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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_2021 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_2021, 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_2021 e no QUAR_2021, de acordo com as opções estratégicas, com impacte na avaliação

final do desempenho do serviço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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, o GPP apresenta a sua autoavaliação, com os

resultados alcançados e os desvios ocorridos face ao planeado no QUAR, integrada no Relatório de

Atividades anual. Assim, o presente Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2021 do GPP, nos

termos legais acima mencionados, encontra-se alinhado com as orientações técnicas 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 que conclui o ciclo de gestão em

causa, no âmbito do SIADAP 1.

Não obstante manter-se o desempenho da atividade em contexto adverso de pandemia COVID 19, o

grau de realização alcançado no QUAR de 2021 e no Plano de Atividades de 2021 do GPP permite

avaliar a capacidade de mitigar dificuldades e de resposta ao planeado e solicitado ao longo do ano,

tanto ao nível das suas áreas de negócio 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, em situação pandémica o GPP renovou o compromisso assumido nas suas

opções estratégicas, consubstanciado no cumprimento de objetivos através da adoção de novas

metodologias de organização do trabalho, com aposta no digital e no teletrabalho aliados ao

esforço acrescido desenvolvido pelo conjunto das unidades orgânicas, conforme se descreve no

presente relatório.
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3 | GPP EM NÚMEROS - 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

172%

Execução global 
do QUAR_2021

117%

Execução global 
do PA_2021

81%
Execução de RH

92%
Execução do 

orçamento disponível

€

Conteúdos temáticos produzidos 
(GlobalAgriMar; PARCA; Desperdício 

Alimentar; PAC_pós_2020; 
Orientações Técnicas) 

244         

Iniciativas no âmbito da Politica de 
Sustentabilidade do GPP

17     

Participações asseguradas em  
reuniões no âmbito do processo
de decisão política comunitário, 

Incluindo a PAC_pós_2020

120

Estudos, pareceres, relatórios
e notas de análise técnica 

sobre os sectores e de propostas
de políticas públicas

382         

Reuniões de coordenação e 
documentos de orientação 

a efetuar no âmbito da 
presidência de PT da EU

202         

Notas / pareceres no âmbito da 
internacionalização

6

Reuniões/painéis 
consultivas com 

parceiros/associações
/empresas do sector

27         

Pareceres jurídicos elaborados 
dentro do prazo fixado

88%         

SATISFAÇÃO 
EXTERNA

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

GPP = 3,00
· Grau médio de satisfação 
com o desempenho global

do GPP  = 3,40

SATISFAÇÃO 
INTERNA

· Satisfação Global
por trabalhar no

GPP” = 4,56
(DP=0,94),
traduzida em 76%%

Prazo Médio de Pagamentos 
a Fornecedores (PMP)

11 
dias€

Conteúdos regulares
produzidos (+FLASH; 

Intervenções Públicas; 
SIMA; revista Cultivar )

108         

Serviços MA e MM que 
participam nas ações de

formação promovidas pelo GPP

100%         

CENÁRIOS INTEGRADOS 
com o impacte de
possíveis decisões 

de políticas

12       

Iniciativas/eventos  públicos 
com participação institucional32         

Contributos/notas a
efetuar no âmbito

da presidência 
de PT da UE

114         
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4 | APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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. Atualmente e de acordo com a

aprovação do regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional, o GPP encontra-se sob direção de Sua Excelência a Ministra da

Agricultura e da Alimentação (MAA), conforme exposto na alínea c) do nº 2 do Decreto-Lei nº 32/2022, de 09 de maio.

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 MAA no âmbito comunitário e internacional;

 Apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e aos demais órgãos e serviços integrados no MAA .

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 daquele ministério, por força do Decreto-Lei nº 215-A/2015, de 17 de dezembro, e o exposto no artigo 3º do Decreto

Regulamentar nº 2/2014, de 9 de abril, apresentam-se em seguida as atribuições do GPP, conforme constam naquele articulado legal com a utilização da

expressão “Ministério”.
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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 as funções de unidade ministerial de compras,
as funções de unidade de gestão patrimonial, bem como a
gestão do edifício sede do Ministério e outras instalações que
lhe esteja afetas

↘ 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 | DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Despacho n.º 8523/2019, 26.set., atualizado pelo ajustamento da orgânica do GPP - Despacho nº 1102/2020, 24. jan.)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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4.4 | MACRO PROCESSOS| Competências Organizacionais ( estrutura aprovada em 30.novembro.2016 e atualizada quanto à área de ação governativa)

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 MAA nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da EU e na actuação das organizações internacionais
MP_15 Acompanhar enquanto interlocutor do MAA as matérias ambientais e climáticas
MP_16 Assegurar a gestão das medidas do MAA 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 MAA 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 MAA
MP_22 Coordenar os Programas Orçamentais do MAA
MP_23 Coordenar o SIADAP 1 no MAA
MP_24 Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MAA
MP_25 Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MAA
MP_26 Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MAA
MP_27 Promover Formação Profissional para o MAA 
MP_28 Apoiar a acção do MAA no âmbito do protocolo e das relações públicas
MP_29 Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MAA
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 2021
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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

4.5 | PRINCIPAIS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E PARTES INTERESSADAS

PA
RT

ES
 IN

TE
RE

SS
AD

AS
√ Gabinetes dos membros do Governo do MAA

√ Serviços/organismos MAA

√ 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

nt
es

” 
D

ire
to

s
“C

lie
nt

es
” 

In
di
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s
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s “
Cl
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5 | AUTOAVALIAÇÃO DO GPP

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 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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, com as Grandes Opções do Plano para 2021, 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 LOE_2021 (Lei nº 78-B/2020, de 31 de dezembro),

nomeadamente a operacionalização do disposto no artigo nº 28 – “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 é demonstrado na matriz de

alinhamento estratégico e operacional, inscrita no QUAR_2021 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 2021 do

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

revisão e assim alcançar a realização plena de desempenho, quanto a produtos e serviços prestados.

Tabela nº 1 – Matriz de alinhamento estratégico e operacional | QUAR_2021

De seguida é apresentada a operacionalização da estratégia, começando pela proposta de revisão ao QUAR_2021 que deu origem à reformulação de alguns dos objetivos operacionais e indicadores de

desempenho, objeto de avaliação.

OE4



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_2021 do GPP (INF/1082/2021/DDO de 16.11.2021), aprovada pelas tutelas.

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

PROPOSTA Nº 1 ]

“OP2|Ind3: Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores, bem como propostas de políticas públicas| Meta inicial = 220 |Tolerância inicial = 10 │ VC inicial = 288

Proposta: Propõe-se a alteração dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 400 | Tolerância proposta = 20 │ VC proposto = 430 “.

PROPOSTA Nº 2 ]

“OP2|Ind5: N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário, incluindo a PAC_pós_2020| Meta inicial = 40 |Tolerância inicial = 4 │ VC inicial = 45

Proposta: Propõe-se a alteração dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 80 | Tolerância proposta = 8 │ VC proposto = 90”.

PROPOSTA Nº 3 ]

“OP5|Ind13: Nº de reuniões de coordenação com os serviços do MA e MM | Meta inicial = 5 |Tolerância inicial = 2│ VC inicial = 8

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

PROPOSTA Nº 4 ]

“OP7|Ind20: N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - E-DOCLINK| Meta inicial = 1 |Tolerância inicial = 0 │ VC inicial = 2

Proposta: Propõe-se a revisão dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 10 | Tolerância proposta = 0│ VC proposto = 11;”

14
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2021 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

PROPOSTA Nº 5]

“OP7|Ind21: N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de Sustentabilidade do GPP| Meta inicial = 20 |Tolerância inicial = 5 | VC inicial = 26

Proposta: Propõe-se a revisão dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 16 | Tolerância proposta = 0 │ VC  proposto = 18;”

PROPOSTA Nº 6]

“OP8|Ind22: Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional| Meta inicial = 20 |Tolerância inicial = 4 | VC inicial = 25

Proposta: Propõe-se a revisão dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 30 | Tolerância proposta = 8 │ VC  proposto = 50;”

PROPOSTA Nº 7]

“OP8|Ind24: Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar)| Meta inicial = 50 |Tolerância inicial = 9 | VC inicial = 60

Proposta: Propõe-se a revisão dos critérios de desempenho iniciais para: Meta proposta = 80 | Tolerância proposta = 5 │ VC  proposto = 90;”

PROPOSTA Nº 8]

“OP9|Ind26: Percentagem de postos de trabalho do GPP verificados no âmbito do contrato de SST | Meta inicial = 90% |Tolerância inicial = 5% | VC inicial = 100%

Proposta: Propõe-se a revisão do descritivo (mantendo-se os critérios de desempenho) para: Percentagem de trabalhadores com consulta de MT realizada, no âmbito dos serviços de SST”
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2021 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

As propostas de revisão foram acompanhadas das seguintes justificações:

Justificação das propostas de revisão nº 1:

“A proposta de alteração n.º 1, evidenciada no ponto II, de revisão do indicador QUAR “Ind3 – Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores, bem como propostas de

políticas públicas”,.” 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). De salientar que o volume de trabalho durante a Presidência Portuguesa no Conselho da União Europeia,

justificou um aumento exponencial neste indicador, que não terminou em 30 junho de 2021, derivado a Portugal pertencer ao grupo de três, vulgo trio que preside desde 1 de julho de 2020 a 31 de dezembro

de 2020 – Alemanha, 1 de janeiro a 30 de junho de 2021 – Portugal até 31 de dezembro já com a Presidência da Eslovénia.”

Justificação da proposta de revisão nº 2:

“A proposta de alteração n.º2, evidenciada no ponto II, de revisão do indicador QUAR “Ind5 – N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário,

incluindo a PAC_pós_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). 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 3:

“A proposta de alteração n.º3, evidenciada no ponto II de revisão do indicador QUAR “Ind13 – Nº de reuniões de coordenação 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. Este gabinete não podendo prestar apoio técnico aos Serviços do MA e

MM, no formato de reuniões e sessões presenciais, deu primazia à utilização dos meios telemáticos disponíveis, através do canal não presencial, p.e. a realização de apoio por videoconferência, entre

outros.”
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2021 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Justificação da proposta de revisão nº 4:

“A proposta de alteração n.º 4, evidenciada no ponto II, de revisão do indicador QUAR “Ind20 – N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - E-DOCLINK”,

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 da meta, tolerância e valor crítico constantes no QUAR, com os mesmos constantes no mesmo indicador do plano de atividades.”

Justificação da proposta de revisão nº 5:

“A proposta de alteração n.º5, evidenciada no ponto II, de revisão do indicador QUAR “Ind21 – N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de Sustentabilidade do GPP”, 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. O GPP assumiu princípios de responsabilidade social no

planeamento estratégico e nos planos anuais de atividades, no sentido de melhorar o seu impacte ambiental. Deste modo o GPP alia-se a um dos objetivos da Presidência Portuguesa do Conselho da União

Europeia nos desafios ambientais, sociais e de governação mais prementes, onde assumem particular relevância as alterações climáticas e a consequente necessidade de tornar a economia da União

Europeia mais sustentável, respeitando deste modo a visão e a estratégia definidas no Pacto Ecológico Europeu e com o Acordo de Paris. Da assunção desta linha de ação existiu a necessidade de torna-la

mais transversal internamente, daí ter existido a necessidade de acrescentar mais unidades orgânicas, responsáveis pelo desenvolvimento deste paradigma, são elas (DSCI; DSRHDO e DSJC). Salienta-se,

ainda, que a alteração proposta em termos de meta tolerância e valor crítico consubstanciou-se na necessidade de rever algumas iniciativas/atividades alocadas ao Plano de Sustentabilidade, que de alguma

forma se tornaram impossíveis de realizar durante o ano de 2021. As mesmas passaram a ter nova calendarização, com a previsibilidade de se realizarem em 2022 ou no biénio 2023/2024.”

Justificação da proposta de revisão nº 6:

“A proposta de alteração n.º 6, evidenciada no ponto II, de revisão do indicador QUAR “Ind22 – Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional”, 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, através da Implementação de medidas de modernização no âmbito das

TIC, designadamente a realização de iniciativas/eventos públicos através de videoconferência.”
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5.2 | OPERACIONALIZAÇÃO | REFORMULAÇÃO DO QUAR_2021 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Justificação da proposta de revisão nº 7:

“A proposta de alteração n.º7, evidenciada no ponto II, de revisão do descritivo do indicador QUAR “Ind24 – Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar”

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 da meta com o resultado alcançado a 30.06.2021, bem como com o que se prevê realizar até final do ciclo de gestão.”

Justificação da proposta de revisão nº 8:

“A proposta de alteração n.º8, evidenciada no ponto II, de revisão do descritivo do indicador QUAR “Ind26 – Percentagem de postos de trabalho do GPP verificados no âmbito do contrato de SST”

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, em virtude dos

trabalhadores não se encontrarem fisicamente nos seus postos de trabalho, devido às diversas orientações emanadas pela DGS e da Presidência do Conselho de Ministros, contudo não se deixou de

avaliar as condições de saúde dos trabalhadores, através da marcação de consultas de Medicina do Trabalho (MT), inseridas no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Ainda de acrescentar que

este indicador serve para responder à obrigatoriedade no plasmado no artigo 25.º - Promoção da segurança e saúde no trabalho, da Lei de Orçamento de Estado (Lei n.º 75-B/2020, publicada no Diário da

República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I em 31/12). ”

Face ao exposto, todos os pontos seguintes deste capítulo (Autoavaliação), baseiam-se na execução da versão revista do QUAR_2021 (2ª versão), conforme Anexo 1.



19

Desenvolver análises, metodologias e
cenários de apoio à decisão política, em particular
no quadro da preparação do período de
programação 2021-2027, e em alinhamento com
as estratégias previstas na Agenda da Inovação
para a Agricultura (2020-2030) EF

IC
IC

ÁC
IA

EF
IC

IÊ
N

CI
A

Q
U

AL
ID

A
D

E

OE1

Assegurar a coordenação da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem
como o envolvimento de parceiros internos e
externos relacionados com as Áreas Governativas
"Agricultura" e "Mar"

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, da programação
orçamental, da unidade ministerial de compras, da
gestão patrimonial, bem como na partilha do
conhecimento das políticas públicas e no
desenvolvimento organizacional da administração

Promover um contexto organizacional de
envolvimento das partes interessadas, nos
domínios da gestão, das práticas conciliadoras da
vida profissional, pessoal e familiar, bem como no
apoio técnico especializado aos Gabinetes dos
Membros do Governo

OP8

OP5

OP6

OP1

OP2

OP3

OP10

OP4

OP7

Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação
Profissional em matérias transversais, para as áreas de Ação Governativa da Agricultura e do Mar

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós
2020), em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21),
de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM

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

Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes
interessadas

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 28 LOE 2021)

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

OP9

OE2

OE3

OE4

5.3 | OPERACIONALIZAÇÃO | Objetivos QUAR_2021
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EF
IC

ÁC
IA

OP1 Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020),  em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda 
da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

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

• Ind2  Data de criação de um sistema de monitorização interno quanto à ligação entre as intervenções do PEPAC e das linhas de ação da Agenda da Inovação para a Agricultura 
(2020-2030)

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

• 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), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e 
MM

• 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

• Ind9  Nº de Orientações Técnicas produzidas no âmbito do SIADAP 1

OP4 Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

• Ind10  Nº de contributos/notas a efetuar no âmbito da presidência de PT da UE

• Ind11 Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação a efetuar no âmbito da presidência de PT da EU

5.4 | OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021



21

EF
IC

IÊ
N

CI
A

OP5 Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

• Ind12 Nº de reuniões/comissões consultivas com parceiros/associações/empresas do sector

• Ind13  Nº de reuniões de coordenação com os serviços do MA e MM

• Ind14  N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

OP6 Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Ação
Governativa da Agricultura e do Mar

• Ind15  Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)

• Ind16  Percentagem (tx.) de pareceres jurídicos elaborados dentro do prazo fixado

• Ind17  Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

OP7 Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

• Ind18  Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM (incremento negativo)

• Ind19  Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) (incremento negativo)

• Ind20  N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - E-DOCLINK

• Ind21  N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de Sustentabilidade do GPP

5.4 | OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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OP8 Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

• Ind22 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

• Ind23 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020)

• Ind24 Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar)

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 28 LOE
2021)

• Ind25 N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016

• Ind26 Percentagem de trabalhadores com consulta de MT realizada, no âmbito dos serviços de SST

OP10 Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas

• Ind27 Índice de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5)

• Ind28 Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala de 1 a 5)

• Ind29 Índice de satisfação médio global dos utilizadores externos (escala de 1 a 5)

5.4 | OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR_2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021

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 2021 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 nove indicadores de desempenho, o GPP apurou um grau de

concretização global quantitativo do QUAR_2021 correspondente a uma Taxa de Realização (TR)

de 171,79%, verificando-se um desvio global positivo de +71,79% face à concretização plena (TR =

100%), conforme gráfico nº2.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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

QUAR_2021, 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 2021 foi superada, conforme

resultados de desempenho apresentados no gráfico nº1.

172%

Execução global 
do QUAR_2021

71,79%

0% 100%

Grau de Execução
Global do QUAR_2021

Gráfico nº 2 - Execução global quantitativa| QUAR_2021
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Gráfico nº1 – Taxa Realização dos objetivos estratégicos| QUAR_2021

Meta 2021 Grau de concretização
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021 (continuação) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Quanto à avaliação pelos cidadãos constante na alínea c) do referido articulado legal, e no âmbito do

parâmetro Qualidade, com um peso de 14%, destaca-se a superação do objetivo “OP10: Assegurar os

níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como à restantes partes

interessadas”, (TR=106%).

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, OP5, OP7, OP9 e OP10, identificados pelo acrónimo “OP_R”,

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, 60% dos objetivos operacionais atingiram um

grau de concretização ≥125%, nomeadamente o OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 e OP8.

Relativamente ao maior desvio positivo ocorrido no “OP4: Coordenar e assegurar a Presidência

Portuguesa do Conselho da União Europeia”, que evidenciou uma taxa de realização largamente

acima do “patamar de excelência” definido pelo CCAS, (TR=906%), verifica-se que a mesma é

resultado da elevada superação dos dois indicadores de desempenho associados. Esta e as

restantes superações encontram-se justificadas no ponto 8.2 Atividade realizada não

prevista/Resultados acima do planeado.

Quanto ao cumprimento do disposto da alínea a), do nº1, do art.º 28 da LOE_2021 e no âmbito

do parâmetro Qualidade, com um peso de 18% na avaliação final do QUAR, foi atingido o 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 28 LOE 2021)”,

(TR=100%).

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

um peso de 18%, destaca-se a superação do objetivo “OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de

Controlo Interno do GPP“, (TR=109%).
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Gráfico nº 3 – Taxa de Realização dos objetivos operacionais  | QUAR_2021
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021 (continuação)

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

nove indicadores de desempenho, inscritos no QUAR_2021. As taxas de realização dos diferentes

indicadores são demonstradas no gráfico n.º4.

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

quinze (Ind1, Ind4, Ind5, Ind7, Ind8, Ind9, Ind10, Ind11, Ind12, Ind13, Ind14, Ind17, Ind19, Ind23 e

Ind24) atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar de excelência proposto pelo CCAS -

Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, o que representa 52% de indicadores com

desvio≥25%, face ao total de indicadores. Os restantes doze indicadores apresentaram um resultado

em conformidade com as metas delineadas (Taxa Realização=100%).

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

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

representação no gráfico n.º5.

No que diz respeito aos elevados desvios positivos, relativos à realização (TR=700%) do indicador

“Ind10 Nº de contributos/notas a efetuar no âmbito da presidência de PT da UE” e à realização

(TR=1113%) do indicador “Ind11 Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação a efetuar

no âmbito da presidência de PT da EU”, o seu resultado final demonstra a capacidade de resposta

quanto às exigências inerentes a coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da

União Europeia.

Estas e as restantes superações encontram-se justificadas no ponto 8.2 Atividade realizada não

prevista/Resultados acima do planeado.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

700%
1113%
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021 (continuação) 

Quanto ao cumprimento do disposto da alínea a), do nº1, do art.º 28 da LOE_2021 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 28 LOE 2021)”, os indicadores “Ind.25 N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional,

pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016” e “Ind.26 Percentagem de trabalhadores com consulta de MT realizada, no âmbito dos serviços de SST ”, atingiram plenamente a meta planeada (TR=100%).

No cumprimento da alínea b) daquele articulado legal e no âmbito do objetivo “OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP“, foi atingido o indicador “Ind.20 N.º de iniciativas realizadas

no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - EDOCLINK”, (TR=100%) e quanto à alínea c), foi assegurada a satisfação no âmbito dos indicadores “Ind27 Índice de satisfação médio global dos

GMG (escala de 1 a 5)” (TR=100%), “Ind28 Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala 1 a 5)” (TR=118%) e “Ind29 Índice de satisfação médio global dos utilizadores externo (escala de 1 a 5)”

(TR=100%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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 171,79%, conforme anterior gráfico n.º2.

O ponto 8.2|ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA/RESULTADOS ACIMA DO PLANEADO apresenta as justificações dos

desvios alcançados, bem como o Anexo 2 – Execução do Plano de Atividades 2021 do GPP, por objetivo

operacional/indicador de desempenho de cada unidade orgânica.

113% 46% 100% 25% 25% 25%
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135% 70% 18%
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Gráfico n.º 5 – Desvios dos indicadores de desempenho | QUAR_2021
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Gráfico nº 6 – Taxa de Realização  das Dimensões/parâmetros de 
avaliação | QUAR_2021
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021  (continuação)

Tabela nº 2 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP1 do QUAR_2021

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

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

EFICÁCIA | Peso: 20%

OP1. Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020),
em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030) PESO: 30%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

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

3 1 5 60% DSPP; DSE 12 213% Superou

Ind2. Data de criação de um sistema de 
monitorização interno quanto à ligação 
entre as intervenções do PEPAC e das 
linhas de ação da Agenda da Inovação 
para a Agricultura (2020-2030)

180 90 89 40%
DSPP; 

DSC; DSE
180 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP1 168%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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

Ind1 -- 4 -- -- 8 -- -- -- 12

Ind2 -- √ -- -- √ -- -- -- 180d

OP2. Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas PESO: 30%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind3. Nº de estudos, pareceres, relatórios 
e notas de análise técnica sobre os 
sectores, bem como propostas de 
políticas públicas

400 20 430 25%
DSPP; DSE; 
DSC; DSJC

DSAERI
382 100% Atingiu

Ind4. Nº de instrumentos de 
monitorização e avaliação

12 4 18 25% DSPP; DSC 23 146% Superou

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

80 8 90 25%
DSPP; 
DSC; 

DSAERI
120 200% Superou

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

5 2 9 25% DSAERI 6 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP2 136%

Tabela nº 3 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP2 do QUAR_2021

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

Ind3 113 18 24 -- 55 172 -- -- 382

Ind4 7 -- -- -- 16 -- -- -- 23

Ind5 54 -- -- -- 30 36 -- -- 120

Ind6 -- -- -- -- -- 6 -- -- 6
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021  (continuação)

Tabela nº 4 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP3 do QUAR_2021
OP3. Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de RH

e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM                                                                             PESO: 20%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

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

12 2 24 35% DSPOAG 24 125% Superou

Ind8. N.º de reportes elaborados sobre 
indicadores de RH do MA e MM

2 1 4 35% DSRHDO 4 125% Superou

Ind9 Nº de Orientações Técnicas 
produzidas no âmbito do SIADAP 1

3 1 5 30% DSRHDO 5 125% Superou

Taxa de Realização do OP3 125%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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

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

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

Ind9 -- -- -- 5 -- -- -- -- 5

OP4. Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia                                            PESO: 20%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind10. Nº de contributos/notas a efetuar 
no âmbito da presidência de PT da UE

18 3 22 50%
DSAERI; 

DSC; DSPP
114 700% Superou

Ind11. Nº de reuniões de coordenação e 
documentos de orientação a efetuar no 
âmbito da presidência de PT da EU

40 3 44 50%
DSAERI; 

DSC; DSPP
202 1113% Superou

Taxa de Realização do OP4 906%

Tabela nº 5 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP4 do QUAR_2021

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

Ind10 24 -- -- -- 65 25 -- -- 114

Ind11 62 -- -- -- 61 79 -- -- 202

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_2021  (continuação)

Tabela nº 6 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP5 do QUAR_2021

OP5. Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros                                            PESO: 30%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind12. Nº de reuniões/comissões consultivas 
com parceiros/associações/empresas do 
sector

16 3 20 30%
DSC; DSPP; 

DSAERI
27 169% Superou

Ind13. Nº de reuniões de coordenação com 
os serviços do MA e MM

8 1 10 30%

DSE; 
DSRHDO; 

DSCI; 
DSPOAG

12 150% Superou

Ind14. N.º de iniciativas realizadas, no âmbito 
da M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação 
para a Agricultura (2020-2030)

1 0 2 40%
DSCI; 

DSRHDO
2 125% Superou

Taxa de Realização do OP5 146%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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

Ind12 9 -- -- -- 4 14 -- -- 27

Ind13 -- 3 -- 3 -- -- 5 1 12

Ind14 -- -- -- 1 -- -- -- 1 2

OP6. Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias 
transversais, para as áreas de Ação Governativa da Agricultura e do Mar                                                      PESO: 25%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind15. Nº de processos aquisitivos, 
centralizados ou agregados (procedimentos 
concluídos)

4 2 7 35% DSPOAG 5 100% Atingiu

Ind16. Percentagem (tx) de pareceres 
jurídicos elaborados dentro do prazo fixado

80% 10% 100% 35% DSJC 88% 100% Atingiu

Ind17. Percentagem de serviços MA e MM 
que participam nas ações de formação 
promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 30% DSRHDO 100% 125% Superou

Taxa de Realização do OP6 108%

Tabela nº 7 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP6 do QUAR_2021

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

Ind15 -- -- -- -- -- -- 5 -- 5

Ind16 -- -- 88% -- -- -- -- -- 88%

Ind17 -- -- -- 100% -- -- -- -- 100%

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

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

EFICIÊNCIA | Peso: 40%
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5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021  (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

OP7. Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP                                                              PESO: 45%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind18. Prazo de reporte à DGTF  no 
âmbito do programa das avaliações dos 
imóveis dependentes do MA e MM
(incremento negativo)

88 0 71 25% DSPOAG 88 100% Atingiu

Ind19. Prazo Médio de Pagamentos a 
Fornecedores (PMP)
(incremento negativo)

30 15 10 25% DSPOAG 11 124% Superou

Ind20. N.º de iniciativas realizadas no 
âmbito da implementação do Sistema de 
Gestão Documental - E-DOCLINK

10 0 11 25% DSCI 10 100% Atingiu

Ind21 N.º de iniciativas realizadas no 
âmbito da Politica de Sustentabilidade do 
GPP

16 0 18 25%
DSPOAG; 

DSJC;
DSCI

17 113% Superou

Taxa de Realização do OP7 109%

Tabela nº 8 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP7 do QUAR_2021

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

Ind18 -- -- -- -- -- -- 88 -- 88

Ind19 -- -- -- -- -- -- 11 -- 11

Ind20 -- -- -- -- -- -- -- 10 10

Ind21 -- -- 1 -- -- -- 14 2 17

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

UO - Unidade Orgânica responsável pela 
concretização da meta do indicador de desempenho
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

OP8. Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros                                                    PESO: 20%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind22. Nº de iniciativas/eventos públicos 
com participação institucional

30 8 50 35%

DSPP; 
DSC; DSE; 
DSAERI; 

DSCI

32 100% Atingiu

Ind23. Nº de conteúdos temáticos 
produzidos
(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício 
Alimentar; PAC_pós_2020)

190 9 200 35%
DSPP; 

DSC; DSE; 
DSAERI

244 235% Superou

Ind24. Nº de conteúdos regulares 
produzidos
(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; 
Revista Cultivar)

80% 5% 90% 30%
DSE; 

DSAERI;
DSCI

108 170% Superou

Taxa de Realização do OP8 168%

Tabela nº 9 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP8 do QUAR_2021

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

Ind22 11 4 -- -- 12 4 -- 1 32

Ind23 6 184 -- -- 24 30 -- -- 244

Ind24 -- 52 -- -- -- 40 -- 16 168

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

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

QUALIDADE | Peso: 40%



32

5.5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS E DESVIOS | QUAR_2021  (continuação)

Tabela nº 10 – Esforço de cada UO para os indicadores do OP9 do QUAR_2021

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 28 LOE 2021)                                                      PESO: 45%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind25. N.º de ações de iniciativas, no 
âmbito do programa de conciliação da 
vida profissional, pessoal e familiar do 
GPP - NP 4552:2016

1 0 2 50% Todas 1 100% Atingiu

Ind26. Percentagem de trabalhadores 
com consulta de MT realizada, no âmbito 
dos serviços de SST 

90% 5% 100% 50% DSRHDO 94,29% 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP9 100%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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

Ind25 √ √ √ √ √ √ √ √ 1

Ind26 -- -- -- 94,29% -- -- -- -- 94,29%

OP10. Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas    PESO: 35%

Indicadores
Meta 
2021 Tol. VC Peso UO Resultado

Taxa de 
Realização 

Classificação

Ind27. Índice de satisfação médio global 
dos GMG (escala de 1 a 5)

3,5 0,5 5,0 35% Todas 3,00 100% Atingiu

Ind28. Índice de satisfação médio global 
dos trabalhadores (escala de 1 a 5)

3,5 0,5 5,0 35% Todas 4,56 118% Superou

Ind29. Índice de satisfação médio global 
dos utilizadores externo (escala de 1 a 5)

3,5 0,5 5,0 30% Todas 3,40 100% Atingiu

Taxa de Realização do OP10 106%

Tabela nº 11– Esforço de cada UO para os indicadores do OP10 do QUAR_2021

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

Ind27 √ √ √ √ √ √ √ √ 3,00

Ind28 √ √ √ √ √ √ √ √ 4,56

Ind29 √ √ √ √ √ √ √ √ 3,40

Tol. - Tolerância 
VC - Valor Crítico

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



6 | AUTOAVALIAÇÃO - ANÁLISE COMPARADA | CICLOS DE GESTÃO 2019 - 2020

Como finalização do processo de planeamento, acompanhamento e autoavaliação de 2019-2020 e de acordo com a competência organizacional deste Gabinete, de assegurar a coerência, coordenação e

acompanhamento do ciclo de gestão dos serviços, da sua articulação com o SIADAP e com os objetivos globais das respetivas áreas de ação governativa, o GPP elaborou a respetiva análise comparada,

enquanto serviço que exerce atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, conforme previsto nos n.º 2 do art.º 8.º e no nº 3 do art.º 17.º, ambos da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro,

na sua redação atual. O relatório de análise comparada que se encontra em anexo (Anexo 3), visa apresentar de forma sistematizada, diferentes perspetivas da análise efetuada aos resultados finais da

avaliação de desempenho, reportados aos ciclos de gestão 2019 e 2020, no âmbito da aplicação do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública, abreviadamente

designado por SIADAP 1.

Por se tratar de um biénio em que ocorreu renovação do Governo Constitucional, a análise recaiu sobre os serviços integrados na ex-Área de Ação Governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento

Rural e ex-Área de Ação Governativa do Mar, no âmbito do XXI Governo Constitucional em 2019 e na ex-Área de Ação Governativa da Agricultura e na ex-Área de Ação Governativa do Mar, no âmbito do XXII

Governo Constitucional em 2020.

Durante os dois ciclos de gestão em apreço, o GPP coordenou o processo de elaboração dos instrumentos de gestão dos serviços, associados às seguintes fases:

1. Fase de planeamento:

- divulgação de comunicações e realização de reuniões de trabalho, relativas a orientações técnicas/esclarecimentos, como apoio prévio à elaboração dos instrumentos de gestão;

- realização da validação técnica e análise crítica das propostas de Plano de Atividades (PA) e de Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e posterior submissão a(s) tutela(s);

2. Fase de acompanhamento: assegurando a validação técnica e análise crítica das propostas de revisão dos instrumentos de gestão aprovados, e posterior submissão a(s) tutela(s);

3. Fase de autoavaliação: garantindo a validação técnica e análise crítica dos Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA) e posterior submissão a(s) tutela(s).

A informação de avaliação de desempenho quantitativa e qualitativa foi recolhida a partir das evidências apresentadas no total de 31 Relatórios de Atividades e Autoavaliação (RAA) rececionados e

validados tecnicamente por este Gabinete, que passou a dispor de resultados para apreciação comparativa e reflexão quanto ao desempenho dos serviços em cada ciclo de gestão, cuja metodologia adotada

teve como referência a Lei.º 66-B/2007, de 28 Dezembro, na sua redação atual e as orientações técnicas do CCAS – Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços e da Direção-Geral da Administração e

do Emprego Público. Para além da comparação de desempenho entre serviços em cada ano, é igualmente representada a evolução entre os ciclos de gestão de 2019 e 2020, destacando-se um resumo de

seguida.
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Do total 
de 
objetivos

Atingidos

Não Atingidos

70%_2019 64%_2020 - 6%Superados

28%_2019 34%_2020 +6%

2%_2019 2%_2020 0%

Do total 
de 
indicadores

Atingidos

Não Atingidos

63%_2019 57%_2020 - 6%Superados

35%_2019 41%_2020 +6%

2%_2019 2%_2020 0%

Média indicadores desvio  ≥ 25% 41%_2019 38%_2020 - 3%

Objetivos operacionais

Indicadores

54_2019 64_2020 +4%Objetivos estratégicos

Número 
médio

151_2019 160_2020 +6%

238_2019 281_2020 +18%

PA

119%_2019 119%_2020QUAR

103%_2019 112%_2020MÉDIA

0%

+9%  

Média 
realização 
parâmetros

Eficiência

Qualidade

113%_2019 120%_2020 +7%Eficácia

121%_2019 116%_2020 - 5%

124%_2019 118%_2020 - 6%Submetidos a validação técnica e análise crítica pelo GPP

2019
XXI Governo 
Constitucional

288 
indicadores

151 objetivos 
operacionais

17 QUAR

6 Revisões QUAR

54 objetivos 
estratégicos

17 PA

3 Revisões PA

17 QUAR

6 Revisões QUAR

16 PA

3 Revisões PA

Oficialmente homologado pela(s) Tutela(s)

2020
XXII Governo 
Constitucional

281 
indicadores

160 objetivos 
operacionais

16 Relatórios Atividades Autoavaliação

64 objetivos 
estratégicos

18 QUAR

9 Revisões QUAR

18 PA

5 Revisões PA

14 Relatórios Atividades e Autoavaliação

18 QUAR

7 Revisões QUAR

18 PA

5 Revisões PA

15 Relatórios de Atividades e Autoavaliação

Submetidos a validação técnica e análise crítica pelo GPP Oficialmente aprovado pela(s) Tutela(s)

15 Relatórios Atividades e Autoavaliação

Oficialmente aprovado pela(s) Tutela(s)

Todos os serviços concretizaram com sucesso a execução
do QUAR_2020, com registo de três taxas de realização
≥125%, alcançadas nomeadamente pelo GPP
(TR=183,06%), pelo IFAP,IP (TR=138%) e pela DRAP_N
(TR=130%).

2
0
2
0

Os serviços concretizaram com sucesso a execução do
QUAR_2019, em que três registaram taxas de realização
≥125%, alcançadas nomeadamente pela DRAP_N
(TR=144%), pelo IVV,IP (TR=133%) e pela EMEPC
(TR=131,18%), com exceção do IPMA,IP (TR=82,86%).

2
0
1
9

MÉDIA

€

Recursos Humanos 87%_2019 85%_2020

Recursos Financeiros

- 2%

74%_2019 72%_2020 - 2%

MÉDIA
Execução

MÉDIA

Execução global 

Oficialmente homologado pela(s) Tutela(s)
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Quanto a 2020, os serviços inscreveram 50 objetivos operacionais, com maior incidência na alínea a) com 22 objetivos (44%) e

igualmente repartido pelas alíneas b) e c) com 14 objetivos (28%) respetivamente. Aqueles objetivos foram medidos através de um total

de 81 indicadores, com uma distribuição de 56% (45 indicadores) relativa à alínea a) e 22% (18 indicadores) igualmente distribuído pelas

alíneas b) e c). Pela análise global conclui-se que o peso atribuído aos objetivos operacionais relativos ao art.25º LOE_2020 na avaliação

final do QUAR_2020, foi em média de 23% a objetivos respeitantes à alínea a), de 19% associados à alínea b) e de 14% à alínea c). A maior

incidência de objetivos respeitantes à alínea a) deveu-se ao facto do seu âmbito de boa gestão de trabalhadores ser comum a todos os

serviços, enquanto a alínea b) restringe o âmbito aos serviços com medidas previstas no programa SIMPLEX e por último os serviços cuja

atividade não implica atendimento ao público, decidiram não inscrever qualquer objetivo respeitante à alínea c).

Quanto à alínea a) e comparativamente com 2019, manteve-se uma maior incidência, cerca de 38%, em indicadores respeitantes à

satisfação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho (teletrabalho) e modalidades de horário (jornada

contínua), seguida de 36% em iniciativas com impacte na segurança e saúde no trabalho, 13% relativamente a formação nas áreas de

teletrabalho/SST/conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal entre outras, 7% referente à criação de protocolos com

empresas/organizações, para que os trabalhadores beneficiassem de condições mais favoráveis e os restantes 6% associados à contínua

aferição do grau de satisfação dos trabalhadores quanto às condições de trabalho e ainda atividades lúdicas para filhos menores e

disponibilização de materiais de prevenção no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

Relativamente à alínea b), os indicadores inscritos pelos serviços diziam respeito a iniciativas de simplificação e modernização

administrativa, mesmo que não inscritas no programa SIMPLEX, como desmaterialização de processos, sistema de gestão documental,

Portal Único da Agricultura, Portal Único de Atendimentos das DRAP, entre outros projetos específicos dos serviços e por último, os

indicadores associados à alínea c) referiam-se à aferição da satisfação de clientes e parceiros quanto aos produtos/serviços prestados.

Relativamente a 2019, cada um dos serviços inscreveu um

objetivo operacional respeitante ao art.25º LOE_2019 - gestão

dos trabalhadores, com um peso relativo entre 1% e 27% na

avaliação final do QUAR_2019 e do total de 26 indicadores

inscritos naquele âmbito, apenas dois serviços (6%), DRAP_LVT e

INIAV, inscreveram indicadores associados ao levantamento de

necessidades e à auscultação da satisfação dos seus

trabalhadores com as condições de trabalho, de modo a

identificar oportunidades de melhoria a implementar. Os

restantes serviços inscreveram indicadores relativos a iniciativas

concretas, de modo a satisfazer necessidades diferenciadas, em

que 50% estavam associados à prestação de trabalho nas

modalidades de horário flexível e jornada contínua, 12%

referiam-se à criação de protocolos com empresas/organizações,

para benefício dos trabalhadores em condições mais favoráveis e

os restantes indicadores diziam respeito ao desempenho de

funções em regime de teletrabalho, facilitação do acesso a

refeições no local de trabalho, promoção da saúde e bem-estar

dos trabalhadores e formação (8% respetivamente).
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Como resultado do processo de monitorização semestral de execução do PA_2021 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 por ambas as tutelas.

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 100 objetivos operacionais. O detalhe do grau de realização dos objetivos e

indicadores definidos pelas UO do GPP, é apresentado no Anexo 2, com a indicação clara dos

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

No final do ciclo de gestão, a concretização do PA_2021 revelou um grau de concretização global

médio de 117,25%, onde 59% dos objetivos foram superados, 31% atingidos e 10% não atingidos,

conforme gráfico nº7 e os resultados do PA_2021 por Unidade Orgânica (UO) apresentam-se no gráfico

nº8.

7 | EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES 2021 DO GPP

Gráfico nº7  – Concretização global de objetivos| PA_2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Gráfico nº8 – Concretização de objetivos por UO | PA_2021

117%

Execução global 
do PA_2021

10%

31%
59%

Não atingidos

Atingidos
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7

1
4 5
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2 2
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14
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Planeados Não Atingidos Atingidos Superados
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8 | 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_2021, traçados de acordo com a estrutura de

macroprocessos do GPP e a sua contribuição para alcançar as metas propostas para os objetivos do QUAR_2021, encontra-se detalhada no Anexo 2.

Debate em sessão live streaming do tema da CULTIVAR N.º 21| 1 março
Como contributo para a reflexão sobre o tema, o GPP apresentou no dia 1 de março a 21ª edição da
CULTIVAR–Cadernos de Análise e Prospetiva, com o tema “Sistemas Agroflorestais” e promoveu o seu
debate em sessão live streaming, moderado por Joana Amaral Paulo do ISA, com a participação de
António Gonçalves Ferreira, Artur Cristóvão, Henrique Pereira dos Santos e Teresa Pinto Correia;

Página do website do GPP dedicada ao tema das relações comerciais com o Reino Unido | 31 março
Entrou em vigor a 01.01.2021, o Acordo de Comércio e Cooperação celebrado entre a União Europeia e
o Reino Unido, que passou a regular o relacionamento comercial entre as duas partes. No website do
GPP foi disponibilizada uma página com informação prática para as empresas portuguesas sobre: regras
aplicáveis ao setor agroalimentar (exportação, importação, circulação de animais de companhia,
medicamentos); trocas comerciais bilaterais; histórico do processo negocial desenvolvido até ao
estabelecimento do acordo em vigor;

GPP divulga edição especial da publicação CULTIVAR | 16 junho
O GPP apresentou uma edição especial da CULTIVAR – Cadernos de Análise e Prospetiva n.º 22, no
âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Foram selecionados artigos
publicados em nºs anteriores, incluindo as devidas atualizações e foi disponibilizada em português e em
inglês, permitindo a sua divulgação junto dos nossos parceiros da União Europeia. Esta iniciativa
pretende dar uma panorâmica da agricultura portuguesa e da sua situação face às tendências dos
mercados internacionais e das políticas públicas;

GPP implementa Política de Sustentabilidade | 14 julho
Tem como objetivo a prossecução de um modelo de desenvolvimento sustentável, apresentando um
conjunto de diretrizes cuja implementação redefine uma nova e diferente forma de trabalhar e atuar do
GPP, minimizando o seu impacte negativo no ambiente e promovendo a valorização do património
ambiental, com reduzido impacte social negativo junto de trabalhadores, sociedade envolvente e
fornecedores, e promovendo a valorização da economia local e nacional;

Plantas aromáticas e medicinais| 22 julho
O INIAV, com a colaboração do GPP, implementou um inquérito relativo ao estudo do sector primário da
fileira das PAM (Plantas Aromáticas e Medicinais) no seio do CCPAM (Centro de Competências das
Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares) https://www.ccpam.pt/. Este estudo promoveu a
apreciação da evolução do setor após dez anos do primeiro estudo realizado pelo GPP;

GPP divulga nova edição da publicação CULTIVAR sobre os Impactos agroambientais | 15 setembro
A edição nº 23 da publicação CULTIVAR– Cadernos de Análise e Prospetiva, apresentou como tema os
Impactos agroambientais no que se refere às metodologias de quantificação e valorização económica,
integrando um conjunto de artigos de grande relevância para o aprofundamento daquela reflexão;

Perda e Desperdício de Alimentos: Disponibilizados Manuais da FAO à pop. juvenil | 29 setembro
Sob iniciativa da Ministra da Agricultura, em parceria com a eurodeputada Isabel Carvalhais, que
promoveu a tradução portuguesa, o GPP concretizou a edição de quatro manuais escolares, dirigidos à
população juvenil em faixas etárias distintas, publicados em setembro de 2018 pela FAO, no sentido de
conter o problema da perda e desperdício de alimentos, nos seus vários segmentos;

PEPAC - Segunda consulta alargada do Plano Estratégico da PAC 2023-2027 | 19 novembro
Na sequência da primeira consulta alargada concluída em janeiro de 2021, que incidiu sobre
os diagnósticos por objetivo específico/ transversal, sobre as respetivas matrizes SWOT, bem como
sobre o documento “Orientação estratégica e Logica de Intervenção”, tendo sido conhecidos em maio
os seus resultados, o GPP, enquanto entidade coordenadora pela elaboração do PEPAC, promoveu a
participação na segunda consulta alargada, de 19 de novembro a 6 de dezembro, disponibilizando para
o efeito no seu sítio de internet (https://www.gpp.pt) uma página específica para acesso à estrutura das
intervenções propostas e documentação de programação.

8.1 | DESTAQUES DA ATIVIDADE DO GPP EM 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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8.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA - RESULTADOS QUAR ACIMA DO PLANEADO – TR ≥ 125%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030)

Ind1 Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas TR= 213%

No âmbito das competências das unidades orgânicas envolvidas, a elevada taxa de realização resultou de metas superadas relativamente às seguintes atividades:

- propostas de orientações técnicas e esclarecimentos às organizações representativas do setor;

- em função das solicitações relativas a cenários integrados para plano estratégico da PAC PT (análise produtos da avaliação decorrentes da avaliação ex-ante e avaliação ambiental e estratégica,
nomeadamente contributos de consulta alargada do Plano Estratégico da PAC pós-2020);

- impactos transição 2021, Impactos transição 2022 e impactos preliminares PEPAC (2026);

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

Ind4 Nº de instrumentos de monitorização e avaliação TR= 146%

No âmbito das competências das unidades orgânicas envolvidas, a taxa de realização alcançada decorreu da superação de metas de atividades como:

- produção de documentos de monitorização  (FEADER, PT2020) em solicitação AdC; 

- produção de documentos de monitorização, incluindo Relatórios anuais dos Apoios para efeitos de comunicação à OMC e OCDE;

- elaboração de Relatórios de Progresso de implementação da ENCDA e PACDA

Ind5 N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política
comunitário, incluindo a PAC_pós_2020 TR= 200%

No âmbito das competências das unidades orgânicas envolvidas, a elevada taxa de realização resultou de metas superadas relativamente às seguintes atividades:

- reuniões relativas ao processo de regulamentação comunitária em resposta a solicitações COM;

- participações em eventos no âmbito da PAC_pós_2020 em resposta a solicitações;

- pareceres do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) e de relatórios de participações noutros Grupos Setoriais da ENAAC 2020;

- reuniões relativas ao processo de regulamentação comunitária, onde não inclui participações no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho, mesmo relacionadas com processo de regulamentação
europeia, uma vez que essas estão registadas em objetivo específico;
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8.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA - RESULTADOS QUAR ACIMA DO PLANEADO – TR ≥ 125% (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM

Ind7 N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO20 e PO21 TR= 125%

No âmbito das competências da unidade orgânica envolvida, a taxa de realização alcançada decorreu do número de reportes mensais efetuados e solicitados pelas Tutelas;

Ind8 N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM TR= 125%

No âmbito das competências da unidade orgânica envolvida, a taxa de realização alcançada decorreu da elaboração de um reporte por trimestre;

Ind9 Nº de Orientações Técnicas produzidas no âmbito do SIADAP 1 TR= 125%

No âmbito das competências da unidade orgânica envolvida, a taxa de realização alcançada resultou das comunicações emitidas no âmbito das fases de autoavaliação 2020, monitorização de 2021 e
planeamento de 2022, às quais acresceu a divulgação de infografias produzidas no âmbito do grupo de trabalho do CCAS;

- participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020;

- elaborarão de propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais, no âmbito da participação em reuniões interministeriais, pluriministeriais;

- maior interface com outros Ministérios, nomeadamente ambiente, reuniões COM + REPER, no âmbito das reuniões interministeriais asseguradas para a transmissão das politicas e Estratégias setoriais
e outras decisões relevantes;

- elevada participação em reuniões de coordenação e eventos no âmbito da PAC_pós_2020;

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

Ind10 Nº de contributos/notas a efetuar no âmbito da presidência de PT da UE TR= 700%

No âmbito das competências das unidades orgânica envolvidas, a elevada taxa de realização resultou de metas superadas relativamente às seguintes atividades:

- resposta a solicitações no decurso das reuniões técnicas e dos trílogos da negociação do Regulamento dos planos estratégicos;
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8.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA - RESULTADOS QUAR ACIMA DO PLANEADO – TR ≥ 125% (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

- atuação direta na negociação em trílogo assegurando todas as reuniões IITM com PE e CE, trílogos de negociação política e CMA/CEA;

- elaboração de um elevado número de notas no contexto PPUE;

Ind11 Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação a efetuar no âmbito da
presidência de PT da EU TR= 1113%

No âmbito das competências das unidades orgânica envolvidas, a elevada taxa de realização resultou de metas superadas relativamente às seguintes atividades:

- reuniões Técnicas Interinstitucionais 10 Trílogos 3 Supertrílogos;

- atuação direta na negociação em trílogo assegurando todas as reuniões IITM com PE e CE, trílogos de negociação política e CMA/CEA;

- elaboração de um elevado número de notas no contexto PPUE;

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

Ind12 Nº de reuniões/comissões consultivas com parceiros/associações/empresas do sector TR= 169%

No âmbito das competências das unidades orgânicas envolvidas, a taxa de realização alcançada decorreu da superação de metas de atividades como:

- reuniões relativas às Comissões Consultivas Setoriais-Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União
Europeia e OCDE;

- reunião da subcomissão leite e lácteos; 

- elevado nº de reuniões preparatórias/interministeriais de Consultas Políticas/Comissões Mistas/Cimeiras asseguradas para a transmissão de posição MA/ intenção de cooperação relevante;

Ind13 N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM TR= 125%

No âmbito das competências da unidade orgânica envolvida, a taxa de realização alcançada decorreu da elaboração de um reporte por trimestre;

Ind14 N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030) TR= 125%

No âmbito das competências das unidades orgânica envolvidas, a taxa de realização alcançada decorreu da aplicação de inquéritos a diferentes níveis nos organismos integrados na área governativa do
MA acerca da “Formação Profissional” e “SI/TI” utilização das TIC; Foi realizado o documento de Termo de Abertura do Projeto Reorganiza. Foram realizadas um conjunto de reuniões de planeamento do
enquadramento do financiamento PRR para o projeto Reorganiza.
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8.2 | ATIVIDADE REALIZADA NÃO PREVISTA - RESULTADOS QUAR ACIMA DO PLANEADO – TR ≥ 125% (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Ação Governativa da Agricultura e 
do Mar

Ind17 Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo
GPP TR= 125%

No âmbito das competências da unidade orgânica envolvida, a taxa de realização alcançada resultou de considerar 22 organismos MA e MM, porque também participaram em ações GPP a Tapada de
Mafra e a IGAMAOT;

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Ind23 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar;
PAC_pós_2020) TR= 235%

No âmbito das competências das unidades orgânica envolvidas, a elevada taxa de realização resultou de metas superadas relativamente às seguintes atividades:

- resposta a solicitações relativas a contributos Agricultura no âmbito da Economia Circular (PAEC) e afins-Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Alimentação da Economia Circular
(PAEC);

- resposta a solicitações relativas a conteúdos temáticos (PAC_pós_2020, Pagamentos Diretos, Desenvolvimento rural, Ambiente e Desenvolvimento sustentável);

- atualização de conteúdos sobre cadeia alimentar na página internet do GPP, no âmbito do acompanhamento das iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor
agroalimentar;

Ind24 Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar) TR= 170%

No âmbito das competências das unidades orgânicas envolvidas, a taxa de realização alcançada resultou da superação de metas de atividades como:

- atualizaram-se todas as fichas de comércio internacional territoriais e setoriais a integrar o Global Agrimar ;

- criação e atualização do Mini Site UE- RU e site GPP;

- melhoria da comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional, decorrente da Importância da internacionalização e da participação em iniciativas sectoriais

- edição e divulgação de 13 edições da Newsletter FLASH (publicadas no website GPP);

- edição e publicação de 3 edições, como previsto; uma das edições foi publicada em Português e em Inglês;
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8.3 | ATIVIDADE REALIZADA – GT CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Na prossecução das competências da Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, em 2021 verificou-se a continuidade da participação no plano de ação do Grupo de

Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços (GT CCAS), aprovado pela Senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa no âmbito da Rede Interministerial

para a Modernização Administrativa (RIMA), com vista a assegurar as atividades relativas à coordenação da implementação dos instrumentos de gestão e avaliação dos serviços em cada ciclo avaliativo

(SIADAP 1).

Enquanto entidade gestora da linha de ação “L2 – Casa Comum, Orientação Comum” e em parceria com a respetiva equipa de projeto (GPEARI, SGPCM e DGAEP), o GPP assegurou a participação em seis

reuniões e o desenvolvimento de documentos técnicos de apoio à utilização simplificada dos instrumentos de gestão, nomeadamente:

 Guia de Orientações Técnicas (reunião de todo o referencial legislativo existente e agregação de todas as orientações técnicas produzidas ao longo da última década);

 Especificações Técnicas complementares:

Enquanto entidade gestora da linha de ação “L12 – e-Cooperativa de gestão” e em parceria com a respetiva equipa de projeto (DGPJ, SGPCM e DGAEP), o GPP promoveu cinco reuniões no âmbito da

operacionalização da Bussola.gov, enquanto repositório dos trabalhos produzidos pelo GT CCAS, para a qual foi elaborado um audiovisual e de um guia de acesso, bem como foram ministradas duas sessões

de formação aos membros das linhas de ação.

Uma vez que a antiga página do CCAS foi descontinuada e preservada digitalmente pelo Arquivo.pt, numa colaboração com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap I.P.), o GPP

elaborou uma proposta de conteúdos a disponibilizar numa nova página do CCAS, de modo a atualizar e relançar um sítio de internet, 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 SIADAP1.

Acresce o envolvimento do GPP nos trabalhos da linha de ação “L4 - Entre Pares” com a participação em cinco reuniões e ainda em três reuniões da linha de ação “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.

- ET Modelo de Relatório de Atividades;

- ET Metodologias de aferição da satisfação dos utilizadores;

- ET Metodologias de aferição da satisfação dos trabalhadores;

- ET Modelo de Plano de Atividades;

- ET Quadro de Avaliação e Responsabilização - QUAR;

- ET Objetivos, Indicadores e Metas.



9 | MEDIDAS TOMADAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO

No decorrer do ciclo de gestão de 2021, 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 e de manuais/guiões práticos disponíveis na página intranet;

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

 Manutenção das medidas de modernização no âmbito das TIC, como resposta a necessidades verificadas e mitigação dos constrangimentos originados pela crise pandémica, p.e. teletrabalho,

videoconferências, entre outras;

 Iniciativas no âmbito das orientações técnicas em matéria de arquitetura de segurança das redes/sistemas de informação relativos a dados pessoais, destacando-se o plano de prevenção de

riscos de gestão das ações preventivas e das medidas de melhoria para a cibersegurança;

 Realização de sessões de esclarecimento ao conjunto das unidades orgânicas do GPP para a utilização da MEF ao abrigo da Portaria n.º 118/2021, de 2 de junho 2021;

 Promoção de diversas iniciativas no âmbito da Política de Sustentabilidade do GPP.

 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, face â continuidade dos constrangimentos pandémicos;

 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;

 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 2021 (autoavaliação), com recolha de sugestões de melhoria;

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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Gráfico nº9 – Trabalhadores do GPP 2021 por carreira/categoria

2,1% Direção Superior

13,7% Direção Intermédia

44,7% Técnico Superior

2,6% Espec. Informática

3,7% Técnico Informática

0,5% Coord. Técnico

26,8% Assistente Técnico

35,8% Assist. Operacional
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10 | RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

2021 
190*

81,2%

Execução de RH

Execução do 
Orçamento

58% planeado  

92% disponível

Recursos Financeiros 2021 Planeado Disponível Execução
Tx.  Exec.
Planeado

Tx.  Exec. 
Disponível

Orçamento Funcionamento (OF) 18 719 225,00€ 11 791 910,00€ 10 862 698,00€ 58% 92%

Despesas c/ Pessoal 7 501 603,00 € 7 550 910,00€ 7 354 207,00€ 98% 97%

Aquisições de Bens e Serviços 2 824 744,00 € 2 522 031,00€ 2 200 523,00€ 78% 87%

Outras despesas correntes 6 698 658,00 € 760 008,00€ 663 298,00€ 10% 87%

Despesas de Capital 1 694 220,00 € 958 961,00€ 644 670,00€ 38% 67%

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) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0% 0%

Total (OF+OI+OV) 18 719 225,00€ 11 791 910,00€ 10 862 698,00€ 58% 92%

2019

209

2021

190
2020

199

* Para além dos 175 efetivos a exercer funções no GPP, o valor inclui os
trabalhadores (AT e AO) que prestam apoio ao Gabinetes dos Membros
do Governo, conforme previsto no mapa de pessoal aprovado com um
total de 234 trabalhadores.

€

Tabela nº12 – Execução dos recursos financeiros 2021

14,6M€

10,5M€ 10,9M€

2019 2020 2021

Gráfico nº10 – Execução orçamental 2021
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11 | AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO EXTERNA E INTERNA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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 (conforme Anexo 4)

ao nível de satisfação dos Gabinetes Ministeriais das áreas governativas a que deu 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:

11.1 | 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 percecional de Linkert de 4 níveis:
1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“,

3 -“Satisfeito”, 4- “Muito satisfeito”.
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11.2 | 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”,

5- “Totalmente satisfeito”.

De acordo com o preceituado da legislação invocada anteriormente, o GPP

auscultou o nível de satisfação quanto à prestação de serviços em 2021 , através

da operacionalização de um inquérito dirigido às entidades externas,

nomeadamente aos organismos das áreas governativas a que deu apoio, área

governativa da Agricultura e área governativa do Mar, com base num conjunto de

dimensões de desempenho organizacional, permitindo apurar o grau médio com o

desempenho global do GPP de 3,40.

Grau médio de satisfação
com o desempenho

global do GPP                  

= 3,40*

Os resultados desagregados são

apresentados no Anexo 5.



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 um exercício de audição interna aos seus

dirigentes e demais trabalhadores, para aferir o grau de satisfação sobre diferentes dimensões organizacionais, com referência ao último ciclo de gestão de 2021. A consulta interna realizou-se de

acordo com os seguintes pressupostos:

Metodologia: Inquérito por questionário em formato eletrónico, desenvolvido na plataforma LimeSurvey, tendo sido garantida a confidencialidade e integridade das respostas. O convite para

preenchimento do inquérito foi remetido, através de mensagem de correio eletrónico, para todos os trabalhadores do GPP. A estrutura do questionário compreendia 57 questões, agrupadas em cinco

dimensões de desempenho organizacional: “Organização”, “Trabalho”, “Estilo de Gestão”, “Comunicação/Informação” e “Formação e Desenvolvimento” e uma questão aberta, no final, para os

destinatários apresentarem as suas sugestões e/ou comentários. Em cada dimensão, para além do conjunto de itens que a integra, incluiu-se uma questão referente ao “Nível Global de Satisfação com

a Dimensão”. A última questão do questionário não se integra em nenhuma das 5 dimensões, uma vez que remete para o grau de “ Satisfação Global por trabalhar no GPP”.

Utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 6 níveis, sendo que são consideradas negativas as avaliações inferiores a 3,5.

Análise: Após o período de recolha de respostas, os dados foram exportados para uma folha de cálculo para serem trabalhados. Optou-se por traduzir os resultados em taxa de

satisfação/concordância média, considerando que uma média de satisfação/concordância de 6 corresponde a 100% de satisfação/concordância.

Para efeitos de comparabilidade histórica, a Satisfação Global dos Trabalhadores foi aferida através da pergunta “Satisfação Global por trabalhar no GPP”, independentemente da média do nível global

de satisfação das 5 dimensões.
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11.3 | SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Satisfação com  “O trabalho 
desenvolvido no GPP tem qualidade”

= 80,1%

Satisfação com “O trabalho que realizo 
no GPP permite conciliar a minha vida 

profissional, familiar e pessoal

= 78,3%

Considerando a escala de likert de 6 níveis, o valor médio calculado para a “Satisfação 

Global por trabalhar no GPP” foi de 4,56 (DP=0,94), traduzida em 76,01%

Também na análise de cada uma das dimensões, independentemente dos valores globais obtidos 

às perguntas “ Nível Global de Satisfação com a Dimensão” , para as nossas análises e comentários 

que apresentamos de seguida, recorremos ao cálculo da média em cada uma das dimensões -

“Grau Médio de Satisfação”. Os resultados desagregados são apresentados no Anexo 6.
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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; 
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 2021 existiu uma auditoria às medidas de apoio ao setor da comunicação social -
publicidade institucional (COVID-19), por parte da Inspeção-Geral de Finanças, tendo o GPP
prestado os devidos esclarecimentos a 17 de fevereiro de 2021, a 18 de junho de 2021 e a 31
de agosto de 2021.

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 concluído referente ao 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?

√ 53,71%  (94 participantes/175 efetivos)

12 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
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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 7584/2021, de 02 de agosto - de 02 de agosto - 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.

12 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)
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OP4

OP6

OP2

OP3

OP7

OP8

OE2

Requisito S N NA Observações

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

√
Existe um Sistema de Gestão Documental (a nível tecnológico); contudo não existem normas
internas documentadas sobre gestão documental.

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

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

√

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados,
nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria?

√

Contabilidade, Património: GerFip
Gestão documental: Gescor
Assiduidade: 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

12 | SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (continuação)
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13 | 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, em 2021, o GPP continuou a promover uma politica de conciliação no GPP, indo ao encontro das expectativas e necessidades dos seus trabalhadores, através da manutenção de diversos

protocolos e parcerias, nas mais variadas áreas:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

SAÚDE E CUIDADOS – 12 protocolos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Proporcionar aos trabalhadores serviços personalizados serviços de qualidade a
menos custo

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

A decorrer

Sem encargos

Quick massagem

Meta Destemida, Lda. 
Viktotiya Saúde Estética Beleza

A decorrer

Consultas de Massagem 
Osteopática das Costas 

Consulta de Reeducação 
Alimentar

Drenagem Linfática das 
Pernas

Reflexologia Podal

A decorrer

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Proporcionar aos trabalhadores serviços personalizados serviços de qualidade a menos
custo

Estética
• Cabeleireiro Chiado Studio
• Cabeleireiro Hair & Company
• Cabeleireiro LoveStyle

A decorrer
Sem 

encargos

Sapateiro Sapateiro Expresso A decorrer
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13 | BEM ESTAR / RESPONSABILIDADE SOCIAL / “3 EM LINHA” (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

ATIVIDADE FÍSICA – 1 iniciativa

BEM ESTAR E SAÚDE  – 1 iniciativa

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

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

Ginásio
• Fitness Hut
• Life Club Academia 

Santos
A decorrer Sem encargos

Refeitório GPP

Protocolo de Cooperação entre 
os Serviços Sociais da 
Administração Pública (SSAP) e 
o Gabinete de Planeamento, 
Politicas e Administração Geral 
(GPP)

A decorrer Sem encargos

HÁBITOS SAUDÁVEIS – 1 iniciativa

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP

Benefício: Promoção e prevenção de hábitos de saúde saudáveis

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

“AGRUMET , Soluções 
& Vegetais Gourmet”

A decorrer Sem encargos

Iniciativa Parceria Data
Encargos do 

GPP
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14 | 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 2021:

 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, foram realizadas 2 visitas aos postos de trabalho, nos dias 16 e 18 de fevereiro.

 Saúde no trabalho - Consultas

No âmbito da medicina no trabalho, foram agendadas e realizadas 15 Consultas de Medicina no Trabalho / Exames Complementares de Diagnóstico, tendo resultado num total de consultas e exames

complementares a 168 trabalhadores .

 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.
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15 | POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GPP 

O GPP ao assumir a implementação de uma Política de Sustentabilidade em 2021, passou a associar esta responsabilidade às decisões que toma na prossecução das suas funções, enquanto organismo de apoio e

gestão da Administração Central do Estado. Após definição dos impactes ambientais, sociais ou económicos, tanto diretamente relacionados com o funcionamento da organização como indiretamente, foram

criadas as condições, no sentido de minimizar ou compensar os impactes, ou inclusivamente amplificá-los, caso sejam impactes positivos, para tomar as seguintes medidas proactivas:

 100% de substituição das torneiras que não comportem redutores de caudal (PS - OP 1.1.1);

 95% de substituição de fluxómetros de urinóis por equipamentos mais recentes com menores consumos de água (PS - OP 1.1.3);

 apresentação de um relatório no âmbito da análise dos consumos de água no edifício (PS - OP 1.1.8);

 1 Certificado Energético atribuído a edifícios sob gestão do GPP (PS - OP 1.2.5);

 apresentação de um relatório no âmbito da análise dos consumos de energia no edifício (PS - OP 1.2.10)

 100% da área do edifício coberta por ecopontos com vista à correta separação de resíduos produzidos e envio para destino final adequado (PS - OP 2.1.1);

 2,5% de redução da produção de resíduos de papel e cartão face ao levantamento realizado em n-1 (PS - OP 2.1.2);

 5% de redução da produção de resíduos de plástico face ao levantamento realizado em n-1 (PS - OP 2.1.3);

 1% de redução da produção de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, incluindo lâmpadas e baterias face ao levantamento realizado em n-1 (PS - OP 2.1.4);

 1,5% de redução da produção de outros tipos de resíduos gerados no edifício e nas atividades desenvolvidas pelo organismo (ex.: mobiliário, consumíveis) face ao levantamento realizado em n-1 (PS-OP 2.1.5);

 apresentação de um estudo técnico de viabilidade no âmbito do desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão de Resíduos (SGR) (PS - OP 2.1.6);

 presentação de um estudo técnico de soluções no âmbito da aquisição de artigos de uso diário reutilizáveis para os trabalhadores (garrafas, chávenas), minimizando o consumo de bens/materiais de utilização
única (descartáveis) (PS - OP 2.1.7);

 apresentação de um projeto no âmbito da instalação de Sistema Fotovoltaico para fornecimento de energia ao edifício da Praça do Comércio (PS - OP 2.2.1);

 1 ação de formação e sensibilização em matérias de ambiente, direcionadas tanto à organização como à vida pessoal) (PS - OP 5.1.1);

 100% de processos administrativos físicos da DSJC digitalizados (PS - OP 2.1.2);

 realizada uma extensão ao contrato existente de serviços de cópia e impressão (PS - OP 1.4.6);

 3 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) (PS - OP 2.1.2).
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16 | SÚMULA DO BALANÇO SOCIAL 2021

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 175 efetivos em exercício de funções

a 31 de dezembro de 2021 no GPP. Nesta análise não foram considerados os trabalhadores do mapa de pessoal 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 2021, 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, os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro e os estagiários existentes.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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 31.12.2021

54,9
Nível Etário

48,6%
Tx. de  

Envelhecimento

28,7
Antiguidade
Média na AP

69,1%
Tx. Habilitação 

Superior

17,1%
Tx. de 

Enquadramento

69,7%
Tx. de 

Tecnicidade

175
Total de Efetivos

10,3%
Tx. de Entradas acum. 

16,0%
Tx. de Saídas acum. 

7,00%
Tx. de 

Absentismo

1 999,47€
Remuneração base 

média mensal

76,0%
Tx. de Rotação

64,3%
Tx. de Reposição

66,9%
Tx. Feminização
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16.1 | SÍNTESE COMPARATIVA DE INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GPP

A análise comparativa de indicadores que se apresenta, permite denotar o desenvolvimento das praticas de gestão que têm sido adotadas por este gabinete em matéria de recursos humanos (RH), bem como

caracterizar a sua estrutura e organização num ambiente de trabalho comum, para ir de encontro aos objetivos do GPP traçados anualmente.

A variação da estrutura de efetivos do GPP nos últimos três anos, apresenta uma continua tendência de diminuição do número de trabalhadores, verificando-se um nível etário mais elevado. Aquela variação

foi acompanhada de um aumento antiguidade média na FP, igualmente da taxa de feminização, habilitação superior e de enquadramento.

Para além daquela tendência, poderá ainda ser analisada a variação de alguns dos valores alcançados pelos indicadores de RH mais significativos, que caracterizam a estrutura de pessoal afeta à atividade do

GPP de 2014 a 2021, conforme apresentado no, Anexo 7- Balanço Social Comparado de 2014 a 2021.

Tabela nº14 - Síntese comparativa de indicadores de gestão de RH do GPP a 31.12.2021

Total de Efetivos

195 185
175

2019 2020 2021

Nível Etário

54,1

54,8 54,9

2019 2020 2021

Taxa de  
Envelhecimento

43,6

50,5
48,6

2019 2020 2021

Antiguidade
Média na AP

27,9

28,4
28,7

2019 2020 2021

Taxa de 
Feminização

66,7%

66,5%

66,9%

2019 2020 2021

Taxa de 
Enquadramento

14,9%

16,8% 17,1%

2019 2020 2021

Taxa de 
Tecnicidade

68,2%

70,3%
69,7%

2019 2020 2021

Taxa de Saídas 

15,9%
17,8% 16,0%

2019 2020 2021

Taxa de Entradas 

16,4%
12,4%

10,3%

2019 2020 2021

Taxa de Reposição

103,0%
69,7%

64,3%

2019 2020 2021

Taxa de 
Absentismo

6,95%

3,30%

7,00%

2019 2020 2021

Remuneração base 
média mensal

1 839,02 €

1 954,08 € 1 999,47 €

2019 2020 2021

Taxa de Habilitação 
Superior

69,7%

70,8%

69,1%

2019 2020 2021

Índice de Rotação

76,0%

74,0%

75,8%

2019 2020 2021
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16.2 | SÍNTESE DE INDICADORES DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE ORGÂNICA

Tabela nº15 - Síntese de indicadores de gestão de RH por unidade orgânica a 31.12.2021

INDICADOR Gabinete 
Direção DSAERI DSRHDO DSC DSCI DSE DSJC DSPOAG DSPP

Total de efetivos 14 13 27 11 23 17 16 38 16

Nível etário 53,9 59,5 53,5 55,3 56,8 55,2 52,7 54,0 54,8

Antiguidade média
na FP 28,4 33,5 25,2 26,0 33,5 27,4 26,3 27,9 27,4

Taxa de feminização 35,7% 46,2% 63,0% 45,5% 78,3% 82,4% 75,0% 73,7% 50,0%

Taxa de habilitação 
superior 50,0% 100,0% 48,1% 81,8% 47,8% 76,5% 75,0% 52,6% 87,5%

Taxa de 
enquadramento 28,6% 23,1% 11,1% 27,3% 13,0% 17,6% 18,8% 13,2% 25,0%

Taxa de tecnicidade 50,0% 100,0% 48,1% 81,8% 47,8% 76,5% 75,0% 52,6% 87,5%

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 (59,5 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) e na

Direção de Serviços de Comunicação e Informática (DSCI);

- A Direção de Serviços de Comunicação e Informática (DSCI) detinha o maior volume

de efetivos femininos (78,3%), em oposição ao volume (45,5%) apresentado pela

Direção de Serviços de competitividade (DSC) e pelo Gabinete da Direção (35,7%);

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

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

(DSAERI) e a 87,5% na Direção de Serviços de Programação e Políticas (DSPP), em

oposição à mais baixa taxa de habilitação superior e taxa de tecnicidade (47,8%)

registada na Direção de Serviços de Comunicação e Informática (DSCI);

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

registou-se no Gabinete da Direção, em oposição à taxa (11,1%) registada na Direção

de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional (DSRHDO).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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16.3 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

Do total de 221 trabalhadores previsto no mapa de pessoal para exercer funções no GPP, a

31 de dezembro de 2021 encontravam-se 175 em exercício de funções no GPP e 15

trabalhadores a prestar apoio nos Gabinetes dos Membros do Governo.

Observadas variações nos recursos humanos afetos à prossecução da missão do GPP, no

final de 2021 verificou-se uma execução de cerca de 86% de recursos humanos,

considerando o total de 175 efetivos do GPP, sobre os quais incide a análise que se segue.

O gráfico nº9 evidencia que, do total de 175 efetivos, 83% detinha Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por tempo indeterminado e 17% exercia funções em Comissão de Serviço

no âmbito da LFTP, correspondente aos cargos de Dirigente. Conforme gráfico nº12,

verifica-se a predominância do género feminino com 67% (117 efetivos) e 33% do género

masculino (58 efetivos), resultando uma taxa de feminização de 66,9% .

A carreira Técnico Superior é a predominante, conforme gráfico nº13, com 49% do efetivo,

em que 66% são do género feminino.

O índice de enquadramento foi de 17,1% (total de dirigentes / total de efetivos x 100) e a

taxa de tecnicidade situou-se nos 69,7% (total dirigentes+técnico superior+especialista

informatica / total de efetivos x 100).

Gráfico nº12 - Efetivos por géneroGráfico nº11- Efetivos por modalidade de vinculação

Gráfico nº13 - Efetivos por carreira/cargo e género
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16.4 | MODALIDADE DE VINCULAÇÃO POR GRUPO/CARREIRA/CARGO E GÉNERO

Tabela nº16 - Distribuição de efetivos por unidade orgânica do GPP

A estrutura de 175 efetivos a desempenhar funções no GPP distribuia-se por oito unidades orgãnicas

nucleares e o Gabinete da Direção, onde a 31 de dezembro de 2021, 17% desempenhavam funções

de Dirigente, 49% de Técnico Superior, 23% de Assistente Técnico, 7% de Informático e 4% de

Assistente Operacional. Em termos de distribuição, a Direção de Serviços de Assuntos Europeus e

Relações Internacionais (DSAERI) e a Direção de Serviços de Competitividade (DSC) apresentavam o

menor número de trabalhadores, 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.

16.5 | ESTRUTURA ETÁRIA

No final de 2021, os dois trabalhadores mais novos do GPP tinham 32 e 33 anos e os três

trabalhadores mais velhos tinham 69 anos de idade. Do total de trabalhadores cerca de 73%

tinha 50 anos ou mais, resultando um nível etário de 54,9 anos (somatório das idades / total

efetivos). Da estrutura etária destacou-se o escalão 50-54 anos, com 25% do total dos

trabalhadores, conforme gráfico nº14. A taxa de envelhecimento situou-se nos 48,6% (total

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

Gráfico nº14 - Efetivos por escalão etário
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16.6 | ANTIGUIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA

A antiguidade média foi de 28.7 e pela análise do gráfico nº15 verifica-se que, o

escalão com maior expressão foi o de 40 anos ou mais de serviço, ao qual

correspondia 20% do total de efetivos, seguido do escalão de 25-29anos com 17%, o

que revela a tendência de aumento do número de cessação de funções por

aposentação.

16.7 | ESTRUTURA HABILITACIONAL

Quanto ao nível de escolaridade, 70% dos

efetivos apresentava habilitações

académicas ao nível de Bacharelato,

Licenciatura e Mestrado, destacando-se a

Licenciatura com 61% de frequência. O

nível 12º ano ou equivalente apresentava

uma frequência de 19% e apenas 11% do

total possuía habilitações abaixo deste

nível, conforme gráfico nº16.

16.8 | 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 4% do efetivo.

Gráfico nº15 - Efetivos por nível de antiguidade

Gráfico nº16 - Efetivos por nível de escolaridade
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16.9 | 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

2021 registou-se um índice de rotação (Nº efetivos a 31 de dezembro/(nº de efetivos a 1

de janeiro+entradas+saídas)) de 75,8%, considerando 18 entradas e 28 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 nº17, o

movimento de entrada com maior

expressão (39%) foi o de mobilidade

interna, seguido de comissão de serviço

(28%) e procedimento concursal (22%).

Quanto à saída de efetivos, os

movimentos com maior expressão foram

o de mobilidade (53%), seguido de

Reforma/Aposentação e fim de comissão

de serviço, conforme gráfico nº18.

Tabela nº18 – Entrada e saída de efetivos 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOALVALIAÇÃO 2021

Grupo de Pessoal Entradas Saídas

Dirigente Intermédio 5 6

Técnico Superior 8 17

Assistente Técnico 2 3

Assistente Operacional 3 0

Informático 0 2

Total 18 28

39%

28%

22%

5%
6%

Gráfico nº17 - Motivos de entrada de efetivos 
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16.10 | ABSENTISMO

Do total de 2.780,5 dias de ausência ocorridos em 2021 (variação de mais 82% que no ano

anterior, considerando o regresso gradual ao regime de trabalho presencial), a maior proporção

de ausência foi de 68,6% por motivo de “Doença”, seguida do motivo “Acidente em serviço ou

doença profissional” com 13%, conforme gráfico nº19. Em oposição observam-se os motivos de

“Assistência a familiares” e “Casamento”.

16.11 | REMUNERAÇÕES MENSAIS ILIQUIDAS

Analisando a estrutura remuneratória do GPP no final do ano, representada no gráfico nº20,

verifica-se maior incidência em dois escalões de remuneração, nomeadamente o escalão “501–

1000€” e “2751–3000€”, logo seguido dos escalões “21251–1500€” e “2001–2250€”, com

14,3% e 13,1% do efetivo, respetivamente.

A remuneração ilíquida mínima auferida, considerando mês de dezembro, foi de 665,00€ e a

remuneração máxima de 4.525,62€, originando um leque salarial ilíquido de 6,8%.

A remuneração base média mensal ilíquida situou-se nos 1.999,47€ [(total anual de encargos

com remuneração base/total de efetivos)/14 meses], verificando-se uma variação de 2,32%

relativamente ao ano anterior.

Gráfico nº20 - Efetivos por escalão salarialGráfico nº19 - Nº de dias de ausência ao trabalho por motivo
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16.12 | ENCARGOS COM PESSOAL

A tabela nº19 apresenta o total dos encargos com pessoal de 701 886,96 €, em que 69% (4 898,65€) refere-se à remuneração base (incluindo os subsídios de Férias e Natal), 20% (1 427 329,25€) 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, bem como os abonos pagos ao trabalhador a aguardar aposentação até que a pensão passe a ser paga pela entidade competente, 6% (400 154,35€) a prestações sociais e 5% (375 707,71€) corresponde

aos suplementos remuneratórios. O valor total dos suplementos remuneratórios foi de 175 707,71€, onde se destaca, com o maior peso (43,39%), o valor de outros suplementos remuneratórios, com um

encargo de 181 799,51€, seguido do valor das despesas de representação (27,55%), com um encargo de 103 515,78€ e restantes encargos conforme se verifica pela tabela nº20.

No que diz respeito ao total de 400 154.35 € de prestações sociais, o seu detalhe encontra-se apresentado na tabela nº21, onde se destaca o maior peso (48,74%) do encargo de 198 423,15€ relativo ao subsídio

de refeição, logo seguido do encargo com outras prestações sociais 195 052,06€ (48,74%).

Encargos com pessoal Valor (Euros) Peso

Remuneração base (*) 4 898 695,65€ 69%

Suplementos 
remuneratórios 375 707,71€ 5%

Prestações sociais 400 154,35€ 6%

Outros encargos com 
pessoal (**) 1 427 329,25€ 20%

Total 7 01 886,96€ 100%

(*) Inclui os subsídios de férias e Natal)

(**) Inclui: indemnizações por férias não gozadas; compensações por  
caducidade dos contratos dos trabalhadores saídos; encargos da 
entidade patronal com a CGA e a Segurança Social; abonos pagos ao 
trabalhador a aguardar aposentação até que a pensão passe a ser paga 
pela entidade competente

Tabela nº19 - Encargos anuais com pessoal

Suplementos remuneratórios Valor (Euros) Peso

Trabalho suplementar (diurno e noturno) 13 518,42€ 3,60%

Trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados (*) 421,49€ 0,11%

Participação em reuniões 1 979,36 0,53%

Ajudas de custo 73 073,59€ 19,45%

Representação 103 515,78€ 27,55%

Secretariado 1 399,56€ 0,37%

Outros suplementos remuneratórios (**) 181 799,51€ 43,39%

Total 175 707,71€ 100%

(*) caso não tenha sido incluído em trabalho suplementar (diurno e noturno)
(**) Inclui o subsídio de residência

Tabela nº20 - Suplementos remuneratórios

Prestações sociais   Valor (Euros) Peso

Subsídios no âmbito da proteção da 
parentalidade (*) 308,85€ 0,08%

Abono de família 5 129,76€ 1,28%

Subsídio para assistência de 3ª 
pessoa 5 608,52€ 1,40%

Subsídio de refeição 195 052,06€ 48,74%

Outras prestações sociais 194 055,16€ 48,50%

Total 400 154,35€ 100%

(*) Maternidade, paternidade e adoção

Tabela nº21 - Prestações sociais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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17 | 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 2021 resultou da coordenação das necessidades formativas, evidenciadas no diagnóstico realizado previamente, e na otimização dos

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

Durante 2021 realizaram-se 45 ações de formação interna (28 cofinaciadas, das quais os trabalhadores GPP participaram em 10, e 17 suportadas pelo orçamento do GPP), 15 acções de formação externa,

conforme representado na tabela nº22.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

17.1 | 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 (45 ações) 3 608h 18 158,32 € 173

94Externas (15 ações) 388 h 3 285,38 € 37

Total 3 996h 21 443,70 € 210

Pela tabela nº 22 verifica-se que, 94 trabalhadores do GPP (53,1%) participaram em ações de formação profissional,

recebendo 3 996 horas de formação, das quais 90,3% correspondem a ações internas e 9,7% a ações externas, com um

custo total de 21 443,70€. Deste total, destaca-se a participação de quatro trabalhadores numa ação 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 60,7% de técnicos superiores, 12,8% de dirigentes intermédios de 2º grau, 13,8% de assistentes

técnicos, 6,4% de informáticos, 5,3% de dirigentes intermédios de 1º grau e 1,1% de dirigentes superiores de 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 68 h 5 1 1,1%

Dirigente Intermédio de 1.º grau 224 h 12 5 5,3%

Dirigente Intermédio de 2.º grau 614 h 36 12 12,8%

Técnico Superior 2415 h 128 57 60,7%

Assistente Técnico, Técnico nível 
intermédio, Pessoal administ.

479 h 18 13 13,8%

Assistente Operacional, Operário, 
Auxiliar

0 0 0 0%

Informático 196 h 11 6 6,4%

Total 3 996 h 210 94 100%
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

17.2 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DO GPP EM AÇÕES DE FORMAÇÃO

INTERNAS E EXTERNAS (continuação)

Gráfico nº 21 – Nº de participações/participantes 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 nº21, verifica-se que a Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento

Organizacional (DSRHDO), com 34,3%, registou a maior taxa de participação, seguida pela Direção

de Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral e (DSPOAG), com 29%, e a

Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC), com 8,1% e a Direção de Serviços de

Estatística (DSE), com 7,6%. As restantes Direções apresentaram uma participação igual ou inferior

a 6,7%.

A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional

(DSRHDO), organizou, acompanhou e avaliou a realização de 45 ações de formação

interna, que foram divididas em internas cofinaciadas (28), e internas GPP (17), onde se

registaram 426 participações das Áreas Governativas da Agricultura e do Mar. Destas

participações, 40,6% foram de trabalhadores do GPP e 59,4% foram de outros

organismos da Agricultura e do Mar (426 participações), conforme tabela n.º24. Fruto

do contexto pandémico que se desenrolou desde 2020, também em 2021, toda a

formação passou do formato presencial para formação à distância.

17.3 | FORMAÇÃO INTERNA

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

Ações de 
formação Nº de ações Total de horas 

Volume Custo  Participações 

Internas 
(cofinanciada) 28 5 000,00 h 0,00 € 184

Internas 
(orçamento GPP) 17 5 364,00h 18 158,32 € 242

Total 45 10 364,00h 18 158,32 € 426
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

17.3 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação)

Gráfico nº 22 - Nº de participações dos serviços do MA e MM em ações internas do GPP

Das 10 364 horas de formação profissional realizadas, 5 364 horas traduziram-se num investimento de 18 158,32 €,

financiado pelo orçamento do GPP, enquanto que as restantes 5 000 horas foram cofinanciadas no âmbito da

candidatura de Formação Modular Certificada LISBOA-05-3524-FSE-000226, pelo Programa Regional Lisboa 2020-

2021, sem custos diretos imputados ao GPP, que de outra forma teriam sido impossíveis de concretizar devido às

restrições orçamentais existentes.

Assim foi possível abranger um leque diversificado de temas de formação profissional para os 22 organismos das

áreas governativas da Agricultura e do Mar, dos quais 20 participaram em ações de formação internas GPP,

acrescentando a este número 2 participações de gabinetes de membros do Governo (conforme gráfico nº.22).

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

valor pago pelo Estado Português e Fundo Social Europeu, foi na ordem de 41 750,00 € pelo número de

participações (valor pago por formando x número de formandos GPP e organismos) e de 87 305,00 € por cada ação

de formação em que houve participação de formandos do GPP e organismos (valor do programa de ações

cofinanciadas, atribuído às várias ações de formação, nas quais houve participações de formandos do GPP e

organismos).

As ações de formação internas realizaram-se com formadores externos provenientes dos setores público e privado ,

detentores de elevada competência e experiência nas principais áreas de interesse, identificadas no diagnóstico de

necessidades, nomeadamente “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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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

17.3 | FORMAÇÃO INTERNA (continuação) Tabela nº 25 - Formação interna cofinanciada realizada no GPP

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

1ªEd. Aquisição de Equipamentos e Serviços (CCP)

INTERNAS - MODULARES

9 25 225

1ªEd. Comunicação Interpessoal e Institucional 5 25 125

1ªEd. Contabilidade Pública 10 25 250

1ªEd. Escrita Criativa 4 25 100

1ªEd. Expressão Dramática, Corporal, Vocal e Verbal 2 50 100

1ªEd. Inteligência Emocional 11 25 275

1ªEd. Liderança e Motivação de Equipas 26 25 650

1ªEd. Noções Básicas de Gestão Técnica de Recursos Humanos (SIADAP+Procedimento Concursal+LGTFP) 14 50 700

1ªEd. Organização de Eventos Nacionais e Internacionais 6 25 150

2ªEd. Aquisição de Equipamentos e Serviços (CCP) 6 25 150

2ªEd. Comunicação Interpessoal e Institucional 5 25 125

2ªEd. Contabilidade Pública 3 25 75

2ªEd. Escrita Criativa 4 25 100

2ªEd. Liderança e Trabalho em Equipa 4 25 100

2ªEd. Organização de Eventos Nacionais e Internacionais 4 25 100

2ªEd. Inteligência Emocional 9 25 225

1ªEd. Gestão de  Conteúdos Digitais 7 25 175

1ªEd. Gestão da Relação com o Público 6 25 150

1ªEd. Teletrabalho 1 25 25

1ªEd. Fotografia e Imagem Digital 2 25 50

1ªEd. Técnicas de Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais 3 25 75

3ªEd. Liderança e trabalho de equipa 8 25 200

1.ª Ed. Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas 10 25 250

1ªEd. Gestão de equipas 1 25 25

1ªEd. Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais 8 25 200

1ªEd. Gestão de conteúdos digitais 6 25 150

4ªEd. Liderança e trabalho de equipa 3 25 75

3ªEd. Fotografia e imagem digital 7 25 175

Total 184 750 5000(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

17.3 | 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

Checkpoint 1 328,40 € (PF2020) 8 24 192 166,05 €

Perfil de Competências I 581,18 € 10 11 110 58,12 €

Processamento de Vencimentos 945,00 € 11 21 231 85,91 €

Perfil de Competências II 581,18 € 10 10 100 58,12 €

Organização e Gestão de Dados em MS Excel 750,00 € 18 25 450 41,67 €

SIADAP 3 - Dirigentes 1 162,35 € 14 21 294 83,03 €

Liderança e Gestão de Equipas - Dirigentes 3 013,15 € 16 21 336 188,32 €

1ªEd.MS Access - base de dados (inicial) 1 205,40 € 21 28 588 57,40 €

Legística - Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos 630,00 € 20 14 280 31,50 €

1ªEd.Folha de cálculo Excel - Avançado 1 400,00 € 18 35 630 77,78 €

2ªEd. Folha de cálculo Excel - Avançado 1 079,31 € 14 30 420 77,09 €

Curso de Inglês - Conversação - Cambridge School 2 327,40 € 15 30 450 155,16 €

2ªEd. MS Access - base de dados (inicial) 1 205,40 € 17 28 476 70,91 €

O Procedimento Concursal 1 162,35 € 11 21 231 105,67 €

A Execução do Contrato 442,80 € 17 8 136 26,05 €

Convites, programas e cadernos de encargos 442,80 € 10 8 80 44,28 €

Francês conversação - Alliance Française 1 230,00 € 12 30 360 102,50 €

Total 18 158,32 € 242 365 5 364 Média 78,97 €

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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17.4 | FORMAÇÃO EXTERNA

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Tabela nº 27 - Formação externa

Relativamente à formação externa, verificou-se um total de 37 participações, 23 de trabalhadores do GPP, correspondendo a um volume de 388 horas de formação, com um custo de 3 335,38 €.

As áreas temáticas frequentadas corresponderam à satisfação das necessidades de formação específica, de especial interesse para as áreas de negócios do GPP, 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

VI COLÓQUIO NACIONAL DA PRODUÇÃO DE PEQUENOS FRUTOS - "A 
sustentabilidade da produção de pequenos frutos"

EXTERNAS

25,00 € 1 16 16 25,00 €

Avaliação de Reforço de Edifícios existentes de Alvenaria - 2ª Edição - 492,00 € 1 20 20 492,00 €

WEBINAR | 23 a 25 MAR 2021 | Inteligência Positiva e Mudança de Mindset 260,00 € 2 5 10 130,00 €

WEBINAR: Integridade na Gestão Pública - Riscos de Corrupção e Estratégias 
Preventivas 80,00 € 4 4 16 20,00 €

Curso de Especialização em Inspeção e Diagnóstico, Reabilitação e Reforço de 
Edifícios 1 483,38 € 2 32 64 741,69 €

Gestão de Artigos e Faturas - Portaria 284 2019 315,00 € 3 4 12 105,00 €

WEBINAR - As Medidas Especiais de Contratação Pública e a Alteração ao CCP - Lei 
30/2021 400,00 € 8 4 32 50,00 €

III Jornadas de Direito dos Contratos Públicos 250,00 € 5 16 80 50,00 €

3 anos de vigência do RGPD na Administração Pública 30,00 € 1 8 8 30,00 €

Webinar "A adaptação dos modelos de organização do trabalho na Administração 
Pública Central durante a pandemia COVID-19: Dificuldades e oportunidades" 0,00 € 3 3 9 0,00 €

Sessão de Sensibilização “Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar” 0,00 € 1 1 1 0,00 €

Formação preenchimento módulo SST-SIIE-Diagnóstico 0,00 € 2 8 16 0,00 €

Conferência "O Passado e o Futuro da Formação na Administração Pública - o Papel 
do INA". 0,00 € 1 1 1 0,00 €

Webinar 28 de maio - L15 - Gerir o Futuro – Ciclo de Debates 0,00 € 1 3 3 0,00 €

Noções básicas de gestão técnica de recursos humanos (Administração Pública) 0,00 € 2 50 100 0,00 €

Total 3 335,38 € 37 175 388 Média 109,58€



70

17.5 | PRINCIPAIS RESULTADOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Tabela nº 28 - Resumo da formação profissional

No final do ano apurou-se um volume de formação de 10 752 horas, resultante da realização de 60 ações, 28 internas cofinanciadas, 17 internas GPP e 15

externas. Nas quais se registaram um total de 463 participações dos trabalhadores do GPP e organismos das áreas governativas da Agricultura e do Mar.

No que respeita ao reforço das competências destes trabalhadores, correspondeu uma despesa global de 21 443,70 €, cerca de 45,33 € por

formando/participação.

Estas ações tiveram uma avaliação média de reação, na sua globalidade, de 4,1, 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.

Ações de formação Nº de ações Volume* Custo  Participações Participantes GPP

Internas (cofinanciada) 28 5 000 0,00 € 184

94Internas (orçamento GPP) 17 5 364 18 158,32 € 242

Externas 15 388 3 285,38 € 37

Sub-Total 60 10 752 21 443,70 € 473 94

Autoformação -- -- -- € -- --

Externas (GMG) -- -- -- € -- --

Total Geral 77 10 752 21 443,70 € 473 94

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

Imagem:Pixabay
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17.6 | ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO GPP NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS ▪ 2018-2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Desde 2020, que tem sido realizada uma análise da formação profissional proporcionada pelo GPP referente aos ciclos de gestão de 2018 até à data (2021), com o objectivo de perceber se a oferta

formativa estaria a suprir as necessidades manifestadas pelas diferentes unidades orgânicas do GPP.

No âmbito da aferição efetuada, foi realizada uma análise, criando um percurso formativo de cada trabalhador do GPP, com vista a adequar a formação profissional ao desempenho das funções nos

respetivos postos de trabalho.

Neste sentido e com base na análise do gráfico infra, o GPP pretende ultrapassar hiatos de oferta formativa, com vista a abranger cada vez mais o universo de trabalhadores do GPP nos seus planos de

formação anuais, desenhados considerando uma perspetiva atomizante, colmatando as necessidades de cada unidade orgânica e aumentando de ano para ano as participações nas ações de formação

profissional disponibilizadas.

Gráfico nº23 - Nº de participações de trabalhadores do GPP em ações de formação profissional por Unidade Orgânica (2018-2021) 
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17.6 | ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO GPP NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS ▪ 2018-2021 (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Anos
Nº de Ações Nº

Participações
Volume de Formação*

Investimento feito em 
Formação Profissional

Custo Médio/Ação de 
Formação

Custo Médio p/ 
FormandoInternas Externas Total

2021 45 15 60 473 10 752 21 443,70 € 358,22 € 45,33 €

2020 56 19 75 678 17 256 22 371,42 298,29 € 33,00 €

2019 18 31 49 456 6378 29 934,85 610,92 € 65,65 €

2018 31 26 57 639 11509 19 600,51 343,87 € 30,67 €

Considerando a seguinte tabela, verificamos que, no ano de 2020 houve um aumento significativo do número de participantes em ações de formação, comparativamente com os restantes anos, e uma

redução significativa do custo/formando, relativa a 2019, explicado pelas horas de formação cofinanciadas que impactaram num menor investimento pelo GPP.

Em 2021, fruto do biénio do programa de ações cofinanciadas proporcionar temas com alguma reincidência, houve um decréscimo notório no valor total das participações, mantendo-se a poupança

nas ações a custo zero, que permitiu um maior investimento nas ações internas GPP, procurando preencher as necessidades mais especificas.

De notar, também, que em 2019 houve uma redução do número de ações de formação, justificada pela ausência de financiamento, o que contribuiu para um aumento do custo/ação/formando.

Tabela nº 29 – Dados de Formação Profissional referentes a 2018, 2019, 2020, e 2021

(*) Volume de formação = nº de horas de formação X nº de formandos por ação
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17.7 | ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ▪ CONCLUSÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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 propunha 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 ações.

No início de 2021, foi renovado o protocolo com a 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 da Agricultura e Área Governativa do Mar,

chegando assim, a um número muito significativo de trabalhadores, considerando o contexto particular que

vivenciámos e que marcou a forma de encarar e ministrar a formação profissional durante todo o ano de 2021 .

Verificou-se que, as ações de formação profissional projetadas para o ano de 2021 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, na vertente cofinanciada, permitindo,

desta forma, uma aposta mais acentuada nas ações de formação internas do GPP no planeamento para 2021.

Imagem:Pixabay

Imagem:Pixabay
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

18.1 | 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 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.

18 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Aferição sobre a eficácia da Formação Profissional
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18.2 | INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Dos vinte organismos a quem foi enviado o inquérito, obteve-se 70% de respostas válidas de catorze organismos: DRAP NORTE, DRAP CENTRO, DRAP LISBOA E VALE DO TEJO, DRAP ALENTEJO, DRAP

ALGARVE, DGAV, AGMAR 2020, EMEPC, GAMA, GPP, IFAP,IP, INIAV,IP, IPMA, IP e IVDP,IP. No inquérito efetuado, os dirigentes responderam de acordo com uma escala entre o discordo totalmente (1) e o

concordo totalmente (5):

O inquérito continha 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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18.3 | RESULTADOS DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

Importa referir que, a média das respostas dos serviços e organismos às sete questões foi de 3,6.

No entanto destaca-se que, a 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 3,92, refere-se à nova modalidade de realização de formação. É necessário referir que, à semelhança do ano anterior e perante a adversidade criada

pela pandemia , o GPP conseguiu desenvolver de forma diligente, um conjunto significativo de ações de formação, adaptando e reinventando o formato tradicional de formação profissional dos

trabalhadores do GPP e das áreas governativas do MA e MM, apostando na modalidade 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.
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Gráfico n.º24  - Score dos itens previstos no inquérito sobre a eficácia da formação
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18.4 | RESPOSTAS AO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO E CONCLUSÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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, na área da estatística , bem como em SIADAP);

 Na maior atualização dos conteúdos formativos face á competência técnica de algumas áreas e, por consequência na 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.

Os Organismos apresentaram as seguintes sugestões de melhoria :

Atualização dos Conteúdos formativos face ás novas competências técnicas  nalgumas áreas

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 . Reforço na área de Estatística 

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 a aplicação deste inquérito avaliámos o grau de eficácia da formação profissional que foi disponibilizada aos trabalhadores das áreas governativas MA e MM. A partir dos dados obtidos pretendemos

desenvolver estratégias que permitam aumentar a motivação e participação dos trabalhadores, permitindo, assim, o incremento das suas competências técnicas e comportamentais, bem como apurar

correções ou ajustamentos necessários 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 3,88 destaca-se em 2021 uma ligeira descida de 0,28 , o que revelou um

decréscimo na avaliação da oferta formativa para 3,60.
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19 | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

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.

 Levantamento dos requisitos técnicos do projeto com a preparação dos dados de migração (bases de

dados bibliográficas Docbase e Porbase);

 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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19 | MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (continuação)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021

 Medidas de melhoria nos meios de comunicação com os utentes (nível externo)

 Divulgar - Newsletter Notícias da CNCDA:

• Edição n.º 4 - janeiro 2021;

• Edição n.º 5 - abril 2021 (15 abril) ;

• Edição n.º 6 - julho 2021 (21 julho);

• Edição n.º 7 - agosto 2021 (13 setembro);

• Edição n.º 8 - setembro 2021 (29 de setembro edição especial);

• Edição n.º 9 – setembro 2021 (4 outubro).

 Divulge - News from the EU Platform on Food Losses and Food Waste"

• janeiro 2021 (1 março);

• fevereiro 2021 (29 março);

• março/abril 2021 (25 maio);

• maio 2021 (2 julho);

• junho 2021 (27 julho).

 Emitir Relatórios de Progresso:

• 10.º Relatório de Progresso - junho 2021;

• 11.º Relatório de Progresso - setembro 2021.

 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 1/2021 - SIADAP 1 | Autoavaliação 2020;

• N.º 2/2021 - SIADAP 1 | Instrumentos de Gestão para o ciclo 2021 | LEMBRETE;

• N.º 3/2021 - Recordatória || SIADAP 1 || Autoavaliação 2020;

• N.º 4/2021 - Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS);

• N.º 5/2021 – SIADAP 1| CICLO DE GESTÃO 2022 | Quadro de Avaliação e Responsabilização 

2022.
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20 | 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 2021 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.

NOTA: Os contratos de publicidade institucional assumidos pelo GPP de forma a operacionalizar as iniciativas previstas 
pelo Gabinete da Ministra da Agricultura foram integralmente executados até final de 2021, ANEXO 8- Campanha Agenda para Inovação da Agricultura 20 - 30 | Terra Futura.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO 2021
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21 | 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_2021 o indicador “Ind18 - 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 2021, o objetivo operacional “OP 70: Promover a coerência da informação

no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)”, cumprindo-se o previsto naquele articulado legal, de acordo com as execuções dos mesmos (Anexos 1 e 2).

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 de 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 2021, 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.
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22 | AVALIAÇÃO FINAL

 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados

A expressão qualitativa e quantitativa da avaliação do ciclo de gestão de 2021 do Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral, resulta do grau de concretização do respetivo Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR_2021), 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 171,79%, verificando-se um desvio global positivo de +71,79% face à concretização plena (TR = 100%).

Para efeitos do nº 1 do artigo referido anteriormente, foram considerados como mais relevantes os objetivos OP1, OP5, OP7, OP9 e OP10, os quais foram todos superados com exceção do OP9 e no âmbito

dos vinte e nove indicadores de desempenho, constata-se que dezassete indicadores superaram as correspondentes metas planeadas e destes, quinze (Ind1, Ind4, Ind5, Ind7, Ind8, Ind9, Ind10, Ind11,

Ind12, Ind13, Ind14, Ind17, Ind19, Ind23 e Ind24 atingiram Taxas de Realização ≥125% (Valor Crítico/Patamar de excelência), o que representa 52% de indicadores com desvio ≥25%, face ao total de

indicadores. Os restantes doze indicadores apresentaram um resultado em conformidade com as metas delineadas (Taxa Realização=100%).

O presente Relatório de Atividades e Autoavaliação evidencia o cumprimento das metas planeadas na operacionalização das diretrizes decorrentes da aprovação da LOE_2021 - artigo 28º da Lei nº 75-

B/2020, de 31 de dezembro. Quanto ao cumprimento do disposto da alínea b), do nº1, do art.º 28 da LOE_2021 e no âmbito do parâmetro Qualidade, com um peso de 18% na avaliação final do QUAR, foi

atingido 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 28 LOE

2021)”, com os indicadores “Ind.25 N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016” e “Ind.26 Percentagem de trabalhadores

com consulta de MT realizada, no âmbito dos serviços de SST ”, atingiram plenamente a meta planeada (TR=100%).

No cumprimento da alínea b) daquele articulado legal e no âmbito do parâmetro Eficiência, com um peso de 18% na avaliação final do QUAR , foi inscrito o objetivo “OP7: Assegurar a melhoria do Sistema

de Controlo Interno do GPP“, com o indicador “Ind.20 N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - EDOCLINK”, (TR=100%) e quanto à alínea c), no âmbito

do parâmetro Qualidade, com um peso de 14% na avaliação final do QUAR, foi assegurada a satisfação conforme os indicadores “Ind27 Índice de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5)”

(TR=100%), “Ind28 Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala 1 a 5)” (TR=118%) e “Ind29 Índice de satisfação médio global dos utilizadores externo (escala de 1 a 5)” (TR=100%).
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ANEXO 1 – Execução do QUAR_2021 do GPP; 

ANEXO 2 – Execução do Plano de Atividade 2021 do GPP; 

ANEXO 3 – Relatório de análise comparada SIADAP 1 ▪ 2019 - 2020;

ANEXO 4 – Relatório dos resultados – Consulta aos GMG 2021;

ANEXO 5 – Relatório dos resultados – Consulta Externa 2021;

ANEXO 6 – Relatório dos resultados – Consulta Interna 2021;

ANEXO 7 – Balanço Social Comparado 2014-2021

ANEXO 8 – Campanha Agenda para Inovação da Agricultura 20-30 ▪ Terra Futura
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22 | 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 a longo do presente relatório, e com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo referido anteriormente, verifica-se

que a avaliação final do desempenho do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral proposta, em sede de autoavaliação, corresponde à menção “Desempenho Bom”.
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