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_0 - PREÂMBULO

A autoavaliação dos serviços e organismos da Administração Pública tem carácter obrigatório e deve evidenciar os

resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

do serviço, em particular face aos objectivos/atividades e projectos anualmente fixados, conforme previsto no

artigo 15.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro.

O presente documento visa apoiar os diferentes serviços e organismos das Áreas de Acão Governativa da

“AGRICULTURA” e “MAR” na construção dos Relatórios de Atividades e de Autoavaliação (RAA) referente ao ciclo

de gestão de 2019.

Este documento contém a seguinte estrutura:

1. Cronograma do ciclo de gestão de 2020

2. SIADAP 1 FASES| principais prazos 

3. Avaliação: auto e hétero;

4. Proposta de estrutura/ requisitos a evidenciar nos RAA_2019;

5. Questionário sobre o Sistema de Controlo Interno (diferentes âmbitos);

6. Quadro de Meios Humanos e Financeiros, de acordo com o QUAR;

7. Outra prestação de informação;

8. Referência a documentos de apoio.



AUTOAVALIAÇÃO 2019| GUIÃO DE ORIENTAÇÃO 

3

_1 - CRONOGRAMA DO CICLO DE GESTÃO DE 2020

ATÉ
15 

MAI

ATÉ
15 

AGO

1ª MONITORIZAÇÃO  DOS 
QUAR_2020

Resp.: Serviços

ATÉ 
15 

ABR

ENTREGA DOS  RAA_2019
Resp.: Serviços

ATÉ
30 SET

ELABORAÇÃO DA 1º VERSÃO 
DO PA_2021 COM  BASE NA 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

E MAPA DE PESSOAL 
Resp.: Serviços

ATÉ
30 

NOV

ENVIO PROPOSTA 
QUAR_2021+ PA_2021 COM 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

E MAPA DE PESSOAL 
APROVADOS

Resp.: Serviços

ATÉ
30

AGO

ATÉ
15 

DEZ

APROVAÇÃO DO 
QUAR_2020

+ 
RELATÓRIO ANÁLISE 
COMPARADA_2019

Resp.: GPP

ATÉ
30

MAI

PARECER COM ANÁLISE 
CRÍTICA 

AA_2019
Resp.: GPP

ATÉ
15 

NOV

2ª MONITORIZAÇÃO  DO 
QUAR_2020 

Resp.: Serviços

ATÉ
30 

DEZ

Estamos 
aqui

31
MAR

FEV
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_2 - SIADAP 1 FASES| principais prazos 

Planeamento

Até 30.NOV.2020 – Envio de cópia da versão final da proposta 
de PA_2021 ao GPP para análise| Serviços

Até 30.NOV.2020 – Elaboração da proposta de QUAR_2021 e 
envio ao GPP para validação técnica| Serviços

Validação da proposta de QUAR_2021 e envio para a tutela do 
serviço, para aprovação, juntamente com a proposta de 
PA_2021| GPP

Até 15.DEZ.2020 - aprovação das propostas de QUAR_2021 e 
PA_2021 aprovação pela Tutela| Tutela

Monitorização

O GPP recomenda a operacionalização de monitorizações
periódicas ao longo do ciclo de gestão aos dois instrumentos de
gestão: QUAR e PA 2020

Até 30.SET.2021 – data limite para solicitação ao GPP de
pedidos de revisão/alteração aos QUAR inicialmente
aprovados| Serviços

Autoavaliação/Avaliação

Até 15.ABR.2020 – realização da Autoavaliação 2019 e inclusão 
da mesma no Relatório de Actividades e envio ao GPP| Serviços

Até 30.MAI.2020 - Emissão de parecer com análise crítica da 
autoavaliação do serviço e envio à tutela para homologação| 
GPP

Até 30.JUN.2020 – elaborar relatório de análise comparada dos 
serviços e organismos, com base nos RAA para envio à tutela| 
GPP
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_3 - MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: AUTO E HETERO (previstas na Lei) 

AVALIAÇÃO DE 
SERVIÇOS

AUTO

tem carácter obrigatório; é realizada 
anualmente, em articulação com o 

ciclo de gestão; é parte integrante do 
relatório de atividades do serviço; 

constitui a base da avaliação anual 
do desempenho do serviço;

HETERO

é da responsabilidade do 
Conselho Coordenador do 

Sistema de Controlo Interno (CC 
SCI), podendo ser realizada por 

operadores internos, 
designadamente inspeções-

gerais, ou externos;

visa obter um conhecimento 
aprofundado das causas dos 

desvios evidenciados na 
autoavaliação ou de outra forma 
detetados e apresentar propostas 
para a melhoria dos processos e 

resultados futuros;

pode ser solicitada pelo serviço, em 
alternativa à autoavaliação, 

mediante proposta ao CC do SCI no 
inicio do ciclo a que diz respeito o 

desempenho a avaliar;

(artigos 14.º a 24.º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
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_4 - ESTRUTURA PROPOSTA PARA OS RAA_2018

Capítulos Tópicos/Conteúdo a desenvolver

I. Nota introdutória

i. Breve análise conjuntural;

ii. Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo Serviço/Organismo.

iii.        Enquadramento/alinhamento nível estratégico vs nível político

II. Autoavaliação (art.º 15.º da Lei 66-B/2007, de 

28.dez)

i. Análise quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados e dos desvios verificados de acordo com o QUAR do Serviço (concretização alcançada em 31.dez.N-1);

ii. Referência a monitorizações e eventuais alterações de objetivos, de indicadores e/ou de metas, face à versão inicialmente aprovada pela Tutela;

iii. Apreciação, por parte dos utilizadores: evidenciar qual a metodologia utilizada e operacionalização da mesma (inquéritos, questionários, entrevistas, cliente mistério, etc..);

iv. Avaliação do sistema de controlo interno ( ver Anexo A do DT n.º 1/2010 , CCAS);

v. Causas  de incumprimento de acções ou projetos não executados: os serviços deverão identificar, justificadamente, quais as causas exógenas e/ou endógenas;

vi. Medidas  tomadas para um reforço positivo do desempenho: apresentar as medidas que se tenciona implementar, tendo em vista uma melhoria sustentada do desempenho 

elaborando-se um Planos de Ações de Melhoria;

vii. Comparação com o desempenho de serviços idênticos, que possam constituir padrão de comparação, nomeadamente prémios de boas práticas, apreciação feita por organismos 

nacionais ou internacionais;

viii. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores: deverá ser mencionado se houve envolvimento dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores na 

autoavaliação do serviço,  caso se opte por uma metodologia de inquérito e ou questionário deverá ser explicitada a sua operacionalização e fundamentação.

(com base no DL n.º 183/96, de 27 de setembro - Define orientações para elaboração do Plano e Relatório de Atividades e na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na AP )
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_4 - ESTRUTURA PROPOSTA PARA OS RAA_2018 (cont.)

Capítulos Tópicos/Conteúdo a desenvolver

III. Medidas de Modernização e Simplificação 

Administrativa

i. “…os relatórios de atividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de modernização [e simplificação] administrativa, nomeadamente relativas à

desburocratização, qualidade e inovação, e, em especial, as que deem cumprimento ao n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, que se propõem

desenvolver, bem como avaliar a sua aplicação em cada ano e a previsão das poupanças associadas a tais medidas…”, cf.. art.º 40.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio;

ii. “…os relatórios de atividades devem incluir indicadores que quantifiquem as solicitações entradas e as respetivas respostas, a que se refere o n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei

n.º 74/2014, de 13 de maio…”, cf. Idem.

iii. Observância ao disposto no nº 1 do art.º 2º do DL 74/2014 de 13 de maio (disponibilização de serviços através da Internet), se aplicável.

IV. Recursos afectos

III.1.  Recursos Humanos

III.2. Recursos Financeiros

i. Afetação real e prevista dos recursos humanos, materiais e financeiros;

ii. Análise da utilização/execução face aos resultados obtidos.

V. Síntese da atividade desenvolvida

IV.1. Previstas no Plano de Atividades

IV.2. Não prevista no Plano de Atividades

IV.3 . Apuramento dos resultados  do Plano de 
Atividades

i. Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no Plano de Atividades, com apresentação dos resultados alcançados, indicando, obrigatoriamente, a execução quantitativa
global do Plano de Atividades

VI. Súmula do Balanço Social (31.DEZ.N-1) i. Análise sintética (súmula) da informação prevista no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9.10 (quadros e informação completa em anexo).

VII. Avaliação Final

i. Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados;

ii. Breve análise sobre a execução global do Plano de Atividades e seu reflexo na articulação com o Programa do Governo;

iii. Menção proposta pelo dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação, de acordo com o n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28.dez;

iv. Conclusões prospetivas fazendo referência, nomeadamente, a um plano de melhorias a implementar no ano seguinte.
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_5 – CONTROLO INTERNO 

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

Questões Resposta Fundamentação/
Justificação1 – Ambiente de controlo S N NA

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

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa gestão?

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o exercício da função?

1.4 Estão claramente definidas valores éticos e de integridade que regem o serviço?

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções e complexidade da tarefa?

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes das Unidades Orgânicas?

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo?

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente?

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de formação?

3 - Actividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

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

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, conferências e controlos estão claramente definidos e formalizados?

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade mínimos?

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

3.8 Existe um plano de risco de corrupção e infrações conexas?

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 da contabilidade, gestão documental e tesouraria?

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação?

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?

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos do serviço?

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência de backups)?

4.7 A segurança na troca de informação e software está garantida?
Legenda: 
S – Sim; N – Não; ND – Não existe informação disponível que permita responder à questão de forma inequívoca.

Este questionário consta do Documento Técnico N.º

1/2010 e foi elaborado pelo Grupo de Trabalho do

Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços -

Rede GPEARI - intitulado “Avaliação dos Serviços,

Linhas de Orientação Gerais”, Anexo A, disponível

em:

http://www.gpp.pt/images/GPP/Orientacoes_tecnic

as/Questionario_SCI.xls
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_6 – QUADRO DE MEIOS HUMANOS| de acordo com o QUAR

Este quadro está disponível em:

http://www.gpp.pt/index.php/orientaco

es-tecnicas/siadap-1-subsistema-de-

avaliacao-do-desempenho-dos-servicos

N.º de 

efetivos 

planeados 

UERHP
Pontuação 

Planeada

N.º de efetivos a 

31.dez

(Balanço Social)

UERHE
Pontuação 

Executada

Dirigentes - Direção Superior  20 1 229 20 1 229 20 0

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de 

equipa
16 1 229 16 1 229 16 0

Técnico Superior ( Inclui Especialistas de 

Informática)
12 1 229 12 1 229 12 0

Coordenador Técnico 9 1 229 9 1 229 9 0

Assistente Técnico  (Inlcui Técnicos de 

Informática)
8 1 229 8 1 229 8 0

Encarregado geral operacional 7 1 229 7 1 229 7 0

Encarregado operacional 6 1 229 6 1 229 6 0

Assistente Operacional 5 1 229 5 1 229 5 0

8 1 832 83 8 1 832 83 0

Dias Úteis 2018 229

Taxa de variação de RH (%) 0,0%

Taxa de utilização de RH| Pontuação 

Planeada
100,00%

Taxa de utilização de RH| Unidade 

Equivalende de Recursos Humanos
100,00%

Notas:  

a) De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para 

um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta 

da extracção aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, 

feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 

2018 assume o valor global de 229 dias úteis.

b) Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras 

conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.

Total:

Quadro de Meios Humanos

Grupos/Carreiras/Categorias
Pontuação 

(CCAS)

RH Planeados para 2018 RH Utilizados/Executados para 2018
Desvio

(valor 

absoluto)
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_6 – QUADRO DE MEIOS FINANCEIROS| de acordo com o QUAR

Este quadro está disponível em:

https://www.gpp.pt/index.php/orientacoes-tecnicas/siadap-1-subsistema-de-avaliacao-do-desempenho-dos-servicos
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Corrigido Disponível
Execução

(…………….)

Execução 

(31.dez.2019)

Desvio 

Executado / 

Disponível

(31.12.2019)

Taxa de Execução

(face ao planeado)

Taxa de Execução

(face ao corrigido)

Taxa de Execução

(face ao disponível)

                       -   €                          -   €                               -   €                                             -   €                            -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   €                              -   €                                   -   €                                                 -   €                            -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                           -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50,00 € 20,00 € 10,00 € 20,00 €                            -   € 20% 40% 100%

                     50,00 €                         20,00 €                             10,00 €                                           20,00 €                            -   € 20% 40% 100%                                       100,00 € 

100,00 €

                                               -   € 

                                               -   € 

DESIGNAÇÃO

Orçamento de Funcionamento (OF)

Despesas  c/Pessoal

Outras  despesas  correntes

Despesas  de Capita l

Orçamento de Investimento (OI)

Despesas  c/Pessoal

Aquis ições  de Bens  e Serviços

Outras  despesas  correntes

Despesas  de Capita l

Aquis ições  de Bens  e Serviços

Outros valores

Total (OF+OI+OV)

Planeado

https://www.gpp.pt/index.php/orientacoes-tecnicas/siadap-1-subsistema-de-avaliacao-do-desempenho-dos-servicos
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_7 – OUTRA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO| Objectivos estratégicos

Contributo/impacte dos resultados alcançados para os objectivos estratégicos, a análise poderá ser qualitativa. Todavia, e em regra, deve-se privilegiar a quantificação.

As tabelas infra são um exemplo de uma proposta de cálculo possível através da atribuição de pesos/ponderações, em função do grau de realização dos objectivos operacionais.

Planeamento - afectação de ponderações dos objetivos operacionais vs estratégicos

Objectivos 
Operacionais

Na respetiva 
dimensão

No QUAR
No objectivo 
Estratégico 1

No objectivo 
Estratégico 2

No objectivo 
Estratégico 3

Eficácia (40%)

OP1 50% 20% 10% 50% _

OP2 50% 20% 20% _ _

Eficiência (35%)

OP3 60% 21% 15% _ _

OP4 40% 14% 25% 20% _

Qualidade (25%)

OP5 55% 14% 25% 15% 50%

OP6 45% 11% 5% 15% 50%

Somas 100% 100% 100% 100%

Resultados - contribuição objetivos operacionais vs estratégicos

Objectivos 
Operacionais

Grau de 
Realização 

do OP

Na respetiva 
dimensão

No QUAR
No objectivo 
Estratégico 1

No objectivo 
Estratégico 2

No objectivo 
Estratégico 3

Eficácia (40%)

OP1 103% 51,50% 20,60% 10,30% 51,50% _

OP2 100% 50,00% 20,00% 20,00% _ _

Eficiência (35%)

OP3 101% 60,60% 21,21% 15,15% _ _

OP4 100% 40,00% 14,00% 25,00% 20,00% _

Qualidade (25%)

OP5 106% 58,30% 14,58% 26,50% 15,90% 53,00%

OP6 100% 45,00% 11,25% 5,00% 15,00% 50,00%

Somas _ 101,64% 101,95% 102,40% 103,00%

Fase planeamento Fase resultados
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_ 7– OUTRA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO| Unidades Homogéneas, quando aplicável

Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro

As Direcções Regionais de Agricultura e Pescas (Norte, Centro, Lisboa

e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) são consideradas unidades

homogéneas no âmbito de Tutela conjunta da Área Governativa

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Área Governativa

do Mar.

Em 2014 iniciou-se um processo de operacionalização do sistema

preconizado no artigo 16.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro.

Nessa medida, foi definido Sistema de Indicadores Comuns (SIC), dos

serviços supra mencionados, o qual foi aprovado, pelos Senhores

Directores Regionais em coordenação com o GPP, tendo sido alvo de

várias revisões.

No âmbito da preparação do ciclo de gestão 2019, o SIC continua a

contemplar duas tipologias de indicadores de desempenho, a saber:

“INDICADORES_QUAR” (IQ), num total de 8; e

“INDICADORES_NÃO_QUAR” (INQ) a constar nos reportes ao GPP,

num total de 7, o que perfaz 15 indicadores comuns.
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_ 7– OUTRA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO| Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (6ª versão - a mais recente - DL n.º 74/2017, de 21/06)
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Enquadramento da 

Medida
Nome da medida

Data 

início

Data 

fim
Objetivo(s)

Breve descrição/benefício 

esperado
Custo

Grau de 

Implementação

MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

(artigo 40.º do Decreto-Lei nº 135/99, de 22.04, alterado
pelo Decreto-Lei nº 74/2017, de 21.06)

Propõe-se a adoção da seguinte tabela para,
em capítulo próprio no Relatório de
Atividades, serem plasmadas as “medidas de
modernização administrativa”, caso existam,
conforme previsto no articulado supra
mencionado.

É, igualmente, importante que sejam
evidenciado o grau de realização (ainda que
estimado) associado a cada uma das medidas,
de acordo com seguinte métrica:

(0%| 25%|50%|75%|100%)

Sendo que 100% equivale a medida/iniciativa
totalmente implementada/em produção.

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2144&tabela=leis&so_miolo=
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_8 – REFERÊNCIA A DOCUMENTOS DE APOIO

Quadro normativo e técnico:

• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), redação atual;

• Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro - Define os princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração Pública;

• Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro - Regulamenta a elaboração do balanço social na Administração Pública;

• Ofício Circular n.º 13/GDG/08 da DGAEP, 21 de novembro de 2008 – Questões suscitadas pela aplicação do SIADAP;

• Orientação Técnica do CCAS sobre a Autoavaliação dos Serviços, de 12 de janeiro de 2009;

• Documento técnico n.º 1/2010, do CCAS, de 4 de março;

• Manual de acesso GeADAP , eSPap - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.

Outras obrigações de prestação de informação:

• Publicidade institucional - Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, e Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto - Estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de

publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais.

• Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado - Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto – Aprova o regime jurídico do património imobiliário público, redação atual.

• Simplificação e modernização administrativa - DL n.º 135/99, de 22 de Abril (na sua redação actual - 6ª versão - a mais recente - DL n.º 74/2017, de 21/06).

• Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, em particular, sobre Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (Recomendação de 1/07/ 2009,

Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, Recomendação, de 1/07/ 2015), sobre Gestão de conflitos de interesse no sector público (Recomendação, de 7 /11/2012) e sobre Prevenção de riscos de corrupção na contratação pública

(Recomendação de 7/01/2015).
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