acompanhar as medidas de promoção de um desenvolvimento sustentável, nomeadamente 
no quadro dos instrumentos de política agrícola e do desenvolvimento rural; 

h) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias nas suas áreas de competência. 

 

Equipa DSPP (RH) 

 
Direção de Serviços de Programação e Políticas (DSPP) 

DS | Hugo Costa Ferreira (HCF) 

AT | Ana Cardoso (AC) 
 

Divisão dos Regimes de Pagamentos Diretos aos Agricultores 
(DRPDA) 

CD | Sónia Calção (SC) 
 

TS | Ana Isabel Antunes (AA) 
TS | Lara Coelho Marques (LM) 
TS | Paulo Santos Pinto (PP) 

 
 

Divisão de Prospetiva e Planeamento Estratégico (DPPE) 

CD |Manuel Granchinho (MG) 

TS | Edite Azenha (EA) 
TS | José Alexandre Rodrigues (JAR) 
TS | Manuel Loureiro (ML) 
TS | Susana Jorge (SJ) 

 

Divisão de Programação e Desenvolvimento Rural (DPDR) 

CD | Susana Barradas (SB) 
 

TS | Ana Rita Moura (ARM) 
TS | Carlos Capela (CC) 
TS | Clara Lopes (CL) 
TS | Daniela Sousa (DS) 
TS | Helena Sequeira (HS) 
TS | João Paulo Marques (JPM) 
TS | Luz Correia (LC) 
TS | Rosário Meirelles (RM) 

 
 
 

 

Nota: Recursos Humanos existentes à data de aprovação do Plano de Atividades 
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA DSPPP E A ATIVIDADE PLANEADA 

 

  

Inicio Fim

Atv1 Ind1

Acompanhar e participar no processo de regulamentação comunitária incluindo 

diretrizes da Comissão Europeia nas matérias relativas aos pagamentos diretos, 

condicionalidade, aconselhamento agrícola e desenvolvimento rural

 Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
8 20% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio electrónico

Atv2 Ind2
Elaborar o contributo para a definição do modelo de acompanhamento do 

desenvolvimento rural para o período de programação 2014-2020

 Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
1 10% + jan mar

DPPE

(1 CD; 4 TS)

DPDR

(1 CD; 8 TS)

Correio electrónico

Atv3 Ind3
Elaborar contributos para efeitos da implementação nacional das medidas do 

PDR 2020

 Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
11 30% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

Atv4 Ind4

Propor e acompanhar a implementação nacional do novo regime de pagamento 

base, greening, jovens agricultores, regime da pequena agricultura, novos 

regimes de apoio associado, condicionalidade e aconselhamento agrícola

 Nº de propostas de apoio à 

definição de políticas
6 20% + jan dez

DRPDA

(1 CD; 3 TS)
Correio electrónico

Atv5 Ind5
Acompanhar as  matérias  de s impl i fi cação da  PAC a  nível  da Comis são 

Europeia e do Conselho

N.º de notas  s íntese das  

reuniões
5 5% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio 

electrónico

Atv6 Ind6

Acompanhar medidas  de pol i ti ca relacionadas  com a  ges tão dos  

recurs os  naturais  e  com as  a l terações  cl imáticas  bem como medidas  de 

promoção do des envolvimento s us tentável  com impacto nas  

explorações  agrícolas  e nos  terri tórios  rura is

N.º de notas  s íntese das  

reuniões
4 10% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio 

electrónico

Atv7 Ind7
Promover, coordenar e participar no acompanhamento da  execução e 

aval iação dos  programas de des envolvimento rural

N.º de notas  s íntese das  

reuniões
3 5% + jan dez

DPPE

(1 CD; 4 TS)

DPDR

(1 CD; 8 TS)

Correio 

electrónico

OP2 Atv8 Ind8

Elaborar contributos para a participação 

do MAM em intervenções públicas e 

audiências setoriais

Elaborar notas téncnicas de apoio 

Nº de notas técnicas de apoio 

aos Gabinetes dos membros 

do Governo

80

∑ anual do n.º de 

notas técnicas de 

apoio aos 

Gabinetes  dos 

membros do 

Governo

100% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

OP1

∑ anua l  do n.º 

de notas  de 

s íntes e das  

reuniões

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS

Ref. Meta

Definir e acompanhar instrumentos de 

política que permitam a adequada 

implementação da estratégia para a 

Agricultura e Desenvolvimento Rural

∑ anual do n.º de 

propostas de 

apoio à definição 

de políticas

Objetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e

Calendarização
Fonte de 

verificação

Recursos 

Humanos
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Inicio Fim

Atv9 Ind9

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

7

∑ anual do n.º de 

grupos de 

trabalho/organiza

ções

20% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio electrónico

Atv10 Ind10
N.º de notas  s íntese das  

reuniões
14

∑ anua l  do n.º 

de notas  de 

s íntes e das  

reuniões

15% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio 

electrónico

Atv11 Ind11

Assegurar a articulação interna no âmbito do planeamento estratégico dos 

instrumentos de política de responsabilidade direta do Ministério incluindo 

monitorização, avaliação e reporte do Acordo Parceria Portugal 2020

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

2 10% + jan dez
DPPE

(1 CD; 4 TS)
Correio electrónico

Atv12 Ind12

Assegurar a representação do GPP na articulação com outros ministérios na 

definição e acompanhamento de instrumentos de política de responsabilidade 

direta ou indireta do MAM e no âmbito da articulação entre os Fundos 

Estruturais e de Investimento Europeus

Nº de grupos de 

trabalho/organizações onde é 

assegurada a representação 

do Ministério

4 15% + jan dez
DPPE

(1 CD; 4 TS)
Correio electrónico

Atv13 Ind13

Participar em reuniões  e grupos  de traba lho das  insti tuições  

comunitárias  em matérias  relacionadas  com a PAC, desenvolvimento 

rura l  e pol íti cas  de des envolvimento.

N.º de notas  s íntese das  

reuniões
42 20% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio 

electrónico

Atv14 Ind14

Participar em reuniões  e grupos  de traba lho de organismos 

internaciona is  em matérias  relacionadas  com pol íti cas  de 

des envolvimento

N.º de notas  s íntese das  

reuniões
8 20% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio 

electrónico

OP5 Atv15 Ind16

Promover  medidas de modernização e 

simplificação administrativa nos serviços 

do MAM

Apresentar uma medida de modernização administrativa 
Nº de iniciativas de 

simplificação administrativa
1

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

simplificação 

administrativa

100% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

OP6 Atv16 Ind17
Divulgar informação atualizada relativa 

a instrumentos de politica
Elaborar estudos, orientações técnicas e perguntas frequentes

Nº de estudos e relatórios não 

periódicos
6

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios não 

periódicos

100% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

OP4

Garantir uma eficaz articulação e 

coordenação na definição das políticas 

de desenvolvimento a nível inter e intra 

ministerial

OP3

Garanti r a  interlocução com as  

instâncias  comunitárias  e 

internacionais

∑ anual do n.º de 

grupos de 

trabalho/organiza

ções

∑ anua l  do n.º 

de notas  de 

s íntes e das  

reuniões

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS

Ref.

Participar na Comissão Alterações Climáticas, SNIERPA, Grupo Plano Nacional 

de Ação para a Eficiência Energética, Plano Nacional Uso Eficiente da Água, 

Comissão Interministerial para a Biodiversidade, Comissão Interministerial para 

os Assuntos do Mar, Conselho Técnico da Entidade Coordenadora do 

Cumprimento dos Critérios de Sustentabilidade dos Biocombustíveis e dos 

Biolíquidos

MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e

Calendarização
Fonte de 

verificação

Recursos 

Humanos
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Inicio Fim

Atv17 Ind18 Elaborar relatórios trimestrais no âmbito da PARCA
Nº de estudos e relatórios 

periódicos
4 25% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)
Correio electrónico

Atv18 Ind19  Elaborar o relatório anual de envolvente económica
Nº de estudos e relatórios 

periódicos
1 20% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)
Correio electrónico

Atv19 Ind20 Elaborar os Apoios à Agricultura
Nº de estudos e relatórios 

periódicos
1 25% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)
Correio electrónico

Atv20 Ind21
Participar na elaboração de conteúdos para publicação na revista periódica do 

GPP

Nº de estudos e relatórios 

periódicos
8 30% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

Atv21 Ind22

% de documentos afetos a 

processos face ao nº de 

documentos criados (ofícios e 

informações)

40%

tx = (nº de doc. 

afetos a processos 

/ total de doc. 

criados)*100

50% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Gescor

Atv22 Ind23

 % de documentos assinados 

digitalmente face ao nº de 

documentos criados 

(informações)

40%

tx = (nº de 

documentos 

assinados 

digitalmente / 

total de doc. 

criados)*100

50% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Gescor

Atv23 Ind24
Taxa de execução do plano de 

atividades
80%

Média global das 

TR por UO
75% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

Atv24 Ind25

Nº de reuniões  de 

di rigentes  intercalares  de 

monotorização

2

∑ anual  do n.º 

de reuniões  

consul tivas  

25% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio 

electrónico

OP7

Divulgar informação atualizada e de 

forma periódica relativa à envolvente 

socio económica sectorial e instrumentos 

de política 

Assegurar a gestão e controlo dos 

objetivos/atividades do GPP previstos no 

plano de atividades

OP9

∑ anual do n.º de 

estudos e 

relatórios 

periódicos

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS

Ref.

Monitorizar os objetivos/atividades do GPP previstos no plano de atividades 

OP8

Promover a simplificação e eficiência de 

processos na área de intervenção da 

direção de serviços

Assegurar a desmaterialização de processos da área de intervenção da direção 

de serviços

MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e

Calendarização
Fonte de 

verificação

Recursos 

Humanos
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Inicio Fim

OP10 Atv25 Ind26
Assegurar o apoio técnico à Direção no 

âmbito das Comissões Consultivas

Assegurar o apoio técnico à Direção no âmbito das Comissões Consultivas da 

Condicionalidade e dos Regimes de Pagamentos Diretos
 N.º de reuniões consultivas 2

∑ anual do n.º de 

reuniões 

consultivas 

100% + jan dez
DRPDA

(1 CD; 3 TS)
Correio electrónico

Atv26 Ind27 Participar em seminários e workshops em representação do GPP

Nº de iniciativas de 

comunicação com os clientes e 

público em geral

12

∑ anual do n.º de 

iniciativas de 

comunicação com 

os clientes e 

público em geral

25% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

Atv27 Ind28

Elaborar conteúdos  para  efei tos  de divulgação no s i tio do GPP relativo 

aos  regimes  de pagamentos  di retos , condiciona l idade, 

acons elhamento agrícola  e des envolvimento rural

Nº de documentos  com 

conteúdos a  disponibi l i zar 

no s i tio da  Internet do GPP

20

∑ anual  do n.º 

de documentos  

com conteúdos  

par a Internet

40% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio 

electrónico

Atv28 Ind29
Elaborar contributos  para efei tos  de esclarecimento às  Organizações  

representativas  do setor
Nº de documentos 8

∑ anual  do n.º 

de documentos
35% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DRPDA

(1 CD; 3 TS)

Correio 

electrónico

OP12 Atv29 Ind30

Garantir uma eficaz articulação e 

coordenação na definição das políticas 

de desenvolvimento a nível inter e intra 

ministerial

Preparar e acompanhar reuniões de coordenação incluindo CCN FEADER
Nº de reuniões de 

coordenação
4

∑ anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/sess

ões de 

sensibilização 

com os serviços 

do Ministério

100% + jan dez

DPDR

(1 CD; 8 TS)

DPPE

(1 CD; 4 TS)

Correio electrónico

Divulgar informação atualizada relativa 

aos instrumentos de política
OP11

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS

Ref. MetaObjetivos Operacionais Atividades Indicadores
Fórmula de 

cálculo P
e

so

P
o

la
ri

d
a

d
e

Calendarização
Fonte de 

verificação

Recursos 

Humanos
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ANEXOS 
Matrizes de relação entre os objetivos do QUAR e os 

objetivos operacionais das Unidades Orgânicas  
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSAERI  

 

   Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR  

Ind01

Ind02

Ind03

Ind04

Ind05

Ind06

Ind07

Ind08

Atv05 Ind09

Atv06 Ind10

OP02 Atv07 Ind11

Atv08 Ind12

Atv09 Ind13

OP04 Atv10 Ind14

OP05 Atv11 Ind15

OP06 Atv12 Ind16

OP07 Atv13 Ind17

Ind18

Ind19

Ind20

Ind21

Ind22

Ind23

OP11 Atv17 Ind24

OE2 OP3 Ind9 OP12 Atv18 Ind25

Ind11 OP13 Atv19 Ind26

OP14 Atv20 Ind27

OP15 Atv21 Ind28

OP16 Atv22 Ind29

Ind13 OP17 Atv23 Ind30

Ind14 OP18 Atv24 Ind31

Ind32

Ind33

OP8 Ind21 OP20 Atv26 Ind34

OE1

OE2 e OE3
OP6 Ind18 Atv25

Ind3
OP09 Atv15

Atv02

Atv03

Atv04

OP19

OP10 Atv16

OP08 Atv14

OP1OE1

Ref.

DSAERI

Ind2

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores

OP01

OP4
Ind12

OP5

OP03

Atv01

Ind1
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSRHDO 

 

 

 

OE1 OP1 Ind02 OP01 Atv01 Ind01

Atv02 Ind02

Atv03 Ind03

Atv04 Ind04

Ind05

Ind06

Ind11 Atv06 Ind07

Atv07 Ind08

Atv08 Ind09

Atv09 Ind10

Ind13 Ind11

Ind14 Ind12

Atv11 Ind13

Atv12 Ind14

OP7 Ind20 OP07 Atv13 Ind15

Ind16

Ind17

Atv15 Ind18

Ind22 OP09 Atv16 Ind19

Ind23 Ind20

Ind24 Ind21

Ind04 OP02

OE1 OP4 OP04

Ind12

OP03

OE2

OP3 Ind09

OP5 OP05

OP9 OP10

Atv05

Atv14

Atv17

DSRHDO

Atv10

OP6 Ind18 OP06

OP8

Ind21 OP08

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OP2

OE2

OE3
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Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR 

  

Ind22

Ind23

Ind24

Ind25

Ind26

Ind27

Ind28

Ind29

Ind30

Ind31

Atv21 Ind32

Atv22 Ind33

Atv23 Ind34

Atv24 Ind35

Ind36

Ind37

Ind38

Ind39

Ind40

Ind41

Ind42

OP13 Atv28 Ind43

DSRHDOQUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

Atv25

OP12 Atv27

OP11

Atv18

Atv19

OP11

Atv20

OP11

Atv26
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSC 

 

Atv01 Ind01

Atv02 Ind02

Atv03 Ind03

Atv04 Ind04

Atv05 Ind05

Atv06 Ind06

Atv07 Ind07

Atv08 Ind08

Atv09 Ind09

Atv10 Ind10

Ind3 Atv11 Ind11

Ind1 Atv12 Ind12

Ind3 Atv13 Ind13

Ind2 OP04 Atv14 Ind14

Atv15 Ind15

Atv16 Ind16

Atv17 Ind17

Atv18 Ind18

Atv19 Ind19

Atv20 Ind20

Atv21 Ind21

OE2 OP3 Ind9 OP06 Atv22 Ind22

OP07 Atv23 Ind23

OP08 Atv24 Ind24

OP09 Atv25 Ind25

OP10 Atv26 Ind26

Ind11 Atv27 Ind27

Atv28 Ind28

Atv29 Ind29

Atv30 Ind30

Ind11 OP12 Atv31 Ind31

Ind12 Atv32 Ind32

Ind12 OP13 Atv33 Ind33

Ind13 Ind34

Ind14 Ind35

OP6 Ind18 OP15 Atv35 Ind36

Ind19 OP16 Atv36 Ind37

Ind20 OP17 Atv37 Ind38

OP8 Ind21 OP18 Atv38 Ind39

OE2 e OE3

OP5 OP14 Atv34

OP7

OP03

Ind3 OP05

OP1

Ind1

OE1 OP4

Ind11

OP11
Ind12

Indicadores Ref.

OP01

DSC

OE1

OP02

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSCI 

 

  

OE1 OP1 Ind3 OP01 Atv01 Ind01

Atv02 Ind02

Atv03 Ind03

Ind04

Ind05

Ind06

Ind07

Atv06 Ind08

Ind10 Atv07 Ind09

Ind10

Ind11

Ind12 Atv09 Ind12

Ind13 Ind13

Ind14 Ind14

Atv11 Ind15

Atv12 Ind16

Atv13 Ind17

Atv14 Ind18

Atv15 Ind19

Atv16 Ind20

Atv17 Ind21

Atv18 Ind22

Atv19 Ind23

Atv20 Ind24

Atv21 Ind25

Atv22 Ind26

Atv23 Ind27

Atv24 Ind28

Atv25 Ind29

Atv26 Ind30

Atv27 Ind31

Atv28 Ind32

Atv29 Ind33

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OP03

Atv04

Atv05

OE1 OP4
Ind11

OP04
Atv08

OE2

OP2 OP02

OP3

DSCI

OP6

OP5 OP05 Atv10

Ind9

OE2 e OE3

OP06Ind18
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Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR 

  

Ind34

Ind35

Ind36

Ind37

Atv32 Ind38

Atv33 Ind39

Atv34 Ind40

Ind41

Ind42

Atv36 Ind43

Atv37 Ind44

Atv38 Ind45

Atv39 Ind46

Atv40 Ind47

Atv41 Ind48

Atv42 Ind49

Atv43 Ind50

Atv44 Ind51

Atv45 Ind52

Atv46 Ind53

Atv47 Ind54

Atv48 Ind55

Atv49 Ind56

Atv50 Ind58

Atv51 Ind59

Atv52 Ind60

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

Atv35

OP8 OP08

DSCI

OP6

Atv30

Atv31

OE2 e OE3

OP06

OP07

Ind21

OP7 Ind20

Ind18
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSE

 

OE1 OP1 Ind2 OP01 Atv01 Ind01

Atv02 Ind02

Atv03 Ind03

Atv04 Ind04

Atv05 Ind05

Atv06 Ind06

Atv07 Ind07

Atv08 Ind08

Atv09 Ind09

Atv10 Ind10

Atv11 Ind11

Atv12 Ind12

Atv13 Ind13

Atv14 Ind14

Atv15 Ind15

Atv16 Ind16

Atv17 Ind17

Atv18 Ind18

Atv19 Ind19

Atv20 Ind20

Atv21 Ind21

Atv22 Ind22

Atv23 Ind23

Atv24 Ind24

Atv25 Ind25

Atv26 Ind26

Atv27 Ind27

Atv28 Ind28

Atv29 Ind29

Ind30

Ind31

Ind32

Ind33

Ind34

Ind35

Atv33 Ind36

Atv34 Ind37

OP13 Atv35 Ind38

OP14 Atv36 Ind39

Ind11OP4OE1

Ind3OP1OE1

OE2 OP3 Ind9

OP2OE2 Ind8

OP12

OP09

OP10

OP11

Atv30

Atv31

Atv32

OP08

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OP02

OP03

OP04

OP05

OP06

OP07

DSE

Ind3OP1OE1
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Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR  

OE1 OP4 Ind12 OP15 Atv37 Ind40

Atv38 Ind41

Atv39 Ind42

Ind43

Ind44

Ind45

Atv41 Ind46

Ind47

Ind48

Atv43 Ind49

Atv44 Ind50

Atv45 Ind51

Atv46 Ind52

Ind53

Ind54

Atv48 Ind55

Atv49 Ind56

Atv50 Ind57

Atv51 Ind58

Atv52 Ind59

Atv53 Ind60

Atv54 Ind61

Atv55 Ind62

Ind13 OP18 Atv56 Ind63

Ind14 OP19 Atv57 Ind64

OP6 Ind18 OP20 Atv58 Ind65

Atv59 Ind66

Atv60 Ind67

Ind68

Ind69

OP23 Atv62 Ind70

Ind71

Ind72

OP25 Atv64 Ind73

Ind74

Ind75

Ind76

Ind77

Ind21OP8

OE2 e OE3

Ind12OP4OE1

OP5

Ind20OP7

Ind12OP4OE1 OP16

Atv40

Atv42

OP17

Atv47

OP27 Atv66

OP21

OP22 Atv61

OP24 Atv63

OP26 Atv65

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

DSE
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSJC 

 

Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR 

  

Ind1 Atv01 Ind01

Ind2 Atv02 Ind02

Ind3 Atv03 Ind03

Ind04

Ind05

Ind2 Atv05 Ind06

Ind3 Atv06 Ind07

OP03 Atv07 Ind08

OP04 Atv08 Ind09

OP3 Ind9 OP05 Atv09 Ind10

Ind11 OP06 Atv10 Ind11

Ind11 Atv11 Ind12

Ind12 Atv12 Ind13

Atv13 Ind14

Atv14 Ind15

Ind13 Ind16

Ind17

Ind18

Ind15 Ind19

Ind16 Ind20

Ind21

Ind22

OP8 Ind21 OP11 Atv17 Ind23

OP2 Ind7

OE1 OP4

OE2 e OE3

OP5 OP09 Atv15
Ind14

OP6 Ind18 OP10 Atv16

OP07

Ind12 OP08

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OE1 OP1

OP01

Ind1

OP02

DSJC

Atv04

OE2
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Atv01 Ind01

Atv02 Ind02

Atv03 Ind03

Ind5 Atv04 Ind04

Ind6 Atv05 Ind05

OP3 Ind9 OP03 Atv06 Ind06

Ind11 Atv07 Ind07

Atv08 Ind08

Atv09 Ind09

Atv10 Ind10

Atv11 Ind11

Atv12 Ind12

Atv13 Ind13

Atv14 Ind14

Atv15 Ind15

Atv16 Ind16

Atv17 Ind17

Atv18 Ind18

Ind13 Atv19 Ind19

Ind14 Atv20 Ind20

Ind17 Atv21 Ind21

Ind18 Atv22 Ind22

OP8 Ind21 OP07 Atv23 Ind23

Atv24 Ind24

Atv25 Ind25

Atv26 Ind26

Atv27 Ind27

Atv28 Ind28

Atv29 Ind29

Atv30 Ind30

Atv31 Ind31

Atv32 Ind32

Atv33 Ind33

Atv34 Ind34

Atv35 Ind35

Atv36 Ind36

Atv37 Ind37

Atv38 Ind38

Atv39 Ind39

Atv40 Ind40

Atv41 Ind41

OP13 Atv42 Ind42

OE1 OP1 Ind2 OP01

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OP02

OE1 OP4 OP04
Ind12

OP12

OP11

DSPOAG

OP09

OP10

OE2 e OE3

OP5 OP05

OP6 OP06

OP08

OE2
OP2

MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSPOAG 

 
Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR  
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MATRIZ DE RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DO QUAR E OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DSPP 

 
 
    Nota: Os objetivos, atividades e indicadores sobre fundo cinzento não concorrem para QUAR 
 

Atv1 Ind1

Atv2 Ind2

Atv3 Ind3

Atv4 Ind4

Atv5 Ind5

Atv6 Ind6

Atv7 Ind7

Ind02 OP2 Atv8 Ind8

Atv9 Ind9

Atv10 Ind10

Atv11 Ind11

Atv12 Ind12

Atv13 Ind13

Atv14 Ind14

OE2 OP3 Ind09 OP5 Atv15 Ind16

Ind11 OP6 Atv16 Ind17

Atv17 Ind18

Atv18 Ind19

Atv19 Ind20

Atv20 Ind21

Ind13 Atv21 Ind22

Ind14 Atv22 Ind23

Atv23 Ind24

Atv24 Ind25

Ind19 OP10 Atv25 Ind26

Atv26 Ind27

Atv27 Ind28

Atv28 Ind29

OP8 Ind21 OP12 Atv29 Ind30

OP4

QUAR

Objetivos 

Estratégicos

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Ref.

OE1 OP1

Ind01 OP1

OP7
Ind20 OP11

DSPP

OE1 OP4
Ind12 OP7

OE2 e OE3

OP5 OP8

OP6 Ind18 OP9

Ind03

OP3
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