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1 | NOTA INTRODUTÓRIA

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

resultados da execução final dos objetivos/atividades, inscritos no PA_2020 segundo uma

estrutura de macroprocessos/competências organizacionais de responsabilidade partilhada, que

garante a integração efetiva entre a atividade operacional e a missão institucional.

Através da plataforma informática GESQUAR todas as unidades orgânicas (UO) reportaram os

resultados alcançados na sua atividade planeada. Para além desta informação, foi também

aferida a atividade realizada para além da planeada no PA_2020, resultante de iniciativas e

resposta a solicitações não previstas, que deram origem a resultados acima do planeado. Toda a

restante informação foi solicitada às UO competentes ou recolhida de relatórios produzidos pelo

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

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

PA_2020 e no QUAR_2020, de acordo com as opções estratégicas, com impacte na avaliação

final do desempenho do serviço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) é um serviço central da

administração direta do Estado, encontrando-se sujeito ao Subsistema de Avaliação do Desempenho

dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) previsto na Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro,

na sua redação atual. Nesse sentido, a avaliação de desempenho de cada serviço assenta num

quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) anualmente aprovado.

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º183/96, de 27 de setembro, em conjugação com o

disposto no artigo 15.º da referida Lei n.º66-B/2007, torna-se imprescindível que os serviços

apresentem a sua autoavaliação, através da qual registam os resultados alcançados e os eventuais

desvios em face do planeado no QUAR, integrando o Relatório de Atividades anual.

Ora, o presente relatório de atividades inclui assim o relatório de autoavaliação, nos termos legais

acima mencionados, respeitante ao ano de 2020, encontrando-se estruturado com respeito pelas

orientações técnicas, em vigor, divulgadas na reunião do Conselho Coordenador da Avaliação de

Serviços (CCAS) - Avaliação dos Serviços: Linhas de Orientação Gerais (GT CCAS) 10.03.2010 -,

constituindo o documento de avaliação do GPP que conclui o ciclo de gestão em causa, no âmbito

do SIADAP 1.

O grau de realização alcançado no QUAR de 2020 e no Plano de Atividades de 2020 permite a

avaliação da capacidade de resposta tanto ao nível das suas áreas de negócio, bem como das áreas

de suporte, evidenciando o efetivo cumprimento da sua missão, que se traduz no apoio à definição

das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas do Ministério da Agricultura e do

Ministério Mar e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a respetiva

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 naqueles Ministérios.

2 | METODOLOGIA

Importa registar que o ano 2020 foi um ano atípico para todas as organizações / serviços do

Estado, ao qual o GPP também não ficou alheio, por motivo da situação pandémica vivida

mundialmente derivada ao COVID-19, o que acabou por promover a adoção de novas

metodologias de trabalho, nomeadamente o regime do teletrabalho, o que não originou

impedimento, pese embora com esforço acrescido, a levar a seu termo os objetivos

estratégicos fixados para o serviço, conforme se descreve no presente relatório.

https://www.gpp.pt/images/GPP/Orientacoes_tecnicas/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf
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3 | GPP EM NÚMEROS - 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

183%

Execução global 
do QUAR_2020

133%

Execução global 
do PA_2020

85%
Taxa de 

utilização de RH

92%
Execução do 

orçamento corrigido

€

Conteúdos temáticos produzidos 

(GlobalAgriMar; PARCA; Desperdício 
Alimentar; PAC_pós_2020; 

Orientações Técnicas) 

323         

Edições da revista Cultivar divulgadas3

Participações asseguradas em  
reuniões no âmbito do processo de 

decisão política comunitário, 
Incluindo a PAC_pós_2020

88

Estudos, pareceres, relatórios
e notas de análise técnica 

sobre os sectores e de propostas
de políticas públicas de apoio ao setor

383         

Iniciativas/eventos
públicos com 

participação institucional

34         

Notas / pareceres no âmbito da 
internacionalização

11         

Reuniões de coordenação e 
documentos de orientação a 

efetuar no âmbito da preparação
da presidência de PT da EU

20

Reuniões/painéis 
consultivas com 

parceiros/associações
/empresas do sector

42         

Pareceres jurídicos elaborados191         

SATISFAÇÃO 
EXTERNA

· Grau médio de satisfação   
dos Gabinetes com os 
serviços prestados pelo 

GPP = 3
· Grau médio de satisfação 
com o desempenho global

do GPP  = 4

SATISFAÇÃO 
INTERNA

· Grau médio de 
satisfação com a 

comunicação interna

COVID-19 = 4
· Grau médio de 

satisfação com o 
regime de

teletrabalho = 4

Prazo Médio de Pagamentos 
a Fornecedores (PMP)

2 
dias

€

Conteúdos regulares
produzidos (+FLASH; 

Intervenções Públicas; 
SIMA)

78         

Serviços MA e MM que 
participam nas ações de

formação promovidas pelo GPP

95%         

CENÁRIOS INTEGRADOS 
com o impacte de possíveis 

decisões de políticas

12        



NATUREZA

Quem somos

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

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

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

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

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

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

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

 Coordenação, acompanhamento e avaliação da aplicação das políticas setoriais;

 Representação do MA e MM no âmbito comunitário e internacional;

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

ministérios.

MISSÃO

O que fazemos

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

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

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

e serviços integrados no MAM.

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

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

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

↘ Apoiar a ação do Ministério nas áreas tuteladas, promovendo

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

↘ Coordenar a atividade do Ministério de âmbito

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

↘ Assegurar a coordenação e a preparação, em

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

↘ Coordenar o sistema de planeamento do Ministério, no

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

↘ Assegurar a coordenação da produção de informação

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

↘ Exercer as funções de entidade coordenadora do

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

↘ Contribuir para a definição das regras da Política Agrícola

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

↘ Apoiar a coordenação da produção legislativa nas

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

↘ Apoiar a gestão dos processos de pré-contencioso e

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

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

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

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

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

↘ Promover a aplicação das medidas de política de organização

e de recursos humanos definidas para a Administração Pública,
coordenando e apoiando os serviços e organismos do Ministério
na respetiva implementação

↘ Emitir pareceres e dar orientações aos serviços em

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

↘ Assegurar a coordenação e a preparação, em colaboração

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

↘ Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e

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

↘ Acompanhar a aplicação dos subsistemas de avaliação

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

↘ Assegurar as atividades do Ministério no âmbito da

comunicação e das relações públicas

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

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

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

profissional, a inovação, as tecnologias de informação e comunicação, bem como a
modernização administrativa e a política de qualidade, no âmbito do Ministério, sem
prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros serviços, e assegurar a articulação
com os organismos com competências interministeriais nestas áreas
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4.2 | ESTRUTURA ORGÂNICA ( Despacho nº1102/2020, DR nº 17, Série II, 24.janeiro.2020 )
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4.3 | MACRO PROCESSOS| Competências Organizacionais (aprovada em 30.novembro.2016)

Refª Designação

MP_01 Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

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

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

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

MP_05 Comunicar as principais políticas sectoriais

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

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

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

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

MP_10 Acompanhar as medidas de política da organização da produção

MP_11 Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER

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

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

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

MP_15 Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas

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

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

MP_18 Representar o MA e o MM em juízo

MP_19 Elaborar estudos e pareceres jurídicos

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

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

MP_22 Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM

MP_23 Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM

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

MP_25 Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM 

MP_26 Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM 

MP_27 Promover Formação Profissional para o MA e MM 

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

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

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

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

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

MP_33 Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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PRODUTOS

 Propostas legislativas

 Notas técnicas de apoio à 
decisão política

 Orientações técnicas 

 Pareceres

 Relatórios

 Análises

 Publicações

 Informação (institucional, 
estatística, georreferenciada, …)

SERVIÇOS

 Representação institucional 
(nacional e internacional)

 Apoio jurídico

 Apoio técnico 

 Apoio administrativo

 Apoio informático

 Apoio logístico

4.4 | PRINCIPAIS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E PARTES INTERESSADAS

PA
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

SA
D

A
S

√ Gabinetes dos membros do Governo do MA e MM

√ Serviços/organismos MA e MM

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

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

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

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

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

√ Serviços das Administrações Regionais

√ Associações

√ Organizações representativas do setor agroalimentar 

√ Ensino superior agrícola

√ Organizações de produtores

√ Comissão Europeia 

√ Eurostat - Autoridade Estatística da União Europeia

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

“C
lie

n
te

s”
 

D
ir

et
o

s
“C

lie
n

te
s”

 In
d

ir
et

o
s

O
u

tr
o

s 
“C

lie
n

te
s”
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5 | AUTOAVALIAÇÃO

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

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

5.1 | ESTRATÉGIA - ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DO GPP EM 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Em sede de planeamento, os objetivos estratégicos plurianuais, determinados superiormente pelo GPP, resultaram do alinhamento das orientações emanadas pela Tutela com a estratégia apresentada no

do XXII Programa de Governo Constitucional, bem como com as Grandes Opções do Plano para 2020, com as competências de apoio às áreas de ação governativa da Agricultura e do Mar, bem como de

coordenação dos respetivos programas orçamentais, PO20 e PO21. A estas orientações acresceram as diretrizes decorrentes da aprovação da Lei nº 2/2020, de 31 de março, nomeadamente a

operacionalização do disposto no artigo nº 25 – “Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos”.

OE1

OE2

OE3

OE/OP OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

Aquelas orientações de nível político e setorial repercutiram-se na definição dos objetivos operacionais,

enquanto desdobramento dos objetivos estratégicos, cujo alinhamento se encontra plasmado na matriz de

alinhamento estratégico e operacional, inscrita no QUAR_2020 e apresentada na tabela nº 1.

Durante o ano, o alinhamento estratégico foi garantido pela operacionalização de um processo de

monitorização semestral dos objetivos e indicadores inscritos no QUAR e Plano de Atividades 2020 do

GPP, cujos resultados possibilitaram a tomada de decisão quanto à formalização de uma proposta de

revisão, por forma a dar resposta ao impacte da pandemia de COVID-19 e assim alcançar a realização plena

de desempenho, quanto a produtos e serviços prestados.

Tabela nº 1 – Matriz de alinhamento estratégico e operacional QUAR_2020

De seguida é apresentada a operacionalização da estratégia, começando pela proposta de revisão ao QUAR_2020 que deu origem à sua reformulação, relativamente aos objetivos operacionais e

indicadores de desempenho objeto de avaliação.



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

elaborada uma proposta de revisão ao QUAR_2020 do GPP (INF/1119/2020/DDO de 14.11.2020), aprovada pela Senhora Ministra da Agricultura em 25.02 2021.

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

PROPOSTA Nº 1 ]

“OP1|Ind01: Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas| Meta inicial= 4 |Tolerância inicial= 1 │ VC inicial= 28

Proposta: Propõe-se a alteração dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta= 8 | Tolerância proposta = 1│ VC proposto= 10 “.

PROPOSTA Nº 2 ]

“OP4|Ind10: N.º de procedimentos aquisitivos centralizados ou agregados concluídos | Meta inicial= 8 |Tolerância inicial= 2 │ VC inicial= 11

Proposta: Propõe-se a alteração dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta= 2 | Tolerância proposta = 1 │ VC proposto = 4”.

PROPOSTA Nº 3 ]

“OP6|Ind14: Nº de dias para entrada em produção do SGD Edocklink; M=01.04.2020; VC=01.03.2020” | Meta inicial: 01.04.2020 |Tolerância inicial: 15 dias│ VC inicial: 01.03.2020

Proposta: Propõe-se a eliminação do indicador 14 inicial e sua substituição para: Indicador 14 proposto: N.º de conteúdos audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da

implementação do SGD Edocklink | Meta proposta= 2 | Tolerância proposta = 0 │ VC proposto = 3”.

PROPOSTA Nº 4 ]

“OP8|Ind20: N.º de reuniões de coordenação /sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM| Meta inicial= 16 |Tolerância inicial= 3 │ VC inicial= 20

Proposta: Propõe-se a revisão dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta= 60 | Tolerância proposta = 5 │ VC proposto = 70;”
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2020 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

PROPOSTA Nº 5]

“OP9|Ind24: Prazo de apresentação da candidatura a certificação da NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal,| Meta inicial: 30.10.2020 |Tolerância

inicial: 15 dias │ VC: 30.09.2020

Proposta: Propõe-se a eliminação do indicador 24 inicial e sua substituição para: Indicador 24 proposto: N.º de ações de formação sobre o “Regime de Teletrabalho”, no âmbito do programa de conciliação 

da vida profissional, pessoal e familiar do GPP (NP 4552:2016 -Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal)| Meta proposta= 1 | Tolerância proposta=  0 │ VC  proposto=  2”.

As propostas de revisão foram acompanhadas das seguintes justificações:

Justificação das propostas de revisão nº 1:

“A proposta de alteração nº 1 evidenciada no ponto II, não se enquadra em factos supervenientes e não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no

seu texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (pág. 9, nº 7). Porém, considera-se que a alteração sugerida é importante, salvo melhor

opinião em contrário, de maneira a transmitir rigor na medição, uma vez que corrige o alinhamento das metas dos indicadores inscritos no Plano de Atividades 2020, com impacte no resultado daquele

indicador QUAR_2020.”

Justificação da proposta de revisão nº 2:

“A proposta de alteração nº2, de revisão do indicador QUAR “Ind10 – N.º de procedimentos aquisitivos centralizados ou agregados concluídos” enquadra-se em factos supervenientes e não previsíveis

conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego

Público (pág. 9, nº 7), de acordo com o transmitido pela UO envolvida. Devido à pandemia de COVID 19, foi adiada para 2021 a abertura de diversos procedimentos centralizados, como por exemplo os

procedimentos para aquisição de papel de fotocópia, produtos de higiene e limpeza e economato. “
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2020 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Justificação da proposta de revisão nº 3:

“A proposta de alteração nº3, de revisão do indicador QUAR “Ind14 - Nº de dias para entrada em produção do SGD Edoclink; M=01.04.2020; VC=01.03.2020” enquadra-se em factos supervenientes e não

previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do

Emprego Público (pág. 9, nº 7). A situação excecional da maioria dos trabalhadores passar a desempenhar funções em regime de teletrabalho, de modo a mitigar o contágio de COVID 19, coincidiu com o

contexto temporal definido naquele indicador, o que levou a alterar o foco para o reforço da capacitação dos trabalhadores na utilização do futuro sistema de gestão documental.”

Justificação da proposta de revisão nº 4:

“A proposta de alteração nº4, de revisão do indicador QUAR “Ind20 – Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM” enquadra-se em factos supervenientes e

não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do

Emprego Público (pág. 9, nº 7). Este Gabinete teve de se adaptar à mudança de paradigma no contexto de pandemia de COVID 19, e não podendo prestar apoio técnico à atividade dos Serviços do MA e MM,

no formato de reuniões e sessões presenciais, continuou a exercer esta sua competência, através do canal não presencial, onde se inclui o apoio prestado por correio eletrónico e videoconferência.”

Justificação da proposta de revisão nº 5:

“A proposta de alteração nº5, de revisão do indicador QUAR “In24 – Prazo de apresentação da candidatura a certificação da NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional,

familiar e Pessoal, M= 30.10.2020; VC=30.09.2020” enquadra-se em factos supervenientes e não previsíveis conforme plasmado na alínea d) do artigo 8.º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, no seu

texto atual, reforçado pelo Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (pág. 9, nº 7). O confinamento provocado pela doença COVID-19 e a aplicação dos diferentes

Estados de Emergência que vivemos desde Março provocaram a necessidade de readaptação a um novo contexto organizacional a diferentes níveis e que exigiu de todos, trabalhadores e dirigentes, um

enorme esforço acrescido na condução das diferentes atividades. Todo o processo de planeamento realizado no último trimestre de 2019 teve, assim, de se reorganizar e readaptar, de uma maneira

ambidextra, para que as competências organizacionais não deixassem de ser cumpridas com eficácia e a eficiência possível, mas também com a capacidade de inovação de novas formas de trabalho à

distância.“

Face ao exposto, todos os pontos seguintes deste capítulo (Autoavaliação), baseiam-se na versão revista do QUAR_2020 (2ª versão), conforme Anexo 1.
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5.3 | OPERACIONALIZAÇÃO | Objetivos QUAR_2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

imagens: Pixabay

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

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

Desenvolver análises,  

metodologias e cenários de apoio 

à  decisão  política no  quadro

da preparação  do período  de 

programação 2021_2027 

OE3

OE2

OE1

EF
IC

IC
Á

C
IA

OP1

OP2

OP3

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

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais
(PO20 e PO21) e de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso

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

1 Lei nº 2/2020, de 31 de março

EF
IC

IÊ
N

C
IA

OP4

OP5

OP6

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

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

Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual

Q
U

A
LI

D
A

D
E

OP7

OP9

OP8

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional
com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020¹)

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

OP10 Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores
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5.4 | OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2020
EF

IC
Á

C
IA

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

Ind1 Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas

Ind2 Prazo para elaboração de proposta de logica de intervenção/estratégia do PEPAC  M=31.07.2020; VC=30.06.2020

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

Ind3 Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas de políticas públicas de apoio ao setor

Ind4 Nº de instrumentos de monitorização e avaliação

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

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

OP3 Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21) e de RH do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso

Ind7 N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO20 e PO21 

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

Ind9 Prazo médio de pagamento a Fornecedores (PMP)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

OP4 Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de ação governativa da Agricultura e do Mar

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

Ind11 N.º de pareceres jurídicos elaborados

OP5 Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Ind12 Nº de procedimentos documentados e aprovados, a publicar no "Manual de Gestão" - INTRANET

Ind13 Nº de relatórios de monitorização no âmbito da redução com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018)

OP6 Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 

Ind14 N.º de conteúdos audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da implementação do SGD Edocklink

EF
IC

IÊ
N

C
IA
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5.4 | OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2020 (continuação)
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Q
U

A
LI

D
A

D
E

OP7 Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Ind15 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

Ind16 Nº de edições da revista Cultivar divulgadas

Ind17 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgriMar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)

Ind18 Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)

OP8 Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Ind19 Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM (M=30.03.2020; VC=15.03.2020)

Ind20 Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM

Ind21 Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Ind22 Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector

Ind23 Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação  a efetuar no âmbito da preparação da presidência de PT da UE 

OP9
Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 
LOE 2020)

Ind24 N.º de ações de formação sobre o “Regime de Teletrabalho”, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP  (NP 4552:2016 -
Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal)

Ind25 Prazo de concretização dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019 (M=15.12.2020; VC=15.11.2020)

OP10 Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores

Ind26 Grau de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5)

Ind27 Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)

1 Lei nº 2/2020, de 31 de março
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020

No âmbito do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, durante o ciclo de gestão de 2020 foi operacionalizada a monitorização do desempenho deste Gabinete e no

final do ano, a sua avaliação foi apurada em função de uma medição quantitativa e qualitativa do grau de concretização alcançado pelos diferentes objetivos/atividades e projectos, aferidos através de

indicadores de desempenho, inscritos no QUAR e no Plano de Atividades do ciclo de gestão em apreço.

Face aos resultados alcançados no final do ano, pelos dez objetivos operacionais e

correspondentes aos vinte e sete indicadores de desempenho, o GPP apurou um grau de

concretização global quantitativo do QUAR_2020 correspondente a uma Taxa de Realização (TR)

de 183,06%, verificando-se um desvio global positivo de +83,06% face à concretização plena (TR =

100%), conforme gráfico nº2.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

168%

151%

194%

0% 100%

OE_1

OE_2

OE_3

Gráfico nº1 – TR | objetivos estratégicos inscritos no QUAR_2020

Meta 2020 Grau de concretização

83,06%

0% 100%

Taxa de Execução Global do
QUAR_2020

Gráfico nº 2 - Execução global quantitativa| QUAR_2020

Iniciando a análise aos três objetivos estratégicos de caracter plurianual constantes no QUAR_2020,

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

concordante com a matriz de alinhamento entre os dois níveis de objetivos, integrada naquele

instrumento de gestão (Anexo 1). A estratégia planeada para 2020 foi superada, conforme

resultados de desempenho apresentados no gráfico nº1.

183%

Execução global 
do QUAR_2020
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Quanto à avaliação pelos cidadãos constante na alínea c) do referido articulado legal, o GPP não

formalizou a inscrição de um objetivo em QUAR, pois não tem atividade no âmbito do atendimento ao

público, ainda assim, inscreveu um objetivo relativo à avaliação pelos Gabinetes Membros do Governo

e outros parceiros “OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros

parceiros/utilizadores”, o qual alcançou plenamente a meta planeada (TR=100%).

Quanto à realização operacional, constata-se que o GPP concretizou com sucesso os dez objetivos

operacionais (OP) a que se propôs, com a superação da sua maioria. Os objetivos considerados

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

atual, foram os objetivos OP1, OP2, OP4, OP6 e OP9, identificados pelo acrónimo “OP_R”, os quais

superaram as metas planeada, alcançando as taxas de realização evidenciadas no gráfico nº3.

Com uma taxa de realização acima do valor crítico/“patamar de excelência” proposto pelo CCAS -

Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, cerca de 70% dos objetivos operacionais

atingiram um grau de concretização ≥125%, nomeadamente o OP1_R, OP2_R, OP4_R, OP_5,

OP6_R, OP8 e OP9_R.

Relativamente ao maior desvio positivo ocorrido no “OP8: Assegurar a coordenação de matérias

potenciando o envolvimento dos parceiros”, que evidenciou uma taxa de realização largamente

acima do “patamar de excelência” definido pelo CCAS, (TR=324%), verifica-se que a mesma é

resultado da superação de 80% dos indicadores de desempenho associados. Esta e as restantes

superações encontram-se pois justificadas na análise dos resultados do indicadores.

Quanto ao cumprimento do disposto da alínea a), do nº1, do art.º 25 da LOE_2020 e no âmbito

do parâmetro Qualidade, com um peso de 65%, destaca-se a superação do objetivo “OP9:

Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional

com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020)”, (TR=173%).

No cumprimento da alínea b) daquele articulado legal e no âmbito do parâmetro Eficiência, com

um peso de 65%, destaca-se a superação do objetivo “OP6: Assegurar a implementação do novo

sistema de gestão documental e processual “, (TR=225%).
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Gráfico nº 3 – TR | objetivos operacionais inscritos no QUAR_2020
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020 (continuação)

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

sete indicadores de desempenho, inscritos no QUAR_2020. As taxas de realização dos diferentes

indicadores são demonstradas no gráfico n.º4.

Constata-se que dezoito indicadores superaram as correspondentes metas planeadas e destes,

dezassete (Ind1, Ind2, Ind3, Ind5, Ind6, Ind7, Ind9 Ind11, Ind12, Ind13, Ind14, Ind17, Ind20, Ind22,

Ind23, Ind24 e Ind25) atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar de excelência

proposto pelo CCAS - Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, o que representa 63% de

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

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

indicador Ind15 não foi atingido.

De acordo com os resultados atingidos pelos vinte e sete indicadores de desempenho, é possível

observar o grau de superação relativo aos dezassete indicadores com desvios positivos, bem como o

único desvio negativo (barra a tracejado), face às metas definidas, com representação no gráfico n.º5.

Relativamente ao pequeno desvio negativo de -21%, do indicador “Ind15 Nº de iniciativas/eventos

públicos com participação institucional”, a justificação prende-se naturalmente com os efeitos da

pandemia de COVID-19 que originou uma redução dos eventos públicos.

No que diz respeito ao elevado desvio positivo de 840%, do indicador “Ind20 Nº de reuniões de

coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM”, entendeu-se que, face à

impossibilidade presencial de realizar reuniões e sessões de esclarecimento, deveriam ser

contabilizados os esclarecimentos realizados por canal não presencial. Apesar do GPP ter revisto em

alta a meta deste indicador, o seu resultado final foi inflacionado pelos esclarecimentos prestados por

correio eletrónico.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020 (continuação) 

Quanto ao cumprimento do disposto da alínea a), do nº1, do art.º 25 da LOE_2020 e no âmbito do objetivo “OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida

profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020)”, destaca-se a superação dos indicadores “Ind.24 N.º de ações de formação sobre o “Regime de Teletrabalho”,

no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP (NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal)” (TR=175%) e “Ind.25 Prazo

de concretização dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019 M=15.12.2020; VC=15.11.2020”, (TR=170%).

No cumprimento da alínea b) daquele articulado legal e no âmbito do objetivo “OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual“, destaca-se a superação do indicador

“Ind.14 N.º de conteúdos audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da implementação do SGD Edoclink”, (TR=225%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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Gráfico n.º 5 - Desvios| Indicadores de desempenho QUAR_2020

Quanto ao resultado final das dimensões/parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade), o mesmo

correspondeu às taxas de realização evidenciadas no gráfico n.º6. Após aplicação da ponderação/peso definida em cada

uma daquelas dimensões/parâmetros, de acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua

redação atual, o resultado final quantitativo foi de 183,06%, conforme anterior gráfico n.º2.

Os desvios verificados ao nível de indicadores, objetivos, parâmetros de avaliação e resultado final quantitativo do

QUAR_2020, resultaram dos efeitos causados pela pandemia de COVID-19 e encontram-se justificados no ponto

7.2|ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA/RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO, bem como evidenciados por objetivo

operacional/indicador de desempenho de cada unidade orgânica, no Anexo 2 – Execução do Plano de Atividades 2020 do

GPP.

135,11%

205,47%
181,64%

Eficácia Eficiência Qualidade

Gráfico nº 6 – TR | Dimensões/parâmetros de avaliação do QUAR_2020
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020  (continuação)

Tabela nº 2 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP1 do QUAR_2020

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho

EFICÁCIA | Peso: 30%

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

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind1. Nº de CENARIOS INTEGRADOS com 

o impacte de possíveis decisões de 

políticas

8 1 10 50% DSPP; DSE 12 150% Superou

Ind2. Prazo para elaboração de proposta 

de logica de intervenção/estratégia do 

PEPAC  M=31.07.2020; VC=30.06.2020

211 15 180 50% DSPP; DSE 159 142% Superou

Taxa de Realização do OP1 146%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

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

Ind1 -- 7 -- -- 5 -- -- -- 12

Ind2 -- √ -- -- √ -- -- -- 159d

OP2. Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas PESO: 45%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind3. Nº de estudos, pareceres, relatórios 

e notas de análise técnica sobre os 

sectores e de propostas de políticas 

públicas de apoio ao setor

220 10 288 25%

DSPP; DSE; 

DSC; DSJC

DSAERI

383 160% Superou

Ind4. Nº de instrumentos de 

monitorização e avaliação
19 5 30 25% DSPP; DSE 18 100% Atingiu

Ind5. N.º de participações asseguradas em 

reuniões no âmbito do processo de 

decisão política comunitário, incluindo a 

PAC_pós_2020

61 5 83 25%

DSPP; 

DSC; 

DSAERI

88 131% Superou

Ind6. N.º de notas/pareceres no âmbito 

da internacionalização
5 2 9 25% DSAERI 11 140% Superou

Taxa de Realização do OP2 133%

Tabela nº 3 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP2 do QUAR_2020

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

Ind3 123 18 16 -- 44 182 -- -- 383

Ind4 -- 9 -- -- 9 -- -- -- 18

Ind5 12 2 -- -- 44 30 -- -- 88

Ind6 -- -- -- -- -- 11 -- -- 11
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020  (continuação)

Tabela nº 4 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP3 do QUAR_2020

OP3. Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de RH

do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso                                                                        PESO: 20%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind7. N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO20 e PO21 
20 2 24 35% DSPOAG 24 125% Superou

Ind8. N.º de reportes trimestrais 

elaborados sobre indicadores de RH do 

MA e MM, remetidos para publicação na 

página eletrónica do GPP

3 1 5 30% DSRHDO 4 100% Atingiu

Ind9 Prazo Médio de Pagamentos a 

Fornecedores (PMP)
30 15 10 35% DSPOAG 2 135% Superou

Taxa de Realização do OP3 121%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

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

Ind7 -- -- -- -- -- -- 24 -- 24

Ind8 -- -- -- 4 -- -- -- -- 4

Ind9 -- -- -- -- -- -- 2 -- 2

OP4. Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de ação governativa da Agricultura e do Mar      PESO: 25%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind10. Nº de processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

(procedimentos concluídos)

2 1 4 50% DSPOAG 3 100% Atingiu

Ind11. N.º de pareceres jurídicos 

elaborados
80 10 100 50% DSJC 191 239% Superou

Taxa de Realização do OP4 169%

Tabela nº 5 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP4 do QUAR_2020

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

Ind10 -- -- -- -- -- -- 3 -- 3

Ind11 -- -- 191 -- -- -- -- -- 191

EFICIÊNCIA | Peso: 45%

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020  (continuação)

Tabela nº 6 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP5 do QUAR_2020

OP5. Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP                                                              PESO: 15%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind12. Nº de procedimentos 

documentados e aprovados, a publicar no 

"Manual de Gestão" - INTRANET

3 1 5 50%
DSRHDO;

DSPOAG
7 150% Superou

Ind13. Nº de relatórios de monitorização 

no âmbito da redução com o consumo de 

papel de impressão (RCM N.º 141/2018, 

de 26.10.2018)

2 0 3 50% DSCI 3 125% Superou

Taxa de Realização do OP5 138%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

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

Ind12 -- -- -- 3 -- -- 4 -- 7

Ind13 -- -- -- -- -- -- -- 3 3

OP6. Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual                                             PESO: 25%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind14. N.º de conteúdos audiovisuais 

produzidos de apoio aos utilizadores do 

GPP no âmbito da implementação do SGD 

Edoclink

2 0 3 100% DSCI 7 225% Superou

Taxa de Realização do OP6 225%

Tabela nº 7 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP6 do QUAR_2020

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

Ind14 -- -- -- -- -- -- -- 7 7

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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QUALIDADE | Peso: 35%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

OP7. Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros                                                    PESO: 10%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind15. Nº de iniciativas/eventos públicos 

com participação institucional
48 5 60 25%

DSPP; DSE; 

DSC; DSCI

DSAERI

34 79%
Não 

Atingiu

Ind16 Nº de edições da revista Cultivar 

divulgadas 
3 0 4 25% DSCI 3 100% Atingiu

Ind17. Nº de conteúdos temáticos 

produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; 

Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; 

Orientações Técnicas)

191 20 250 25%

DSPP; DSE; 

DSC; 

DSAERI; 

DSRHDO

323 156% Superou

Ind18. Nº de conteúdos regulares 

produzidos (+FLASH; Intervenções 

Públicas; SIMA)

68 10 90 25%
DSE; DSCI;

DSAERI
78 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP7 109%

Tabela nº 8 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP7 do QUAR_2020

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

Ind15 12 2 -- -- 6 4 -- 10 34

Ind16 -- -- -- -- -- -- -- 3 3

Ind17 10 214 -- 51 14 34 -- -- 88

Ind18 -- 52 -- -- -- 14 -- 12 78

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020  (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

OP8. Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros                                            PESO: 15%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind19. Prazo de reporte à DGTF  no 

âmbito do programa das avaliações dos 

imóveis dependentes do MA e MM 

M=30.03.2020; VC=15.03.2020

88 0 73 20% DSPOAG 88 100% Atingiu

Ind20. Nº de reuniões de coordenação/ 

sessões de esclarecimento com os 

serviços do MA e MM

60 5 70 20%

DSE; DSCI;

DSRHDO;

DSPOAG

396 940% Superou

Ind21. Percentagem de serviços MA e 

MM que participam nas ações de 

formação promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 25% DSRHDO 95% 119% Superou

Ind22. Nº de reuniões/painéis consultivas 

com parceiros/associações/empresas do 

sector

16 2 20 20%

DSC; 

DSPP;

DSAERI

42 263% Superou

Ind23. Nº de reuniões de coordenação e 

documentos de orientação  a efetuar no 

âmbito da preparação da presidência de 

PT da UE 

8 2 11 20% DSAERI 20 200%
Superou

Taxa de Realização do OP8 324%

Tabela nº 9 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP8 do QUAR_2020

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

Ind19 -- -- -- -- -- -- 88 -- 88

Ind20 -- 1 -- 5 -- -- 381 9 396

Ind21 -- -- -- 95% -- -- -- -- 95%

Ind22 19 -- -- -- 9 14 -- -- 42

Ind23 -- -- -- -- -- 20 -- -- 20

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2020  (continuação)

Tabela nº 10 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP9 do QUAR_2020

OP9. Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e 

familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020)                                                      PESO: 65%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind24. N.º de ações de formação sobre o 

“Regime de Teletrabalho”, no âmbito do 

programa de conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar do GPP

(NP 4552:2016 - Sistema de gestão da 

conciliação entre a vida profissional, 

familiar e Pessoal)

1 0 2 50% Todas 4 175% Superou

Ind25. Prazo de concretização dos 

serviços de Segurança e Saúde no 

Trabalho no GPP – RCM28/2019

M=15.12.2020; VC=15.11.2020

350 15 320 00%
DSRHDO; 

DSPOAG
266 170% Superou

Taxa de Realização do OP9 173%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

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

Ind24 √ √ √ √ √ √ √ √ 4

Ind25 -- -- -- √ -- -- √ -- 266

OP10. Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores                           PESO: 10%

Indicadores
Meta 

2020
Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação

Ind26. Grau de satisfação médio global 

dos GMG (escala de 1 a 5)
3,5 0,5 5,0 50% Todas 3,48 100% Atingiu

Ind27. Grau de satisfação dos utilizadores 

(escala de 1 a 5)
3,5 0,5 5,0 50% Todas 3,88 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP10 100%

Tabela nº 11– Esforço de cada UO para os indicadores do OP10 do QUAR_2020

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

Ind26 √ √ √ √ √ √ √ √ 3,48

Ind27 √ √ √ √ √ √ √ √ 3,88

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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Como resultado do processo de monitorização semestral de execução do PA_2020 do GPP e em

conformidade com a alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação

atual e o Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, foi

elaborada e aprovada pelas Tutelas, a revisão de alguns indicadores deste instrumento de gestão

aprovada pela Senhora Ministra da Agricultura em 25.02.2021.

A execução global da segunda versão do plano de atividades do GPP, foi obtida de acordo com a

metodologia definida em sede de planeamento, operacionalizada pelo apuramento do grau de

concretização de cerca de 94 objetivos operacionais. O detalhe do grau de realização dos objetivos e

indicadores definidos pelas UO do GPP, encontra-se plasmado no Anexo 2, com a clara indicação dos

indicadores submetidos a revisão, respetivos resultados e justificação de desvios.

No final do ciclo de gestão, a concretização do PA_2020 revelou um grau de concretização global

médio de 133,16%, onde 64% dos objetivos foram superados, 30% atingidos e 6% não atingidos,

conforme gráfico nº6 e os resultados do PA_2020 por Unidade Orgânica (UO) apresentam-se no gráfico

nº7.

6 | EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES 2020

Gráfico nº6  – Concretização global de objetivos| PA_2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Gráfico nº7 – Concretização de objetivos por UO
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7 | SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

A título de enquadramento, esta secção tem início com o destaque de algumas das atividades preconizadas pelo GPP durante o ciclo de gestão em apreço, a que se segue uma síntese da atividade realizada não

prevista. A execução global da atividade desenvolvida pelo GPP no cumprimento da sua missão e objetivos estratégicos, associada aos objetivos previstos no PA_2020, traçados de acordo com a estrutura de

macroprocessos do GPP e a sua contribuição para alcançar as metas propostas para os objetivos do QUAR_2020, encontra-se detalhada no Anexo 2.

GPP divulga edição digital do livro "A Memória e os Tempos (1918-2018)”| 17 janeiro

O livro “A Memória e os Tempos (1918-2018)” editado pelo GPP no âmbito das comemorações do

Centenário do Ministério da Agricultura, e de autoria do Eng.º José Augusto Santos Varela, foi

disponibilizado pelo GPP em formato digital;

“Info Day Portugal” | 20 fevereiro

Sessão de esclarecimento, promovida nas instalações do GPP, sobre a “Evolução do regime de

promoção ao longo do tempo. Reflecção sobre necessidades, experiências e expetativas.”;

Edição da CULTIVAR N.º 18 | 27 fevereiro

O tema "Energia na agricultura“ complementa a abordagem desenvolvida em outras edições da

publicação, nomeadamente quanto aos vários fatores de produção da agricultura (solo, água, trabalho)

e atualiza o quadro descrito para as alterações climáticas, em particular, com as acentuadas mudanças

que se têm vindo a verificar nos acordos multilaterais e políticas públicas sobre os objetivos de transição

energética;

Sessão de debate on-line da CULTIVAR N.º 19| 3 julho

A relação entre a agricultura e o quadro macroeconómico em que se desenvolve constitui o tema da

edição n.º 19 - “Macroeconomia e agricultura”. Como contributo para a reflexão sobre o tema, o GPP

promoveu o respetivo debate em sessão transmitida on-line, numa mesa redonda moderada por

Arlindo Cunha, da Universidade Católica, com a participação de João Duque do ISEG, Ricardo Pinheiro

Alves do Ministério da Economia e Bruno Dimas do GPP;

Webinar: Estratégias “Green Deal”, “Farm to Fork” e Biodiversidade 2030 na PAC e Estratégia

Portuguesa na PAC | 11 setembro

No âmbito da Agroglobal virtual, o GPP organizou uma sessão on-line que contou com a participação dos

representantes da Comissão Europeia (DGAGRI e DGENV) e dos Ministérios da Agricultura de Espanha e

de Portugal;

Dia Internacional da Consciencialização sobre as Perdas e o Desperdício Alimentares| 29 setembro

No ano em que esta data é celebrada pela primeira vez, a Comissão Nacional de Combate ao

Desperdício Alimentar (CNCDA) coordenada pelo GPP, desenvolveu um conjunto de iniciativas, de que

se destaca a realização da 10ª Reunião Plenária da Comissão, que contou com a presença da Ministra da

Agricultura. Durante a sessão transmitida on-line, efetuou-se o lançamento do selo distintivo da CNCDA,

destinado a todas as entidades públicas e privadas que desenvolvam iniciativas que visem prevenir,

evitar ou medir o desperdício alimentar;

Sessão de debate on-line da CULTIVAR N.º 20 | 11 novembro

A cadeia de abastecimento e valor dos produtos agroalimentares é muito extensa e envolve muitos

intervenientes de dimensão diversa. Contudo, nas situações de crise, questiona-se nomeadamente, qual

a “fronteira” que nos fornece uma maior “segurança”, para que as nossas economias possam assegurar

o abastecimento alimentar. Como contributo para a reflexão sobre o tema "Abastecimento alimentar -

que fronteiras?", o GPP promoveu uma sessão de debate transmitida em webstreaming, onde o painel

foi moderado por Alexandra Prado Coelho, jornalista do Público, com a participação de Abílio Dias

Fernandes, Carlos Guimarães Pinto, Alfredo Cunhas Sendim e Carlos Neves.

7.1 | DESTAQUES DA ATIVIDADE DO GPP EM 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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7.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, verificou-se o desenvolvimento da seguinte atividade não prevista:

 Participação na reativação do Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços (GT CCAS), deliberada a 16 de março de 2020 pelo Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços

(CCAS), no âmbito da Rede Interministerial para a Modernização Administrativa (RIMA), que tem por missão operacionalizar tecnicamente as atividades que suportam o CCAS, bem como assegurar as

atividades relativas à coordenação da implementação dos instrumentos de gestão e avaliação dos serviços em cada ciclo avaliativo.

Neste sentido, os objetivos de reativação do GT CCAS, em termos de agilidade de resposta aos desafios de capacidade de articulação e intervenção coordenada, num quadro de crescente

transversalidade, integração e interdependência das políticas públicas, traduzem-se em quinze linhas de ação, às quais correspondem uma equipa de projeto e uma entidade gestora, determinadas em

função da riqueza das suas experiências ao propósito específico da ação, onde a participação do GPP foi definida da seguinte forma:

Linha de ação Descrição Entidade Gestora Equipa Projeto

L2 - Casa Comum, 

Orientação Comum 

Revisitar e atualizar o conjunto de orientações técnicas já existentes, como a matriz de excelência, bem como desenvolver uma nova

geração de orientações que permita acomodar os desafios emergentes da gestão pública, em particular no que respeita à modernização

administrativa, acompanhamento de entidades homogéneas, ou ainda à necessária articulação entre a coordenação do desempenho e a

coordenação dos programas orçamentais.

GPP
GPEARI; SGPCM e 

DGAEP

L12 – e-Cooperativa

de gestão

Atualizar e relançar o sítio de internet do CCAS, enquanto ferramenta facilitadora do funcionamento integrados do GT CCAS e referencial

orientador para as entidades públicas em matéria de estratégia, planeamento e avaliação, com particular destaque para o Subsistema de

Avaliação do Desempenho dos Serviços (SIADAP 1).

GPP
DGPJ; SGPCM e 

DGAEP

No âmbito daquelas duas linhas de ação, a dinâmica de trabalhos implicou quer a realização de reuniões de trabalho internas, quer a participação em sete reuniões da L2 e três reuniões da L12. Para além

daquelas reuniões, o GPP foi ainda convidado a participar numa reunião da linha de ação “L4 - Entre Pares”, bem como participou na reunião denominada de “L1 – Operacionalizar o funcionamento da

rede”, onde são partilhados os pontos de situação das diversas linhas de ação, que são parte integrante do relatório trimestral que o GT CCAS deverá dar cumprimento e remeter à Tutela.
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7.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Programação e Políticas, nomeadamente dos objetivos atribuídos à Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural, há ainda a considerar em

2019 e 2020 um conjunto de atividades conexas realizadas e não previstas no Plano.

Neste particular há a referir a colaboração para apoio técnico da Direção às reuniões do Grupo de Coordenação Interministerial coordenado pela Sr. Ministra da Agricultura, e que conta com a participação

de vários ministérios com relação ao Planeamento do PEPAC: Ministério da Economia e Transição Digital; Planeamento; Coesão Territorial; Ambiente e Ação Climática; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

e da AGIF, designadamente em termos de elaboração de notas de apoio e apresentações no âmbito do PEPAC. Neste particular foram realizadas duas reuniões , 31 de janeiro de 2020 (ordem politica) e 19

de Junho de 2020 (pontos focais técnicos).

Há ainda a referir no âmbito da articulação institucional do PEPAC o apoio da Divisão no que refere à organização das reuniões do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum

(PAC). O Conselho é constituído por um Painel de Peritos e por uma Comissão de Representantes. Participam ainda nas reuniões do Conselho os membros dos governos regionais dos Açores e da Madeira

com competência nas áreas da agricultura, das florestas e do desenvolvimento rural. Em 2020 foram realizadas reuniões com Peritos a 23 de junho e com a Comissão de Representantes a 25 de Junho.

Ainda no âmbito da articulação institucional destaca-se o apoio à Direção para efeitos de articulação institucional com os serviços de Help-Desk da Comissão Europeia no âmbito do PEPAC.

Em dezembro de 2020 foi ainda solicitada a colaboração da Divisão para o desenvolvimento da aplicação da plataforma de monitorização da Agenda de Inovação Terra Futura 2030 no portal da Presidência

do Conselho de Ministros.

 No âmbito das competências da Direção de Serviços Jurídicos e Contencioso verificou-se o desenvolvimento de atividade não prevista, nomeadamente:

 Análise e parecer sobre os seguintes diplomas de iniciativa de outras entidades:

a) Projeto de DL de criação do Provedor do Animal;

b) Projeto de DL 559/XXII/2020 – Regime Jurídico dos Resíduos;

c) Projeto de lei orgânica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.;

d) Projeto de DL que aprova o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas

e) Projeto de DL que aprova a orgânica da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros;
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7.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

f) Projeto DL que aprova um regime especial de expropriação e de constituição de servidões administrativas;

g) Estratégia de longo prazo para Renovação dos Edifícios (ELPRE).

 Elaboração de Relatório de Atividades 2020 e Plano de Atividades 2021 com as medidas do Ministério da Agricultura com impacto nos direitos humanos (representação da Ministra na Comissão 

Nacional de Direitos Humanos – CNDH);

 Síntese da 31.º Reunião Plenária da CNDH;

 Contributo do Ministério da Agricultura para o relatório nacional de implementação da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) das Nações

Unidas.

 No âmbito das competências da Direção de Serviços de Comunicação e Informática, nomeadamente da Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação, verificou-se a realização de um volume

de atividade para além do previsto, nas seguintes situações:

 Centralização do arquivo corrente do GPP, com implementação do procedimento de indexação e organização da documentação não desmaterializada das áreas de serviço, registada no sistema de

gestão documental;

 Apoio na implementação do novo Sistema de Gestão Documental do GPP (Edoc-Link), tendo sido assegurada a integração da classificação MEF (Macroestrutura Funcional) na plataforma e respetiva

correlação com as áreas de serviço;

 Reestruturação da plataforma web externa do GPP (www.gpp.pt), tendo-se executado o respetivo Plano de Comunicação, integrando a identificação de áreas de informação estratégicas,

estabelecimento de matriz de reorganização de conteúdos, cronograma de gestão de conteúdos e articulação com as unidades orgânicas para a produção e atualização da informação. Projeto

implementado em setembro de 2020;

 Participação no desenvolvimento do Portal Único da Agricultura, iniciativa da responsabilidade do IFAP, tendo-se assegurado a definição e estabilização da respetiva arquitetura de informação, em

articulação com todas as entidades do Ministério da Agricultura;

http://www.gpp.pt/
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7.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA / RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 Gestão do agendamento de reuniões por Videoconferência, assegurando-se a monitorização diária e o envio de convites aos participantes através do sistema Cisco webex;

 Apoio à implementação de campanhas de publicidade institucional centralizada, no âmbito da promoção da Agenda de Inovação para a Agricultura, assegurando os procedimentos referentes à 

divulgação na imprensa especializada;

 Apoio à preparação e divulgação de iniciativas institucionais não previstas:

• Sessão formal de abertura do Ano Internacional da Fitossanidade (17 fevereiro);

• Sessão de Esclarecimento “InfoDay| PORTUGAL” - Regime de Apoio à Promoção dos produtos agrícolas e agroalimentares europeus (20 fevereiro);

• Sessão de apresentação da Linha de Crédito ao Investimento na Agricultura (10 março);

• Estabelecimento de módulo de informação específico no website GPP para divulgação de informação no âmbito da pandemia COVID-19 (março); 

• Apoio à divulgação da campanha do Ministério da Agricultura – “Alimente quem o Alimenta” (março);

• Procedimento aquisitivo de suportes de imagem e divulgação da campanha da Terra Futura no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 (setembro);

• Conferência online da PAC na Feira Agroglobal – “Estratégias green deal, farm to fork e biodiversidade 2030 na PAC e estratégia portuguesa na PAC” (11 setembro);

• Divulgação do lançamento do selo de produção sustentável em sessão plenária da CNCDA (29 setembro);

• Apoio à produção de suporte de imagem para a iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto 3 em Linha - Missão (im)POSSÍVEL GPP 2020 e Brinde de Natal (dezembro);

 Registo de marcas nacionais, assegurando o procedimento de submissão de pedido no INPI e confirmação de registo final: Registo das marcas CNCDA, Alimente quem o Alimenta e Terra Futura.



8 | MEDIDAS TOMADAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO

No decorrer do ciclo de gestão de 2020, verificou-se o desenvolvimento de iniciativas que contribuíram para o reforço positivo do desempenho do GPP, de modo a alcançar um melhor grau de eficácia,

eficiência e qualidade, conforme exemplos apresentados de seguida :

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

disponíveis na página intranet;

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

 Realização de Iniciativas de esclarecimento dos serviços e organismos das áreas governativas da Agricultura e Mar no âmbito do SIADAP 1 através de meios eletrónicos, garantindo a segurança de

todos os intervenientes, derivado aos constrangimentos que o País atravessou originado pela pandemia Covid-19;

 Realização de reuniões por forma a assegurar o apoio presencial em matéria de Recursos Humanos aos serviços e organismos das áreas governativas da Agricultura e Mar;

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

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

satisfação relativo ao ciclo de gestão de 2020 (autoavaliação), com recolha de sugestões de melhoria;

 Concretização do plano de formação promovido pelo GPP das áreas governativas da Agricultura e Mar;

 Implementação de medidas de modernização no âmbito das TIC realizadas como resposta a necessidades verificadas, principalmente as respeitantes às novas abordagens que a sociedade em

geral teve de enfrentar resultante das consequências da Pandemia, p.e. teletrabalho, videoconferências, entre outras;

 Promoção da redução do consumo de papel de impressão dando continuidade ao estipulado no (RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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9 | RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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Gráfico nº8 – Trabalhadores do GPP por carreira/categoria

2,1% Direção Superior

12,8% Direção Intermédia

49,7% Técnico Superior

3,6% Espec. Informática

3,6% Técnico Informática

0,5% Coord. Técnico

24,1% Assistente Técnico

3,6% Assist. Operacional

2020

199
85%

Taxa de 
utilização de RH

92%
Execução do 

orçamento corrigido

Recursos Financeiros 2020 Planeado Corrigido Execução
Tx.  Exec.

Planeado

Tx.  Exec. 

Corrigido

Orçamento Funcionamento (OF) 24 440 144,00€ 11 420 292,00€ 10 489 909,70€ 43% 92%

Despesas c/ Pessoal 7 812 471,00€ 7 400 360,00€ 7 315 565,15€ 30% 64%

Aquisições de Bens e Serviços 3 378 999,00€ 3 346 358,00€ 2 637 958,77€ 11% 23%

Outras despesas correntes 6 632 831,00€ 349 778,00€ 297 711,21€ 1% 3%

Despesas de Capital 6 615 843,00€ 323 796,00€ 238 674,57€ 1% 2%

Orçamento Investimento (OI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0% 0%

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

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

Outras despesas correntes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0% 0%

Despesas de Capital 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0% 0%

Outros valores (OV) 110 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0% 0%

Total (OF+OI+OV) 24 550 144,00€ 14 575 226 ,96 € 10 489 909,70€ 43% 92%

2018*

212

2020

199*
2019*

209

*Inclui os 14 trabalhadores
(AT e AO) que prestam apoio
ao Gabinetes dos Membros
do Governo.

15,3  M€

14,6  M€

10,5M€

2018 2019 2020

Execução Orçamento 2020 

€

Tabela nº12 – Execução dos recursos financeiros
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10 | AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO EXTERNA E INTERNA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

A auscultação dos utilizadores externos e dos trabalhadores de uma organização, são exercícios fundamentais para o processo de melhoria continua da mesma. A aferição das necessidades e expetativas,

atuais e futuras, dos principais atores que intervêm nos serviços prestados pelo GPP, assentam no principio de gestão de qualidade, proporcionando oportunidades de aprendizagem e partilha,

fortalecendo a confiança, reduzindo o risco de conflitos e tomada de decisões informadas e estimulando a criação de valor partilhado, de forma duradoura e sustentável.

Neste sentido, a apreciação dos serviços prestados através da auscultação dos utilizadores trata-se de um exercício periódico desejável e não apenas de uma mera obrigação legal, sobretudo quando, numa

ótica de modernização dos serviços públicos, os resultados apurados funcionam como um input à reengenharia e melhoria contínua dos processos de prestação de serviços.

Anualmente, o GPP operacionaliza diferentes exercícios de auscultação, quer ao nível de satisfação das entidades externas com os serviços prestados pelo GPP, quer junto dos seus trabalhadores para

avaliar a sua satisfação com o GPP.

De acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou um exercício de auscultação ao nível de

satisfação das entidades externas, nomeadamente dos Gabinetes Ministeriais das áreas governativas a que dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar, de modo a avaliar o

grau de satisfação quanto a um conjunto de serviços prestados pelo GPP a saber:

10.1 | SERVIÇOS PRESTADOS - SATISFAÇÃO DOS GABINETES MINISTERIAIS

AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS

CONTABILIDADE E FINANÇAS
INFORMAÇÃO 
ESTATÍSTICA 

PATRIMÓNIO E INSTALAÇÕES

PROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTAL

PRODUÇÃO E MERCADOS
PROTOCOLO E RELAÇÕES 

PÚBLICAS
RECURSOS HUMANOS

RELAÇÕES INTERNACIONAIS JURÍDICO E CONTENCIOSO SEGURANÇA NO TRABALHO

SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL

Grau  médio de satisfação 
dos Gabinetes com os 

serviços prestados 
pelo GPP

= 3*

*Numa escala de 1 (Muito Insatisfeito), 2( insatisfeito), 3 (satisfeito) e 4 (Muito Satisfeito). 

Os resultados desagregados são apresentados no Anexo 3.
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10.2 | SERVIÇOS PRESTADOS – SATISFAÇÃO DOS ORGANISMOS

SATISFAÇÃO COM:

- A IDENTIDADE/IMAGEM INSTITUCIONAL DA ORGANIZAÇÃO

- AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS NA ORGANIZAÇÃO

- A FLEXIBILIDADE E AUTONOMIA DOS/DAS COLABORADORES/AS PARA RESOLVER SITUAÇÕES INVULGARES

- O NÍVEL DE ENVOLVIMENTO NA PREPARAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA E GESTÃO

- O NÍVEL DE ENVOLVIMENTO EM PROJETOS TRANSVERSAIS PARA AS ÁREAS GOVERNATIVAS "AGRICULTURA" E "MAR" (SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, OUTROS)

- A INFORMAÇÃO ACESSÍVEL/DISPONÍVEL

- A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE, CORREIO ELETRÓNICO, REUNIÕES)

- A EXISTÊNCIA DE INTERLOCUTORES/AS RESPONSÁVEIS PELAS RELAÇÕES COM OS SERVIÇOS E ORGANISMOS DAS ÁREAS 
GOVERNATIVAS "AGRICULTURA" E "MAR"

- A ADEQUAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA PÁGINA DE INTERNET DA ORGANIZAÇÃO, ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS
E ORGANISMOS DAS ÁREAS GOVERNATIVAS "AGRICULTURA" E "MAR"

- OS SERVIÇOS PRESTADOS

- A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

- O TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES

- OS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO (PUBLICAÇÕES, PÁGINA DE INTERNET, BOLETIM FLASH GPP, MAILINGS, ...)

- O DESEMPENHO GLOBAL DO GPP

*Numa escala percecional de Linkert de 5 níveis 1-“totalmente

insatisfeito“, 2-“insatisfeito“, 3-“nem satisfeito nem insatisfeito“,

4-“satisfeito” e 5- “totalmente satisfeito”. Os resultados

desagregados são apresentados no Anexo 4.

De acordo com o preceituado da legislação invocada anteriormente,

o GPP operacionalizou de igual modo um exercício de auscultação

ao nível de satisfação das entidades externas, nomeadamente dos

organismos das áreas governativas a que dá apoio , área governativa

da Agricultura e área governativa do Mar, de modo a avaliar o grau

de satisfação quanto a um conjunto de serviços prestados pelo GPP

a saber:

Grau médio de satisfação
com o desempenho

global do GPP                  

= 4*



39

10.3 | SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Em conformidade com o estabelecido na alínea f) n.º2 do artigo 15.º da Lei n.º66/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou, no ciclo de gestão de 2020, um exercício de

audição interna aos seus dirigentes e demais trabalhadores, para aferir o grau de satisfação com a comunicação interna efetuada pelo GPP durante o confinamento e também o grau de satisfação com

o regime de teletrabalho e principais necessidades dos trabalhadores.

A partir de uma taxa de resposta de 30% (68 trabalhadores), verificou-se que o grau médio de satisfação com os conteúdos do Boletim Informativo diário que o GPP enviava a todos os trabalhadores

sobre a COVID-19 foi de 4,20 (DP=0,59), numa escala de 1 a 5 (em que 1 – “Muito Insatisfeito” e 5 – “Muito Satisfeito”. Os temas que tiveram um maior grau de satisfação médio foram as “Medidas de

segurança e proteção” (4,17), “Teletrabalho” (4,09) e “Isolamento Social” (4,05). Os trabalhadores identificaram também outros temas que gostariam de ver abordados em futuras comunicações.

Em relação ao regime de teletrabalho, verificou-se um grau de satisfação médio de 4,09 (DP=0,54), tendo 51% dos 68 trabalhadores que responderam ao inquérito, selecionado o grau 3 - “Satisfeito”

em referência ao grau de satisfação com este regime. Como pontos positivos do teletrabalho, 32% da amostra respondeu “Mais rendimento no trabalho” e 22% respondeu “Transportes públicos

(poupa tempo/diminui risco de contágio). Já 49% identificaram como ponto negativo deste regime a “Falta de contacto social / colegas”. Das sugestões recolhidas sobre aspetos a implementar para

melhorar este regime, 48% referiu aspetos ligados aos “Equipamentos”.

Sobre as principais dificuldades sentidas pelos trabalhadores, ao longo de 1 mês e meio de trabalho à distância, 59% concordaram com a “Falta do contacto diário com os meus colegas”.

Tendo em perspetiva o regresso ao regime presencial, à data da recolha de respostas, solicitamos aos trabalhadores que identificassem os principais motivos de preocupação no regresso ao local de

trabalho, tendo 84% referido “Ter que me deslocar em transportes públicos” e 63% “Falta de EPI”. Esta aferição permitiu que o plano de contingência do GPP, tivesse em consideração a flexibilização e

desfasamento dos horários de trabalho, permitindo aos trabalhadores evitarem os picos de afluência nos transportes públicos, bem como, um planeamento para a distribuição de um kit de EPI a cada

trabalhador.

Grau médio de satisfação 
com a comunicação

interna COVID-19

= 4*

Grau médio de satisfação 
com o regime de

teletrabalho

= 4*

*Numa escala de 1 (Muito Insatisfeito) a 5 (Muito Satisfeito). 

Os resultados desagregados são apresentados no Anexo 5.
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

1 – Ambiente de Controlo

1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo

interno?
√ Disponibilização do Manual de Gestão na Intranet.

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

boa gestão?
√

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

áreas, contudo não existe uma verificação sistemática dos procedimentos.

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

para o exercício da função?
√

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

trabalhadores com formação/competências em auditoria.

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

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

Em revisão o código de ética; perspetiva-se a aprovação de nova versão em 2021;

Proposto procedimento interno de verificação de acumulações de funções e conflito de

interesses (proposto pela Divisão de Desenvolvimento Organizacional e em fase de provação

na Direção).

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

funções e complexidade das tarefas?
√

A politica de formação está definida através das competências organizacionais deste Gabinete

conforme decreto n.º 86-A/2016 de 29 de dezembro, reforçado pela promulgação da

Lei n.º 82/2019, de 2 de setembro.

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

dirigentes das unidades orgânicas?
√ Reuniões periódicas.

1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? √ Em 2020 não houve qualquer ação de auditoria ou controlo externo.

2 – Estrutura organizacional

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

setembro, que determina a estrutura orgânica flexível do GPP

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

2 e 3?
√

Processo em fase de conclusão do biénio 2019/2020, no respeitante aos avaliados em sede de

SIADAP_3. Não foi aplicado SIADAP_2.

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

ação de formação?
√ 47%  (87 participantes/185 efetivos)

11 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

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

3.1. Existem manuais de procedimentos? √

Manuais divulgados:

• Manual de Procedimentos – GMG;

• Manual do Utilizador de Gestão de assiduidade;

• Manual de utilizador do sistema de gestão documental;

• Plano Igualdade Género (2014 – 2017);

• Guia prático sobre faltas por doença;

• Guia do procedimento concursal;

• Regulamento de uso de viaturas;

• Regulamento Interno de Teletrabalho;

• Manual do utilizador do Sistema de Gestão de Correspondência

• Manual de Gestão (processos organizados por uma estrutura de

macroprocessos )

Procedimentos divulgados:

• Requisição de material;

• Reserva de sala de reuniões;

• Manutenção de instalações;

• Assistência Informática;

• Contratação de reparação de 

viaturas;

• Requisitar viaturas;

Em fase de aprovação:

• Manual de Acolhimento do GPP

• Manual SIADAP 3 para avaliadores

3.2. A competência para autorização da despesa está claramente

definida e formalizada?
√

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

Mar no diretor-geral do GPP;

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

de competências

3.3. É elaborado anualmente um plano de compras? √

3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre

trabalhadores?
√

3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas,

conferencias e controlos estão claramente definidas e formalizadas?
√ De forma não documentada

3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade

por cada etapa e dos padrões de qualidade mínimos?
√

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

processos críticos com respetivos indicadores de desempenho.

11 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

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

redundâncias?
√

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

internas documentadas sobre gestão documental.

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

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

monitorizado?
√

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação

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

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

Contabilidade, Património: GerFip

Gestão documental: Gescor

Assiduidade: Pi – Sistema de Gestão de Ponto

RH: SRH

Instrumentos de Gestão: Gesquar

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

integração com SGD

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

utilidade dos outputs dos sistemas?
√

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

decisão?
√

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

mapas

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

cativos do serviço?
√

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

aplicações está protegido por passwords individualizadas.

4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada

(existência de backups)?
√

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

servidores.

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

disponibilidade, controlo de acessos.

S – Sim; N – Não; NA – Não Aplicável

11 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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12 | BEM-ESTAR / RESPONSABILIDADE SOCIAL / “3_EM_LINHA” 

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

Assim, com o objetivo de implementar e promover uma politica de conciliação no GPP, que beneficie todos os trabalhadores, indo de encontro às tuas expectativas e necessidades, em 2020, foram

celebrados vários protocolos, envolvendo as seguintes tipologias:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

RECOLHA DE BENS – 1 iniciativa SAÚDE E CUIDADOS – 10 protocolos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Relação entre generosidade e felicidade

“Precisamos da tua ajuda e apoio” 

Esta campanha de auxílio destina-se a ajudar a 
aquecer aqueles que mais precisam, através da 
recolha de bens:

 Roupa interior de homem;

 Mantas;

 Cobertores;

 Ténis;

 Camisolas;

 Casacos;

 Blusões;

 Calças de ganga de homem.

Comunidade 

Vida e Paz 

novembro 

a 

dezembro

Sem encargos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Proporcionar aos trabalhadores serviços personalizados serviços de qualidade a

menos custo

3 Farmácias
• Farmácia do Rio
• Grupo A farmácia
• Grupo Progresso Saúde

jan.

Sem encargos

Quick massagem
• Meta Destemida, Lda. 
Viktotiya Saúde Estética Beleza

março

Massagens terapêuticas Franciane Santos jan.

• Consultas de Massagem 

Osteopática das Costas 

• Consulta de Reeducação 

Alimentar

• Drenagem Linfática das 

Pernas

• Reflexologia Podal

Meta Destemida, Lda.  
Viktotiya Saúde Estética Beleza

março

Sapateiro Sapateiro Expresso jan.
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12 | BEM ESTAR / RESPONSABILIDADE SOCIAL / “3_EM_LINHA” (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

ATIVIDADE FÍSICA – 3 iniciativas

SAÚDE – 1 iniciativa

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

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

Yoga Rita Cachaço jan. Sem encargos

2 GINÁSIOS
• Fitness Hut
• Academia Santos

jan. Sem encargos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Educação dos colaboradores para a importância de Dar Sangue

Contribuir para a sustentabilidade do 
fornecimento de sangue e componentes 
sanguíneos durante o surto de COVID-19

“Dar sangue em época de pandemia” 

Secretaria Geral 
do Ministério das 
Finanças (SGMF) 
e o Instituto 
Português do 
Sangue e da 
Transplantação 
(IPST, IP).

nov. Sem encargos

HABITOS SAUDAVEIS – 4 iniciativas

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Promoção e prevenção de hábitos de saúde saudáveis

Recomendações gerais para a prevenção da 
COVID-19, para o calor e sobre a exposição 
ao fumo de incêndios.

Direção-Geral de 

Saúde
agosto Sem encargos

Entrega de cabazes “Frutas & Legumes”
em casa dos trabalhadores

“AGRUMET , 

Soluções & 

Vegetais Gourmet”

nov. Sem encargos

Campanha "Consigo. Para a Vida Toda.“

Deposite na ADSE confiança para cuidar da 

sua saúde

ADSE dez. Sem encargos

No âmbito da Promoção da Saúde foi 
partilhada a brochura, sobre o tema 

“Tudo o que deve saber sobre Arritmias”.

Serviços Sociais de 
Administração 

Pública 
(SSAP)/Fundação 

Portuguesa 
de Cardiologia

dez. Sem encargos
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13 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Ainda no âmbito da promoção do bem-estar no trabalho, o GPP tem como objetivo assegurar uma cultura de promoção de ambientes de trabalho saudáveis e seguros, no que diz respeito aos seus

trabalhadores, atividades desempenhadas e instalações, verificando-se as seguintes iniciativas em 2020:

 Parceria em serviços de segurança e saúde no trabalho

Foi celebrado a 28 de outubro, um contrato de prestação de serviços, no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, conforme previsto na Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro - Regime Jurídico da

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), conjugado com a Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – entre o Gabinete de Planeamento, Politicas e

Administração Geral (GPP) e a empresa WORKVIEW - Prestação de Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal Lda.

 Segurança no trabalho

No contexto da segurança no trabalho, foi agendada a 16 de novembro, a primeira visita da referida empresa a todos os postos de trabalho do GPP, com o objetivo, de elaboração e apresentação de

um relatório com indicação de propostas de medidas preventivas e/ou corretivas. Esta referida visita às instalações foi cancelada e reagendada para o início de 2021;

 Saúde no trabalho - Consultas

No âmbito da medicina no trabalho, e tendo em conta o contratualizado com a empresa WORKVIEW, as primeiras consultas de Medicina no Trabalho / Exames Complementares de Diagnóstico,

foram realizadas a 14 de dezembro, pelo médico de medicina no trabalho e pela técnica auxiliar de diagnóstico, a 11 trabalhadores do GPP.;

 Evidencias

- A empresa WORKVIEW disponibilizou a seguinte plataforma: https://Workview.careview.pt/ext/login.asp, para consulta e controle dos serviços prestados, no âmbito da Segurança e Saúde no

Trabalho;

- Foi realizada uma reunião a 5 de novembro, entre a referida empresa e os interlocutores do GPP, para planificação dos respetivos trabalhos;

- A empresa WORKVIEW enviou aos trabalhadores do GPP, as convocatórias para a realização de consultas de Medicina no Trabalho e de Exames Complementares de Diagnóstico, através de correio

eletrónico.
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14 | SÚMULA DO BALANÇO SOCIAL 2020

Com base no instrumento de gestão Balanço Social, regulamentado pelo disposto no Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de outubro, apresenta-se uma breve caracterização dos 185 efetivos em exercício de funções

a 31 de dezembro de 2020 no GPP. Nesta análise não foram considerados os trabalhadores do GPP que prestam apoio ao Gabinetes dos Membros do Governo, uma vez que o conceito de total de efetivos

considera o total de trabalhadores com vínculo, que estão efetivamente a exercer funções no serviço. A presente súmula é composta por um conjunto de indicadores, tabelas e gráficos, que permitem

construir a realidade social que esteve na base da operacionalização do desempenho do GPP, durante o ciclo de gestão de 2020, bem como avaliar a gestão realizada por forma a tirar conclusões quanto às

orientações a seguir, com vista à melhoria contínua do clima organizacional em ciclos futuros. A consolidação da informação segue as instruções e o modelo disponibilizados pela Direção-Geral da

Administração e do Emprego Público (DGAEP) para esse ano, em concordância com os dados inscritos no Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), onde foram excluídos os trabalhadores com

período de ausência superior a seis meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

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

Tabela nº13 - Síntese de indicadores de gestão de RH do GPP a 31.12.2020

54,8
Nível Etário

50,5%
Tx. de  

Envelhecimento

28,4
Antiguidade
Média na AP

70,8%
Tx. Habilitação 

Superior

16,8%
Tx. de 

Enquadramento

70,3%
Tx. de 

Tecnicidade

185
Total de Efetivos

12,4%
Tx. de Entradas acum. 

17,8%
Tx. de Saídas acum. 

3,66%
Tx. de 

Absentismo

1 954,08€
Remuneração base 

média mensal

74,0%
Tx. de Rotação

69,7%
Tx. de Reposição

66,5%
Tx. Feminização

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

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

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

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

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

Para além daquela tendência, o desempenho dos recursos humanos do GPP em 2020 foi pautado por uma diminuição da taxa de absentismo e um aumento da remuneração base média mensal.

Tabela nº14 - Síntese comparativa de indicadores de gestão de RH do GPP a 31.12.2020

Tx. de 
Absentismo

Remuneração base 
média mensal

Total de Efetivos

194

195

185

2018 2019 2020

Nível Etário

53,6

54,1
54,8

2018 2019 2020

Tx. Feminização

66,49% 66,70% 66,50%

2018 2019 2020

Antiguidade
Média na AP

27,65
27,90

28,40

2018 2019 2020

Tx. Habilitação 
Superior

69,07%
69,70%

70,80%

2018 2019 2020

Tx. de 
Enquadramento

15,98%
14,90%

16,80%

2018 2019 2020

Tx. de 
Tecnicidade

68,56%

68,20%

70,30%

2018 2019 2020

1 826,62 €
1 839,02 €

1 954,08 €

2018 2019 2020

8,02%
6,95%

3,30%

2018 2019 2020

Tx. de Entradas 

18,56%
16,41%

12,40%

2018 2019 2020

Tx. de Saídas Tx. de Reposição Tx. de Rotação

Tx. de  
Envelhecimento

46,91%

48,75% 50,50%

2018 2019 2020
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14.2 | SÍNTESE DE INDICADORES DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE ORGÂNICA

Tabela nº15 - Síntese de indicadores de gestão de RH por unidade orgânica a 31.12.2020

INDICADOR
Gabinete 
Direção

DSAERI DSRHDO DSC DSCI DSE DSJC DSPOAG DSPP

Total de efetivos 13 14 28 11 24 18 21 38 18

Nível etário 53,5 59,4 53,9 51,5 56,2 55,2 51,4 57,6 53,4

Antiguidade média
na FP

29,3 33,5 26,5 25,1 32,7 28,7 24,0 29,0 25,3

Taxa de feminização 42,9% 35,7% 78,6% 45,5% 70,8% 72,2% 76,2% 76,3% 55,6%

Taxa de habilitação 
superior

42,9% 100% 57,1% 90,9% 50,0% 83,3% 81,0% 63,2% 94,4%

Taxa de 
enquadramento

28,6% 21,4% 10,7% 27,3% 12,5% 16,7% 14,3% 13,2% 16,7%

Taxa de tecnicidade 42,9% 100% 57,1% 90,9% 50,0% 83,3% 81,0% 63,2% 94,4%

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

tabela nº15, permite aferir o seguinte:

- A direção de serviços com mais efetivos (38) é a Direção de Serviços de Programação

Orçamental e de Administração Geral (DSPOAG);

- O nível etário mais elevado (59,4 anos) verificou-se na Direção de Serviços de

Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DSAERI);

- A mais elevada antiguidade média na Função Pública (33,5 anos), verificou-se na

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

- A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional

(DSRHDO) detinha o maior volume de efetivos femininos (78,6%), em oposição ao

volume (35,7%) apresentado pela Direção de Serviços de Assuntos Europeus e

Relações Internacionais (DSAERI) e pelo Gabinete da Direção e (42,9%);

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

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

(DSAERI) e a 94,4% na Direção de Serviços de Programação e Políticas (DSPP), em

oposição à mais baixa taxa de habilitação superior e taxa de tecnicidade (42,9%)

registada no Gabinete da Direção;

- Relativamente ao número de dirigentes, a maior taxa de enquadramento (28,6%)

registou-se no Gabinete da Direção, em oposição à taxa (10,7%) registada na Direção

de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional (DSRHDO).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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14.3 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

Considerando o total de 234 trabalhadores previsto no mapa de pessoal, a 31 de dezembro

de 2020 encontravam-se em exercício de funções no GPP 185 trabalhadores e 14

trabalhadores a prestar apoio nos Gabinetes dos Membros do Governo.

Durante a prossecução da missão do GPP, verificou-se uma utilização de 79%

relativamente aos 185 efetivos no GPP, sobre os quais irá recair a análise que se segue.

O gráfico nº8 evidencia que, do total de 185 efetivos, 84% detinha Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por tempo indeterminado e 16% exercia funções em Comissão de Serviço

no âmbito da LFTP, correspondente aos cargos de Dirigente. Conforme gráfico nº9, verifica-

se a predominância do género feminino com 67% (123 efetivos) e 36% do género masculino

(62 efetivos), resultando uma taxa de feminização de 66,5% .

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

nº10, com 50% do efetivo, em que 66% são do género feminino. O índice de

enquadramento foi de 16,8% (total de dirigentes / total de efetivos x 100) e a taxa de

tecnicidade situou-se nos 70,3% (total dirigentes+técnico superior+especialista informatica

/ total de efetivos x 100).

Gráfico nº9 - Efetivos por géneroGráfico nº8- Efetivos por modalidade de vinculação

Gráfico nº10 - Efetivos por carreira/cargo e género
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14.4 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

Tabela nº16 - Distribuição de efetivos por unidade orgânica do GPP

A estrutura de 185 efetivos a desempenhar funções no GPP distribuia-se por oito UO nucleares e o

Gabinete da Direção, onde a 31 de dezembro de 2020, 17% desempenhavam funções de Dirigente,

50% de Técnico Superior, 23% de Assistente Técnico, 7% de Informático e 3% de Assistente

Operacional. Em termos de distribuição, o Gabinete da Direção e a Direção de Serviços de

Competitividade (DSC) apresentavam o menor número de trabalhadores, 13 e 11 respetivamente, ao

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

com o maior número de trabalhadores (38), conforme leitura da tabela nº16.

14.5 | ESTRUTURA ETÁRIA

No fim de 2020, os dois trabalhadores mais novos do GPP tinham 31 e 32 anos e os três

trabalhadores mais velhos tinham 68 anos de idade. Do total de trabalhadores cerca de 74%

tinha 50 anos ou mais, resultando um nível etário de 54,8 anos (somatório das idades / total

efetivos). Da estrutura etária destacou-se o escalão 60-64 anos, com 39% do total dos

trabalhadores, conforme gráfico nº12. A taxa de envelhecimento situou-se nos 50,5% (total

de efetivos de idade => 55 / total de efetivos X 100).

Gráfico nº12 - Efetivos por escalão etário
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14.6 | ANTIGUIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA

A antiguidade média foi de 28.4 e pela análise do gráfico nº13 verifica-se que, o

escalão com maior expressão foi o de 25-29 anos de serviço, ao qual correspondia

22% do total de efetivos, seguido do escalão de 40 ou mais anos com 19%, o que

revela a tendência de aumento do número de cessação de funções por aposentação.

14.7 | ESTRUTURA HABILITACIONAL

Quanto ao nível de escolaridade, 71% dos

efetivos apresentava habilitações

académicas ao nível de Bacharelato,

Licenciatura e Mestrado, destacando-se a

Licenciatura com 63% de frequência. O

nível 12º ano ou equivalente apresentava

uma frequência de 19% e apenas 10% do

total possuía habilitações abaixo deste

nível, conforme gráfico nº14.

14.8 | PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Efetivos portadores de deficiência
M F Total

2 5 7

Tabela nº17 - Efetivos portadores de deficiência

Do universo dos trabalhadores do GPP sete eram portadores de deficiência (dois do género masculino e

cinco do género feminino), representando 3,8 % do efetivo.

Gráfico nº13 - Efetivos por nível de antiguidade

Gráfico nº14 - Efetivos por nível de escolaridade
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14.9 | MOVIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA

Relativamente à movimentação de efetivos ao longo do ciclo de gestão em apreço,

verificou-se um movimento de saídas superior ao movimento de entradas. No final de

2020 registou-se um índice de rotação (Nº efetivos a 31 de dezembro/(nº de efetivos a 1

de janeiro+entradas+saídas)) de 74%, resultante de 223 entradas e 33 saídas. Da análise à

tabela nº18, verifica-se que a movimentação de efetivos teve maior expressão na

categoria de técnico superior.

De acordo com o gráfico nº15, o movimento

de entrada com maior expressão (14%) foi o

da mobilidade interna, seguido de outras

situações (regresso por cessação de funções

em gabinetes de membros do governo, início

de funções como dirigente,…) e comissão de

serviço.

Quanto à saída de efetivos, os movimentos

com maior expressão foram o de

reforma/aposentação (34%) e o de fim de

mobilidade (33%), seguido de outras

situações (início de funções em gabinetes de

membros do governo, licença sem

vencimento, …) e fim de comissão de

serviço, conforme gráfico nº16.

Grupo de Pessoal Entrada Saída

Dirigente Intermédio 8 6

Técnico Superior 13 18

Assistente Técnico 1 5

Assistente Operacional 1 4

Total 23 33

Tabela nº18 – Entrada e saída de efetivos 
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14.10 | ABSENTISMO

Do total de 1.525 dias de ausência ocorridos em 2020 (variação de menos 55% que no ano

anterior), a maior proporção de ausência foi de 57% por motivo de “Doença”, seguida do motivo

“Acidente em serviço ou doença profissional” com 19%, conforme gráfico nº17. O apuramento

dos dias de ausência no motivo “Outros” inclui os motivos: cumprimento de obrigações,

atividade sindical, dispensa de presença e falta não imputável ao trabalhador.

Em oposição registou-se o motivo de “Greve” com 0,5%. Os dias de ausência por motivo de greve

correspondem à participação de sete trabalhadores na greve do dia 20/03/2020, motivo

101_AUMENTOS SALARIAIS, conforme lista definida pela DGAEP.

14.11 | REMUNERAÇÕES MENSAIS ILIQUIDAS

Analisando a estrutura remuneratória do GPP no final do ano, representada no gráfico nº18,

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

seguido do escalão “2751–3000€”, com 15,68% e 15,14% do efetivo, respetivamente.

A remuneração ilíquida mínima auferida, considerando mês de dezembro, foi de 645,07€ e a

remuneração máxima de 4.525,62€, originando um leque salarial ilíquido de 7%.

A remuneração base média mensal ilíquida situou-se nos 1.954,08€ [(total anual de encargos

com remuneração base/total de efetivos)/14 meses], verificando-se uma variação de 6,26%

relativamente ao ano anterior.

Gráfico nº18 - Efetivos por escalão salarialGráfico nº17 - Nº de dias de ausência ao trabalho por motivo
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14.12 | ENCARGOS COM PESSOAL

A tabela nº19 apresenta o total dos encargos com pessoal, em que 74% (5 061 065,63€) refere-se à remuneração base (incluindo os subsídios de Férias e Natal), 4% (272 534,67€) corresponde aos suplementos

remuneratórios, 3% (209 461,88€) a prestações sociais e 19% (1 308 682,22€) a outros encargos com prestações sociais, onde se inserem as indemnizações por férias não gozadas, as compensações por

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

Em 2020 o valor total dos suplementos remuneratórios foi de 272 534,67€, com maior peso (45,34%) de outros suplementos remuneratório, com um encargo de 123 565,87€, de despesas de representação

(38,39%), com um encargo de 104 6133,22€ e das ajudas de custo (9,62%), com um encargo de 26 211,66€, conforme se verifica pela tabela nº20.

No que diz respeito ao detalhe das prestações sociais apresentado na tabela nº21, com maior peso (94,73%) destaca-se o encargo de 198 423,15€, relativo ao subsídio de refeição.

Encargos com pessoal Valor (Euros) Peso

Remuneração base (*) 5 061 065,63€ 74%

Suplementos 
remuneratórios

272 534,67€ 4%

Prestações sociais 209 461,88€ 3%

Outros encargos com 
pessoal 

1 308 682,22€ 19%

Total 6 851 744,40€ 100%

(*) Inclui os subsídios de férias e Natal

Tabela nº19 - Encargos anuais com pessoal

Suplementos remuneratórios Valor (Euros) Peso

Trabalho suplementar (diurno e noturno) 12 185,61€ 5,38%

Abono para falhas 1 373,78€ 0,50%

Ajudas de custo 26 211,66€ 9,62%

Representação 104 613,92€ 38,39%

Secretariado 2 103,22€ 0,77%

Outros suplementos remuneratórios (*) 123 565,87€ 45,34%

Total 272 534,67€ 100%

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

Tabela nº20 - Suplementos remuneratórios

Prestações sociais   Valor (Euros) Peso

Subsídios no âmbito da proteção da 
parentalidade (*)

3 219,84€ 1,54%

Abono de família 7 818,89€ 3,73%

Subsídio de refeição 198 423,15€ 94,73%

Total 209 461,88€ 100%

(*) Maternidade, paternidade e adoção

Tabela nº21 - Prestações sociais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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15 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ambito da formação profissional, o GPP programa anualmente o reforço das competências dos seus trabalhadores, em articulação com os gabinetes ministeriais e com os restantes organismos das áreas

governativas da Agricultura e do Mar. O Plano de Formação Profissional para 2020 resultou da coordenação das necessidades formativas, evidenciadas no digangostico realizado previamente, e na otimização dos

recursos existentes, de maneira a disponibilizar o acesso alargado a uma oferta formativa.

Durante 2020 realizaram-se 56 ações de formação interna (48 cofinaciadas, das quais os trabalhadores GPP participaram em 33, e 8 suportadas pelo orçamento do GPP), 19 acções de formação externa,

conforme representado na tabela nº22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

15.1 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP EM AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS

Tabela nº22 - Formação dos efetivos do GPP

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

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

Ações de formação Total de horas Custo Participações (1) Participantes (2)

Internas (41 ações) 3 521 h 11 801,39 € 158

87Externas (19 ações) 975 h 10 459,33 € 30

Total 4 496 h 22 260,72 € 188

Pela tabela nº 1 verifica-se que, 87 efetivos do GPP (47%) participaram em ações de formação profissional, recebendo

4 496 horas de formação, das quais 78% correspondem a ações internas e 22% a ações externas, com um custo total

de 22 260,72€. Deste total, destaca-se a participação de cinco efetivos em duas ações de formação e sensibilização

em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho. De acordo com a tabela nº 23, verifica-se que a atividade formativa

abrangeu 64,4% de técnicos superiores, 12,6% de dirigentes intermédios do 2º grau, 9,2% de assistentes técnicos,

8,1% de informáticos, 4,6% de dirigentes intermédios do 1º grau e 1,1% de dirigentes superiores do 2º grau.

Tabela nº23 – Participações/participantes efetivos do GPP em ações internas
e externas, por grupo/cargo/carreira

Grupo/cargo/carreira
Horas de 

formação

Participações 

(1)

Participantes 

(2)

% de 

participantes

Dirigente Superior de 1.º grau 0 0 0 0%

Dirigente Superior de 2.º grau 147 h 5 1 1,1%

Dirigente Intermédio de 1.º grau 151 h 9 4 4,6%

Dirigente Intermédio de 2.º grau 953 h 25 11 12,6%

Técnico Superior 2 454 h 123 56 64,4%

Assistente Técnico, Técnico nível 

intermédio, Pessoal administ.
487 h 16 8 9,2%

Assistente Operacional, Operário, 

Auxiliar
0 0 0 0%

Informático 304 h 10 7 8,1%

Total 4 496 h 188 87 100%
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

15.1 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP EM AÇÕES DE FORMAÇÃO

INTERNAS E EXTERNAS (continuação)

Gráfico nº 19 – Nº de participações/participantes de trabalhadores do GPP em ações internas e externas,
por Direção de Serviços

Observando o número de participações em ações de formação por Unidade Orgânica, conforme o

gráfico nº19, verifica-se que a Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento

Organizacional (DSRHDO), com 41%, registou a maior taxa de participação, seguida pela Direção de

Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral e (DSPOAG), com 17%, e as

Direções de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC) e Direção de Serviços de Comunicação e
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dos 6%.

A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional

(DSRHDO), organizou, acompanhou e avaliou a realização de 56 ações de formação

interna, que foram divididas em internas cofinaciadas (48), e internas GPP (8), onde se

registaram 646 participações das Áreas Governativas da Agricultura e do Mar. Destas

participações, 24% foram de trabalhadores do GPP e 76% foram de outros organismos

da Agricultura e do Mar (488 participações), conforme tabela n.º24. Fruto do contexto

atípico que se viveu em 2020, toda a formação passou do formato presencial para

formação à distância.
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15.2 | FORMAÇÃO INTERNA

Tabela nº24 – Nº de ações internas e participações (GPP e Organismos) 

Ações de 
formação

Nº de ações Total de horas Custo  Participações 

Internas 
(cofinanciada)

48 13 025,00 h 0,00 € 405

Internas 
(orçamento GPP)

8 3 174,00 h 11 801,39 € 241

Total 56 16 274,00 h 11 801,39 646
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15.2 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

Gráfico nº 20 - Nº de participações dos serviços do MA e MM em ações internas do 
GPP
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Das 16.274 horas de formação profissional realizadas, 3.174 h traduziram-se num investimento de 11.801,39

€, financiado pelo orçamento do GPP, enquanto que as restantes 13.025 h foram cofinanciadas no âmbito

da candidatura de Formação Modular Certificada LISBOA-05-3524-FSE-000226, pelo Programa Regional

Lisboa 2020, permitindo abranger âmbitos de formação profissional para os 20 organismos das áreas

governativas da Agricultura e do Mar (conforme gráfico nº.20), sem custos diretos para o GPP, que de outra

forma teriam sido impossíveis de concretizar.

Apesar de não terem representado encargos direto para o GPP, a totalidade das ações cofinanciadas, ou

seja, o valor pago pelo Estado Português e Fundo Social Europeu, foi na ordem de 77.205 €.

As ações de formação internas realizaram-se com formadores externos provenientes da Administração

Pública e de empresas privadas, que dominavam as principais áreas de interesse (conforme diagnóstico de

necessidades), nomeadamente “Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar”, “Contratação Pública”,

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

outras, conforme se apresenta na tabela seguinte.
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15.2 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

Tabela nº 25 - Formação interna cofinanciada realizada no GPP

1º SEMESTRE 

NOME DA AÇÃO DE FORMAÇÃO TIPOLOGIA N.º DE FORMANDOS DURAÇÃO - N.º DE HORAS VOLUME*

1ªEd. Gestão do Stress Profissional - Ambientes de trabalho saudáveis e prevenção dos riscos psicossociais

INTERNAS - MODULARES

13 25 325

1ªEd. Folha de cálculo - Excel Intermédio 15 50 750

1ªEd. Inteligência Emocional 15 25 375

1ªEd. Organização de Eventos Nacionais e Internacionais 11 25 275

1ªEd. Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais – RGPD 15 25 375

1ªEd. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Conceitos Básicos 18 25 450

1ªEd. Aquisição de Equipamentos e Serviços - CCP 13 25 325

1ªEd. Auditoria e Controlo Interno 6 50 300

1ªEd. Comunicação Interpessoal e Institucional 6 25 150

1ªEd. Controlo Gestão 13 50 650

1ªEd. Função Pessoal - Legislação Laboral - LTFP 16 25 400

1ªEd. Orçamentação dos Serviços Públicos 23 25 575

2ªEd. Aquisição de Equipamentos e Serviços - CCP 1 25 25

2ªEd. Auditoria e Controlo Interno 1 50 50

2ªEd. Controlo de Gestão 7 50 350

2ªEd. Folha de cálculo - Excel Intermédio 9 50 450

2ªEd. Gestão do Stress Profissional - Ambientes de trabalho saudáveis e prevenção dos riscos psicossociais 14 25 350

2ªEd. Inteligência Emocional 13 25 325

2ªEd. Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais – RGPD 13 25 325

2ªEd. Função Pessoal - Legislação Laboral - LTFP 3 25 75

2ªEd. Orçamentação dos Serviços Públicos 2 25 50

2ªEd. Organização de Eventos Nacionais e Internacionais 9 25 225

3ªEd. Excel Intermédio 17 50 850

3ªEd. Gestão do Stress Profissional 1 25 25

3ªEd. Introdução à utilização e protecção dos dados pessoais - RGPD 1 25 25

4ªEd. Excel Intermédio 3 50 150

Total 1º semestre 258 850 8225(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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Tabela nº25 - Formação interna cofinanciada realizada no GPP (continuação)

2º SEMESTRE 

NOME DA AÇÃO DE FORMAÇÃO TIPOLOGIA N.º DE FORMANDOS DURAÇÃO - N.º DE HORAS VOLUME*

3ª Ed. Auditoria e controlo interno 

INTERNAS - MODULARES

8 50 400

3ª Ed. Aquisição de equipamentos e serviços (Código dos Contratos Públicos) - 3.ª Edição 7 25 175

1ª Ed. Escrita criativa 2 25 50

1ª Ed. Legislação administrativa (Código do Procedimento Administrativo) 1 25 25

2ª Ed. Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho - conceitos básicos  9 25 225

1ª Ed. Sistema de Normalização Contabilística AP 11 25 275

1ª Ed. Língua inglesa (Inglês nível I - comunicação básica ao nível do atendimento) 3 50 150

1ª Ed. Liderança e trabalho em equipa 13 25 325

1ª Ed. Elaboração de planos para a gestão do protocolo em eventos (Gestão de eventos, protocolo e reuniões) 14 50 700

2ª Ed. Liderança e trabalho em equipa 2 25 50

2ª Ed. Legislação administrativa (Código do Procedimento Administrativo) 1 25 25

5ª Ed. Folha de cálculo - Intermédio I 9 50 450

6ª Ed. Folha de cálculo – Intermédio II 7 50 350

7ª Ed. Folha de Cálculo - Excel Intermédio 4 50 200

2ª Ed. Sistema de Normalização Contabilística AP 2 25 50

3ª Ed. Função pessoal - legislação laboral (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 11 25 275

1ª Ed. Abordagem geral de noções básicas de primeiros socorros 5 25 125

1ª Ed. Língua inglesa (Inglês nível II - comunicação oral e escrita) 11 25 275

1ª Ed. Gestão de equipas 11 25 275

3ª Ed. Liderança e trabalho em equipa 1 25 25

2ª.Ed. Comunicação interpessoal e institucional 8 25 200

2ª Ed. Língua inglesa (Inglês nível II - comunicação oral e escrita) 7 25 175

Total 2º semestre 147 700 4800

Total Geral               405 1550 13 025

15.2 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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15.2 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

NOME DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CUSTO TOTAL DA AÇÃO N.º DE FORMANDOS DURAÇÃO - N.º DE HORAS VOLUME*
CUSTO POR FORMANDO

p/ação

Regime de Teletrabalho - Geral 387,45 € 76 7 532 5,10 €

Regime de Teletrabalho - Dirigentes 387,45 € 71 7 497 5,46 €

Código do Procedimento Administrativo 1 697,14 € 18 18 324 94,29 €

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 1 162,35 € 21 28 588 55,35 €

Excel Avançado 2 830,00 € 15 40 600 188,67 €

Protocolo e Comunicação na Presidência da União 

Europeia
1 783,50 € 13 8 104 137,19 €

Auditorias Internas 3 013,50 € 10 40 400 301,35 €

Regime do Procedimento Concursal 540,00 € 17 12 204 31,76 €

Total 11 801,39 € 241 160 3249 49,00 €

Tabela nº 26 - Formação interna realizada com orçamento do GPP 

(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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15.3 | FORMAÇÃO EXTERNA

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Tabela nº 27 - Formação externa

Relativamente à formação externa, verificou-se um total de 31 participações, 30 de trabalhadores do GPP e 1 do Gabinete do Secretário de Estado das Pescas, correspondendo a um volume de 982 horas de

formação, com um custo de 10 570,03 €. As áreas temáticas frequentadas corresponderam à satisfação das necessidades de formação específica, de grande interesse para as áreas Governativas da Agricultura,

do Mar e respetivos Gabinetes, conforme apresentado na tabela seguinte.

NOME DA AÇÃO DE FORMAÇÃO TIPOLOGIA CUSTO TOTAL DA AÇÃO N.º DE FORMANDOS DURAÇÃO - N.º DE HORAS VOLUME*
CUSTO POR FORMANDO

p/ação

Compliance de Proteção de Dados

EXTERNAS

50,00 € 1 3 3 50,00 €

Seminário Lay-Off simplificado à distância 110,70 € 1 7 7 110,70 €

Curso de Atualização - A Pandemia Covid-19 e a Proteção de Dados 90,00 € 1 14 14 90,00 €

Auditoria para Verificação de Conformidade do RGPD 100,00 € 1 8 8 100,00 €

Workshop  O RGPD na Administração Pública e o acesso à informação 

administrativa
100,00 € 1 7 7 100,00 €

Evento: Planetiers World Gathering - Inovação sustentável 76,00 € 1 18 18 76,00 €

Workshop “Um ano de jurisprudência administrativa discutida online" 600,00 € 6 9 54 100,00 €

A Formação e a Execução do Contrato de Empreitada de Obras Públicas: 

algumas questões práticas - on-line 
450,00 € 2 9 18 225,00 €

Inovação e Grandes Dados 140,00 € 1 14 14 140,00 €

Teletrabalho 210,00 € 3 7 21 70,00 €

II curso de pós graduação avançada em direito da proteção de dados 1 233,33 € 1 78 78 1 233,33 €

Encore 2020 200,00 € 1 7 7 200,00 €

Curso Avançado de Gestão Pública - CAGEP 650,00 € 1 65 65 650,00 €

Contratação Pública 280,00 € 1 28 28 280,00 €

Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP 4 500,00 € 3 150 450 1 500,00 €

Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP 1 500,00 € 1 150 150 1 500,00 €

Desempenho dos Traballhadores 280,00 € 2 14 28 140,00 €

Workshops Jurídicos Colaborativos Online JurisAPP 0,00 € 1 6 6 0,00 €

Workshops Jurídicos Colaborativos Online JurisAPP 0,00 € 1 3 3 0,00 €

Workshops Jurídicos Colaborativos Online JurisAPP 0,00 € 1 3 3 0,00 €

Total 10 570,03 € 31 600 982 341,00 €
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Tabela nº 28 - Resumo da formação profissional

No final do ano apurou-se um volume de formação de 17.259 horas, resultante da realização de 77 ações, 48 internas cofinanciadas, 8 internas, 20 externas

(19 GPP e 1 Gabinetes) e uma autoformação, onde se registaram um total de 678 participações dos trabalhadores do GPP, dos Gabinetes Ministeriais e

organismos das áreas governativas da Agricultura e do Mar.

No que respeita ao reforço das competências destes trabalhadores, correspondeu uma despesa global de 22 371,42€, cerca de 33€ por

formando/participação.

Estas ações tiveram uma avaliação de reação na sua globalidade de 4,6, numa escala de 1 a 5, em que 1 é pouco satisfeito e 5 muito satisfeito. Tendo em

consideração as respostas dadas pelos formandos, podemos afirmar que foi reconhecida pela generalidade, a importância dos temas abordados nas ações

de formação.
Imagem:Pixabay

Ações de formação Nº de ações Volume* Custo  Participações Participantes GPP

Internas (cofinanciada) 48 13 025 0,00 € 405

87Internas (orçamento GPP) 8 3 249 11 801,39 € 241

Externas 19 975 10 459,33 € 30

Sub-Total 75 17 249 22 260,72 € 676 87

Autoformação 1 3 0 € 1 . 

Externas (GMG) 1 7 110,70 € 1 1

Sub-Total 2 10 110,70 € 2 1

Total Geral 77 17 259 22 371,42 € 678 88

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

https://pixabay.com/pt/illustrations/sala-de-aula-educa%C3%A7%C3%A3o-escola-m%C3%A3o-381896/
https://pixabay.com/pt/illustrations/sala-de-aula-educa%C3%A7%C3%A3o-escola-m%C3%A3o-381896/
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15.5 | ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO GPP NO ÚLTIMO TRIÉNIO ▪ 2018-2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Em 2020, foi realizada uma análise da formação proporcionada pelo GPP referente aos ciclos de gestão 2018, 2019 e 2020, com o objectivo de perceber se a oferta formativa estaria a suprir as

necessidades formativas manifestadas pelas diferentes unidades orgânicas do GPP. No âmbito da aferição efetuada, foram pormenorizadas várias ações de formação frequentadas por cada trabalhador,

com referencia ao capital humano existente a 31.12.2020, no triénio em causa.

Neste sentido e com base na análise do gráfico infra, o GPP, pretende ultrapassar estes hiatos, proporcionando formação dirigida aos trabalhadores que não foram comtemplados/não tiveram

oportunidades formativas nos últimos 3 anos, considerando, voltamos a referir, a contabilização das pessoas em exercício de funções conhecida em final de dezembro de 2020.
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nº trabalhadores por U.O. 2020 nº de trabalhadores que não teve formação nos ultimos 3 anos

Gráfico nº21 - Nº de participações dos trabalhadores do GPP em ações internas
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15.5 | ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO GPP NO ÚLTIMO TRIÉNIO ▪ 2018-2020 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Anos

Nº de Ações
Nº

Participações

Volume de 

Formação*
Investimento feito Custo Médio/Ação

Custo Médio p/ 

Formação

Custo Médio p/ 

Formando
Internas Externas Total

2020 56 19 75 678 13025 22 371,42 298,29 € 1,72 € 33,00 €

2019 18 31 49 456 6378 29 934,85 610,92 € 4,69 € 65,65 €

2018 31 26 57 639 11509 19 600,51 343,87 € 1,70 € 30,67 €

Considerando a seguinte tabela, verificamos que, no ano de 2020, houve um aumento do número de participantes em ações de formação, comparativamente com o ano de 2019, e uma redução do

custo/hora/formando explicado pelas horas de formação cofinanciadas que impactaram num menor investimento pelo GPP. De notar, também, que entre 2018 e 2019 houve uma redução do número de

ações de formação e participantes, justificado pela ausência de financiamento em 2019, o que contribuiu para um aumento do custo/hora/formando.

Tabela nº 29- Nº de participações dos trabalhadores do GPP em ações internas

(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

No âmbito do processo da formação profissional e em função do contexto pandémico, o GPP

teve de se readaptar, deixando de executar o programa que anualmente se propõe cumprir na

modalidade presencial, de maneira a poder assegurar a todos os trabalhadores o direito

individual à formação na modalidade livestreaming (videoconferência), proporcionando um

leque diverso de acções.

Durante o mês de março de 2020, foi concretizado um protocolo com uma entidade formadora -

Significado, Lda. - uma parceria reiterada para a formação profissional, construindo com sucesso

esta nova forma de trabalhar. As ações proporcionadas tiveram bastante adesão, abrangendo

serviços da Área Governativa Agricultura e Área Governativa Mar de todas as regiões do país,

chegando, assim, a um número muito significativo de trabalhadores, considerando o contexto

particular que ainda estamos a vivenciar.

Verificou-se que, as ações de formação profissional projetadas para o ano de 2020 foram

executadas e superadas com poupanças significativas, uma vez que o GPP procurou fontes de

financiamento comunitário para que a formação profissional proporcionada tivesse um

investimento reduzido para o GPP.

Imagem:Pixabay
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16.1 | ENQUADRAMENTO

No domino da formação profissional proporcionada pelo GPP a todos os trabalhadores das duas área governativas a que presta apoio, e na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de

dezembro, reforçado pela promulgação da Lei n.º 82/2019, de 2 de setembro, bem como no âmbito da Qualidade (NP EN ISO 9001:2015), compete a este Gabinete “…Propor, desenvolver e coordenar a

política de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores do GPP e dos serviços e organismos a que presta apoio, bem como dos restantes serviços e organismos do MA e MM…”. Com o

objetivo de avaliar a eficácia relacionada com esta formação profissional, a qual produz benefícios na execução do trabalho e no desempenho dos trabalhadores dos diversos serviços e organismos das Áreas

Governativas do MA e MM, foi reiterado um segundo exercício, à semelhança do ciclo de gestão anterior, através de um inquérito por questionário padronizado com 7 perguntas fechadas de resposta direta

e 1 pergunta aberta, onde poderiam os inquiridos sugerir melhorias.

Este inquérito foi respondido pelos trabalhadores com funções de Dirigente, dos diversos organismos MM e MA, de forma a avaliarem as questões mais importantes, no processo da formação profissional

dos seus trabalhadores, para análise e avaliação da eficácia da formação tendo sido considerando os seguintes itens:

• A avaliação da satisfação dos trabalhadores em relação à formação que lhes foi proporcionada;

• Perceber a atribuição da importância conferida pelos trabalhadores aos conteúdos formativos, às competências dos formadores e à logística;

• Perceber se ocorreu transferência referente aos conteúdos apreendidos na formação, para o contexto laboral;

• Avaliar se a modalidade de formação à distância, caracterizada pela flexibilidade temporal e espacial, se revelou mais eficaz para o serviço e para os formandos;

• Perceber os aspetos que devem ser melhorados no âmbito da formação profissional – relacionada com as áreas transversais - proporcionada pelo GPP.

16 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Aferição sobre a eficácia da Formação Profissional
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16.2 | INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Dos vinte organismos a quem foi enviado o inquérito, obteve-se 55% de respostas válidas (de onze organismos: DGPM, DGRM, IPMA, IFAP, INIAV,GPP, IVV, IVDP, DGADR, DRAPLVT e DRAPAL).

No inquérito efetuado, os dirigentes responderam de acordo com uma escala entre o discordo totalmente (1) e o concordo totalmente (5):

As sete perguntas fechadas abrangeram as seguintes questões:

• p1 - a oferta formativa proporcionada pelo GPP, correspondeu às minhas expectativas enquanto dirigente/chefia;

• p2 - a oferta formativa proporcionada pelo GPP, foi importante na melhoria do desempenho dos trabalhadores da

minha unidade orgânica;

• p3 - os conteúdos programáticos são adequados às necessidades atuais dos trabalhadores da minha unidade

orgânica;

• p4 - após frequência nas ações de formação profissional disponibilizadas pelo GPP os trabalhadores dão feedback

positivo sobre aquilo que aprenderam;

• p5 - a distribuição da ações de formação, por mais dias na semana, viabilizou um maior número de inscrições;

• p6 - a modalidade de formação a distância, caracterizada pela flexibilidade temporal e espacial, revela-se mais

eficaz para o serviço e para os formandos;

• p7 - globalmente a oferta formativa do GPP, quanto à forma, conteúdos e competências dos formadores e logística

inerente, são eficazes para o desempenho dos trabalhadores da minha unidade orgânica.

Imagem Pixabay
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16.3 | RESULTADOS DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO
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Importa referir que a média das respostas dos serviços e organismos, às sete questões fechadas, em termos quantitativos foi de 3,88.

No entanto destaca-se que, relativamente à questão n.º 6 “Modalidade de formação à distância, caracterizada pela flexibilidade temporal e espacial, revela-se mais eficaz para o serviço e para os

formandos”, onde se verificou o valor mais elevado ao nível de concordância 4,30, refere-se à nova modalidade de realização de formação. É necessário referir que, neste ano de adversidade, o GPP

conseguiu desenvolver de forma diligente, um conjunto de acções de formação, adaptando e reinventando o formato tradicional de proporcionar formação profissional aos trabalhadores do GPP e das áreas

governativas da MA e MM, apostando na formação profissional dada em live training, permitindo que a capacitação profissional chegasse mais longe e a mais trabalhadores, no âmbito daquele universo

governativo. Esta nova modalidade revelou-se, para os organismos e seus trabalhadores, mais eficaz que a formação na modalidade presencial.

Ainda de referir que no final foi apresentada uma questão relativamente a sugestões de melhorias procedendo-se à análise das suas respostas, que se apresenta de seguida.

3,67 3,76 3,79 3,88 3,76
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Gráfico n.º22  - Score dos itens previstos no inquérito sobre a eficácia da formação
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16.4 | RESPOSTAS AO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO E CONCLUSÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Nas respostas à questão nº 8, as sugestões de melhoria invocadas pelos organismos, focaram-se:

 no tipo de oferta formativa (aumentar a oferta nas áreas das, TIC, em gestão e motivação de equipas, bem como, e SIADAP);

 na maior diversificação dos temas das ações de formação;

 no cuidado a ter futuramente na calendarização de algumas ações de formação, de modo a, salvaguardar os períodos de trabalho mais intensos de alguns serviços/Unidades Orgânicas.

As respostas àquela questão aberta apontam-nos algumas sugestões dos organismos no sentido de melhoria do processo formativo:

Novos cursos com outros temas

Entendo que a oferta formativa apesar de ser relevante é por vezes pouco diversificada

Poderia ser reforçada a formação na área das TIC: Cibersegurança, Active Diretory, Exchange, Windows server, etc.

Ações de formação relacionadas com a gestão e motivação de equipas era muito importante. Também ações formação no âmbito das avaliações SIADAP seria de interesse

Com o presente exercício, pretendeu-se concluir quanto ao grau de eficácia da formação profissional que foi divulgada e oferecida aos trabalhadores das áreas governativas MA e MM, com o intuito de

fomentar a motivação dos trabalhadores, aumentando as suas competências técnicas e comportamentais, bem como apurar correções ou ajustamentos necessários para a constante melhoria do

processo formativo, preconizado anualmente pelo GPP.

Comparativamente com o ano anterior, no qual se registou um valor médio global de avaliação da eficácia da formação de 3,22, destaca-se em 2020 uma ligeira subida de 0,66, o que revelou uma

melhoria na avaliação da oferta formativa para 3,88.
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17 | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Conforme previsto no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação actual, as medidas de modernização e simplificação administrativa implementadas pelo GPP, no âmbito do ciclo de gestão em

avaliação,, enquadraram-se nas medidas de desburocratização, medidas de qualidade (pessoas e proximidade), medidas de simplificação de procedimentos e inovações tecnológicas, nomeadamente:

 Medidas de Inovações tecnológicas 

 Assegurar o serviço de HELPDESK.

 Efetuar Upgrades de manutenção de melhorias na solução informática de suporte à operacionalização

dos instrumentos de gestão - GesQUAR, criadas a partir de sugestões de um conjunto de melhorias a

implementar.

 Continuar com a modernização e inovação tecnológica do GPP no respeitante à implementação de VOIP,

segmentação de rede por VLAN´s).

 Reestruturação da plataforma web externa do GPP (www.gpp.pt).

 Participar no desenvolvimento do Portal Único da Agricultura, iniciativa da responsabilidade do IFAP,

tendo-se assegurado a definição e estabilização da respetiva arquitetura de informação, em articulação

com todas as entidades do Ministério da Agricultura.

 Medidas de mecanismos de audição e participação

 Aplicar inquéritos de satisfação a nível interno (Manutenção de Elogios, sugestões e

reclamações dos trabalhadores e dos serviços prestados):

 Comunicação interna;

 Regime de teletrabalho.

 Aplicar inquéritos de satisfação a nível externo ((Manutenção de Elogios, sugestões e

reclamações dos organismos aos quais o GPP presta serviços):

 Satisfação dos membros do governo;

 Satisfação com os serviços prestados aos organismos das áreas governativas MA e

MM.
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17 | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 Medidas de melhoria nos meios de comunicação com os utentes (nível externo)

 Divulgar - Newsletter Notícias da CNCDA:

• Edição n.º 1 - outubro 2020 (16 outubro);

• Edição n.º 2 - novembro 2020 (25 novembro) ;

• Edição n.º 3 - dezembro 2020 (28 dezembro);

e

• Newsletter no Dia Mundial da Alimentação (16-10-2020).

 Divulge - News from the EU Platform on Food Losses and Food Waste"

• março 2020 (1º edição);

• abril 2020 (18 maio);

• maio 2020 (23 junho);

• junho 2020 (edição especial);

• junho 2020 (23 julho);

• julho e agosto (25 setembro);

• setembro 2020 (29/09-edição especial);

• setembro 2020 (29 outubro);

• outubro 2020 (20 novembro);

• novembro 2020 (18 dezembro);

• dezembro 2020 (3 fevereiro de 2021).

 Dar a conhecer a edição de novembro da Newsletter da Plataforma UE Perdas e

Desperdício Alimentares:

• Edição de novembro da “News from the EU Platform on Food Losses and Food

Waste”, a Newsletter a Plataforma UE Perdas e Desperdício Alimentares

(18/12/2020).

 Divulgar Reuniões Plenárias:

• 10ª Reunião plenária da CNCDA (29 setembro 2020);

• Agenda;

• Apresentação em sala (questionário COVID);

• Conclusões operacionais;

 Divulgar Estudos, conferências e Relatórios:

• Reduction of Food Loss and Waste | Libreria Editrice Vaticana, 2020;

• Enabling Sustainable Food Systems | FAO, 2020;

• (Conferência Food Waste - Documentos e gravação disponíveis (13-01-2020)

 Emitir Relatórios de Progresso:

• 7.º Relatório de Progresso - junho 2020;

• 8.º Relatório de Progresso - setembro 2020;

• 9.º Relatório de Progresso - dezembro 2020

https://www.cncda.gov.pt/
https://www.cncda.gov.pt/
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 Medidas de melhoria nos meios de comunicação com os utentes (nível externo) (cont.)

 Outros Destaques:

• COVID19 | Recomendações da DGS para as Entidades de Redistribuição de Alimentos (24-04-

2020);

• Dia Internacional da consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar | 29 de setembro

(29-04-2020);

• Recomendações para a Ação na Prevenção do Desperdício Alimentar (disponibilizada versão PT)

(13-05-20200);

• Desperdício alimentar e efeitos COVID-19 | Questionário disponível até 11 de setembro (14-07-

2020);

• Vamos fazer como os astronautas? (27-07-2020);

• Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar assinala o Dia Internacional da

Consciencialização sobre as perdas e desperdício alimentares (28-09-2020);

• Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar lança Selo "Produção sustentável,

Consumo responsável" (02-10-2020);

• "Unidos Contra o Desperdício" | Um movimento cívico para acabar com o Desperdício Alimentar

(08-10-2020);

• Publicar o Boletim Bibliográfico: novembro/dezembro 2020 (Arquivo);

• Apoio à implementação de campanhas de publicidade institucional centralizada, no âmbito da

promoção da Agenda de Inovação para a Agricultura, assegurando os procedimentos referentes

à divulgação na imprensa especializada;

• Efetuar o registo de marcas nacionais, assegurando o procedimento de submissão de pedido no

INPI e confirmação de registo final: Registo das marcas CNCDA, Alimente quem o Alimenta e

Terra Futura;

• Efetuar Relatórios divulgados semanalmente - cotações, preços médios e análises (newsletters) -

de produtos agrícolas, no sítio do GPP e para a CE (11 meses);

• Participar e contribuir para o Observatório Nacional da Produção Biológica;

• Participar na Comissão de Acompanhamento do Recenseamento Agrícola 2019, de intervenções

na articulação das DRAP com o INE IMA;

• Efetuar Relatórios/contributos GPP no âmbito do fenómeno da seca;

• Elaborar proposta de logica de intervenção estratégia do PEPAC – 2020;

• Atualizar da base estatística para a avaliação de impactes - PAC pós2020.

 Medidas de melhoria nos meios de comunicação com os utentes (ao nível Interno)

 Centralização do arquivo corrente do GPP, com implementação do procedimento de indexação e

organização da documentação não desmaterializada das áreas de serviço, registada no sistema

de gestão documental.

 Apoio na implementação do novo Sistema de Gestão Documental do GPP (Edoc-Link).

 Introduzir a revista CULTIVAR - Cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR – Base de Dados de

pesquisa a nível da Intranet.
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17 | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

 Medidas de melhoria no acolhimento e atendimento dos utentes (nível externo)

 Prestar serviços/organismos das áreas governativas do MA e MM:

• Efetuar atendimentos aos serviços/organismos dando primazia aos meios eletrónicos,

mantendo deste moda a segurança de todos no âmbito das medidas | COVID-19 tais como:

• videoconferências, telefone, emails.

 Divulgar/esclarecer/comunicar com os serviços/organismos das áreas governativas do MA e MM

no âmbito do SIADAP1:

• N.º 1/2020 - SIADAP 1 | Autoavaliação 2019;

• N.º 2/2020 - Direções Regionais de Agricultura e Pescas - SISTEMA DE INDICADORES

COMUNS 2020;

• N.º 3/2020 - SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2020 – Notas explicativas GPP sobre artigo 24.º da

LOE 2020;

• N.º 4/2020 - SIADAP 1 | Instrumentos de Gestão para o ciclo 2020 | LEMBRETE;

• N.º 5/2020 - SIADAP 1 | Autoavaliação 2019 – LEMBRETE;

• Nº 6/2020 - SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2020 | Pedidos de Revisão;

• Nº 7/2020 - SIADAP 1 | CICLO DE GESTÃO 2021 | QUAR 2021;

• Nº 8/2020 - SIADAP 1 | REUNIÃO TRANSVERSAL DE COORDENAÇÃO MA MM 

|NSTRUMENTOS DE GESTÃO | CICLO DE GESTÃO 2021.

 Medidas de Simplificação de procedimentos

 Disponibilizar conteúdos audiovisuais e produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no

âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental (SGD Edoclink ).

 Efetuar a revisão do Manual para avaliadores de SIADAP_3 .

 Efetuar iniciativas de sensibilização/esclarecimento sobre Programa Qualifica AP para

todos os serviços do MA e MM.

 Apresentar Proposta de Reestruturação do modelo de divulgação de informação de

mercado do SIMA.

 Divulgar o Programa Apícola Nacional (PAN) 2020-2022:

• Declaração anual de existências a considerar nas candidaturas ao Programa Apícola

Nacional no ano apícola de 2020..

 Divulgar o Plano de medidas excecionais para o setor agroalimentar | vers. maio 2020.
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18 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Conforme plasmado na RCM n.º 47/2010, de 8.06, bem como no nº 2 do art.7º do Lei n.º 95/2015 de 17.08, as entidades públicas, neste caso em concreto da Administração Central do Estado, devem

“…incluir no respetivo relatório de Atividades uma secção especificamente dedicada à informação sintética sobre as iniciativas de publicidade institucional, nos termos definidos na regulamentação

aplicável…”. Assim, e ainda no âmbito dos diplomas supra citados o conceito, o de Publicidade Institucional do Estado é entendido pelo legislador como “…campanhas, ações informativas e publicitárias e

quaisquer outras formas de comunicação realizadas pelas entidades referidas no artigo anterior, divulgadas a uma pluralidade de destinatários indeterminados, com o objetivo direto ou indireto de promover

iniciativas ou de difundir uma mensagem relacionada com os seus fins, atribuições ou missões de serviço público, mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários..”.

Neste sentido, cumpre informar que em 2020 foram realizadas campanhas de publicidade institucional, na sequência das medidas de apoio ao setor do órgãos de Comunicação Social, dando cumprimento à

Resolução de Conselho de Ministros nº 38 -B/2020, de 19 de maio, que estabeleceu uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado,

no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Estas campanhas tiveram enquadramento na divulgação da Agenda de Inovação para a Agricultura, RCM nº 86/2020, de 13 de outubro, com a designação “Terra Futura”, tendo presente a situação da

pandemia COVID-19, investimento de bens e serviços agroalimentares ao consumidor final.

Os contratos de publicidade institucional foram assumidos pelo GPP de forma a operacionalizar as iniciativas previstas 

pelo Gabinete da Ministra da Agricultura nos seguintes níveis:

 órgãos de informação de âmbito nacional;

 órgãos de informação de âmbito regional;

 órgãos de informação radiofónicos de âmbito regional;

 órgãos de informação de âmbito setorial.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

Imagem Pixabay
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19 | PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

No âmbito do n.º 5 do artigo 113º-A do DL n.º 280/2007, de 7 de agosto,, na sua redação atual, as obrigações previstas no âmbito da Execução do Programa de Gestão do Património Imobiliário, devem ser

consideradas na fixação dos objetivos regulados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, e na avaliação do respetivo cumprimento. Assim, foram inscritos em sede de QUAR_2020 o indicador “Ind9 - Prazo

de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM” e, ao nível do Plano de Atividades 2020, o objetivo operacional “OP 71: Promover a coerência da informação

no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)”, cumprindo-se, assim, o previsto naquele articulado legal e de acordo com as execuções dos mesmos, em anexo.

Por forma a obter-se o máximo de rigor técnico na informação a divulgar à Direção Geral do Tesouro e Finanças, e no âmbito das competências da Unidade de Gestão Patrimonial (UCP), foi operacionalizado o

processo apuramento dos dados a que se refere o artigo supramencionado, da seguinte forma:

- A UGP solicita aos organismos tutelados o fornecimento relativos ao universo de imóveis dos organismos tutelados pelas áreas governativas Agricultura e Mar;

- Rececionados os dados solicitados e após a verificação dos mesmos, cabe à UGP a sua validação, sistematização, agregação e compilação, que culmina no preenchimento do Modelo Matriz remetido à

DGTF;

- Em paralelo e para efeitos de controlo da informação rececionada, a mesma é cruzada com as bases de dados construídas com o histórico

dos anos anteriores, o que permite verificar criticamente o desenvolvimento do PGPI ao longo de um período temporal mais amplo, do que

somente os últimos 12 meses;

- Os dados supra referidos são igualmente confrontados com a informação disponível no âmbito do Sistema de Informação dos Imóveis do

Estado (SIIE), ou em qualquer outra base de consulta em termos registais, matriciais ou prediais, por forma a obter uma caracterização

global dos imóveis.

Relativamente ao ano de 2020, foi cumprido o prazo definido no Plano de Atividades/QUAR para o efeito, pelo que a UGP concretizou o envio,

dos dados agregados, à DGTF antes do final do primeiro trimestre do ano.
Imagem:Pixabay



76

20 | AVALIAÇÃO FINAL

 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados

A expressão qualitativa e quantitativa da avaliação do ciclo de gestão de 2020 do Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral, resulta do grau de concretização do respetivo Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR), conforme plasmado no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28.dez,na sua redação atual, relativamente ao qual este Gabinete apurou um resultado final / Grau de

Concretização quantitativo de 183,06%, verificando-se um desvio global positivo de +83,06% face à concretização plena (TR = 100%).

Para efeitos do nº 1 do artigo referido anteriormente, foram considerados como mais relevantes, os objetivos OP1, OP2, OP4, OP6 e OP9, os quais foram todos os objetivos superados, inclusivamente todos

tingiram um grau de concretização acima do Valor Crítico ou “patamar de excelência” proposto pelo CCAS - Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, com uma Taxa de Realização ≥125%.

No âmbito dos vinte e sete indicadores de desempenho, registados naquele instrumento de gestão (QUAR_2020), constata-se que dezoito indicadores superaram as correspondentes metas planeadas e

destes, dezassete (Ind1, Ind2, Ind3, Ind5, Ind6, Ind7, Ind9 Ind11, Ind12, Ind13, Ind14, Ind17, Ind20, Ind22, Ind23, Ind24 e Ind25) atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar de excelência),

o que representa 63% de indicadores com desvio ≥25%, face ao total de indicadores. Os restantes nove indicadores apresentaram um resultado em conformidade com as metas delineadas (Taxa

Realização=100%) e o indicador Ind15 não foi atingido. (TR=79%).

O presente Relatório de Atividades e Autoavaliação evidencia o cumprimento das metas planeadas na operacionalização das diretrizes decorrentes da aprovação da LOE_2020 - artigo 25º da Lei nº

2/2020, de 31 de março. Quanto ao cumprimento do disposto da alínea b), do nº1, do art.º 25 da LOE_2020 e no âmbito do objetivo “OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da

conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020)”, destaca-se a superação dos indicadores “Ind.24 N.º de ações de formação sobre o

“Regime de Teletrabalho”, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP (NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e

Pessoal)” (TR=175%) e “Ind.25 Prazo de concretização dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019 M=15.12.2020; VC=15.11.2020”, (TR=170%). No cumprimento da alínea b)

daquele articulado legal e no âmbito do objetivo “OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual “, destaca-se a superação do indicador “Ind.14 N.º de conteúdos

audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da implementação do SGD Edocklink”, (TR=225%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020
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ANEXO 1 – Execução do QUAR_2020 do GPP; 

ANEXO 2 – Execução do Plano de Atividade 2020 do GPP; 

ANEXO 3 – Relatório dos resultados do inquérito – Consulta aos GMG 2020;

ANEXO 4 – Relatório dos resultados do inquérito – Consulta Externa 2020;

ANEXO 5 – Relatório dos resultados do inquérito – Consulta Interna 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2020

20 | AVALIAÇÃO FINAL (continuação)

 Menção proposta pelo Dirigente Máximo do GPP como resultado da autoavaliação

Conforme plasmado no nº 3 do artigo 18º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, compete ao Dirigente Máximo propor, como resultado da autoavaliação, a menção respeitante a

avaliação final do Serviço. Assim, de acordo com o conteúdo exposto no ponto anterior, em função do plasmado ao longo do presente relatório, e com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo referido

anteriormente, verifica-se, assim, que a avaliação final do desempenho do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral proposta, em sede de autoavaliação no ambito do subsistema de

avaliação SIADAP 1, corresponde a menção “Desempenho Bom”.

ANEXOS
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Meta
Grau de 

concretização

100% 168%

100% 151%

100% 194%

PESO: 20%

Peso: 35%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind1

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com 

o impacte de possíveis decisões de 

políticas

n.d. n.d. 7 8 1 10 50% DSPP; DSE

Somatório anual do n.º de 

CENARIOS INTEGRADOS 

com  impacte de possíveis 

decisões de políticas

12 150% Superou 50%

Ind2

Prazo para elaboração de proposta 

de logica de intervenção/estratégia 

do PEPAC 

M=31.07.2020; VC=30.06.2020

n.d. n.d. n.d. 211 15 180 50% DSPP; DSE

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

159 142% Superou 42%

146%

Peso: 45%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind3

Nº de estudos, pareceres, 

relatórios e notas de análise 

técnica sobre os sectores e de 

propostas de políticas públicas de 

apoio ao setor

294 315 192 220 10 288 25%

DSPP; DSC; 

DSAERI; DSJC; 

DSE

Somatório anual do n.º de 

estudos, pareceres, 

relatórios e análises sobre 

os sectores e de propostas 

de políticas de apoio

383 160% Superou 60%

Ind4
Nº de instrumentos de 

monitorização e avaliação
34 25 15 19 5 30 25% DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de 

instrumentos de 

monitorização e avaliação

18 100% Atingiu 0%

Ind5

N.º de participações asseguradas 

em reuniões no âmbito do 

processo de decisão política 

comunitário, incluindo a 

PAC_pós_2020

n.d. 29 55 61 5 83 25%
DSPP; DSC; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões 

e eventos no âmbito da 

decisão políitica 

comunitária

88 131% Superou 31%

Ind6
N.º de notas/pareceres no âmbito 

da internacionalização
n.d. n.d. 6 5 2 9 25% DSAERI

Somatório anual do n.º de  

notas/pareceres no 

âmbito da 

internacionalização

11 140% Superou 40%

133%

Peso: 20%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind7

N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO20 e 

PO21 

14 24 12 20 2 24 35% DSPOAG

Somatório anual do nº de 

reports sobre a execução 

dos Programas 

Orçamentais

24 125% Superou 25%

Ind8

N.º de reportes trimestrais 

elaborados sobre indicadores de 

RH do MA e MM, remetidos para 

publicação na página electrónica 

do GPP

4 4 2 3 1 5 30% DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

iniciativas de divulgação 

de indicadores de RH

4 100% Atingiu 0%

Ind9
Prazo Médio de Pagamentos a 

Fornecedores (PMP)
n.d. n.d. 9 30 15 10 35% DSPOAG

Prevista no Despacho MFA 

n.º 9870/2009, de 13 de 

abril de 2009

2 135% Superou 35%

121%

PESO: 45%

Peso: 25%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind10

Nº de processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

(procedimentos concluídos)

6 11 7 2 1 4 50% DSPOAG 

Somatório anual do n.º de 

processos aquisitivos, 

centralizados ou 

agregados 

3 100% Atingiu 0%

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso

Indicadores

Taxa de Realização do OP3

EFICIÊNCIA

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar

Indicadores

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

Indicadores

Taxa de Realização do OP1

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

Indicadores

Taxa de Realização do OP2

Objetivos Estratégicos (OE) 

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial 

de compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço|Organismo:

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)

Missão:

"...apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação no âmbito comunitário e 

internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados naquelas áreas..."
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Ind11
N.º de pareceres jurídicos 

elaborados
n.d. n.d. n.d. 80 10 100 50% DSJC

Somatório anual do n.º de 

pareceres jurídicos 

elaborados

191 239% Superou 139%

169%

Peso: 15%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind12

Nº de procedimentos 

documentados e aprovados, a 

publicar no "Manual de Gestão" - 

INTRANET

3 4 3 3 1 5 50%
DSRHDO; 

DSPOAG

Somatório anual do n.º  

procedimentos 

documentados e aprovados, a 

publicar no "Manual de 

Gestão" - INTRANET

7 150% Superou 50%

Ind13

Nº de relatórios de monitorização 

no âmbito da redução com o 

consumo de papel de impressão 

(RCM N.º 141/2018, de 

26.10.2018)

n.d. n.d. 2 2 0 3 50% DSCI

Somatório anual do nº de 

relatórios de 

monitorização no âmbito 

do consumo de papel de 

impressão 

3 125% Superou 25%

138%

Peso: 60%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind14

N.º de conteúdos audiovisuais 

produzidos de apoio aos 

utilizadores do GPP no âmbito da 

implementação do SGD Edoclink

n.d. n.d. n.d. 2 0 3 100% DSCI

Somatório nº de conteúdos 

audiovisuais produzidos de 

apoio aos utilizadores do GPP 

no âmbito da implementação 

do SGD Edoclink

7 225% Superou 125%

225%

Peso: 35%

Peso: 10%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind15
Nº de iniciativas/eventos públicos 

com participação institucional
5 62 26 48 5 60 25%

DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI; DSCI

Somatório anual 

iniciativas/eventos 

públicos

34 79% Não atingiu -21%

Ind16
Nº de edições da revista Cultivar 

divulgadas 
2 5 1 3 0 4 25% DSCI

Somatório anual do n.º de 

publicações da revista 

Cultivar divulgadas

3 100% Atingiu 0%

Ind17

Nº de conteúdos temáticos 

produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; 

Desperdício Alimentar; 

PAC_pós_2020; Orientações 

Técnicas)

n.d. 189 67 191 20 250 25%
DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI; DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

323 156% Superou 56%

Ind18

Nº de conteúdos regulares 

produzidos

(+FLASH; Intervenções Públicas; 

SIMA)

n.d. 72 55 68 10 90 25%
DSE; DSAERI;

DSCI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos não temáticos 

produzidos

78 100% Atingiu 0%

109%

Peso: 15%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind19

Prazo de reporte à DGTF  no 

âmbito do programa das avaliações 

dos imóveis dependentes do MA e 

MM

M=30.03.2020; VC=15.03.2020

n.d. 84 88 88 0 73 20% DSPOAG

Somatório do n.º de dias 

de antecipação (-) ou de 

atraso (+) face ao 

calendário planeado

88 100% Atingiu 0%

Ind20

Nº de reuniões de coordenação/ 

sessões de esclarecimento com os 

serviços do MA e MM

17 6 5 60 5 70 20%

DSE; DSRHDO; 

DSCI; DSPOAG

Somatório anual do n.º de 

reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os 

serviços do MA e MM

396 940% Superou 840%

Ind21

Percentagem de serviços MA e MM 

que participam nas ações de 

formação promovidas pelo GPP

90% 95% 75% 80% 10% 100% 20% DSRHDO

tx = (nº de serviços que 

participam nas ações/ nº 

total de serviços)*100

95% 119% Superou 19%

Ind22

Nº de reuniões/painéis consultivas 

com 

parceiros/associações/empresas do 

sector

9 9 1 16 2 20 20%
DSC; DSPP; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

reuniões consultivas com 

os parceiros do sector

42 263% Superou 163%

Ind23

Nº de reuniões de coordenação e 

documentos de orientação  a 

efetuar no âmbito da preparação 

da presidência de PT da UE 

n.d. n.d. n.d. 8 2 11 20% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

reuniões de coordenação 

e documentos de 

orientaçao  a efetuar no 

âmbito da preparação da 

presidência de PT da UE 

20 200% Superou 100%

324%

Peso: 65%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind24

N.º de ações de formação sobre o 

“Regime de Teletrabalho”, no 

âmbito do programa de conciliação 

da vida profissional, pessoal e 

familiar do GPP

 (NP 4552:2016 - Sistema de gestão 

da conciliação entre a vida 

profissional, familiar e Pessoal)

n.d. n.d. n.d. 1 0 2 50% Todas

Somatório nº de ações de 

formação sobre o “Regime 

de Teletrabalho”, no 

âmbito do programa de 

conciliação da vida 

profissional, pessoal e 

familiar do GPP

4 175% Superou 75%

Ind25

Prazo de concretização dos serviços 

de Segurança e Saúde no Trabalho 

no GPP – RCM28/2019

M=15.12.2020; VC=15.11.2020

n.d. n.d. n.d. 350 15 320 50%
DSRHDO;

DSPOAG

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de 

atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

266 170% Superou 70%

173%

OP9:Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 2020)

Indicadores

Taxa de Realização do OP9

QUALIDADE

Indicadores

Taxa de Realização do OP7

Indicadores

Taxa de Realização do OP8

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Indicadores

Taxa de Realização do OP5

OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 

Indicadores

Taxa de Realização do OP6

Taxa de Realização do OP4

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 
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Peso: 10%

Realizado

2017

Realizado

2018

Realizado

2019

Meta 

2020
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind26
Grau de satisfação médio global 

dos GMG (escala de 1 a 5)
n.d. n.d. n.d. 3,5 0,5 5,0 50% Todas

Somatório (índice de 

satisfação n X nº de 

respostas)/total de respostas; 

n=[1 a 5]

3,48 100% Atingiu 0%

Ind27
Grau de satisfação dos utilizadores 

(escala de 1 a 5)
n.d. n.d. n.d. 3,5 0,5 5,0 50% Todas

Somatório (índice de 

satisfação n X nº de 

respostas)/total de respostas; 

n=[1 a 5]

3,88 100% Atingiu 0%

100%

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

77%

Dias úteis 

2020 F
225

N.º de 

efectivos 

planeados 

(Mapa de 

Pessoal)

UERHP Pontuação Planeada

N.º de efectivos a 

31.dez

(Balanço Social)

UERHE Pontuação Executada

4 912 80 4 885 78 97% 97%

27 6156 432 27 6071 426 99% 99%

115 26220 1380 92 20044 1055 76% 76%

8 1824 96 7 1556 82 85% 85%

1 228 9 1 223 0 0% 0%

8 1824 64 7 1571 55 86% 86%

60 13680 480 53 11143 391 81% 81%

11 2508 55 8 1764 39 70% 70%

234 53 352 2 596 199 43 257 2 125 82% 81%
Total 

*Inclui trabalhadores que prestam apoio ao Gabinetes dos Membros do Governo
-35

Assistente Técnico* 8 -7

Assistente Operacional* 5 -3

Coordenador Técnico 9 0

Técnicos de Informática 8 -1

Técnico Superior 12 -23

Especialistas de Informática 12 -1

Pontuação 

Executada / 

Pontuação 

Planeada

UERHE / 

UERHP

Dirigentes - Direção Superior 20 0

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 16 0

RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO

Pontuação 

(Conselho 

Coordenador da 

Avaliação de Serviços)

Pontuação efectivos Planeados para 2020 Pontuação efectivos Executados para 2020

Desvio

(em n.º)

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros 

parceiros/utilizadores
10% 4%

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 15% 5%

OP9:Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida 

profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 25 LOE 

2020)

65% 23% RELEVANTE

OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 60% 27% RELEVANTE

Qualidade

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

35%

10% 4%

Eficiência

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção 

governativa da Agricultura e do Mar

45%

25% 11% RELEVANTE

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP 15% 7%

9% RELEVANTE

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas 

Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em 

atraso

20% 4%

Peso de cada objectivo na avaliação final
Objetivos 

Relevantes

Eficácia

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política 

Agrícola Comum (PAC pós 2020)

20%

35% 7% RELEVANTE

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas 

públicas de apoio associadas
45%

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, 

em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção 

governativa da Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de 

gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão 

patrimonial e dos serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do 

conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da 

administração

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12
Peso dos parâmetros 

na avaliação final

Peso dos objetivos 

no respectivo parâmetro

Taxa de Realização do OP10

Objectivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de enquadramento

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores

Indicadores
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Corrigido Disponível
Execução

(30.jun.2020)
Execução 

(31.dez.2020)

Desvio 

Executado / 

Disponível

(31.12.2020)

Taxa de 

Execução

(face ao 

planeado)

Taxa de 

Execução

(face ao 

corrigido)

Taxa de 

Execução

(face ao 

disponível)

   11 420 292,00 €         930 382,30 €    4 416 876,09 €                   10 489 909,70 € -        9 559 527,40 € 43% 92% 1127%

7 400 360,00 € 84 794,85 € 3 684 610,02 € 7 315 565,15 € -        7 230 770,30 € 30% 64% 786%

3 346 358,00 € 708 399,23 € 544 948,78 € 2 637 958,77 € -        1 929 559,54 € 11% 23% 284%

349 778,00 € 52 066,79 € 152 291,94 € 297 711,21 € -           245 644,42 € 1% 3% 32%

323 796,00 € 85 121,43 € 35 025,35 € 238 674,57 € -           153 553,14 € 1% 2% 26%

                             -   €                             -   €                            -   €                                             -   €                             -   € #DIV/0! 0% #DIV/0!

                            -   € #DIV/0! 0% #DIV/0!

                            -   € #DIV/0! 0% #DIV/0!

                            -   € #DIV/0! 0% #DIV/0!

                            -   € #DIV/0! 0% #DIV/0!

0,00 € 0,00 €                             -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

        11 420 292,00 €             930 382,30 €         4 416 876,09 €                        10 489 909,70 € -        9 559 527,40 € 43% 92% 1127%

Refª.:

Ind1

Ind2

Ind3

Ind4

Ind5

Ind6

Ind7

Ind8

Ind9

Ind10

Ind11

Ind12

Ind13

Ind14

Ind15

Ind16

Ind17

Ind18

Ind19

Ind20

Ind21

Ind22

Ind23

Ind24

Ind25

Ind26

Ind27

#1

#2

#3

#4

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind9: Prazo médio de pagamentos apurado até 31 de maio de 2020, calculado de acordo com a fórmula publicada na RCM 34/2008 de 22 de Fevereiro.

Ind19: De acordo com o artigo 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, com o aditamento que sofreu através da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, as comunicações da UGP à DGTF do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado 

devem ocorrer “até 30 de março de cada ano”.

Ind24: O processo de candidatura à certificação pela NP 4552:2016, será operacionalizado pela DSRHDO. A certificação deste referencial envolve todas as unidades orgãnicas do GPP.

Ind26 e Ind27. A auscultação da satisfação quanto ao grau de satisfação dos serviços prestados pelo GPP, no âmbito das correspondentes áreas de atuação de cada unidade orgânica, será realizada pela DDO .

Grau de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de ações de formação sobre o “Regime de Teletrabalho”, no âmbito do programa de 

conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP

 (NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal)

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo de concretização dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019

M=15.12.2020; VC=15.11.2020
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação  a efetuar no âmbito da 

preparação da presidência de PT da UE 
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo 

GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos regulares produzidos

(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do 

MA e MM

M=30.03.2020; VC=15.03.2020

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de edições da revista Cultivar divulgadas Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de conteúdos audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da 

implementação do SGD Edoclink
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de procedimentos documentados e aprovados, a publicar no "Manual de Gestão" - 

INTRANET
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de relatórios de monitorização no âmbito da redução com o consumo de papel de impressão 

(RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de pareceres jurídicos elaborados Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes trimestrais elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM, remetidos para 

publicação na página electrónica do GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO20 e PO21 Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de instrumentos de monitorização e avaliação Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política 

comunitário, incluindo a PAC_pós_2020
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo para elaboração de proposta de logica de intervenção/estratégia do PEPAC 

M=31.07.2020; VC=30.06.2020
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas 

de políticas públicas de apoio ao setor
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Indicadores Fonte de Verificação Justificação do Valor Crítico

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro

Âmbito
Eficácia

Ponderação: 30%

Eficiência 

Ponderação : 60%

Qualidade 

Ponderação : 10%

Quantitativa 183,06%

Qualitativa Bom

Despesas de Capital 0,00 €

Outros valores 110 000,00 €

Total (OF+OI+OV)                                      24 550 144,00 € 

Despesas c/Pessoal 0,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 0,00 €

Outras despesas correntes 0,00 €

Outras despesas correntes 6 632 831,00 €

Despesas de Capital 6 615 843,00 €

Orçamento de Investimento (OI)                                                           -   € 

Orçamento de Funcionamento (OF)                                      24 440 144,00 € 

Despesas c/Pessoal 7 812 471,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 3 378 999,00 €

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO Planeado
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.001

N.º de propostas de política ou alteração no 

âmbito dos regimes de pagamentos diretos 

e do desenvolvimento rural

2 1 4 50% DSPP

Somatório anual do nº de 

propostas de política ou 

alteração (…)

Sistema 

Informático
6 150,00% Superou 50%

2020-10-07 15:34:30 SoniaCalcao -> 6 <- Devido à situação 

de pandemia, no âmbito dos pagamentos diretos, houve 

necessidade de publicar legislação suplementar.

Ind.002

N.º de propostas no âmbito do Programa de 

Adaptação da Agricultura às Alterações 

Climáticas e afins

3 1 5 25% DSPP

Somatório anual do nº de 

propostas no âmbito do 

PAAAC

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2021-04-27 00:48:14 SoniaCalcao -> 0 <- Propostas 

consolidadas no P3AC (RCM 130/2019). A concretização pelo 

PEPAC está em desenvolvimento (draft esperado no fim de 

2021)

Ind.003

N.º de propostas de política Agricultura  e 

LULUCF no âmbito do Roteiro da 

Neutralidade Carbónica e afins

2 1 4 25% DSPP

Somatório anual do nº de 

propostas de política 

Agricultura  e LULUCF

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2021-04-27 00:48:44 SoniaCalcao -> 0 <- Propostas RNC  

(RCM 107/2019) consolidadas em 2019 no PNEC (AAE, 

consulta pública, circulação interministerial), que só foi 

publicado em 2020 (RCM 53/2020). A concretização pelo 

PEPAC está em desenvolvimento (draft esperado no fim de 

2021)

75,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.004

Número de Propostas sobre políticas 

comunitárias e nacionais no âmbito da 

fileira agroalimentar enviadas à DIR GPP

4 1 6 100% DSC

Somatório anual do nº de 

propostas enviadas à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

22 325,00% Superou 225%

2021-04-16 17:56:56 david.gouveia -> 22 <- Superação 

devida a aumento de solicitações resultantes da situação 

pandemia COVID-19 (medidas excecionais);

325,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.005

Nº de notas/contributos de apoio à 

negociação em curso enviados ao 

MNE/Tutela

2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual do nº de 

notas/contributos com 

indicação de posição sectorial 

enviadas ao MNE

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 162,50% Superou 63%
2021-04-16 20:48:18 margaridavaz -> 7 <- Negociação de 

Acordo Comércio e Cooperação UE/RU foi exigente número 

de contributos MNE/Tutela;

Ind.5 Ind.006
Nº de reuniões interministeriais, 

pluriministeriais asseguradas 
2 1 4 40% DSAERI

Somatório anual do nº  de 

reuniões

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 150,00% Superou 50%
2021-04-16 20:50:26 margaridavaz -> 6 <- BREXIT foi tema 

de agenda frequente nas reuniões CIAE Técnica;

157,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.007

N.º de dias úteis para a apresentação de 

versão inicial, após solicitação, de proposta 

de diplomas de definição de políticas, 

através da elaboração de regulamentação 

no âmbito da PAC

15 4 10 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 130,00% Superou 30%

2021-03-29 15:29:18 paula.ribeiro -> 9 <- No quarto 

trimestre foi contabilizada a média de 5,5 dias úteis, pelo 

que a média anual alcançou o resultado de 8,875 dias 

(arredondamento para 9 dias).;

Ind.008
N.º de participações em medidas de 

simplificação legislativa
4 1 6 10% DSJC

Somatório anual do nº de 

participações em medidas 

de simplificação legislativa

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 162,50% Superou 63%

2021-03-29 15:31:07 paula.ribeiro -> 9 <- No quarto 

trimestre foram contabilizadas 5 iniciativas, pelo que o 

resultado anual passou para 9.;

Ind.009

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de 

esclarecimento com os serviços do MA e 

MM

4 2 6 10% DSJC

Somatório n.º de reuniões 

de coordenação/sessões de 

sensibilização com os 

serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 125,00% Superou 25%

2021-03-29 15:37:36 paula.ribeiro -> 6 <- ;

Ind.010

N.º de dias úteis para promover a 

publicação de atos normativos no Diário da 

República

2 1 0 10% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 125,00% Superou 25%

2021-03-30 01:27:30 paula.ribeiro -> 0 <- No quarto 

trimestre manteve-se a média de submissão dos atos para 

publicação no próprio dia.;

132,25%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.4 Ind.011
Nº de documentos de monitorização 

(FEADER, PT2020)
5 2 9 100% DSPP

Somatório anual do nº de 

documentos  de 

monitorização 

Sistema 

Informático
9 126,67% Superou 27%

2021-04-26 23:46:21 SoniaCalcao -> 9 <- Indicador superado 

devido a documento elaborado no âmbito de uma auditoria 

não prevista do Tribunal de Contas Europeu;

126,67%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.012

Nº de documentos de monitorização, 

incluindo Relatórios anuais dos Apoios para 

efeitos de comunicação à OMC e OCDE

3 1 5 100% DSPP

Somatório anual do nº de 

documentos de 

monitorização (…)

Sistema 

Informático
5 125,00% Superou 25%

2021-04-26 23:48:58 SoniaCalcao -> 5 <- Número de 

documentos elaborado depende de auditorias.

125,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.013

N.º de documentos Agricultura e LULUCF 

(solos) no âmbito do Inventário Nacional de 

Emissões para o Ar

2 1 4 50% DSPP

Somatório anual do nº de  

documentos  no âmbito do 

Inventário Nacional de 

Emissões para o Ar

Sistema 

Informático
6 157,14% Superou 57%

2021-04-26 23:51:45 SoniaCalcao -> 6 <- Número de 

documentos depende da realização das reuniões do Grupo 

de Trabalho SNIERPA;

Ind.014

N.º de documentos para Agricultura e 

LULUCF (solos) no âmbito dos programas 

nacionais para a mitigação e adaptação 

climática

3 1 5 50% DSPP

Somatório anual do nº de 

documentos  (…) dos 

programas nacionais para a 

mitigação e adaptação 

climática

Sistema 

Informático
2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-26 23:51:55 SoniaCalcao -> 2 <- EIONET 

(questionário LULUCF); EIONET (estratégia EEA);

128,57%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.015
N.º de contributos para revista CULTIVAR - 

fichas de leitura e artigos
4 1 6 100% DSPP

Somatório anual de 

contributos para revista 

CULTIVAR 

Sistema 

Informático
5 100,00% Atingiu 0%

2021-04-26 23:52:53 SoniaCalcao -> 5 <- ;

100,00%

MP04.Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospetiva sobre a evolução das politicas com incidência no complexo agroflorestal 

OPE8: Elaborar análises, artigos e fichas de leitura

Taxa de Realização do MP04.OPE8

   OPE5: Monitorizar o FEADER

Taxa de Realização do MP03.OPE5

OPE6: Monitorizar os Apoios à Agricultura

Taxa de Realização do MP03.OPE6

OPE7: Monitorizar o Quadro da Politica Climática (QEPiC) na vertente Agricultura

Taxa de Realização do MP03.OPE7

OPE3: Elaborar propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais

Taxa de Realização do MP01.OPE3

MP02. Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de atos normativos no DRE

OPE4: Coordenar projetos legislativos

Taxa de Realização do MP02.OPE4

MP03. Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

Plano de Atividades 2020 do GPP - objetivos e indicadores por macroprocesso

MP01. Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

OPE1: Elaborar propostas de política no âmbito dos regimes de pagamentos diretos e desenvolvimento rural, e no âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Taxa de Realização do MP01.OPE1

OPE2: Elaborar propostas sobre políticas setoriais no âmbito da fileira agroalimentar

Taxa de Realização do MP01.OPE2

1



QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.016

Número de dias úteis para disponibilização 

dos trabalhos de edição, tradução e 

contactos com autores/oradores em 

preparação dos diversos números da 

publicação CULTIVAR e respetivas 

apresentações após a receção do último 

contributo

10 4 5 50% DSE
Soma dos dias úteis após 

receção do último 

contributo

email 4,7 126,50% Superou 27%

2021-04-15 14:12:17 RPereira -> 4.7 <- Entrega das versões 

finais, após a recepção do último contributo, conseguida 

sempre em prazos muito  ;

Ind.3 Ind.017 X
N.º de notas técnicas de apoio aos 

Gabinetes dos Membros do Governo 
73 4 96 50%

DSPP; DSC; 

DSE

Somatório anual de notas 

técnicas de  apoio aos GMG

Sistema 

Informático
109 138,71% Superou 39%

2021-04-15 14:17:56 RPereira -> 18 <- COmércio 

Internacional + Emprego + 2;

2021-04-16 17:58:06 david.gouveia -> 72 <- Superação 

devida a aumento de solicitações resultantes da situação 

pandemia COVID-19 (análise de mercado e de 

abastecimento alimentar, medidas excecionais);

2021-04-26 23:53:49 SoniaCalcao -> 19 <- De acordo com 

solicitações da Tutela.;

132,60%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.1 Ind.018

N.º de propostas de orientações técnicas e 

esclarecimentos às organizações 

representativas do setor

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual do n.º de 

propostas (…)

Sistema 

Informático
5 100,00% Atingiu 0%

2021-04-27 00:34:08 SoniaCalcao -> 5 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.15 Ind.019 x
Nº iniciativas/eventos públicos com 

participação institucional
16 2 23 60%

DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI(Ind088); 

DSCI

Somatório anual do nº 

iniciativas/eventos 

Sistema de 

Gestão 

Documental

27 142,31% Superou 42%

2021-03-26 19:09:07 AnaFilipe -> 7 <- Integra 5 

eventos/iniciativas desenvolvidos pelo GPP e 2 iniciativas 

coordenadas pelo gab. MA ;

2021-04-15 14:21:17 RPereira -> 2 <- ;

2021-04-16 17:58:46 david.gouveia -> 12 <- Acréscimo de 

solicitações decorrentes da pandemia COVID-19 e PAC pós 

2020;

2021-04-26 23:55:51 SoniaCalcao -> 6 <- 

Ind.020
Índice de atualização de conteúdos nos 

websites externos geridos pelo GPP
85% 10% 100% 40% DSCI

tx = (nº de conteúdos 

atualizados nos websites 

externos geridos pelo GPP/ 

total de conteúdos 

identificados das UO's)) x 100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-03-26 19:11:51 AnaFilipe ->  (737/737) 100 <- 737 

atualizações solicitadas pelas UO e respondidas até 31 dez; 

Integra website GPP e CNCDA;

135,38%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.16 Ind.021
Nº de publicações do GPP editadas e 

divulgadas
3 1 6 50% DSCI

Somatório anual do nº 

publicações editadas e 

divulgadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 19:13:30 AnaFilipe -> 3 <- Edições da Publicação 

CULTIVAR - Cadernos de Análise e Prospetiva;

Ind.18 Ind.022
Nº de newsletters do GPP editadas e 

divulgadas
12 1 14 50% DSCI

Somatório anual do nº 

newsletters editadas e 

divulgadas

Correio 

eletrónico
12 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 19:14:43 AnaFilipe -> 12 <- 12 edições da 

Newsletter FLASH mensal;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.023

Nº de dias para conceber e disponibilizar 

uma publicação, em suporte digital,  com os 

resultados provisórios do exercício 

contabilístico de 2018 após  1 janeiro de 

2020

30 10 19 7% DSE
Somatório dias decorridos 

após 1 de janeiro de 2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

-15 202,27% Superou 102%

2021-04-15 16:37:38 RPereira -> -15 <- Foi publicado ainda 

antes de 1 de janeiro;

Ind.024

Nº de dias de antecipação da data limite (31 

dezembro) de entrega de contabilidades 

aceites do exercício contabilístico de 2019 - 

RICA

0 0 31 27% DSE

Somatório de dias de 

antecipação da entrega dos 

dados face a 31 dezembro

Sistema de 

Gestão 

Documental

16 112,90% Superou 13%

2021-04-15 16:43:18 RPereira -> 16 <- entregue dia 14 de 

Dezembro;

Ind.025

Prazo de apresentação da Proposta de 

Reestruturação do modelo de divulgação de 

informação de mercado do SIMA.  

(M=01.10.2020; VC=01.09.2020)

274 15 244 7% DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 328,33% Superou 228%

2021-04-15 16:44:05 RPereira -> 0 <- Devido à necessidade 

de colocar recursos no acompanhamento da situação dos 

mercados em pandemia não foi possível avaliar nem 

implementar ;

Ind.18 Ind.026

Nº de relatórios divulgados semanalmente - 

cotações, preços médios e análises 

(newsletters) - de produtos agrícolas, no 

sítio do GPP e para a CE (11 meses) - SIMA 

48 1 50 33% DSE

Somatório anual de 

semanas com divulgação de 

relatórios setoriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

52 150,00% Superou 50%

2021-04-15 16:36:30 RPereira -> 52 <- Publicadas todas as 

semanas;

Ind.027

Nº de dias de antecipação, face a 31 de 

dezembro, do envio formal da informação 

relativa ao quinquénio centrado em 2017 

dos coeficientes dos Valores de Produção 

Padrão-VPP

0 0 15 13% DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 115,00% Superou 15%

2021-04-15 16:57:46 RPereira -> 9 <- Entregue em 

21/12/2020;

Ind.17 Ind.028

Número de atualizações de fichas de 

comércio internacional territoriais e 

setoriais a integrar o Global Agrimar 

150 15 180 13% DSE

Somatório de fichas de 

País/grupo de países e de 

Produtos atualizadas e 

disponibilizadas no Global 

Agrimar durante o ano

Consulta 

informação 

do site

214 153,33% Superou 53%

2021-04-15 16:56:55 RPereira -> 214 <- Foram atualizadas as 

fichas de produto e de mercado disponíveis no site;

152,01%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.029

Número de dias de antecipação, face a 30 

de abril, para disponibilização de 

informação estatística e outra relativa a 

estes setores no sítio internet do GPP - 

Sistema de Informação de Azeitona de Mesa 

e de Azeite - SIAZ

0 10 15 50% DSE

Somatório de dias de 

antecipação da 

disponibilização de 

informação face a 30 de 

abril

Sistema de 

Gestão 

Documental

29 148,33% Superou 48%

2021-04-15 16:58:09 RPereira -> 29 <- Publicado a 

01/04/2020;

Ind.030

Nº de contributos estruturados a enviar no 

âmbito da avaliação da aplicação de custos 

simplificados nos instrumentos de política

3 1 5 50% DSE
Somatório do n.º de 

contributos 

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-04-15 16:58:27 RPereira -> 0 <- Ainda a decorrer;

74,17%

MP06. Produzir e divulgar informação estatística sobre o sector agrícola e de desenvolvimento rural e assegurar a articulação setorial com o Sistema Estatístico Nacional

OPE13: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha descentralizada - Rede de Informação de Contabilidade Agrícola (RICA, SIMA, VPP)

Taxa de Realização do MP06.OPE13

OPE14: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - (SIAZ e Contas de Atividade)

Taxa de Realização do MP06.OPE14

Taxa de Realização do MP04.OPE10

MP05. Comunicar as principais políticas setoriais

OPE11: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros

Taxa de Realização do MP05.OPE11

OPE12: Divulgar informação atualizada no âmbito das competências do GPP

Taxa de Realização do MP05.OPE12

OPE9: Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo (partilhado)

Taxa de Realização do MP04.OPE9

OPE10: Produzir conteúdos para divulgação junto das partes interessadas
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.20 Ind.031

Nº de reuniões gerais realizadas para 

coordenação das DRAP e das RA na recolha 

e validação da informação de RICA, SIMA e 

VPP 

3 0 4 100% DSE
Somatório anual do nº de 

reuniões gerais

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 33,33% Não atingiu -67%

2021-04-15 16:59:09 RPereira -> 1 <- Devido à pandemia 

apenas foi realizada uma reunião de coordenação;

33,33%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.032

Percentagem de reuniões asseguradas para 

representar o MA no Conselho Superior de 

Estatística e divulgar os temas abordados 

com interesse para as entidades sob a sua 

tutela

80% 10% 100% 30% DSE

tx = (Nº de reuniões as 

seguradas / Nº reuniões 

convocadas) x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:12:57 RPereira ->  (100/100) 100 <- 

Participação em todas as reuniões;

Ind.033

Percentagem de reuniões asseguradas para 

representar o GPP no Observatório Nacional 

da Produção Biológica e de contributos face 

às solicitações

80% 10% 100% 20% DSE

tx = (Nº de 

reuniões/contributos 

asseguradas(os) / Nº 

reuniões/contributos 

convocadas/solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:16:11 RPereira ->  (100/100) 100 <- 

Participação em todas as reuniões;

Ind.034

Percentagem de reuniões asseguradas para 

representar o GPP na Comissão de 

Acompanhamento do Recenseamento 

Agrícola 2020, de intervenções na 

articulação das DRAP com o INE e de 

contributos face ao solicitado

80% 10% 100% 50% DSE

tx = (Nº de 

reuniões/intervenções/cont

ributos asseguradas(os) / 

Nº 

reuniões/intervenções/cont

ributos 

convocadas/solicitados) 

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:35:49 RPereira ->  (100/100) 100 <- 

Participação em todas as reuniões;

125,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.035

Número de respostas a solicitações internas 

de tratamento de informação dos serviços e 

organismos do MA

50 5 60 50% DSE
Somatório anual do nº de 

respostas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

75 162,50% Superou 63%

2021-04-15 17:38:01 RPereira -> 75 <- 75 respostas a 

solicitações de de tratamento de dados ;

Ind.036

Número de outputs de informação 

estruturada novos/atualizados para apoio à 

decisão/fundamentação nas áreas de 

abrangência do GPP

4 1 6 50% DSE
Somatório anual do nº de 

outputs (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

2021-04-15 17:38:09 RPereira -> 4 <- ;

131,25%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.037

Percentagem de relatórios/contributos GPP 

elaborados com monitorização e propostas 

de atuação de contingência  face ao 

fenómeno da seca em relação aos 

solicitados 

90% 5% 100% 100% DSE

tx = (Nº de relatórios 

elaborados / Nº de 

relatórios solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:41:59 RPereira ->  (12/12) 100 <- Relotórios 

mensais todos elaborados, 6 deles em coordenação;

125,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.038

Nº de notas de conjuntura de mercados 

agrícolas e assuntos setoriais enviadas à DIR 

GPP

10 2 14 50% DSC
Somatório anual de notas 

enviadas à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

21 168,75% Superou 69%

2021-04-16 18:00:02 david.gouveia -> 21 <- Superação 

devida a aumento de solicitações resultantes da situação 

pandemia COVID-19 (monitorização da situação de mercado 

e de abastecimento alimentar);

Ind.039*
Divulgar diagnósticos e análises SWOT 

setoriais
6 1 8 50% DSC

Somatório anual 

diagnósticos e análises 

SWOT setoriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 125,00% Superou 25%

2021-04-16 18:00:57 david.gouveia -> 8 <- Superação devida 

a solicitações para PEPAC

146,88%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.040
Número de relatórios de análise e avaliação 

de aplicação de políticas enviados à DIR GPP
3 1 5 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:02:57 david.gouveia -> 4 <- ;

Ind.4 Ind.041

Nº de propostas de modelo de análise 

sistemática de implementação nacional de 

políticas nacionais, respetivas fontes e 

metas

2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

documentos de proposta 

metodológica

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:02:04 david.gouveia -> 3 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.042
Nº notas/relatórios para envio ao 

MNE/Comissão 
2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual de 

notas/relatórios para envio ao 

MNE/Comissão 

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 20:57:37 margaridavaz -> 3 <- ;

Ind.043

Nº de ações de coordenação, incluindo 

pedido/envio pareceres, participação em 

reuniões - Gestão do ISAMM e dos Produtos 

Fora do Anexo I e elaboração de relatórios

15 2 20 40% DSAERI
Somatório anual de ações de 

coordenação 

Sistema de 

Gestão 

Documental

37 210,00% Superou 110%

2021-04-16 21:05:22 margaridavaz -> 37 <- 

Ocorrência de atividade não planeada elativa ao 

registo de operadores económicos;

144,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.044

Número de relatórios de análise e avaliação 

de aplicação de regimes comunitários de 

mercado  enviados à DIR GPP

3 1 5 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:03:22 david.gouveia -> 4 <- ;

Ind.4 Ind.045

Nº de propostas de modelo de análise 

sistemática de implementação nacional de 

regimes comunitários, respetivas fontes e 

metas

2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

documentos de proposta 

metodológica

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:03:29 david.gouveia -> 3 <- ;

100,00%Taxa de Realização do MP09.OPE22

OPE20: Avaliar políticas nacionais de competitividade, valorização no mercado e gestão de risco

Taxa de Realização do MP08.OPE20

MP09. Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola

OPE21: Assegurar as competências de gestão relativas ao Relatório Anual de PT na UE e à gestão referente a competências executivas da UO (projeto ISAMM e produtos Fora do Anexo I) 

Taxa de Realização do MP09.OPE21

OPE22: Avaliar a implementação nacional de regimes comunitários de mercado

OPE18:  Monitorizar o fenómeno da seca

Taxa de Realização do MP07.OPE18

MP08. Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional

OPE19: Divulgar informação conjuntural e estrutural sobre mercados e setores da produção agrícola

* Indicador eliminado por se encontara repetido e substituído pelo atual

Taxa de Realização do MP08.OPE19

Taxa de Realização do MP06.OPE15

OPE16: Colaborar com o SEN e outras entidades públicas em representação do Ministério

Taxa de Realização do MP06.OPE16

MP07. Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas

OPE17: Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MA em matérias no âmbito da estatística

Taxa de Realização do MP07.OPE17

OPE15: Coordenar as DRAP e as RA na participação da produção da informação nos sistemas de informação de recolha descentralizada
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.046

Número de relatórios e notas de análise e 

avaliação de aplicação dos regimes  

enviados à DIR GPP

4 1 6 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios e notas enviados 

à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 200,00% Superou 100%

2021-04-16 18:04:05 david.gouveia -> 12 <- 

Aumento de solicitações de análise pela 

complexidade da preparação de OTC sobre o 

regime de reconhecimento de OP, proposta de 

revisão de legislação e análise de pedidos de 

esclarecimento de IFAP e DRAP;

Ind.3 Ind.047

Desenvolver estudos sobre modelos de 

gestão do reconhecimento e funcionamento 

de OI a nível europeu

2 1 4 40% DSC
Somatório anual de estudos 

enviados à DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:04:16 david.gouveia -> 2 <- ;

160,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.048

Número de análises propospectivas sobre 

políticas comunitárias e nacionais no âmbito 

da regulação da cadeia de valor 

agroalimentar enviadas à DIR GPP

3 1 5 100% DSC

Somatório anual do nº de 

propostas enviadas à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:04:34 david.gouveia -> 2 <- 

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.049

Nº de memorandos de acompanhamento 

do seguimento de temas discutidos  

enviados à DIR GPP

2 1 4 60% DSC

Somatório anual de 

memorandos enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 137,50% Superou 38%

2021-04-16 18:05:03 david.gouveia -> 5 <- 

Superação resulta de retoma de trabalhos PARCA 

e de necessidade de enquadramento junto da 

tutela dos dossiers abrangidos e trabalhos futuros, 

e do incremento de trabalhos no âmbito da 

apresentação da estratégia F2F da CE;

Ind.17 Ind.050
Nº de conteúdos atualizados sobre cadeia 

alimentar na página internet do GPP
5 2 10 40% DSC

Somatório anual de 

documentos para 

divulgação na página 

internet GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

10 125,00% Superou 25%

2021-04-16 18:05:11 david.gouveia -> 10 <- 

Revisão de conteúdos anteriores e atualização 

sistemática de conteúdos PARCA, ;

132,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.051
Implementação de medidas previstas no 

PACDA da responsabilidade do GPP
2 1 4 60% DSC

Somatório anual do n.º de 

medidas implementadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:05:29 david.gouveia -> 2 <- ;

Ind.4 Ind.052
Elaboração de Relatórios de Progresso de 

implementação da ENCDA e PACDA
2 1 4 40% DSC

Somatório anual de 

relatórios de progresso 

enviados à DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:05:35 david.gouveia -> 3 <-

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.22 Ind.053 N.º de reuniões no âmbito da CCNFEADER 2 1 4 100% DSPP

Somatório anual de 

reuniões no âmbito da 

CCNFEADER

Sistema 

Informático
7 171,43% Superou 71%

2021-04-26 23:57:56 SoniaCalcao -> 7 <- De acordo com 

solicitações efetuadas ao GPP;

171,43%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.054 X
N.º de reuniões relativas ao processo de 

regulamentação comunitária 
65 5 88 50% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º de 

reuniões

Sistema 

Informático
65 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 18:06:40 david.gouveia -> 52 <- Superação 

resulta de trabalhos medidas excecionais UE COVID 19 e 

Reforma da PAC;

2021-04-27 14:21:48 SoniaCalcao -> 13 <- Devido à situação 

de pandemia Covid-19 foram agendadas menos reuniões 

por parte das instâncias comunitárias. 

Ind.055 X
N.º de reuniões de outras instâncias 

internacionais
10 2 15 25% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º de 

reuniões

Sistema 

Informático
16 130,00% Superou 30%

2021-04-16 18:07:21 david.gouveia -> 8 <- Superação resulta 

de reuniões acrescidas de OCDE e FAO sobre situação COVID 

19;

2021-04-27 00:01:17 SoniaCalcao -> 8 <- De acordo com 

agendamento de reuniões.

Ind.22 Ind.056 X
Nº de reuniões relativas às Comissões 

Consultivas Setoriais
7 2 11 25% DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de 

reuniões

Sistema 

Informático
21 182,35% Superou 82%

2021-04-16 18:07:40 david.gouveia -> 19 <- Reforço de 

reuniões no âmbito dos diagnósticos setoriais, e no âmbito 

do reconhecimento de OP com realização de CTAROP e 

reforço de Grupos de Trabalho OP e PO para 

acompanhamento do regime.

2021-04-27 00:01:24 SoniaCalcao -> 2 <- 

128,09%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.057

N.º de dias úteis para elaborar pareceres 

relativos a acordos e outros instrumentos 

de Direito Internacional

5 1 3 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 137,50% Superou 38%

2021-03-30 01:27:46 paula.ribeiro -> 2 <- Análise à 

Resolução de adesão de PT à Convenção de Viena.;

137,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3  Ind.058

Nº de Tópicos de Intervenção e outros 

Contributos/Notas, como resultado da 

análise e da coordenação, no CM 

Agricultura e Pescas e Nota de Briefing para 

divulgação às Embaixadas

30 3 35 60% DSAERI

Somatório anual de Tópicos de 

Intervenção e outros 

Contributos/Notas

Sistema de 

Gestão 

Documental

53 215,00% Superou 115%

2021-04-16 21:20:50 margaridavaz -> 53 <- 

Número de topicos/notas mais elevado pelo 

adensar das negociações da reforma da PAC, F2F;

 Ind.059

Nº de dias úteis de antecipação na 

preparação das Pastas, física e eletrónica à 

Tutela, REPER e Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, contendo os elementos 

disponíveis 

1 0 2 40% DSAERI

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 125,00% Superou 25%

2021-04-16 21:24:34 margaridavaz -> 2 <- Sempre 

cumprido o prazo;

179,00%

OPE30: Preparar a Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas para apoio à tomada de posição pela Tutela

Taxa de Realização do MP12.OPE30

Taxa de Realização do MP11.OPE27

MP12. Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural

OPE28: Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e OCDE (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE28

OPE29: Apoiar a elaboração de acordos do MA e MM

Taxa de Realização do MP12.OPE29

OPE25: Apoiar a realização de reuniões da PARCA e assegurar participação em Grupos de Trabalho na área da cadeia alimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE25

OPE26: Apoiar a atuação estratégica e a implementação nacional de ações de combate ao desperdício alimentar no âmbito da ENCDA e PACDA

Taxa de Realização do MP10.OPE26

MP11. Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER

OPE27: Apoiar tecnicamente o CCN FEADER relativo a áreas das disposições comuns dos FEEI

MP10. Acompanhar as medidas de política da organização da produção e regulação da cadeia alimentar

OPE23: Gerir o regime nacional de reconhecimento de Organizações de Produtores e de Organizações Interprofissionais do setor agroalimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE23

OPE24: Acompanhar iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor agroalimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE24
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.060  X

Nº de notas/contributos para efeitos de 

apoio ao CEA e CMA, incluindo conteúdos 

de suporte à posição MA para efeitos de 

outros Conselho de Ministros 

22 2 30 100% DSPP; DSC

Somatório anual de notas 

para efeitos de apoio ao 

CEA e CMA

Sistema 

Informático
39 153,13% Superou 53%

2021-04-16 18:08:56 david.gouveia -> 24 <- Superação 

devida a aumento de solicitações devidas a COVID 19 e 

Reforma PAC, preparação da PPUE 2021;

2021-04-27 00:34:58 SoniaCalcao -> 15 <- De acordo com 

agendamento de CEA e CMA;

153,13%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.061

Nº de Pareceres/Notas/Posições, 

resultantes da coordenação, para os temas 

relevantes, rececionados pela 

REPER/Direção/MNE

25 4 30 100% DSAERI

Somatório anual de 

Pareceres/Notas/

Posições

Sistema de 

Gestão 

Documental

28 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 21:30:39 margaridavaz -> 28 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.062

Nº de Pareceres/Posições, resultantes da 

coordenação e definição de interesse 

setorial 

6 3 10 60% DSAERI
Somatório anual de 

Pareceres/Posições 

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 21:32:16 margaridavaz -> 8 <- ;

Ind.5 Ind.063

Nº de reuniões interministeriais asseguradas 

para a transmissão das politicas e 

Estratégias setoriais e outras decisões 

relevantes

6 1 8 40% DSAERI
Somatório anual de 

reuniões interministeriais

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 21:32:16 margaridavaz -> 8 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.6 Ind.064
N.º de notas/pareceres no âmbito da 

internacionalização
5 1 7 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º de 

notas/pareceres no âmbito 

da internacionalização

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 175,00% Superou 75%

2021-04-16 21:40:26 margaridavaz -> 11 <- Impacto 

covid contribuiu também para esta superação;

Ind.5 Ind.065
N.º de participações em reuniões e eventos 

no âmbito da PAC_pós_2020
2 1 4 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

17 287,50% Superou 188%

2021-04-16 21:38:53 margaridavaz -> 17 <- Número 

elevado de reuniões no âmbito das negociações da 

reforma da PAC pos 2020;

231,25%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.066 x
N.º de participações em eventos no âmbito 

da PAC_pós_2020
8 2 13 25% DSPP

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema 

Informático
14 133,33% Superou 33%

2021-04-27 00:04:30 SoniaCalcao -> 14 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

Ind.067

N.º de propostas de caderno de encargos 

para efeitos da avaliação ex-ante e avaliação 

ambiental estratégica do Plano Estratégico 

da PAC pós-2020

2 1 4 25% DSPP

Somatório anual do n.º de 

propostas de caderno de 

encargos (…) da PAC pós-

2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

2020-10-07 15:42:10 SoniaCalcao -> 1 <- 

Ind.2 Ind.068

Prazo para elaboração de proposta de 

lógica de intervenção /estratégia do 

PEPAC 

M=30.07.2020; VC=30.06.2020

211 15 180 50% DSPP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

159 141,94% Superou 42%

2020-10-07 15:42:20 SoniaCalcao -> 1 <- 

Quanto ao indicador 68 validamos a data de 08.06.2020 

129,30%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.069 x
N.º de participações em reuniões e eventos 

no âmbito da PAC_pós_2020
8 2 13 25%  DSE;DSC

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 133,33% Superou 33%

2021-04-15 17:42:42 RPereira -> 2 <- ;

2021-04-16 18:10:45 david.gouveia -> 12 <- solicitações 

acrescidas para reuniões bilaterais para articulação de 

posições com outros EM;

Ind1 Ind.070 x
Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o 

impacte de possíveis decisões de políticas
4 1 6 25% DSE

Somatório anual do nº de 

cenários com o impacte de 

possíveis decisões de 

políticas

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 137,50% Superou 38%
2021-04-15 17:43:37 RPereira -> 7 <- 7conjuntos de 

cenários integrados;

Ind2 Ind.071 x

Prazo para elaboração de proposta de logica 

de intervenção /estratégia do PEPAC      

M=30.07.2020;VC=30.06.2020

211 15 180 25% DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

159 141,94% Superou 42%

2021-04-15 17:44:23 RPereira -> 0 <- Sem 

comentários;

2020-10-07 15:42:20 SoniaCalcao -> 1 <- 

Quanto ao indicador 68 validamos a data de 

08.06.2020 

Ind.072

Nº de dias para atualização da base 

estatística para a avaliação de impactes - 

PAC pós2020

(M=15.10.2020;VC=30.09.2020)

287 14 272 25% DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

200 245,00% Superou 145%
2021-04-15 17:44:44 RPereira -> 200 <- Finalizada a 

31/07/2020

164,44%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.073 Nº de conteúdos regulares produzidos 6 1 8 100% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos regulares 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 22:04:17 margaridavaz -> 7 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.074

N.º de participações em  reuniões 

interministeriais e no âmbito do TRIO para a 

preparação da Presidência 

5 2 8 40% DSAERI

Somatório de participações 

em  reuniões ... preparação 

da Presidência 

Sistema de 

Gestão 

Documental

20 225,00% Superou 125%

2021-04-16 21:48:39 margaridavaz -> 20 <- 

Participação elevada em reuniões preparação PPUE, 

reuniões trílogos Pres. DE, reuniões Programa 

Nacional e prioridades PPUE;

Ind.22 Ind.075

N.º de contributos incluindo documentos de 

orientação,   resultantes da coordenação 

enviados  ao MNE ou à Tutela   

3 1 5 30% DSAERI

Somatório do n.º de 

contributos incluindo 

documentos ...  ao MNE ou 

à Tutela   

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 237,50% Superou 138%

2021-04-16 22:03:30 margaridavaz -> 14 <- Número 

mais elevado de contributos para CIAE Política, de 

apoio à Tutela e de tópicos intervenção Sr.MA 

bilaterais Pres. DE ;

Ind.076

Nº ações e reuniões de coordenação para 

assegurar a participação do MA na 

Presidencia da EU

10 2 13 30% DSAERI

Somatório do n.º de 

reuniões de coordenação ... 

na Presidencia da EU

Sistema de 

Gestão 

Documental

26 233,33% Superou 133%

2021-04-16 22:05:16 margaridavaz -> 26 <- Esforço 

elevado de coordenação no âmbito da preparação da 

PPUE;

231,25%

OP36: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020 (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE36

OPE37: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus 

Taxa de Realização do MP12.OPE37

OP38: Coordenar e assegurar a participação do MA no âmbito da preparação da Presidência portuguesa da EU

Taxa de Realização do MP12.OPE38

OPE33: Definir a posição do MA e MM no âmbito das Políticas Europeias que se relacionam com a Política Agrícola Comum (Ambiente, Economia, Saúde, etc.), Mercado Interno e nomeadamente em outras formações de Conselho de Ministros (Conselho Europeu, Assuntos Gerais, 

Competitividade, Ambiente, etc.)

Taxa de Realização do MP12.OPE33

OP34:  Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas 

Taxa de Realização do MP12.OPE34

OP35: Elaboração do Plano Estratégico da PAC pós-2020 

Taxa de Realização do MP12.OPE35

OPE31: Elaborar notas técnicas de apoio à participação nacional no conselho de ministro da agricultura e no comité especial agricultura 

Taxa de Realização do MP12.OPE31

OPE32: Coordenar e assegurar a posição nacional nos temas em discussão nas instâncias preparatórias do Conselho (Comité Especial de Agricultura e COREPER), e aos eurodeputados portugueses nas várias Comissões do Parlamento Europeu as posições do MA e MM

Taxa de Realização do MP12.OPE32
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.17 Ind.077

Nº de ações/alterações introduzidas ao 

modelo de gestão do GlobalAgrimar, 

tornando-o mais friendlly, mais relacional e 

próximo dos seus parceiros

10 2 13 20% DSAERI
Somatório anual do n.º de 

alterações introduzidas

Sistema de 

Gestão 

Documental

10 100,00% Atingiu 0%

2021-04-16 22:05:35 margaridavaz -> 10 <- ;

Ind.17 Ind.078

Nº de 

notas/pareceres/memorandos/propostas 

de intervenção/outputs do GlobalAgrimar

9 2 12 40% DSAERI

Somatório anual de 

notas/pareceres/memoran

dos/propostas de 

intervenção/outputs do 

GlobalAgrimar

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 125,00% Superou 25%

2021-04-15 18:23:14 margaridavaz -> 12 <- Número e 

complexidade elevada de pedidos;

Ind.3 Ind.079

Nº de ações/contributos de coordenação no 

âmbito do MA e parceiros sectoriais no CEIE 

e GT associados

5 1 7 40% DSAERI
Somatório anual do n.º de 

acções/contributos

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 125,00% Superou 25%

2021-04-16 22:05:43 margaridavaz -> 7 <- Notas e 

participações de resposta a solicitações MNE;

120,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.17 Ind.080 Nº de conteúdos temáticos 11 2 14 100% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 100,00% Atingiu 0%

2021-04-15 16:50:08 margaridavaz -> 12 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.081 Nº de iniciativas conjuntas 8 1 10 100% DSAERI
Somatório anual do n.º de 

iniciativas conjuntas

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0%

2021-04-15 16:51:17 margaridavaz -> 7 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.082 Nº de pareceres enviados ao MNE/Tutela 12 2 15 60% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres enviados ao 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

17 141,67% Superou 42%

2021-04-15 17:08:51 margaridavaz -> 17 <- numero 

elevado de contributos face a solicitação no âmbito 

da renegogiação/negociação de acordos;

Ind.3 Ind.083 N.º de notas de análise técnica 12 2 15 40% DSAERI
Somatório anual de notas 

de análise técnica

Sistema de 

Gestão 

Documental

15 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:13:03 margaridavaz -> 15 <- Número 

elevado de solicitações;

135,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.084 Nº de contributos efetuados MNE/Tutela 12 2 15 50% DSAERI

Somatório anual do nº de 

contributos efetuados 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

15 125,00% Superou 25%

2021-04-15 17:16:54 margaridavaz -> 15 <- Numero 

elevado de solicitações em particular por parte do 

SEI/DGPE/MNE;

Ind.3 Ind.085

Nº de pareceres/notas de análise, no 

âmbito das interministeriais/Comissões 

Mistas/Cimeiras asseguradas para a 

transmissão de posição/ intenção de 

cooperação relevante 

10 2 14 50% DSAERI

Somatório anual do nº de 

pareceres/notas de análise, 

no âmbito (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

16 137,50% Superou 38%

2021-04-15 17:21:30 margaridavaz -> 16 <- Número 

elevado de solicitações no domínio do 

relacionamento bilateral de PT com países terceiros;

131,25%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.086

Nº de pareceres/notas/propostas de 

intervenção/reuniões/relatórios (FAO, ESAN-

CPLP)

5 1 7 60% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres/notas/propostas 

de intervenção 

/reuniões/relatórios

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 187,50% Superou 88%

2021-04-15 23:01:13 margaridavaz -> 12 <- Superado 

largamente pelo adensamento de conselhos AGIFAO 

pela Presidência Alemã com maior envolvência da 

participação do GPP já numa fase de preparação da 

PPUE.  ;

Ind.3 Ind.087 x

Nº de documentos de apoio à preparação do 

Comité Agricultura e dos Grupos OCDE (Grupo 

Agricultura/Ambiente, Grupo APM, Grupo 

Política Rural/ Agricultura/Comércio)

6 1 8 40% DSAERI;DSPP
Somatório anual do nº de 

documentos

Sistema de 

Gestão 

Documental

13 187,50% Superou 88%

2021-04-16 22:08:31 margaridavaz -> 1 <- DS assegurou 

participação numa sessão do G Agricultura e Comércio da 

OCDE,;

2021-04-27 00:06:45 SoniaCalcao -> 12 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

187,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.15 Ind.088
N.º de iniciativas/eventos públicos com 

participação institucional
5 2 8 100% DSAERI

Somatório anual de 

iniciativas/eventos públicos

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

2021-04-15 17:26:36 margaridavaz -> 4 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.089
N.º de reuniões no âmbito da CE do PNAEE, 

do CT da ECS e da CC PCIP
2 1 4 40% DSPP

Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-27 00:07:45 SoniaCalcao -> 2 <- ;

Ind.090
N.º de pareceres técnicos no âmbito da CE 

do PNAEE, do CT da ECS e da CC PCIP
3 1 5 60% DSPP

Somatório anual de  

pareceres técnicos

Sistema 

Informático
9 175,00% Superou 75%

2021-04-27 00:08:09 SoniaCalcao -> 9 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

145,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.091

N.º de relatórios das reuniões no âmbito do 

Grupo de Coordenação (GC) da Estratégia 

Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC 2020)

1 2 4 50% DSPP
Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
1 100,00% Atingiu 0%

2021-04-27 00:09:13 SoniaCalcao -> 1 <- ;

Ind.5 Ind.092

N.º de pareceres do Grupo Setorial 

Agricultura (GT AGRI) e de relatórios de 

participações noutros Grupos Setoriais da 

ENAAC 2020 

2 1 4 50% DSPP
Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
6 157,14% Superou 57%

2021-04-27 00:09:37 SoniaCalcao -> 6 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

128,57%

Taxa de Realização do MP15.OPE46

OPE47: Co-coordenação do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Taxa de Realização do MP15.OPE47

OPE44: Promover a atuação do MA e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE (partilhado)

Taxa de Realização do MP14.OPE44

OPE45: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus e internacional

Taxa de Realização do MP14.OPE45

MP15. Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas

OPE46: Representar o MA na Comissão Executiva (CE) da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNAEE), no Conselho Técnico (CT) da Entidade Coordenadora do Cumprimento dos Critérios de Sustentabilidade (ECS) e na Comissão Consultiva (CC) para a 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP)

Taxa de Realização do MP12.OPE41

MP14. Contribuir para a posição do MA e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da UE e na atuação das organizações internacionais

OPE42: Coordenar e definir a posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e acompanhar os acordos já em vigor

Taxa de Realização do MP14.OPE42

OPE43: Coordenar e definir prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuir para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação

Taxa de Realização do MP14.OPE43

MP13. Apoiar a internacionalização do setor agroalimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR

OPE39: Coordenar no âmbito das políticas e estratégias de internacionalização a intervenção dos parceiros setoriais e institucionais e criar outputs GlobalAgrimar e outras plataformas de divulgação

Taxa de Realização do MP13.OPE39

OP40: Assegurar a produção de conteúdos "temáticos" 

Taxa de Realização do MP13.OPE40

OPE41: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.093
N.º de contributos Agricultura e LULUCF 

(solos) no âmbito do SPeM e do SNIERPA
4 1 6 100% DSPP

Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
7 137,50% Superou 38%

2021-04-27 00:10:37 SoniaCalcao -> 7 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

137,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.094
N.º de contributos Agricultura  no âmbito da 

Economia Circular (PAEC)
3 1 5 100% DSPP

Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
17 275,00% Superou 175%

2021-04-27 00:11:42 SoniaCalcao -> 17 <- De acordo com 

solicitações ao GPP;

275,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.095
N.º de contributos no âmbito da CN CCC, do 

GT EGISPP e do GT ENCNB
4 2 8 75% DSPP

Somatório anual de 

contributos elaborados

Sistema 

Informático
4 100,00% Atingiu 0%

2020-08-25 15:47:39 clara.lopes -> 4 <- DADS - CNCCD: 1 

reunião (OND); 2 pareceres (informação + plataforma); 1 

evento (desertificação)

Ind.3 Ind.096
N.º de pareceres setoriais no âmbito dos 

planos/estratégias.
2 1 4 25% DSPP

Somatório anual de  

pareceres setoriais

Sistema 

Informático
1 100,00% Atingiu 0%

2020-08-25 15:48:19 clara.lopes -> 1 <- DADS - ENCNB: 1 

parecer (fichas p/ plano)

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.097
N.º de relatórios de reuniões no âmbito  do 

GT Inovação
2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de 

reuniões

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0%

2020-08-25 15:49:06 clara.lopes -> 3 <- DADS - BEACON; HE; 

LIFE

Ind. 3 Ind.098
N.º de pareceres técnicos no âmbito do GT 

Inovação
2 1 4 50% DSPP

Somatório anual de  

pareceres técnicos

Sistema 

Informático
6 157,14% Superou 57%

2021-04-27 00:14:27 SoniaCalcao -> 6 <-  2 agendas (I&i MA, 

SCAR); 2 projetos (RIAAC, BOVINE);  1 iniciativa (video p/ 

ENRD); 1 Terra Futura

128,57%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.099

N.º de dias úteis para a apresentação de 

versão inicial, após solicitação, de proposta 

de diplomas que consubstanciem Auxílios de 

Estado

15 4 10 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 145,00% Superou 45%

2021-03-30 01:28:38 paula.ribeiro -> 6 <- Tendo em conta 

que no quarto trimestre a DSJC teve intervenção num 

segundo diploma - projeto DL de prorrogação de Linha de 

Crédito das Pescas COVID (AE do QTA) e que a duração foi 

de dois dias, o resultado passa a ser de 6 (10 dias + 2 dias : 2 

diplomas).;

145,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.100

N.º de dias úteis (antecipação) para 

apresentação de pareceres relativos a 

Auxílios de Estado

7 2 4 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 150,00% Superou 50%

2021-03-30 01:30:30 paula.ribeiro -> 1 <- No decurso do 

quarto trimestre consideraram-se os seguintes:

- Alteração comunicação AE Medida Florestal 8.1.6 – Após 

centralização dos acessos da DSJC, Dados atualizados da AG 

recebidos a 4/11, e formalizado no SANI a 5/11 – 1 dia útil

- Notificação prorrogação linha crédito pescas (QTA) – 

Recebida confirmação do MM a 10/11 e comunicada MNE a 

11/11 – 1 dia útil

150,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.101

N.º de dias úteis (antecipação) para 

apresentação de análise do processo e 

envio para entidade competente

3 1 5 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2,5 100,00% Atingiu 0%

2021-03-30 01:52:05 paula.ribeiro -> 2.5 <- Processo C-

116/20 - TJUE - 2 dias úteis

Processo C-564/20 – 5 dias úteis;

 2021-03-30 01:44:30 paula.ribeiro -> 5 <- Processo C-564/20 

– 5 dias úteis;

Ind.102

N.º de dias úteis (antecipação) de 

preparação de resposta, em caso de 

participação do Estado Português

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-03-30 01:46:38 paula.ribeiro -> 0 <- Não houve 

concretização deste indicador.;

 2021-03-30 01:45:32 paula.ribeiro -> 0 <- Não se chegou a 

concretizar por não ter havido participação do Estado 

Português nestes assuntos.;

30,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.103

Nº de dias uteis (antecipação) para analisar 

as questões da COM, enquadrar e solicitar 

contributos aos organismos do(s) 

Ministério(s)

3 1 5 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2,5 100,00% Atingiu 0%

2021-03-30 01:53:23 paula.ribeiro -> 2.5 <- Pedido 

esclarecimento COM AE Medida Florestal 8.1.6 – envio à AG 

– 1 dia útil

Pedido Informação COM sobre recuperação AE SA. 16530 

recolha cadáveres animais – envio ao IFAP 1 dia útil

Ind.104

N.º de dias úteis (antecipação) para 

proceder à análise dos contributos e 

preparar resposta final do(s) Ministério(s), 

no âmbito nacional, europeu ou 

internacional

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 162,50% Superou 63%

2021-03-30 01:54:28 paula.ribeiro -> 7 <- Análise contributos 

AG de 27/11 e envio resposta a 4/12 – prazo para resposta 

COM era 12/11 – 5 dias úteis de antecipação

Análise contributos IFAP SA. 16530 recolha cadáveres 

animais de 24/11 e resposta final em 25/11 – prazo para 

resposta COM era 27/11 – 2 dias úteis de antecipação

Análise contributos DGAV de 13/01 ao pedido informação 

COM sobre a TSAM – proposta de resposta enviada à 

Direção com 10 dias úteis de antecipação face ao termo do 

143,75%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.105

Nº de dias uteis (antecipação) para analisar 

as questões da COM, enquadrar e solicitar 

contributos aos organismos do(s) 

Ministério(s)

3 1 5 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-03-30 01:57:29 paula.ribeiro -> 0 <- Não houve 

diretivas com transposição extemporânea.;

Ind.106

N.º de dias úteis (antecipação) para 

proceder à análise dos contributos e 

preparar resposta final do(s) Ministério(s), 

no âmbito nacional ou europeu 

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-03-30 01:57:57 paula.ribeiro -> 0 <- Não houve 

diretivas com transposição extemporânea.;

0,00%

Taxa de Realização do MP17.OPE54

OPE55: Intervir nos processos de pré-contencioso e contencioso comunitário 

Taxa de Realização do MP17.OPE55

OPE56: Coordenar o processo contencioso na transposição extemporânea de diretivas

Taxa de Realização do MP17.OPE56

OPE52: Elaborar projetos legislativos que consubstanciem Auxílios de Estado

Taxa de Realização do MP16.OPE52

OPE53: Analisar propostas de Auxílios de Estado

Taxa de Realização do MP16.OPE53

MP17. Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de diretivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa 

OPE54: Assegurar a gestão dos processos prejudiciais

Taxa de Realização do MP15.OPE49

OPE50: Acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação (CNCCD), do Grupo de Trabalho nacional relativo à Implementação das Disposições de Proteção do Solo (GT EGISPP) do 7º Programa de Ação da União em matéria de Ambiente (7º 

PAA), e  implementação e evolução do planeamento da política da água (PNA), da biodiversidade (ENCNB), dos resíduos (PNGR) e da economia circular (PAEC)

Taxa de Realização do MP15.OPE50

OPE51: Representar o GPP nos Grupos de Trabalho (GT) de acompanhamento da participação portuguesa (PT) nos Comités dos Desafios Societais da Bio economia (DS2) e Ambiente (DS5) do Horizonte 2020, no Comité de Gestão da iniciativa 4/1000 – Soils for Food Security and 

Climate, e Promover participação em redes de inovação de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Taxa de Realização do MP15.OPE51

MP16. Assegurar a gestão das medidas do MA e MM que consubstanciem Auxílios de Estado

Taxa de Realização do MP15.OPE48

OPE48: Coordenação da avaliação do progresso das políticas de mitigação das alterações climáticas para Agricultura e LULUCF (solos agrícolas) no âmbito do Sistema de Políticas e Medidas (SPeM) e do Sistema Nacional de 

Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA)

OPE49: Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Florestas (AGF) do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) 
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.107

Antecipação, por parte do Consultor, da 

apresentação  do projeto de resposta do(s) 

Ministério(s) , face ao prazo legalmente 

estabelecido , para análise  e validação por 

parte do superior hierárquico

2 1 4 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

2021-03-30 01:58:55 paula.ribeiro -> 1 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.11 Ind.108 N.º de pareceres jurídicos elaborados 80 10 100 100% DSJC
Somatório nº de pareceres 

jurídicos elaborados

Sistema de 

Gestão 

Documental

191 238,75% Superou 139%

2021-03-30 02:08:53 paula.ribeiro -> 191 <- Atualização em 

18-11-2020 aquando da elaboração do plano de recuperação 

de pendências (175) e contabilização de mais 16 até final do 

ano.

238,75%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.109

N.º de estudos, relatórios, orientações 

técnicas e notas informativas de natureza 

jurídica

20 5 26 25% DSJC

Somatório nº de estudos, 

relatórios, orientações 

técnicas e notas 

informativas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

16 100,00% Atingiu 0%

2021-03-30 02:21:16 paula.ribeiro -> 16 <- - 4 orientações 

técnicas portaria OP

- 2 notas informativas portaria PAN

- Relatório de acompanhamento do processo de 

transposição das Diretivas comunitárias a cargo do MA e 

MM (em permanente atualização) e respetivo envio aos 

Gabinetes ministeriais sempre que solicitado;

- Relatório anual de execução financeira dos auxílios de 

Estado concedidos pelo MA e MM e respetivo envio anual à 

Comissão Europeia (SARI);

Ind.110

N.º de dias úteis, após a publicação do 

diploma de execução orçamental da LOE 

2019, para elaboração o estudo 

comparativo da Lei do Orçamento 2019-

2020

10 2 5 25% DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

5 125,00% Superou 25%

2021-04-22 12:49:30 alexandra.burguete -> 5 <- A lei de 

execução orçamental não foi publicada no entanto foi 

elaborado o estudo comparativo entre a LOE2020 e a 

LOE2019 e LEO2019;

Ind.111

Nº de dias úteis, após validação superior do 

estudo, para apresentação de "Estudo 

comparativo LOE_2020 versus LOE_2019” 

aos organismos das áreas Governativas MA 

e MM  em reunião de coordenação

38 5 31 25% DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

1 232,14% Superou 132%

2021-04-22 12:50:46 alexandra.burguete -> 1 <- 

Ind.17 Ind.112
N.º de notas elaboradas após a publicação 

do DLEO_2020
1 0 3 25% DSRHDO/DRH

Somatório anual de notas 

elaboradas após a 

publicação do DLEO_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-04-22 12:51:13 alexandra.burguete -> 0 <- 

114,29%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.113

Percentagem de pareceres apreciados pela 

Entidade Coordenadora dos Programas 

Orçamentais

85% 10% 100% 100% DSPOAG 

Tx = (Σ anual de pareceres 

apreciados. / Σ anual 

pareceres apreciados 

submetidos a autorização) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-05 12:43:37 LurdesSoares ->  (9/9) 100 <- Todos os 

pedidos apresentados pelos serviços foram tratados pela 

EC.;

125,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.114
Número de memorandos elaborados 

enviados à DIR GPP
2 1 4 100% DSC

Somatório anual de 

memorandos enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

135 1762,50% Superou 1663%

2021-04-16 18:11:59 david.gouveia -> 135 <- Área de 

atuação extremamente ligada à situação da pandemia 

COVID-19, tendo sido aumentada de forma substancial a 

necessidade de atuação em termos de planeamento civil de 

emergência, acompanhamento da situação de 

abastecimento alimentar das populações, circulação de bens 

e funcionamento da cadeia de valor.

Habitualmente um objetivo e indicador estratégico que 

passou a operacional, com o respetivo incremento de 

atuação direta ao apoio à decisão.;

1762,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.115

N.º de dias para elaboração da proposta 

para as Grandes Opções do Plano relativas 

ao MA e MM, e relatório do Orçamento do 

Estado,  após recepção do último contributo

7 0 3 50% DSPP

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema 

Informático
6 106,25% Superou 6%

2021-04-27 14:21:11 SoniaCalcao -> 6 <- Em 

função dos contributos enviados.

Ind.116

Nº de dias de atraso para apresentação dos 

contributos para efeitos de proposta de 

repartição dos limites orçamentais por 

entidade, relativas ao MA e MM após os 

prazos fixados 

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50%
DSPOAG

(DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 100,00% Atingiu 0%

2021-04-05 12:00:10 LurdesSoares -> 0 <- SEM APLICAÇÃO 

NO 1.º SEMESTRE;

103,13%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind17 Ind.117

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(PAC_pós_2020, Pagamentos Diretos, 

Desenvolvimento rural, Ambiente e 

Desenvolvimento sustentável)

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema 

Informático
14 225,00% Superou 125%

2021-04-27 00:17:11 SoniaCalcao -> 14 <- Documentos para 

consulta alargada - Plano Estratégico da PAC;

225,00%

MP21.Coordenar a elaboração para as Grandes Opções do Plano, relatório OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites orçamentais por entidade relativas ao MA e MM

OPE62: Elaborar o contributo do MA e MM para as GOP, relatório OE e repartição dos limites orçamentais (partilhado)

Taxa de Realização do MP21.OPE62

OP63: Melhorar a comunicação sectorial junto dos parceiros

Taxa de Realização do MP21.OPE63

Taxa de Realização do MP19.OPE59

OPE60: Prestar apoio em matérias relacionadas com procedimentos aquisitivos

Taxa de Realização do MP19.OPE60

MP20. Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

OPE61: Elaborar memorandos técnicos sobre assuntos estratégicos na área de Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

Taxa de Realização do MP20.OPE61

OPE57: Intervir nos processos urgentes de contencioso jurídico

Taxa de Realização do MP18.OPE57

MP19. Elaborar estudos e pareceres jurídicos 

OPE58: Elaborar Pareceres Jurídicos

Taxa de Realização do MP19.OPE58

OPE59: Elaborar estudos, relatórios, orientações técnicas e notas informativas de natureza jurídica (partilhado)

MP18. Representar o MA e o MM em juízo
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.118

Nº de dias de atraso para validação dos 

reportes mensais previstos na legislação 

(PME, incluindo relatório PME), relativos à 

coordenação dos PO do MA e MM, após o 

prazo fixado 

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50% DSPOAG (DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

0 100,00% Atingiu 0%

2021-04-05 12:02:36 LurdesSoares -> 0 <- ;

Ind.119

Nº de dias de atraso para elaboração dos 

contributos dos MA e MM para o Relatório 

a enviar pelo MF à AR e para o Relatório da 

CGE, relativamente ao prazo fixado  

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50% DSPOAG (DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

-1 125,00% Superou 25%

2021-04-05 12:03:27 LurdesSoares -> -1 <- RELATÓRIOS DA 

CGE DO P017 E P018 ENVIADOS COM 1 DIA DE 

ANTECEDÊNCIA;

112,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.7 Ind.120
N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO20 e PO21 
20 2 24 75% DSPOAG (DPO)

Somatório anual do nº de 

reportes

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 125,00% Superou 25%

2021-04-05 12:05:12 LurdesSoares -> 24 <- N.º de reportes 

mensais efectuados ;

Ind.20 Ind.121

N.º de iniciativas sobre a adoção do novo 

Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas (SNC-AP)

6 2 10 25%
DSPOAG 

(DFA/DPO)

Somatório anual do n.º 

reuniões/iniciativas sobre o 

SNC-AP

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 25,00% Não atingiu -75%

2021-04-05 12:05:50 LurdesSoares -> 1 <- CONFORME 

SOLICITADO PELO MF;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2019

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.122
Percentagem de alterações orçamentais 

efetuadas
85% 10% 100% 100% DSPOAG (DPO)

Tx = (∑ anual  de alterações 

orçamentais efetuadas. / ∑ 

anual alterações 

orçamentais submetidas a 

autorização) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-04-05 12:45:16 LurdesSoares ->  (165/165) 100 <- 

Todos os pedidos submetidos pelos serviços foram tratados 

pela EC.;

125,00%

OPE67: Promover a correcta implementação do subsistema SIADAP 1 nos serviços do MA e MM

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.17 Ind.123

Número de iniciativas de 

divulgação/esclarecimento/comunicações 

para os serviços do MA e MM no âmbito do 

SIADAP 1

5 1 8 50% DSRHDO/DDO

Somatório anual de 

iniciativas de 

divulgação/esclarecimento 

para os serviços do MA e 

MM no âmbito do SIADAP 1

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

8 125,00% Superou 25%

2021-03-31 11:46:18 HelenaHungria -> 8 <- Nº 8/2020  - 

SIADAP 1 | REUNIÃO TRANSVERSAL DE COORDENAÇÃO MA 

MM | INSTR DE GESTÃO | CICLO  DE GESTÃO 2021

Nº 7/2020  - SIADAP 1 | CICLO DE GESTÃO 2021 | QUAR 

2021

Nº 6/2020  - SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2020 | Pedidos de 

Revisão

N.º 5/2020 - SIADAP 1 | Autoavaliação 2019 - Lembrete

N.º 4/2020 - SIADAP 1 | Instrumentos de Gestão para o ciclo 

2020 | LEMBRETE

N.º 3/2020 - SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2020 – Notas 

Ind.124

Número de pareceres técnicos/análises 

críticas no âmbito dos Instrumentos de 

Gestão dos serviços do MA e MM

40 10 55 50% DSRHDO/DDO

Somatório anual de 

pareceres técnicos/análises 

críticas no âmbito dos 

Instrumentos de Gestão dos 

serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

48 100,00% Atingiu 0%

2021-03-31 11:47:17 HelenaHungria -> 48 <- 

QUAR_PA_2021=21; Pedidos Revisão=13; RAA_2019=14;

112,50%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.8 Ind.125

N.º de divulgações trimestrais de 

indicadores estatísticos de RH do MA e MM 

a divulgar na INTRANET/INTERNET

3 0 4 100% DSRHDO/DRH

Somatório anual de 

iniciativas de divulgação de 

indicadores de RH do MA e 

MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL|

INTRANET/

INTERNET

4 125,00% Superou 25%

2021-04-22 16:36:30 alexandra.burguete -> 4 <- 4º T 2019; 

1ºT, 2ºT, 3ºT de 2020;

125,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.20 Ind.126
Número de reuniões de coordenação de RH 

presenciais com os serviços do MA e MM
2 1 4 100% DSRHDO/DRH

Somatório de reuniões de 

coordenação de RH 

presenciais com os serviços 

do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

2021-04-22 16:41:41 alexandra.burguete -> 1 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.10 Ind.127*
N.º de procedimentos aquisitivos 

centralizados ou agregados concluídos
2 1 4 40% DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º de 

procedimentos concluídos

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 20:49:09 tiago.sequeira -> 3 <- A UMC conduziu 

seis procedimentos, mas centralizados só podemos 

considerar três.;

Ind.128*

Nº de documentos de gestão da UMC: Plano 

Nacional de Compras Públicas (PNCP); o 

Plano Anual de Necessidades de Veículos 

(PANV) e relatórios periódicos de 

acompanhamento dos procedimentos e 

contratos em curso

20 2 23 20% DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º de 

documentos de gestão da 

UMC

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-03-26 20:49:19 tiago.sequeira -> 0 <- Zero 

documentos, mas têm-se multiplicado os contactos 

telefónicos, principalmente com as DRAPs.;

Ind.20 Ind.129*

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de 

esclarecimento com os serviços do MA e 

MM

50 5 56 20% DSPOAG (DCP)

Somatório anual de 

reuniões de  de 

coordenação/ sessões de 

esclarecimento com os 

serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

380 1475,00% Superou 1375%

2021-04-13 17:46:18 tiago.sequeira -> 380 <- No total, em 

2020, foram submetidos 380 (trezentos e oitenta) emails de 

prestação de esclarecimentos aos serviços do MA e do MM.;

Ind.130

Tempo médio de resposta a solicitações dos 

serviços em matéria de compras 

centralizadas/agregadas (dias seguidos)

3 1 1 20% DSPOAG (DCP)

TM=Somatório[(tempo(1)+t

empo(2)+tempo(3)…tempo(

in))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 125,00% Superou 25%

2021-03-26 20:48:34 tiago.sequeira -> 1 <- Tem sido possível 

dar resposta célere aos pedidos que têm chegado à UMC.;

360,00%

Taxa de Realização do MP24.OPE69

MP25. Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM

* Indicador revisto quanto à meta, tolerância e valor crítico

MP23. Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM

Taxa de Realização do MP23.OPE67

MP24. Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MA e MM

OPE68: Assegurar a produção de conteúdos no âmbito de indicadores estatísticos de RH do MA e MM, para incluir na página electrónica do GPP

Taxa de Realização do MP24.OPE68

OPE69: Assegurar o apoio presencial em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MA e MM

OPE70: Incrementar os ganhos potenciais decorrentes da centralização de procedimentos aquisitivos nos MA e MM

OPE64: Garantir a prestação de informação ao MF  

Taxa de Realização do MP22.OPE64

OPE65: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão do Programa Orçamental do MA e do MM

Taxa de Realização do MP22.OPE65

OPE66: Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que carecem de autorização do MF ou da Tutela

Taxa de Realização do MP22.OPE66

MP22. Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM
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QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.19 Ind.131

Nº de dias para reporte à DGTF  no âmbito 

do programa das avaliações dos imóveis 

dependentes do MA e MM, com 

especificação da respetiva calendarização, 

bem como a informação necessária à 

regularização registral e matricial dos 

imóveis afetos ao GPP

(M=30.03.2020;VC=15.03.2020)

88 0 73 50% DSPOAG (DGP)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

88 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:12:13 helder.coelho -> 88 <- ;

Ind.132

Nº de Relatórios ou de iniciativas  de "ponto 

de situação"  por cada um do organismos 

dependentes do MA e MM, para efeitos de 

cumprimento das obrigações decorrentes 

do princípio da onerosidade, informando 

dos valores (semestrais e anuais) a pagar 

por cada organismo

2 1 4 50% DSPOAG (DGP)
Somatório anual do n.º de 

relatórios ou de iniciativas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:12:24 helder.coelho -> 2 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.133

Percentagem de concretização de 

empreitadas de obras públicas previstas no 

plano anual

85% 10% 100% 30% DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual  de 

empreitadas de obras 

públicas concretizadas / ∑ 

anual de empreitadas de 

obras públicas previstas no 

plano anual) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

75% 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:13:33 helder.coelho ->  (75/100) 75 <- 

Ind.134
Percentagem de concretização  de aquisição 

de mobiliário previstos no plano anual
85% 10% 100% 30% DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual de  aquisição 

de mobiliário concretizada  

/ ∑ anual de aquisição de 

mobiliário prevista no plano 

anual) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

75% 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:13:26 helder.coelho ->  (75/100) 75 <- 

Ind.135

Nº de relatórios periódicos de ponto de 

situação de todos os processos de 

empreitadas de obras públicas promovidos 

pelo GPP, bem como de aquisições de bens 

e de prestações de serviços realizados no 

âmbito da gestão do património afecto 

6 1 8 40% DSPOAG (DGP)
Somatório anual do n.º de 

relatórios

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:13:13 helder.coelho -> 5 <- 

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.9 Ind.136 Prazo Médio de Pagamentos 30 15 10 40% DSPOAG (DF)

Despacho do Gabinete do 

Ministro das Finanças e da 

Administração Pública n.º 

9870/2009, publicado no Diário 

da República, n.º 71, 2.ª série, 

de 13 de abril de 2009

GERFIP 2 135,00% Superou 35%

2021-03-26 11:10:09 cristina.gamito -> 2 <- Boa execução 

orçamental e financeira ;

Ind.137

N.º de Relatórios Mensais de Execução 

orçamental  do GPP e dos GMG dos MA e 

MM

12 2 24 20% DSPOAG (DF)

Somatório anual do n.º de 

Relatórios mensais de Execução 

dos Orçamento do GPP e dos 

GMG

Sistema de 

Gestão 

Documental

10 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 11:15:29 cristina.gamito -> 10 <- Os  reportes de 

informação de execução orçamental foram efetuados  para  

às entidades a que presta apoio. GMG ( MA e MM)  e GPP ;

Ind.138*

Nº de dias de antecipação para 

apresentação das Contas de Gerência n-1, 

face ao prazo legal (M=30.06.2020; 

VC=15.06.2020)

-5 5 -15 20% DSPOAG (DF)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário legal 

para apresentação das 

Contas de Gerência

Sistema de 

Gestão 

Documental

210 0,00% Não atingiu -100%

2021-03-26 11:17:26 cristina.gamito -> 210 <- Todas as 

contas de gerência foram submetidas no Tribunal de Contas, 

cuja a data de última submetida foi a 27-11-2020;

Ind.139*

Percentagem de registo de alterações 

orçamentais autorizadas pelo órgão 

competente em GeRFIP no prazo de um dia 

útil. (Quando a receção da informação 

autorizada ocorrer no período inibitório 

(últimos 5 dias uteis do mês), a contagem de 

dias úteis é iniciada a partir do primeiro dia 

útil do mês seguinte.) 

90% 5% 99% 20% DSPOAG (DF)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 129,41% Superou 29%

2021-03-26 11:43:48 cristina.gamito ->  (284/284) 100 <- 

Todas as alterações orçamentais submetidas foram objeto 

de autorização e registadas no prazo de um dia ;

99,88%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.140

Percentagem de procedimentos/contratos 

registados no sistema de gestão de 

contratos Gerfip 

85% 10% 100% 50% DSPOAG (DF)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos/contratos 

registados no Gerfip  / ∑ 

anual de 

procedimentos/contratos) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-03-26 11:41:07 cristina.gamito ->  (29/29) 100 <- Todos 

os contratos foram objeto de registo em GERFIP  ;

Ind.141

Percentagem dos procedimentos concluídos 

(com excepção dos 

agregados/centralizados)

75% 10% 90% 50% DSPOAG (DCP)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos concluídos/ 

∑ anual de procedimentos 

entrados) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

96,14% 135,23% Superou 35%

2021-03-26 20:54:14 tiago.sequeira ->  (249/259) 96.14 <- 

Recebidos: 193 ADE, 41 PRI, 18 AQU, 1 CMP, 6 TIC;

Concluídos: 190 ADE, 41 PRI, 13 AQU, 1 CMP, 4 TIC.;

130,12%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.142
Tempo médio mensal de resposta às 

solicitações de manutenção das instalações
8 2 5 50% DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do Intervalo 

* N.º de Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

8 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:14:03 helder.coelho -> 8 <- ;

Ind.143
Tempo médio de resposta (dias) aos pedidos 

de economato (apuramento mensal)
6 2 3 50% DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do Intervalo 

* N.º de Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

6 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 10:14:08 helder.coelho -> 6 <- ;

100,00%

OPE76: Implementar o Plano de Formação 

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.144

Grau de execução do Plano de Formação 

Profissional 2020 (PFP_2020), com base no 

diagnóstico de necessidades

80% 10% 100% 25% DSRHDO/DDO

tx = (nº de ações realizadas/ 

nº total de ações 

planeadas) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

196,77% 245,96% Superou 146%

2021-04-13 09:44:43 JFrade ->  (61/31) 196.77 <- Foram 

planeadas 31 ações de formação no âmbito do DNF_2020. O 

GPP em 2020 beneficiou de um volume de formação 

profissional, em áreas transversais, a custo zero, facto que 

permitiu potenciar a execução do plano para outras ações 

não inicialmente previstas naquele diagnostico de 

necessidades.

OPE75: Assegurar a gestão do economato e da instalações do GPP

Taxa de Realização do MP26.OPE75

MP27. Promover Formação Profissional para o MA e MM

OPE72: Acompanhar a gestão do património imobiliário afeto ao GPP e apoiar na gestão dos recursos afetos aos gabinetes dos membros do Governo

Taxa de Realização do MP26.OPE72

OPE73: Assegurar eficácia no âmbito da gestão financeira e orçamental do GPP e estruturas a que presta apoio

* Indicador revisto quanto ao seu descritivo

OPE74: Assegurar eficácia no âmbito da gestão dos procedimentos aquisitivos do GPP e estruturas a que presta apoio, mantendo atualizado o sistema de gestão de contratos

Taxa de Realização do MP26.OPE74

MP26. Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM

OPE71: Promover a coerência da informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)

Taxa de Realização do MP26.OPE71
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Ind.145
Grau de satisfação médio global anual dos 

participantes nas ações de formação
3,0 0,5 4 25% DSRHDO/DDO

Somatório (índice de 

satisfação n X nº de 

respostas)/total de 

respostas; n=[1 a 5]

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

3,7 117,50% Superou 18%

2021-04-13 09:46:37 JFrade -> 3.7 <- O grau de satisfação 

apurado revela o excelente trabalho que a equipa de 

formação realizou num ano difícil em função do contexto 

pandémico que o país vive.

Ind.146 N.º de ações de formação em SST 2 0 3 25% DSRHDO/DDO
Somatório do n.º de ações 

de formação em SST 

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

4 150,00% Superou 50%

2021-04-13 09:47:55 JFrade -> 4 <- Foram realizadas quatro 

ações no computo destes dois âmbitos.;

 2020-07-23 11:38:41 JFrade -> 3 <- •	Ambiente, Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos | Programa

•	Gestão do stress do profissional – Ambientes de trabalho 

saudáveis e prevenção dos riscos psicossociais - 2ª Edição | 

Programa

•	Gestão do stress do profissional – Ambientes de trabalho 

saudáveis e prevenção dos riscos psicossociais | Programa

Ind.21 Ind.147

Percentagem de serviços das áreas de acção 

governativa MA e MM que participam nas 

ações de formação promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 25% DSRHDO/DDO

tx = (nº total de serviços 

que participam nas ações 

de formação / nº total de 

serviços do MA e MM) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

95% 118,75% Superou 19%

2021-04-13 09:50:25 JFrade ->  (19/20) 95 <- Verifica-se que 

a maioria dos serviços e organismos que pertencem às áreas 

de governação da agricultura e mar usufruíram de horas de 

formação que o GPP proporcionou. 

158,05%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.148

Nº de dias para operacionalizar o processo 

de avaliação da eficácia da formação 

profissional, ministrada pelo GPP

M=30.09.2020; VC=02.09.2020

274 10 252 50% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

256 120,45% Superou 20%

2021-04-13 09:56:32 JFrade -> 256 <- O email com o 

inquérito foi enviado no dia 13.09.2020 pelo conta de 

correio institucional dsrhdo@gpp.pt 

Ind.149*

Prazo de elaboração do relatório previsto 

no Ind.148 a integrar no RAA 2020

M=30.12.2020; VC=15.12.2020

364 10 349 50% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

336 146,67% Superou 47%

2021-04-13 09:58:29 JFrade -> 336 <- o relatório foi 

concluído e enviado para o CD de Desenvolvimento 

Organizacional no dia 02.12.2020

133,56%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.15 Ind.150
Nº de atividades desenvolvidas para 

divulgação externa do MA e MM
2 1 4 60% DSCI

Somatório anual do nº 

atividades desenvolvidas 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 19:15:55 AnaFilipe -> 3 <- Integra edições 

Cultivar, divulgação trabalhos em desenvolvimento no GPP ;

Ind.151
Proporção de pedidos de clarificação na 

linha de informação sem reclamação
80% 10% 100% 40% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

clarificação sem reclamação/ 

total de pedidos de clarificação) 

x 100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-03-26 19:17:03 AnaFilipe ->  (148/148) 100 <- 

Resultados dados monitorização;

110,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.152
Nº de iniciativas desenvolvidas para os 

colaboradores do GPP
2 1 4 30% DSCI

Somatório anual do nº 

iniciativas desenvolvidas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-03-26 19:18:24 AnaFilipe -> 3 <- Divulgação, debate e 

distribuição Edições Cultivar;

Ind.153
Índice de periodicidade de divulgação de 

Boletins informativos 
85 10 100 40% DSCI

Índice 100 = diária (du.) 

para boletim legislação e 

quiosque imprensa

Sistema de 

Gestão 

Documental

96,4 119,00% Superou 19%

2021-03-26 19:19:57 AnaFilipe -> 96.4 <- Dados 

monitorização e publicação na intranet;

Ind.154
Índice de atualização de conteúdos na 

intranet
85 10 100 30% DSCI

Índice 100 = mensal = 1/30 

dias

Sistema de 

Gestão 

Documental

100 125,00% Superou 25%

2021-03-26 19:21:22 AnaFilipe -> 100 <- Dados base 

monitorização;

115,10%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.155

Percentagem de pedidos de documentação 

de arquivo assegurados no universo do 

acervo existente

85% 10% 100% 30% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

documentação assegurados/ 

total de pedidos 

documentação) x 100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-03-26 19:22:50 AnaFilipe ->  (12/12) 100 <- Dados base 

monitorização;

Ind.156

Percentagem de pedidos de documentação 

bibliográfica assegurados no universo do 

acervo existente

85% 10% 100% 30% DSCI

tx = (nº de  pedidos de 

documentação assegurados/ 

total de pedidos 

documentação) x 100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2021-03-26 19:23:41 AnaFilipe ->  (3/3) 100 <- Dados base 

monitorização;

Ind.20 Ind.157

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de 

esclarecimento com os serviços do MA e 

MM

4 2 6 40% DSCI
Somatório anual do nº 

iniciativas desenvolvidas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

9 162,50% Superou 63%

2021-03-26 19:24:20 AnaFilipe -> 9 <- Reuniões de 

coordenação no âmbito do Portal da Agricultura;

140,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.158
Tempo médio (dias) para registo e 

encaminhamento dos documentos
2 1 0 100% DSCI

Somatório(DtRegisto - 

DtEncam) / Total 

Entradas_Saídas

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:32:08 miguel.simao -> 3 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.14 Ind.159*

N.º de conteúdos audiovisuais produzidos 

de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito 

da implementação do SGD Edoclink

2 0 3 100% DSCI

Somatório do n.º de 

conteúdos audiovisuais 

produzidos de apoio aos 

utilizadores do GPP no 

âmbito da implementação 

do SGD Edoclink

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 225,00% Superou 125%

2021-03-25 19:06:19 miguel.simao -> 7 <- Foram 

disponibilizados 7 vídeos na intranet de apoio à utilização do 

sistema de gestão documental edocLink.;

225,00%

OPE83: Assegurar o controlo do processo de SIADAP_3 no GPP

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.160

Prazo de elaboração/revisão do Manual 

para avaliadores de SIADAP_3

M=30.06.2020;VC=01.06.2020

180 15 151 100% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

167 100,00% Atingiu 0%

2021-04-13 10:00:20 JFrade -> 167 <- Foi elaborado um 

Guião para apoio aos avaliadores e proposto para aprovação 

do Conselho Coordenador de Avaliação do GPP; o guião está 

publicado na INTRANET do GPP.;

 2021-04-13 09:58:55 JFrade -> 167 <- ;

 2020-07-10 22:39:43 JFrade -> 167 <- ;
100,00%

* Indicador eliminado e substituído pelo atual

* Indicador resvisto quanto à meta e valor crítico

OPE80: Melhorar a organização, acessibilidade e divulgação do acervo de arquivo, bibliográfico e audiovisual a cargo do GPP

Taxa de Realização do MP29.OPE80

OPE81: Garantir o encaminhamento atempado das entradas/saídas do expediente

Taxa de Realização do MP29.OPE81

OPE82:Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual

Taxa de Realização do MP29.OPE81

MP28. Apoiar a ação do MA e MM no âmbito do protocolo e das relações públicas

OPE78: Promover a melhoria da imagem institucional

Taxa de Realização do MP28.OPE78

OPE79: Promover a comunicação interna no GPP 

Taxa de Realização do MP28.OPE79

MP29. Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MA e MM

MP31. Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio

Taxa de Realização do MP31.OP82

Taxa de Realização do MP27.OPE76

OPE77: Assegurar a eficácia da formação profissional ministrada pelo GPP

Taxa de Realização do MP27.OPE77
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OPE84: Elaborar indicadores estatísticos de RH do GPP 

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.161
Nº de reportes de indicadores de RH do GPP 

elaborados
10 1 12 50% DSRHDO/DRH

Somatório anual de 

relatórios de indicadores de 

RH do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

12 125,00% Superou 25%

2021-04-22 16:43:09 alexandra.burguete -> 12 <- 12 

reportes mensais;

Ind.162
Nº de caracterizações estatísticas de RH do 

GPP 
12 4 17 50% DSRHDO/DDO

Somatório anual de  de 

caracterizações estatísticas 

de RH do GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

17 125,00% Superou 25%

2021-03-26 10:54:39 domingos.monteiro -> 17 <- 12 

mensais + 4 trimestrais + 1 anual;

125,00%

OPE85: Melhorar o processo de comunicação em matéria de RH do GPP

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.17 Ind.163

Número de iniciativas de conteúdo técnico 

produzidas para divulgação, no âmbito de 

RH

5 1 7 100% DSRHDO/DRH

Somatório do nº de 

iniciativas de conteúdo 

técnico produzidas para 

divulgação, no âmbito de 

RH

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

43 575,00% Superou 475%

2021-04-22 16:44:38 alexandra.burguete -> 43 <- notas de 

diplomas publicados;

575,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.164
Grau de concretização dos prazos 

estabelecidos
75% 10% 95% 100% DSCI

tx = (nº de prazos 

concretizados/ total de prazos 

estabelecidos)

*100

Sistema de 

Gestão 

Documental

66,67% 100,00% Atingiu 0%

2021-03-25 19:11:30 miguel.simao ->  (2/3) 66.67 <- 

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.165

Nº de dias para elaborar o relatório com 

planeamento anual das necessidades 

previstas para 2020

(M=31.07.2020; VC=31.05.2020)

212 30 152 70% DSCI

Somatório nº de dias para 

elaborar o relatório com 

planeamento anual as 

necessidades previstas para 

2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

212 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:32:54 miguel.simao -> 212 <- 

Ind.166

Nº de dias para elaborar o relatório dos 

procedimentos aquisitivos efetuados em 

2018 

(M=30.11.2020; VC=30.09.2020)

333 30 273 30% DSCI

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

333 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:33:23 miguel.simao -> 333 <- ;

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.167

Nº de dias de antecipação, de acordo com o 

prazos estabelecido pelo CTIC,  de 

apresentação da monitorização dos planos 

setoriais

0 2 3 100% DSCI

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:34:20 miguel.simao -> 2 <- 

100,00%

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.168

Tempo médio de resolução de pedidos de 

helpdesk, classificados com urgência "alto" 

e "muito alto"

2 1 0 100% DSCI

TM=Somatório[(tempo(1)+t

empo(2)+tempo(3)….tempo

(in))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:34:40 miguel.simao -> 2 <- 

100,00%

OPE90: Assegurar a produção dos Instrumentos de Gestão do GPP 

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.169

N.º de dias para elaboração a 1ª versão do 

RAA_2019 do GPP, após recepção de todos 

os resultados recepcionados (das 8 UO 

NUC)| dias corridos

30 10 15 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

1 148,33% Superou 48%

2021-03-29 09:00:16 HelenaHungria -> 1 <- 

INF/338/2020/DDO de 05.05.2020; Mod. Administ. recebido 

04.05.2020 DSPP recebido 28.04.2020;

Ind.170

Nº de dias úteis para apresentar a 1ª versão 

do QUAR e PA 2021,  após decisão da 

Direção do GPP

30 10 15 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

1 148,33% Superou 48%

2021-03-29 08:59:34 HelenaHungria -> 1 <- 

INF/301/2021/DDO de 10.03,2021; DSCI recebido 

09.03.2021

Ind.171

N.º de dias úteis para reportar resultados 

sobre as monitorizações do QUAR e PA 2020 

do GPP, após recepção de todos os 

resultados (das 8 UO NUC)

5 2 1 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

2 118,75% Superou 19%

2021-03-29 09:08:03 HelenaHungria -> 2 <- 

INF/1118/2020/DDO, 14.11.2020; DSPP/DSCI recebido 

11.11.2020

Ind.172
Nº de iniciativas de preparação do ciclo de 

gestão N+1 (planeamento interno do GPP)
8 1 10 25% DSRHDO/DDO

Somatório nº de iniciativas 

de preparação do ciclo de 

gestão N+1 (planeamento 

interno do GPP)

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

3 42,86%
Não 

atingiu
-57%

2021-03-29 09:21:15 HelenaHungria -> 3 <- 22.12.2020 

Reunião coord./preparação DSRHDO; 23.02.2021 Reunião 

coord/preparação DSCI 23.02.2021; 02.03.2021 Reunião 

preparação DI

114,57%

OPE91: Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP (partilhado)

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.12 Ind.173 x

Nº de procedimentos documentados 

submetidos para aprovação da Direção, a 

publicar a publicar nas páginas electrónica 

do GPP

3 1 5 50%
DSRHDO

DSPOAG

Somatório anual do n.º  de 

procedimentos 

documentados submetidos 

para aprovação da Direção, 

a publicar nas páginas 

electrónica do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

7 150,00% Superou 50%

2021-04-05 11:47:03 luisa.gomes -> 4 <- Procedeu-se à 

atualização/criação de conteúdos nas páginas da Intranet e 

da Internet do GPP relativamente às áreas financeira e de 

contratação pública.

2 para a Financeira - Intranet e Internet

2 para a Contratação Pública - Intranet e Internet;

2021-04-15 11:35:40 JFrade -> 3 <- 1 - Guião de Apoio 

SIADAP 3 - dez.2020;

2 - Guião de apoio à construção do RAA_2019 - de jan.2020;

Ind.13 Ind.174

Nº de relatórios de monitorização no 

âmbito da redução média global com o 

consumo de papel de impressão (RCM N.º 

141/2018, de 26.10.2018 )

3 0 4 50% DSCI

Somatório anual do nº de 

relatórios de monitorização 

no âmbito do consumo de 

papel de impressão 

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

3 100,00% Atingiu 0%

2021-04-29 10:49:54 miguel.simao -> 3 <- 

125,00%

Taxa de Realização do MP32.OPE88

MP33. Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

Taxa de Realização do MP33.OPE89

Taxa de Realização do MP33.OPE91

Taxa de Realização do MP32.OPE85

OPE87:  Gerir os prazos e necessidades para os respetivos processos de aquisição 

Taxa de Realização do MP32.OPE86

OPE88: Monitorizar os Planos Setoriais TIC 2020 - MA e MM

Taxa de Realização do MP32.OPE87

OPE89: Garantir a resolução atempada de pedidos críticos de helpedesk

Taxa de Realização do MP31.OPE83

Taxa de Realização do MP31.OPE84

MP32. Administrar sistemas TIC do GPP e estruturas a que presta apoio

OPE86: Assegurar a manutenção evolutiva e corretiva das aplicações

12



OPE92: Promover práticas de Responsabilidade Social (RS) no GPP 

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.175*

Ind24 Ind.176**

N.º de ações de formação sobre o “Regime 

de Teletrabalho”, no âmbito do programa 

de conciliação da vida profissional, pessoal e 

familiar do GPP

 (NP 4552:2016 - Sistema de gestão da 

conciliação entre a vida profissional, familiar 

e Pessoal)

1 0 2 34%

DSRHDO

(GT 

"3_EM_LINHA

")

Somatório nº N.º de ações 

de formação sobre o 

“Regime de Teletrabalho”, 

no âmbito do programa de 

conciliação da vida 

profissional, pessoal e 

familiar do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

4 175,00% Superou 75%

2021-04-13 09:51:17 JFrade -> 4 <- 3 ações teletrabalho

1 ação– Auditores Internos NP4552  

Ind25 Ind.177

Prazo de concretização dos serviços de 

Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – 

RCM28/2019

M=15.12.2020; VC=15.11.2020

350 15 320 33%
DSRHDO;

DSPOAG

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

266 170,00% Superou 70%

2021-04-15 11:39:58 JFrade -> 266 <- O contrato foi assinado 

no dia 23.09.2020, conforme registos internos na DDO e 

DSPOAG.

Ind.178
Nº de iniciativas operacionalizadas no 

âmbito do GT 3"_EM_LINHA" 
1 1 3 33%

DSRHDO

(GT 

"3_EM_LINHA

")

Somatório anual do nº de 

iniciativas 

operacionalizadas no 

âmbito do GT 

3"_EM_LINHA" 

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

3 125,00% Superou 25%

2021-04-15 11:26:50 JFrade -> 3 <- Evidencias na pagina da 

intranet do GPP no subsiste do projecto "3emlinha";

156,85%

  OPE93: Assegurar a operacionalização do processo de aferição da qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores 

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind26-27 Ind.179

Data de apresentação das propostas de 

operacionalização dos inquéritos de 

aferição de satisfação/qualidade

M=30.11.2020; VC=01.11.2020

334 5 305 100% DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) de calendário face ao 

prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

324 108,62% Superou 9%

2021-04-15 11:27:57 JFrade -> 324 <- Data precisa = 

25.11.2020

108,62%

  OPE94: Assegurar a operacionalização, enquanto ponto focal do Programa Qualifica AP, no âmbito das áreas de governativas da Agricultura e Mar

QUAR_2020 Refª Part. Indicadores
Meta

 2020

Tolerâ

ncia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind20 Ind.180

N.º de iniciativas de 

sensibilização/esclarecimento sobre 

Programa Qualifica AP para todos os 

serviços do MA e MM, bem como junto dos 

trabalhadores

1 0 2 100% DSRHDO

Somatório anual do nº de 

de iniciativas de 

sensibilização/esclarecimen

to sobre Programa Qualifica 

AP para todos os serviços 

do MA e MM, bem como 

junto dos trabalhadores

Sistema de 

Gestão 

Documental| 

E-MAIL

4 175,00% Superou 75%

2021-04-22 16:46:52 alexandra.burguete -> 4 <- foram 

realizadas mais três ações que as previstas.;

175,00%

Taxa de Realização do MP33.OPE92

Taxa de Realização do MP33.OPE93

Taxa de Realização do MP33.OPE94

* Indicador eliminado ; ** Indicador eliminado e substituído pelo atual
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I | SUMÁRIO EXECUTIVO

OP4

OP6

OP2

OP7

OP8

De acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou um exercício de auscultação ao nível de satisfação das

entidades externas, nomeadamente dos Gabinetes Ministeriais das áreas governativas a que dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar, de modo a avaliar o grau de satisfação

quanto a um conjunto de serviços prestados pelo GPP.

Metodologia: Inquérito por questionário em formato eletrónico, desenvolvido na plataforma LimeSurvey, tendo sido garantida a confidencialidade e integridade das respostas. O convite para preenchimento 

do inquérito foi remetido, através de mensagem de correio eletrónico, para os respetivos chefes de Gabinete, da área governativa da Agricultura e da área governativa do Mar. A estrutura do questionário 

compreendia uma questão sobre a satisfação global do Gabinete com os serviços prestados pelo GPP e 6 itens de qualidade sobre cada um dos serviços utilizados pelo Gabinete: Tempo de resposta às 

solicitações; Cortesia dos dirigentes e demais trabalhadores do GPP; Disponibilidade e consistência na procura de soluções; Qualidade da informação disponibilizada; Qualidade da prestação de serviços; 

Capacidade de aceitação de observações ou reparos. Utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 4 níveis  1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3-“Satisfeito“ e 4-“Muito satisfeito”. No final foi 

disponibilizada uma área para os destinatários apresentarem os seus elogios, sugestões e/ou reclamações.

Período de realização: Dezembro 2020;

Universo: 4 Gabinetes Ministeriais das áreas governativas a que o GPP dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar

Nº de respostas: 2 respostas completas;

Taxa de participação: 50%;

Grau de satisfação médio global: Grau 3 - “Satisfeito“, correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Grau de satisfação global do Gabinete com os serviços prestados pelo GPP”.

A média aritmética de satisfação com os serviços prestados pelo GPP foi de 3,48, o que em termos qualitativos, corresponde a 3-“Satisfeito“, destacando-se com a melhor média (4,00) o serviço de

Informação Estatística. O grau de satisfação médio de cada serviço prestado pelo GPP, encontra-se detalhado no ponto seguinte.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020
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II| RESULTADOS POR SERVIÇO PRESTADO – Média aritmética
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Aquisição de Bens e 
Serviços

Sistemas e Tecnologias 
da Informação

Protoloco e Relações 
Públicas

Comunicação
Património e 
Instalações

Segurança no Trabalho
Contabilidade e 

Finanças

Tempo de resposta às solicitações 3 2,5 3 3 3 3 3

Cortesia dos dirigentes e demais 
trabalhadores do GPP

4 4 3 3 4 3,5 3,5

Disponibilidade e consistência na 
procura de soluções

3 3 3 3 3 3,5 3,5

Qualidade da informação 
disponibilizada

3,5 3,5 3 3 3 3,5 3,5

Qualidade da prestação de serviços 3 3 3 3 3 3,5 3,5

Capacidade de aceitação de 
observações ou reparos

4 3,5 3 3 3 3,5 3,5

MÉDIA 3,42 3,25 3 3 3,17 3,42 3,42
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II| RESULTADOS POR SERVIÇO PRESTADO – Média aritmética (Cont.)
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Programação 
Orçamental

Recursos Humanos Jurídico e Contencioso Relações Internacionais
Informação 
Estatística

Produção e 
Mercados

Planeamento Estratégico 
e Operacional

Tempo de resposta às 
solicitações

3 3 3,5 3 4 3 3

Cortesia dos dirigentes e 
demais trabalhadores do 
GPP

3,5 3,5 4 4 4 4 4

Disponibilidade e 
consistência na procura de 
soluções

3,5 3,5 4 4 4 4 4

Qualidade da informação 
disponibilizada

3,5 3,5 3,5 4 4 4 4

Qualidade da prestação de 
serviços

3,5 3 4 4 4 4 4

Capacidade de aceitação de 
observações ou reparos

3,5 3 4 4 4 4 4

MÉDIA 3,42 3,25 3,83 3,83 4 3,83 3,83

Presença  mais frequente dos técnicos de informática para apoio.

Sugestão:
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I | SUMÁRIO EXECUTIVO

OP4

OP6

OP2

OP7

OP8

De acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou um exercício de auscultação ao nível de satisfação das

entidades externas, nomeadamente dos organismos e dos serviços das áreas governativas a que dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar, de modo a avaliar o grau de satisfação

quanto a um conjunto de questões vocacionadas em termos organizacionais do GPP, durante o ano de 2020.

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

questionário compreendia questões relativas ao desempenho organizacional nos serviços prestados que se transcreve: Satisfação com a identidade/imagem institucional da organização, Satisfação com as

melhorias implementadas na organização, Satisfação com a flexibilidade e autonomia dos/das colaboradores/as para resolver situações invulgares, Satisfação com o nível de envolvimento na preparação dos

instrumentos de política e gestão, Satisfação com o nível de envolvimento em projetos transversais para as áreas governativas "agricultura" e "mar" (sistemas de informação, modernização administrativa,

outros), Satisfação com a informação acessível/disponível, Satisfação com a possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone, correio eletrónico, reuniões), Satisfação com a existência de

interlocutores/as responsáveis pelas relações com os serviços e organismos das áreas governativas "agricultura" e "mar“, Satisfação com a adequação dos conteúdos da página de internet da organização, às

necessidades dos serviços e organismos das áreas governativas "agricultura" e "mar“, Satisfação com os serviços prestados, Satisfação com a qualidade da informação disponibilizada, Satisfação com o tempo

de resposta às solicitações, Satisfação com os meios de divulgação de informação (Publicações, Página de internet, Boletim Flash GPP, mailings, ...) e Satisfação com o desempenho global do GPP.

No âmbito destas 14 questões utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 5 níveis 1-“totalmente insatisfeito“, 2-“insatisfeito“, 3-“nem satisfeito nem insatisfeito“ e 4-“satisfeito” e 5- “totalmente

satisfeito”. No final (questão 15) foi disponibilizada uma área para os destinatários apresentarem os seus elogios, sugestões e/ou reclamações. A estrutura do inquérito por questionário poderá ser consultada

no Anexo I

Período de realização: A aplicação do inquérito por questionário decorreu entre 29 de janeiro e 04 de abril de 2021;

Universo: 30 Organismos aos quais o GPP dá apoio/presta serviços. Concernente às áreas governativas da Agricultura e do Mar;

Nº de inquéritos por questionário completamente respondidos: 24 inquéritos com respostas completas

N.º de inquéritos por questionário com respostas por completar: 4 questionários sem respostas completas, consideradas estas, como Não sabe/não responde;

Taxa de participação: 93%,

Observações: Salienta-se que as questões que não obtiveram a totalidade de respostas, consideradas estas como não sabe/não responde, no tratamento estatístico (média aritmética), não foram tidas em

consideração, ou seja as médias foram calculadas com as respostas consideradas válidas.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020
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I | SUMÁRIO EXECUTIVO

OP6

OP2

OP7

OP8

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020

Grau de satisfação médio global: Grau 4 - “Satisfeito“, correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Satisfação com o desempenho global do GPP”.

A média aritmética dos resultados do conjunto das 14 questões em termos quantitativos foi de 3, 52 (DP=1,21) , o que em termos qualitativos corresponde a 4-“Satisfeito“.

Da análise efetuada ao conjuntos das 14 questões em apreciação, destaca-se a questão “Satisfação com a identidade/imagem institucional da organização”, que obteve de média arimética em termos

quantitativos 4,07 (DP= 0,46) o que corresponde em termos qualitativos a 4-”Satisfeito”., numa escala de numa escala de 1 a 5 (em que “1-“totalmente insatisfeito“, e 5- “totalmente satisfeito”,.

No entanto é de ter em conta, que esta questão comparativamente a outras questões, obteve respostas de todos os inquiridos (100%) dos 30 inquiridos.

É ainda de ressalvar a questão “Satisfação com a possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone, correio eletrónico, reuniões)”, que obteve em termos quantitativos uma média aritmética

de 3,63 (DP= 1,25), correspondendo a 4-”Satisfeito” em termos qualitativos, sendo que 4 inquiridos não responderam a esta questão, consideradas como não sabe/não responde.

No final foi apresentada uma questão aberta - questão 15 (elogios, sugestões e/ou reclamação) que obteve a seguinte resposta:

De salientar a paciência e a disponibilidade do apoio prestado na questão do SIADAP e Proposta para 2021.
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II| RESULTADOS POR SERVIÇO PRESTADO – Média aritmética

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020

4,07

3,36

3,59 3,54 3,46
3,58 3,63

3,46 3,42 3,38
3,54

3,13

3,58 3,52

1

2

3

4

5

Satisfação com a
identidade/imagem

institucional da
organização

Satisfação com as
melhorias

implementadas na
organização

Satisfação com a
flexibilidade e

autonomia dos/das
colaboradores/as

para resolver
situações invulgares

Satisfação com o
nível de

envolvimento na
preparação dos
instrumentos de
política e gestão

Satisfação com o
nível de

envolvimento em
projetos transversais

para as áreas
governativas

"agricultura" e
"mar" (sistemas de

informação,
modernização
administrativa,

outros)

Satisfação com a
informação

acessível/disponivel

Satisfação com a
possibilidade de

utilização de vários
canais de

comunicação
(telefone, correio

eletrónico, reuniões)

Satisfação com a
existência de

interlocutores/as
responsáveis pelas

relações com os
serviços e

organismos das
áreas governativas

"agricultura" e
"mar"

Satisfação com a
adequação dos

conteúdos da página
de internet da

organização, às
necessidades dos

serviços e
organismos das

áreas governativas
"agricultura" e

"mar"

Satisfação com os
serviços prestados

Satisfação com a
qualidade da
informação

disponibilizada

Satisfação com o
tempo de resposta

às solicitações

Satisfação com os
meios de divulgação

de informação
(Publicações, Página
de internet, Boletim
Flash GPP, mailings,

...)

Satisfação com o
desempenho global

do GPP
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A partir de uma taxa de resposta de 93% (26 respostas) face às 28 dos 30 Organismos consultados), verificou-se que a questão “Satisfação com o nível de envolvimento em projetos transversais para

as áreas governativas "agricultura" e "mar" (sistemas de informação, modernização administrativa, outros)”, obteve 3,46 (DP= 1,15), numa escala de 1 a 5 (em que “1-“totalmente insatisfeito“, e 5-

“totalmente satisfeito”.

Ainda é de aludir sobre a questão “satisfação com a flexibilidade e autonomia dos/das colaboradores/as para resolver situações invulgares”, que obteve a terceira melhor média aritmética no

presente estudo com 3,59 (DP= 1,16), numa escala de 1 a 5 (em que “1-“totalmente insatisfeito“, e 5- “totalmente satisfeito”, considerada assim a sua integração na escala em termos qualitativos

igual a 4-”Satisfeito”.

Em relação à questão “satisfação com a informação acessível/disponível” averiguou-se um resultado de 3,58 (DP= 1,04), considerada assim a sua integração na escala em termos qualitativos igual a

4-”Satisfeito”, deste modo 86% dos inquiridos que é representativo em termos da amostra revelaram estarem satisfeitos com a questão apresentada.

De salientar que a maior parte dos serviços prestados pelo GPP, foram efetuados através de meios eletrónicos de modo a garantir a proteção de todos, dada à situação que o país atravessou em

termos de constrangimentos originados pela pandemia, resultante da deteção do Covid 19 durante o ano de 2020, dando primazia ao o plano de contingência do GPP. No entanto

perspetiva-se que quando o país voltar à normalidade, a satisfação com as questões apresentadas no inquérito possam vir a ter um melhor resultado derivado à aproximação que se poderá dar aos

serviços, mais precisamente no respeitante às afeições presenciais que os serviços prestados possam vir a ter.

II | AFERIÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS INQUIRIDOS RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020
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O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral agradece a colaboração!
Obrigado por ter participado neste inquérito.
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I | SUMÁRIO EXECUTIVO

OP4

OP6

OP2

OP7

OP8

Em conformidade com o estabelecido na alínea f) n.º2 do artigo15.º da Lei n.º66/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou, no ciclo de gestão de 2020, um exercício de audição interna aos
seus dirigentes e demais trabalhadores, para aferir o grau de satisfação com a comunicação interna efetuada pelo GPP durante o confinamento e também o grau de satisfação com o regime de teletrabalho e principais
necessidades dos trabalhadores.

Metodologia: Inquérito por questionário em formato eletrónico, desenvolvido na plataforma LimeSurvey, tendo sido garantida a confidencialidade e integridade das respostas. O convite para preenchimento do 
inquérito foi remetido, através de mensagem de correio eletrónico, para todos os trabalhadores do GPP. 

O inquérito estava estruturado em 2 partes. A primeira relativa ao grau de satisfação com os conteúdos da comunicação interna efetuada pelo GPP durante o período de confinamento, bem como a aferição dos temas 
considerados mais pertinentes serem abordados nestas comunicações. A segunda parte direcionada ao regime de teletrabalho e a aferição das necessidades e expectativas dos trabalhadores com este regime, imposto 
necessariamente pela situação de confinamento devido à pandemia do vírus COVID-19.

Para as questões relacionadas com o grau de satisfação utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 5 níveis  1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3 – “Indiferente”, 4-“Satisfeito“ e 5-“Muito satisfeito”. 

Período de realização: 24 de abril 2020 a 1 de maio de 2020;

Universo: 198 trabalhadores, de acordo com os trabalhadores presentes a 01.05.2020;

Nº de respostas: 68 respostas completas; 60 trabalhadores responderam que liam diariamente o boletim informativo do GPP sobre a COVID-10 (30% do universo total);

Taxa de participação: 34%;

Grau de satisfação médio com os conteúdos da comunicação interna: 4,20 (DP=0,59), correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Grau de satisfação com os conteúdos do Boletim Informativo diário
que o GPP envia a todos os trabalhadores sobre a COVID-19”. Em termos de conteúdos abordados no boletim informativo destaca-se, com a melhor média de grau de satisfação (4,17; DP=0,51), os temas relacionados
com medidas de segurança e proteção. Os temas sugeridos pelos trabalhadores, foram enquadrados em áreas temáticas.

Grau de satisfação médio com o regime de teletrabalho: 4,09 (DP=0,54). Relativamente às dificuldades percecionadas pelos trabalhadores, ao longo de 1 mês e meio de trabalho à distância, a mais nomeada foi a falta
do contacto diário com os meus colegas (nomeada por 40 trabalhadores, 59%). Em sentido oposto apenas 3 trabalhadores (4%) identificaram como dificuldade cumprir as tarefas no tempo estipulado.

Por último, identificaram-se as preocupações dos trabalhadores, relativamente ao momento de voltarem ao local de trabalho, em regime presencial, tendo-se destacado, com 86% de respostas afirmativas, o facto de
eventualmente terem de se deslocar em transportes públicos. O distanciamento entre posto de trabalho só foi identificdo por 10 trabalhadores como motivo de preocupação (16%).

Os resultados desagregados do inquérito podem ser consultados no ponto seguinte e na página de intranet do GPP em formato de vídeo.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2020
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Universo = 198 trabalhadores 
(presentes a 01.05.2020)

Taxa de resposta = 34% 
(68 trabalhadores)

60 trabalhadores responderam que SIM Média = 4,20 (DP=0,59)

Lês diariamente o Boletim Informativo, disponibilizado 
por mensagem de correio eletrónico?

Grau de satisfação com os conteúdos do Boletim Informativo 
diário que o GPP envia a todos os trabalhadores sobre a COVID-19
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Isolamento Social

Medidas de segurança e protecção

Saúde Mental

Alimentação e dieta

Actividade física e desporto

Teletrabalho

Crianças e jovens

Idosos

Agenda Cultural

Actividades Lúdicas

Grau de satisfação com os conteúdos divulgados no Boletim Informativo, 
sobre cada um dos seguintes temas abordados

1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3 – “Indiferente”, 4-“Satisfeito“ e 5-“Muito satisfeito”. 

Direitos e deveres dos trabalhadores em teletrabalho e em prevenção

Como manter o contacto com colegas e chefes à distancia

Cibersegurança

Combater o medo social

Medidas a ter em conta no reinicio do trabalho

Medidas de segurança que o GPP está a implementar

Psicologia

Isolamento com jovens adultos

Campanha de recolha de sangue em curso

Que outros temas/assuntos, do teu interesse, gostarias de ver abordados neste Boletim Informativo?
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POSITIVO

32% Mais rendimento no trabalho

22%
Transportes Públicos (poupa tempo / 
diminui o risco de contágio)

18%
Maior facilidade na conciliação com a vida 
familiar

16% Maior proteção / Menos risco de contágio

12% Mais facilidade na gestão do tempo

NEGATIVO

49% Falta de contacto social / colegas

12% Desligamento

8% Confinamento

8% Dificuldades diversas

6% Gestão familiar

6% Falta de recursos técnicos (equipamento)

14% Reforçaram não haver nada negativo

Opiniões sobre o regime de teletrabalho

SUGESTÕES

Sugestões de melhoria para implementar ao regime 
de teletrabalho

24 % Sem nada a acrescentar

48 % Equipamento

8 % Cumprimento dos horários laborais

8 % Adoção deste modelo misto de trabalho em alternância

12 % Outras

Grau de Satisfação Regime de Teletrabalho
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Grau de Satisfação

M = 4,09 (DP=0,54) 

1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3 – “Indiferente”, 4-“Satisfeito“ e 5-“Muito satisfeito”
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26%

59%

18%

22%

16%

13%

4%

12%

Ainda não senti dificuldades

Falta do contacto diário com os meus colegas

Dificuldade em trabalhar à distância em equipa

Dificuldade em organizar o tempo de trabalho, com as
tarefas domésticas e vida familiar

Dificuldades técnicas

Dificuldade em me adaptar a uma nova rotina

Dificuldade em cumprir as tarefas no tempo
estipulado

Falta do contacto direto com as chefias

Principais dificuldades sentidas, ao longo de 1 mês e meio de trabalho à 
distância

51%

63%

84%

33%

16%

Higiene do local de trabalho

Falta de Equipamento Individual de
Protecção (Máscara, Luvas, Viseira

protetora, etc.)

Ter que me deslocar em transportes
públicos

O contacto com outras pessoas

A distância entre o meu posto de
trabalho e o dos meus colegas

O que te preocupa mais, atualmente, quando pensas em voltar 
ao local de trabalho, em regime presencial?


