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Meta
Grau de 

concretização

100% 157%

100% 272%

100% 221%

100% 200%

PESO: 20%

Peso: 30%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind1

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o 

impacte de possíveis decisões de 

políticas

3 1 5 60% DSPP; DSE

Somatório anual do n.º de 

CENARIOS INTEGRADOS com  

impacte de possíveis decisões de 

políticas

12 213% Superou 113%

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

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso (+) 

face ao calendário planeado para 

reporte à Direção

180 100% Atingiu 0%

168%

Peso: 30%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind3

Nº de estudos, pareceres, relatórios e 

notas de análise técnica sobre os 

sectores, bem como propostas de 

políticas públicas

400 20 430 25%

DSPP; DSC; 

DSAERI; DSJC; 

DSE

Somatório anual do n.º de 

estudos, notas, pareceres, 

relatórios e análises sobre os 

sectores e de propostas de 

políticas de apoio

382 100% Atingiu 0%

Ind4
Nº de instrumentos de monitorização e 

avaliação
12 4 18 25% DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de 

instrumentos de monitorização e 

avaliação

23 146% Superou 46%

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

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da decisão 

política comunitária

120 200% Superou 100%

Ind6
N.º de notas/pareceres no âmbito da 

internacionalização
5 2 9 25% DSAERI

Somatório anual do n.º de  

notas/pareceres no âmbito da 

internacionalização

6 100% Atingiu 0%

136%

Peso: 20%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind7
N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO20 e PO21 
12 2 24 35% DSPOAG

Somatório anual do nº de 

reportes sobre a execução dos 

Programas Orçamentais

24 125% Superou 25%

Ind8
N.º de reportes elaborados sobre 

indicadores de RH do MA e MM
2 1 4 35% DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

reportes elaborados sobre 

indicadores de RH do MA/MM 

4 125% Superou 25%

Ind9
Nº de Orientações Técnicas produzidas 

no âmbito do SIADAP 1
3 1 5 30% DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

Orientações Técnicas produzidas 

no âmbito do SIADAP 1

5 125% Superou 25%

125%

Objetivos Estratégicos (OE) 

OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027, e em alinhamento com as estratégias 

previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

OE_2: 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"

OE_3: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de gestão, da programação orçamental, da 

unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial, bem como na partilha do conhecimento das políticas públicas e do desenvolvimento organizacional da administração

OE_4: 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

Objetivos Operacionais (OP)

Ciclo de Gestão

2021

Designação do Serviço|Organismo:

Ministério da Agricultura e Alimentação - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)

Missão:

"...apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação no âmbito 

comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados naquelas áreas..."

Taxa de Realização do OP2

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

Indicadores

Taxa de Realização do OP1

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

Indicadores

EFICÁCIA

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)

Indicadores

Taxa de Realização do OP3
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Peso: 20%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind10
Nº de contributos/notas a efetuar no 

âmbito da presidência de PT da UE
18 3 22 50%

DSAERI; DSC; 

DSPP

Somatório do n.º de

contributos/notas a

efetuar no âmbito da presidência 

de PT da EU

114 700% Superou 600%

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

Somatório anual do n.º de

reuniões de coordenação e

documentos de orientaçao a

efetuar no âmbito preparação da 

presidência de PT da EU

202 1113% Superou 1013%

906%

PESO: 40%

Peso: 30%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind12

Nº de reuniões/comissões consultivas 

com parceiros/associações/empresas do 

sector

16 3 20 30%
DSC; DSPP; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

reuniões consultivas com os 

parceiros do sector

27 169% Superou 69%

Ind13
Nº de reuniões de coordenação com os 

serviços do MA e MM
8 1 10 30%

DSE; DSRHDO; 

DSCI; DSPOAG

Somatório anual do n.º de 

reuniões de coordenação/sessões 

de sensibilização com os serviços 

do MA e MM

12 150% Superou 50%

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
Somatório anual do n.º de 

iniciativas concretizadas 
2 125% Superou 25%

146%

Peso: 25%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind15

Nº de processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

(procedimentos concluídos)

4 2 7 35% DSPOAG 

Somatório anual do n.º de 

processos aquisitivos, 

centralizados ou agregados 

5 100% Atingiu 0%

Ind16
Percentagem (tx) de pareceres jurídicos 

elaborados dentro do prazo fixado
80% 10% 100% 35% DSJC

Tx = (nº de pareceres concluídos 

em tempo/n.º total de 

pareceres)*100

88% 100% Atingiu 0%

Ind17

Percentagem de serviços MA e MM que 

participam nas ações de formação 

promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 30% DSRHDO

tx = (nº de serviços que 

participam nas ações/ nº total de 

serviços)*100

100% 125% Superou 25%

108%

Peso: 45%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

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

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso (+) 

face ao calendário planeado

88 100% Atingiu 0%

Ind19

Prazo Médio de Pagamentos a 

Fornecedores (PMP)

(incremento negativo)

30 15 10 25% DSPOAG
Prevista no Despacho MFA n.º 

9870/2009, de 13 de abril de 2009
11 124% Superou 24%

Ind20

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da 

implementação do Sistema de Gestão 

Documental -

EDOCLINK

10 0 11 25% DSCI
Somatório anual do nº de 

iniciativas (…)
10 100% Atingiu 0%

Ind21
N.º de iniciativas realizadas no âmbito da 

Politica de Sustentabilidade do GPP
16 0 18 25%

DSPOAG; DSJC;

DSRHDO;

DSCI

Somatório anual do nº de 

iniciativas (…)
17 113% Superou 13%

109%

Peso: 40%

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

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind22
Nº de iniciativas/eventos públicos com 

participação institucional
30 8 50 35%

DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI; DSCI

Somatório anual do nº de 

iniciativas (…)
32 100% Atingiu 0%

Ind23

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício 

Alimentar; PAC_pós_2020)

190 9 200 35%
DSPP; DSC; DSE; 

DSAERI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos produzidos
244 235% Superou 135%

Ind24

Nº de conteúdos regulares produzidos

(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; 

Revista Cultivar)

80 5 90 30%
DSE; DSAERI;

DSCI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos não temáticos 

produzidos

108 170% Superou 70%

168%

Taxa de Realização do OP5

Indicadores

Taxa de Realização do OP4

EFICIÊNCIA

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

Indicadores

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

Indicadores

Taxa de Realização do OP8

Taxa de Realização do OP7

QUALIDADE

Indicadores

Taxa de Realização do OP6

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Indicadores

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 Acção Governativa da Agricultura e do Mar
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Peso: 45%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

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
Somatório anual do nº de 

iniciativas (…)
1 100% Atingiu 0%

Ind26

Percentagem de trabalhadores com 

consulta de MT realizada, no âmbito dos 

serviços de SST 

90% 5% 100% 50% DSRHDO

tx = (n.º de de trabalhadores com 

consulta de MT realizada/n.º total 

de trabalhadores) x 100%

94,29% 100% Atingiu 0%

100%

Peso: 35%

Meta 

2021
Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind27
Índice de satisfação médio global dos 

GMG (escala de 1 a 5)
3,5 0,5 5,0 35% Todas

Id = (índice de satisfação n X nº de 

respostas)/total de respostas; n=[1 a 

5]

3,00 100% Atingiu 0%

Ind28
Índice de satisfação médio global dos 

trabalhadores (escala 1 a 5)
3,5 0,5 5,0 35% Todas

Id = (índice de satisfação n X nº de 

respostas)/total de respostas; n=[1 a 

5]

4,56 118% Superou 18%

Ind29
Índice de satisfação médio global dos 

utilizadores externo (escala de 1 a 5)
3,5 0,5 5,0 30% Todas

Id = (índice de satisfação n X nº de 

respostas)/total de respostas; n=[1 a 

5]

3,40 100% Atingiu 0%

106%

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

68%

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)

Indicadores

Taxa de Realização do OP9

Taxa de Realização do OP10

Objectivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de 

enquadramento

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

Indicadores

OE_1: 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)

OE_2: 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"
OE_3: Promover a melhoria do planeamento dos 

serviços das áreas de acção governativa da Agricultura 

e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de 

gestão, da programação orçamental, da unidade 

ministerial de compras, da gestão patrimonial, bem 

como na partilha do conhecimento das políticas 

públicas e do desenvolvimento organizacional da 

administração

OE_4: 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

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12
Peso dos parâmetros 

na avaliação final

30% 6%

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

20% 4%

Peso dos objetivos 

no respectivo parâmetro
Peso de cada objectivo na avaliação final

Objetivos 

Relevantes

Eficácia

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano 

Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), em 

alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para 

a Agricultura (2020-2030)

20%

30% 6% RELEVANTE

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e 

articulação com as políticas públicas de apoio associadas

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 Acção Governativa da Agricultura e do 

Mar

25% 10%

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP 45% 18% RELEVANTE

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia
20% 4%

Eficiência

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o 

envolvimento dos parceiros

40%

30% 12% RELEVANTE

OP10: Assegurar os níveis de qualidade dos serviços prestados pelo 

GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas
35% 14% RELEVANTE

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 

Qualidade

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos 

parceiros

40%

20% 8%

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)

45% 18% RELEVANTE
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Dias úteis 

2021 F
227

N.º de efectivos 

planeados 

(Mapa de 

Pessoal)

UERHP Pontuação Planeada

N.º de efectivos a 

31.dez

(Balanço Social)

UERHE Pontuação Executada

4 908 80 4 912 80 100% 100%

27 6129 432 26 5883 415 96% 96%

115 26105 1380 85 17853,5 944 68% 68%

8 1816 96 5 1049 55 58% 58%

1 227 9 1 228 0 0% 0%

8 1816 64 7 1530 54 84% 84%

60 13620 480 51 10722 378 79% 79%

11 2497 55 11 2362 52 95% 95%

234 53 118 2 596 190 40 540 1 978 76% 76%

Planeado Disponível
Execução

(30.jun.2021)
Execução 

(31.dez.2021)

Desvio 

Executado / 

Disponível

(31.12.2021)

Taxa de Execução

(face ao 

disponível)

   18 719 225,00 €    11 791 910,00 €    4 679 191,00 €                                 10 862 698,00 €                 929 212,00 € 92%

7 501 603,00 € 7 550 910,00 € 3 765 255,00 € 7 354 207,00 €                 196 703,00 € 97%

2 824 744,00 € 2 522 031,00 € 553 834,00 € 2 200 523,00 €                 321 508,00 € 87%

6 698 658,00 € 760 008,00 € 79 787,00 € 663 298,00 €                   96 710,00 € 87%

1 694 220,00 € 958 961,00 € 280 315,00 € 644 670,00 €                 314 291,00 € 67%

                              -   €                               -   €                             -   €                                                            -   €                                 -   € 0%

0,00 € 0,00 €                                 -   € 0%

        18 719 225,00 €         11 791 910,00 €         4 679 191,00 €                                      10 862 698,00 €                 929 212,00 € 92%

Refª.:

Ind1

Ind2

Ind3

Ind4

Ind5

Ind6

Ind7

Ind8

Ind9

Ind10

Ind11

Ind12

Ind13

Ind14

Ind15

Ind16

Ind17

Técnico Superior -30

Especialistas de Informática -3

Pontuação 

Executada / 

Pontuação 

Planeada

UERHE / UERHP

Dirigentes - Direção Superior 0

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa -1

RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO

Pontuação efectivos Planeados para 2021 Pontuação efectivos Executados para 2021

Desvio

(em n.º)

Total 
*Inclui trabalhadores que prestam apoio aos  GMG

-44

RECURSOS FINANCEIROS

Assistente Técnico* -9

Assistente Operacional* 0

Coordenador Técnico 0

Técnicos de Informática -1

DESIGNAÇÃO
Taxa de Execução

(face ao planeado)

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento (OI)

Orçamento de Funcionamento (OF)

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro

Âmbito
Eficácia

Ponderação: 20%

Eficiência 

Ponderação : 40%

Qualidade 

Ponderação : 40%

Quantitativa

Qualitativa Bom

Despesas de Capital

Outros valores

Total (OF+OI+OV) 58%

Nº de instrumentos de monitorização e avaliação Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do 

processo de decisão política comunitário, incluindo a 

PAC_pós_2020

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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)

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica 

sobre os sectores, bem como propostas de políticas públicas
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Indicadores Fonte de Verificação Justificação do Valor Crítico

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões 

de políticas
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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

da UE
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação a 

efetuar no âmbito da presidência de PT da EU
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de Orientações Técnicas produzidas no âmbito do SIADAP 1 Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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

PO21 
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem (tx) de pareceres jurídicos elaborados dentro do 

prazo fixado
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de 

formação promovidas pelo GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da M15 - Reorganiza | 

Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados 

(procedimentos concluídos)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões/comissões consultivas com 

parceiros/associações/empresas do sector
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de reuniões de coordenação com os serviços do MA e MM Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

58%

98%

78%

10%

38%

0%

0%
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Ind18

Ind19

Ind20

Ind21

Ind22

Ind23

Ind24

Ind25

Ind26

Ind27

Ind28

Ind29

#1

#2

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do 

Sistema de Gestão Documental -

EDOCLINK

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de 

Sustentabilidade do GPP
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações 

dos imóveis dependentes do MA e MM

(incremento negativo)

Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP)

(incremento negativo)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind18: De acordo com o artigo 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, com o aditamento que sofreu através da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, as comunicações da UGP à DGTF do Programa de Gestão do Património Imobiliário do 

Estado devem ocorrer “até 30 de março de cada ano”.

Ind27, Ind28 e Ind29. A auscultação da satisfação quanto ao grau de satisfação dos serviços prestados pelo GPP, no âmbito das correspondentes áreas de atuação de cada unidade orgânica, será realizada pela DDO .

Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala 1 a 5) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Índice de satisfação médio global dos utilizadores externo (escala 

de 1 a 5)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de trabalhadores com consulta de MT realizada, no 

âmbito dos serviços de SST 
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Índice de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Nº de conteúdos regulares produzidos

(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar)
Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação 

da vida profissional, pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016
Sistema de Gestão Documental
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.001

N.º de propostas de política ou alteração 

no âmbito dos regimes de pagamentos 

diretos e do desenvolvimento rural

3 1 5 75% DSPP

Somatório do nº de 

propostas de política ou 

alteração (…)

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0% 2022-04-18 10:29:16 HCosta -> 3 <- ;

Ind.002

N.º de propostas de política Agricultura  e 

LULUCF no âmbito do Roteiro da 

Neutralidade Carbónica e afins

2 1 4 25% DSPP

Somatório do nº de 

propostas de política 

Agricultura  e LULUCF (…)

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-18 10:31:29 HCosta -> 0 <- Não houve 

solicitação do MAAC - PNEC em alterações.;

75,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.003

Número de Propostas sobre políticas 

comunitárias e nacionais no âmbito da 

fileira agroalimentar enviadas à DIR GPP
4 1 6 100% DSC

Somatório do nº de 

propostas (…)  enviadas à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 137,50% Superou 38%
2022-06-07 11:36:33 david.gouveia -> 7 <- iniciativas 

F2F, Programa Apícola Nacional;

137,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.004

Nº de notas/contributos de apoio à 

negociação em curso enviados ao 

MNE/Tutela

2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual do nº de 

notas/contributos com 

indicação de posição 

sectorial enviadas ao 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%

2022-04-18 14:06:02 margaridavaz -> 4 <- por questões  

adicionais associadas à operacionalização do protocolo 

irlandas e a calendário divergência regulamentar ;

Ind.5 Ind.005
Nº de reuniões interministeriais, 

pluriministeriais asseguradas 
2 1 4 40% DSAERI

Somatório anual do nº  de 

reuniões interministeriais, 

pluriministeriais asseguradas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%
2022-04-18 14:08:36 margaridavaz -> 4 <- Número de 

reuniões superou o expectável;

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.006

N.º de dias úteis, após solicitação, para a 

apresentação de versão inicial  de projetos 

legislativos no âmbito da PAC

15 4 10 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 100,00% Atingiu 0% 2022-06-03 12:19:42 eduardo.reis -> 11 <- ;

Ind.007

N.º de participações em medidas de 

simplificação, harmonização e atualização 

legislativa

4 1 6 10% DSJC

Somatório do nº de 

participações em medidas de 

simplificação, harmonização 

e atualização legislativa

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

Ind.008

Nº de reuniões de coordenação/ sessões 

de esclarecimento com os serviços do MA 

e MM

4 2 7 10% DSJC

Somatório n.º de reuniões de 

coordenação/sessões de 

sensibilização com os 

serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

Ind.009

N.º de dias úteis para promover a 

publicação de atos normativos no Diário 

da República

2 1 0 10% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0,2 122,50% Superou 23% Sempre que possível, são submetidos no próprio dia.

102,25%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.10 Ind.010

N.º de contributos/notas a efetuar no 

âmbito dos trabalhos dos trílogos do 

Regulamento dos Planos Estratégicos

25 5 40 70% DSPP

Somatório do nº de 

contributos/notas a efetuar 

no âmbito dos trabalhos dos 

trílogos do Regulamento dos 

Planos Estratégicos

Sistema 

Informático
65 166,67% Superou 67%

HCosta -> 65 <- Em resposta a solicitações no decurso 

das reuniões técnicas e dos trílogos da negociação do 

Regulamento dos planos estratégicos

Ind.11 Ind.011

N.º de reuniões a participar no âmbito dos 

trabalhos dos trílogos dos trabalhos da 

reforma da PAC

20 5 30 30% DSPP

Somatório do nº de reuniões 

a participar no âmbito dos 

trabalhos dos trílogos dos 

trabalhos da reforma da PAC

Sistema 

Informático
61 202,50% Superou 103%

HCosta -> 61 <- 48 Reuniões Técnicas Interinstitucionais

10 Trílogos

3 Supertrílogos

177,42%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.4 Ind.012
Nº de documentos de monitorização 

(FEADER, PT2020)
5 2 9 100% DSPP

Somatório do nº de 

documentos  de 

monitorização (FEADER, 

PT2020)

Sistema 

Informático
12 146,67% Superou 47%

2022-04-18 10:32:59 HCosta -> 12 <- Em solicitação 

AdC;

146,67%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.4 Ind.013

Nº de documentos de monitorização, 

incluindo Relatórios anuais dos Apoios 

para efeitos de comunicação à OMC e 

OCDE

3 1 5 100% DSPP

Somatório do nº de 

documentos de 

monitorização (…)

Sistema 

Informático
4 100,00% Atingiu 0% 2022-04-18 10:33:49 HCosta -> 4 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.014

N.º de documentos Agricultura e LULUCF 

(solos) no âmbito do Inventário Nacional 

de Emissões para o Ar (SNIERPA)

2 1 4 50% DSPP

Somatório do nº de  

documentos no âmbito do 

SNIERPA

Sistema 

Informático
6 157,14% Superou 57%

2022-04-18 10:35:22 HCosta -> 6 <- Em função das 

solicitações.;

Ind.015

N.º de documentos para Agricultura e 

LULUCF (solos) no âmbito dos programas 

nacionais para a mitigação ar e clima e 

adaptação climática

3 1 5 50% DSPP

Somatório do nº de 

documentos no âmbito do 

SPeM

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-18 10:35:39 HCosta -> 0 <- Não houve novos 

documentos submetidos pelo MAAC - PNEC em 

alterações.;

78,57%

OP3: Elaborar propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais

Taxa de Realização do MP01.OP3

MP02. Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de atos normativos no DRE

OP4: Coordenar o processo legislativo

Taxa de Realização do MP02.OPE4

MP03. Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

Execução do Plano de Atividades 2021 do GPP - objetivos e indicadores por macroprocesso - V2

MP01. Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural

OP1: Elaborar propostas de política no âmbito dos regimes de pagamentos diretos e desenvolvimento rural, e no âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Taxa de Realização do MP01.OPE1

OP2: Elaborar propostas sobre políticas setoriais no âmbito da fileira agroalimentar

Taxa de Realização do MP01.OPE2

   OP5: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

Taxa de Realização do MP03.OPE5

   OP6: Monitorizar o FEADER

Taxa de Realização do MP03.OPE6

OP7: Monitorizar os Apoios à Agricultura

Taxa de Realização do MP03.OPE7

OP8: Monitorizar o Quadro da Politica Climática (QEPiC) na vertente Agricultura e LUUCF (solos agrícolas)

Taxa de Realização do MP03.OPE8

1



QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.14 Ind.016 x

N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da 

M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação 

para a Agricultura (2020-2030)
1 0 2 100%

DSCI; 

DSRHDO

Somatório anual do n.º de 

iniciativas concretizadas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 125,00% Superou 25%

2022-03-28 15:19:50 paulo.afonso -> 1 <-  1 iniciativa 

com lançamento de inquéritos “Formação Profissional” 

e “SI/TI” a diferentes níveis nos organismos integrados ;

2022-04-18 11:17:48 ana.marques -> 1 <- 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. Aplicação de inquérito às 

entidades da área governativa do MA acerca da 

utilização das TIC.(AM: PA revisto);

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.017
N.º de contributos para revista CULTIVAR - 

fichas de leitura e artigos
3 1 5 100% DSPP

Somatório do nº de 

contributos para revista 

CULTIVAR - fichas de leitura 

e artigos

Sistema 

Informático
4 100,00% Atingiu 0% 2022-04-18 10:36:13 HCosta -> 4 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.018

Número de dias úteis para disponibilização 

dos trabalhos de edição, tradução e 

contactos com autores/oradores em 

preparação dos diversos números da 

publicação CULTIVAR e respetivas 

apresentações após a receção do último 

contributo

10 4 5 50% DSE
Somatório do nº de dias 

úteis após receção do último 

contributo

email 4,2 129,00% Superou 29%
2022-06-08 18:28:52 RPereira -> 4.2 <- resultado médio 

global;

Ind.3 Ind.019 X
N.º de notas técnicas de apoio aos 

Gabinetes dos Membros do Governo 
92 4 120 50%

DSPP; 

DSC; DSE

Somatório do nº de notas 

técnicas de  apoio aos GMG

Sistema 

Informático
104 110,71% Superou 11%

2022-04-18 10:37:22 HCosta -> 29 <- ;

2022-06-07 11:38:41 david.gouveia -> 57 <- ;

2022-06-08 18:29:23 RPereira -> 18 <- 12 do CI, 4 do 

Emprego e + 2 Coordenadas por nós;

119,86%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.1 Ind.020

N.º de propostas de orientações técnicas e 

esclarecimentos às organizações 

representativas do setor

3 1 5 100% DSPP
Somatório do n.º de 

propostas (…)

Sistema 

Informático
2 100,00% Atingiu 0% HCosta -> 2 <- 

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.22 Ind.021* x
Nº iniciativas/eventos públicos com 

participação institucional
28 2 38 45%

DSPP; DSC; 

DSE; DSAERI; 

DSCI

Somatório do nº de 

iniciativas/eventos 

Sistema de 

Gestão 

Documental

29 100,00% Atingiu 0%

HCosta -> 9 <- Em resposta a solicitações.

2022-06-07 11:39:39 david.gouveia -> 11 <- solicitações de 

intervenção pública relativas ao processo negociação PAC e 

programação PEPAC;

2022-06-08 18:33:13 RPereira -> 4 <-  Apresentação RICA às 

confederações e Apresentação RICA na Ordem dos OCC; 

Apresentação rede rural da Pear to Pear;   grupo de trabalho 

MODELO DE AVALIAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE 

PRÉDIOS RÚSTICOS  (Protocolo AT, GPP, DRAP, DGADR)

2022-04-18 14:11:28 margaridavaz -> 4 <- Contexto PPUE 

justifica superação - Participação e apresentação de posição 

nacional no 1º CEA da Presidência  em Janeiro de 2021; 

Participação no Seminário da FEFAC a 29 de janeiro em 

representação da Direção no âmbito das prioridades da 

Presidência Portuguesa, Participação Seminário em 

representação GPP - Sherpa do SMET (maio)+ Apresentação do 

Acordo PAC em Julho de 2021 ;

2022-05-02 07:31:37 ana.marques -> 1 <- CULTIVAR - sessão 

debate de apresentação da edição n. 21 - sistemas 

agroflorestais em life streaming. De salientar a ausência de 

realização de sessões publicas motivada pela pandemia COVID 

19. Sessão de debate da Cultivar realizada a 1 de março 2021. 

(AM: versão final revista);

Ind.022

**

Prazo para o desenvolvimento de nova 

ferramenta de divulgação das edições do 

GPP 

(M=30.10.2021; VC=15.10.2021)

302 14 287 30%
DSCI

(DAPC/DI)

Somatório nº de dias para 

desenvolvimento de nova 

ferramenta

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-29 12:27:56 ana.marques -> 0 <- Este indicador 

não foi atingido. Para a realização deste projeto foi 

recolhida informação para a formulação de uma 

proposta de solução utilizando a nossa plataforma de 

Gestão de conteúdos (JUMLA) (AM: Versão final 

revista);

Ind.023
Variação percentual nos acessos aos 

websites geridos pelo GPP 
3% 1% 5% 25%

DSCI

(DAPC)

Variação=[(Nº total acessos 

aos websites em 2021 - Nº 

acessos a 1 jan 2021) / Nº 

acessos a 1 jan 2021)] *100

Sistema de 

Gestão 

Documental

23% 350,00% Superou 250%

2022-05-02 07:33:39 ana.marques ->  (23/100) 23 <- 

Para o calculo da variação ser correto, tem de se assumir 

a mesma base de parâmetros para o mesmo período;

Total em 2020: 43896 visualizações; Total em 2021: 

54009 visualizações

Fonte verificação: Google Analytics;

* Indicador revisto quanto à meta da DSPP e VC;**indicador revisto quanto à meta, conforme pedido de revisão

132,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.24 Ind.024
Nº de conteúdos regulares produzidos

(+FLASH)
12 1 14 25%

DSCI

(DAPC)

Somatório do n.º de

conteúdos regulares

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

website GPP

13 100,00% Atingiu 0%

2022-05-02 07:35:58 ana.marques -> 13 <- Editadas e 

divulgadas 13 edições da Newsletter FLASH (publicadas 

no website GPP). (AM: versão final revista);

Ind.24 Ind.025
Nº de publicações do GPP editadas e 

divulgadas (Revista CULTIVAR)
3 1 5 30%

DSCI

(DAPC)

Somatório do nº publicações 

editadas e divulgadas

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

website GPP

3 100,00% Atingiu 0%

2022-05-02 07:37:39 ana.marques -> 3 <- Foram 

editadas e publicadas 3 edições, como previsto. Uma 

das edições foi publicada em Português e em Inglês. 

(AM: RA revisto);

Ind.026

Índice de atualização de conteúdos nos 

websites externos geridos pelo GPP (GPP e 

CNCDA)

85% 10% 100% 25%
DSCI

(DAPC)

tx = (nº de conteúdos 

atualizados nos websites 

externos geridos pelo GPP/ 

total de conteúdos 

identificados pelas UO's)) x 

100

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

website GPP

100% 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:38:39 ana.marques ->  (754/754) 100 <- 

Corresponde a um total de 754 pedidos de 

publicação/atualização tratados na totalidade, 

correspondentes ao website GPP e website CNCDA. 

(AM: versão RA revista);

Ind.027
Índice de divulgação de conteúdos no 

Portal da Agricultura
75% 10% 100% 20%

DSCI

(DAPC)

tx = (nº de conteúdos 

divulgados no Portal da 

Agricultura no prazo 

solicitado / total de 

conteúdos submetidos)) x 

100

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

Portal 

Agricultura

100% 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:39:33 ana.marques ->  (45/45) 100 <- 45 

conteúdos temáticos (páginas) divulgados no Portal da 

Agricultura. (AM: versão RA revista);

111,25%

Taxa de Realização do MP03.OPE9

MP04.Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospetiva sobre a evolução das politicas com incidência no complexo agroflorestal 

OP10: Elaborar análises, artigos e fichas de leitura

Taxa de Realização do MP04.OPE10

OP11: Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo (partilhado)

Taxa de Realização do MP04.OPE11

OP12: Produzir conteúdos para divulgação junto das partes interessadas

Taxa de Realização do MP04.OPE12

OP9: Contribuir para a coordenação das medidas de política agícola no âmbito da Agenda da Inovação para a Agricultura 2020-2030 (partilhado)

MP05. Comunicar as principais políticas setoriais

OP13: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros (partilhado)

Taxa de Realização do MP05.OPE13

OP14: Assegurar a divulgação externa de informação no âmbito das competências do GPP

Taxa de Realização do MP05.OPE14
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.028

Nº de dias para conceber e disponibilizar 

uma publicação, em suporte digital,  com 

os resultados provisórios RICA referentes 

ao exercício contabilístico de 2019 após  1 

janeiro

30 10 19 6% DSE/DE
Somatório do nº de dias 

decorridos após 1 de janeiro 

Sistema de 

Gestão 

Documental

-10 190,91% Superou 91%
2022-06-08 18:33:38 RPereira -> -10 <- Produzido ainda 

antes do inicio do ano;

Ind.029

Nº de dias de antecipação da data limite 

(31 dezembro) de entrega de 

contabilidades aceites do exercício 

contabilístico de 2020 - RICA

0 0 31 20% DSE/DE

Somatório do nº de dias de 

antecipação da entrega dos 

dados face a 31 dezembro

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2022-06-08 18:34:27 RPereira -> 0 <- Devido à COVID e à 

reestruturação do modelo de recolha dos dados obteve-

se uma prorrogação do prazo da DGAGRI de 3 meses. 

Dados entregues em final de março de 2022

Ind.030

Prazo de apresentação da Proposta de 

Reestruturação do modelo de divulgação 

RICA, incluindo a página de internet 

(M=01.10.2021;VC=01.09.2021)

274 15 244 6% DSE/DE
Somatório do nº de dias 

decorridos após 1 de janeiro

Sistema de 

Gestão 

Documental

118 230,00% Superou 130%
2022-06-08 18:34:42 RPereira -> 118 <- Proposta 

apresentada a 29/04;

Ind.031

Prazo de apresentação da Proposta de 

Reestruturação do modelo de divulgação 

de informação de mercado do SIMA.  

(M=01.10.2021; VC=01.09.2021)

274 15 244 6% DSE/DE
Somatório do nº de dias 

decorridos após 1 de janeiro

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2022-06-08 18:35:22 RPereira -> 0 <- Por emergência do 

risco da multinet ser desativada optou-se por 

reestruturar a base de recolha dos dados SIMA o que 

não permitiu alterar completamente o modelo de 

divulgação

Ind.24 Ind.032

Nº de relatórios divulgados semanalmente 

- cotações, preços médios e análises 

(newsletters) - de produtos agrícolas, no 

sítio do GPP e para a CE (11 meses) - SIMA 

48 1 50 20% DSE/DE

Somatóriorelatórios 

divulgados semanalmente 

(…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

52 150,00% Superou 50%
2022-06-08 18:36:26 RPereira -> 52 <- 100% do possível 

até agora. Todas as Semanas

Ind.033

Nº de dias de antecipação, face a 31 

dezembro, de entrega de todos os 

ficheiros de dados validados, tratados e 

apurados de informação relativa a 2020 -

Valores de Produção Padrão-VPP

0 0 15 15% DSE/DMAI

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

17 128,33% Superou 28%
2022-06-08 18:37:09 RPereira -> 17 <- Entrega a 13-12-

2021;

Ind.034

Prazo de apresentação da Proposta de 

Estrutura de dados e Instrumentos para a 

sua recolha e tratamento, a funcionar 

junto dos técnicos da DRAP no ãmbito dos 

VPP (M=01.10.2021;VC=01.09.2021)

274 15 244 8% DSE/DMAI
Somatório do nº de dias 

decorridos após 1 de janeiro

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2022-06-08 18:37:38 RPereira -> 0 <- Por reestruturação 

interna desta área de trabalho, mudando de divisão, 

com chefia nova, não foi possível levar a cabo esta 

tarefa que transitou para 2022

Ind.035

Nº de dias para atualizar e disponibilizar a 

publicação Principais Indicadores, em 

suporte digital, (M=15.09.2021; 

VC=15.08.2021 )

257 30 226 9% DSE/DMAI
Somatório do nº de dias 

decorridos após 1 de janeiro

Sistema de 

Gestão 

Documental

250 100,00% Atingiu 0% 2022-06-08 18:38:01 RPereira -> 250 <- ;

Ind.23 Ind.036

Número de atualizações de fichas de 

comércio internacional territoriais e 

setoriais a integrar o Global Agrimar 

150 15 180 10% DSE

Somatório do nº de fichas de 

País/grupo de países e de 

Produtos atualizadas e 

disponibilizadas no Global 

Agrimar durante o ano

Consulta 

informação do 

site

184 128,33% Superou 28%
2022-06-08 18:39:00 RPereira -> 184 <- Atualizaram-se 

todas as fichas;

96,34%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.037

Número de dias de antecipação, face a 30 

de abril, para disponibilização de 

informação estatística e outra relativa a 

estes setores no sítio internet do GPP - 

Sistema de Informação de Azeitona de 

Mesa e de Azeite - SIAZ - Campanha 2020-

2021

0 10 15 50% DSE/DE

Somatório de dias de 

antecipação da 

disponibilização de 

informação face a 30 de abril

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100% 2022-06-08 18:39:58 RPereira -> 0 <- Não realizado;

Ind.038

Nº de contributos estruturados a enviar no 

âmbito da participação no grupo de 

trabalho dos custos simplificados nos 

instrumentos de política

3 1 5 50% DSE/DMAI
Somatório do n.º de 

contributos estruturados (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0% 2022-06-08 18:40:28 RPereira -> 3 <- ;

50,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.039

Nº de reuniões gerais realizadas para 

coordenação das DRAP e das RA na 

recolha e validação da informação de RICA, 

SIMA e VPP 

3 0 4 100% DSE
Somatório anual do nº de 

reuniões gerais (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0% 2022-06-08 18:40:45 RPereira -> 3 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.040

Percentagem de reuniões asseguradas 

para representar o MA no Conselho 

Superior de Estatística e divulgar os temas 

abordados com interesse para as 

entidades sob a sua tutela

80% 10% 100% 30% DSE

tx = (Nº de reuniões as 

asseguradas / Nº reuniões 

convocadas) x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
2022-06-08 18:41:34 RPereira ->  (8/8) 100 <- Participou-

se em todas;

Ind.041

Percentagem de reuniões asseguradas, 

com divulgação de relatório, para 

representar o GPP no Observatório 

Nacional da Produção Biológica e de 

contributos face às solicitações

80% 10% 100% 20% DSE/DE

tx = (Nº de 

reuniões/contributos 

asseguradas(os) / Nº 

reuniões/contributos 

convocadas/solicitados) 

x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
2022-06-08 18:42:25 RPereira ->  (1/1) 100 <- 

PArticipação em todas as reuniões;

Ind.042

Nº de dias para elaboração de relatório 

dos principais resultados do 

recenseamento e atualização dos outputs 

do GPP de infromação estrutural 

disponível no site 

45 10 30 50% DSE/DMAI

Nº de dias seguidos a partir 

da publicação dos dados 

finais pelo INE)

Sistema de 

Gestão 

Documental

15 150,00% Superou 50%
2022-06-08 18:42:41 RPereira -> 15 <- Publicação de 

destaque e de quadro com dados no Site do GPP;

137,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.043

Número de respostas a solicitações de 

informação e dados referentes à área de 

governação da agricultura

50 5 60 50% DSE
Somatório anual do nº de 

respostas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

87 192,50% Superou 93%
2022-06-08 18:44:52 RPereira -> 87 <- Foram realizadas 

mais mas perderam-se o registo

Ind.044

Número de outputs de informação 

estruturada fornecidos em resposta a 

solicitações internas do GPP para apoio à 

decisão/fundamentação de medidas de 

política 

4 1 6 50% DSE
Somatório anual do nº de 

outputs (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 125,00% Superou 25%
2022-06-08 18:47:55 RPereira -> 6 <- 00_Dados 

Estruturais das Explorações Agrícolas_1989_2019.xlsm; 

158,75%

MP06. Produzir e divulgar informação estatística sobre o sector agrícola e de desenvolvimento rural e assegurar a articulação setorial com o Sistema Estatístico Nacional

OP15: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha descentralizada - Rede de Informação de Contabilidade Agrícola (RICA, SIMA, VPP)

Taxa de Realização do MP06.OPE15

OP16: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - (SIAZ e Contas de Atividade)

Taxa de Realização do MP06.OPE16

OP17: Coordenar as DRAP e as RA na participação da produção da informação nos sistemas de informação de recolha descentralizada

Taxa de Realização do MP06.OPE17

OP18: Colaborar com o SEN e outras entidades públicas em representação do Ministério

Taxa de Realização do MP06.OPE18

MP07. Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas

OP19: Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MA em matérias no âmbito da estatística

Taxa de Realização do MP07.OPE19
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.045

Percentagem de relatórios/contributos 

GPP elaborados com monitorização e 

propostas de atuação de contingência  

face ao fenómeno da seca em relação aos 

solicitados 

90% 5% 100% 100% DSE

tx = (Nº de relatórios e 

contributos elaborados / Nº 

de relatórios e contributos 

solicitados) x100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%
2022-06-08 18:48:35 RPereira ->  (6/6) 100 <- Realizados 

todos os relatórios de monitorização;

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.046

Nº de notas de conjuntura de mercados 

agrícolas e assuntos setoriais enviadas à 

DIR GPP

5 2 8 50% DSC
Somatório do nº de notas 

(…) enviadas à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:40:00 david.gouveia -> 7 <- ;

Ind.047

Nº de boletins e relatórios de situação de 

aprovisionamento de mercado 

agroalimentar em consequência pandemia 

COVID-19

10 2 14 50% DSC

Somatório do nº de boletins 

e relatórios (…) enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

13 118,75% Superou 19%

2022-06-07 11:41:24 david.gouveia -> 13 <- avaliação das 

condições de mercado em consequência da pandemia 

COVID 19;

109,38%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.048

Número de relatórios de análise e 

avaliação de aplicação de políticas 

enviados à DIR GPP

4 1 6 60% DSC

Somatório do nº de 

relatórios (…) enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:42:00 david.gouveia -> 5 <- ;

Ind.4 Ind.049

Nº de propostas de modelo de análise 

sistemática de implementação nacional de 

políticas nacionais, respetivas fontes e 

metas

2 1 4 40% DSC

Somatório do nº de 

documentos de proposta 

metodológica (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:42:42 david.gouveia -> 2 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.050
Nº notas/relatórios para envio ao 

MNE/Comissão 
2 1 4 60% DSAERI

Somatório anual de 

notas/relatórios para envio 

ao MNE/Comissão 

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 175,00% Superou 75%

2022-04-18 14:17:51 margaridavaz -> 8 <- Contexto 

PPUE - Notas Tutela CIAE política e notas CIAE Políticas 

mensais com temáticas transversais da PPUE  

excederam o previsto;

Ind.051

Nº de ações de coordenação, incluindo 

pedido/envio pareceres, participação em 

reuniões - Gestão do ISAMM e dos 

Produtos Fora do Anexo I e elaboração de 

relatórios

15 2 20 40% DSAERI
Somatório anual de ações de 

coordenação (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

27 160,00% Superou 60%

022-04-18 14:17:30 margaridavaz -> 27 <- Número mais 

elevado de coordenação, também por via novas 

competências de acesso a esta plataforma;

169,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.052

Número de relatórios de análise e 

avaliação de aplicação de regimes 

comunitários de mercado  enviados à DIR 

GPP

3 1 5 60% DSC

Somatório do nº de 

relatórios (…) enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:42:30 david.gouveia -> 4 <- ;

Ind.4 Ind.053

Nº de propostas de modelo de análise 

sistemática de implementação nacional de 

regimes comunitários, respetivas fontes e 

metas

2 1 4 40% DSC

Somatório do nº de 

documentos de proposta 

metodológica (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:43:34 david.gouveia -> 2 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.054

Número de relatórios e notas de análise e 

avaliação de aplicação dos regimes  

enviados à DIR GPP

10 2 14 60% DSC

Somatório anual de 

relatórios e notas (…) 

enviados à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:43:16 david.gouveia -> 12 <- ;

Ind.3 Ind.055

Nº de estudos desenvolvidos sobre 

modelos de gestão do reconhecimento e 

funcionamento de OI a nível europeu
2 1 4 40% DSC

Somatório do nº de estudos 

(…) enviados à DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:43:57 david.gouveia -> 2 <- ;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.056

Número de análises propospectivas sobre 

políticas comunitárias e nacionais no 

âmbito da regulação da cadeia de valor 

agroalimentar enviadas à DIR GPP

3 1 5 100% DSC

Somatório do nº de análises 

propospectivas (…) enviadas 

à DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 125,00% Superou 25%
2022-06-07 11:44:44 david.gouveia -> 5 <- Trabalhos 

PARCA diretiva UTP e Cadeia de valor leite e lácteos;

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.057

Nº de memorandos de acompanhamento 

do seguimento de temas discutidos  

enviados à DIR GPP
2 1 4 60% DSC

Somatório do nº de 

memorandos (…) enviados à 

DIR GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 150,00% Superou 50%

2022-06-07 11:46:00 david.gouveia -> 6 <- Relatório 

Subcomissão Leite e Lácteos

Relatórios GAA MA/METD;

Ind.23 Ind.058
Nº de conteúdos atualizados sobre cadeia 

alimentar na página internet do GPP
5 2 10 40% DSC

Somatório do nº de 

documentos para divulgação 

na página internet GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:46:30 david.gouveia -> 6 <- ;

130,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.059
Nº de medidas previstas no PACDA da 

responsabilidade do GPP implementadas
2 1 4 60% DSC

Somatório do n.º de medidas 

(…) implementadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:46:52 david.gouveia -> 2 <- ;

Ind.4 Ind.060
Nº de Relatórios de Progresso de 

implementação da ENCDA e PACDA
2 1 4 40% DSC

Somatório nº de relatórios 

de progresso (…) enviados à 

DIR

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:47:10 david.gouveia -> 3 <- ;

100,00%

OP20:  Monitorizar o fenómeno da seca

Taxa de Realização do MP07.OPE20

MP08. Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional

OP21: Divulgar informação conjuntural e estrutural sobre mercados e setores da produção agrícola

Taxa de Realização do MP08.OPE21

OP22: Avaliar políticas nacionais de competitividade, valorização no mercado e gestão de risco

MP10. Acompanhar as medidas de política da organização da produção e regulação da cadeia alimentar

OP25: Gerir o regime nacional de reconhecimento de Organizações de Produtores e de Organizações Interprofissionais do setor agroalimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE25

OP26: Acompanhar iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor agroalimentar

Taxa de Realização do MP10.OPE26

OP27: Apoiar a realização de reuniões da PARCA e assegurar participação em Grupos de Trabalho na área da cadeia alimentar

Taxa de Realização do MP08.OPE22

MP09. Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola

OP23: Assegurar as competências de gestão relativas ao Relatório Anual de PT na UE e à gestão referente a competências executivas da UO (projeto ISAMM e produtos Fora do Anexo I) 

Taxa de Realização do MP09.OP23

OP24: Avaliar a implementação nacional de regimes comunitários de mercado

Taxa de Realização do MP09.OPE24

Taxa de Realização do MP10.OPE27

OP28: Apoiar a atuação estratégica e a implementação nacional de ações de combate ao desperdício alimentar no âmbito da ENCDA e PACDA

Taxa de Realização do MP10.OPE28
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.22 Ind.061 N.º de reuniões no âmbito da CCNFEADER 2 1 4 100% DSPP
Somatório anual de reuniões 

no âmbito da CCNFEADER

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0% HCosta -> 3 <- 

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.062* X
N.º de reuniões relativas ao processo de 

regulamentação comunitária 
70 5 94 50% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º de 

reuniões (…)

Sistema 

Informático
62 95,38% Não atingiu -5%

HCosta -> 16 <- Em resposta a solicitações COM.

2022-06-07 11:50:53 david.gouveia -> 46 <- 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;

Ind.063 X
N.º de reuniões de outras instâncias 

internacionais
11 2 16 25% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º de 

reuniões (…)

Sistema 

Informático
18 133,33% Superou 33%

2022-04-18 10:41:52 HCosta -> 10 <- Em resultado de 

solicitações UE.;

2022-06-07 11:51:21 david.gouveia -> 8 <- Plataforma 

europeia de combate ao desperdício alimentar

OCDE FCAN;

Ind.12 Ind.064 X
Nº de reuniões relativas às Comissões 

Consultivas Setoriais
8 2 13 25% DSPP; DSC 

Somatório anual do n.º de 

reuniões (…)

Sistema 

Informático
13 127,78% Superou 28%

2022-04-18 10:42:55 HCosta -> 4 <- ;

2022-06-07 11:51:58 david.gouveia -> 9 <- Reunião da 

subcomissão leite e lácteos;

* Indicador revisto quanto à meta da DSPP e VC conforme pedido de revisão

112,97%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.065

N.º de dias úteis, após solicitação, para 

elaborar pareceres sobre projetos 

legislativos com eventual impacto nas 

áreas da agricultura e mar  

5 1 3 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 125,00% Superou 25%  Média de tempo nas 16 medidas analisadas.

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3  Ind.066

Nº de tópicos de Intervenção e outros 

contributos/notas, como resultado da 

análise e da coordenação, no CM 

Agricultura e Pescas e Nota de Briefing 

para divulgação às Embaixadas

16 3 20 50% DSAERI

Somatório anual de tópicos 

de Intervenção e outros 

Contributos/Notas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

31 193,75% Superou 94%

2022-04-18 14:22:41 margaridavaz -> 31 <- Contexto 

Presidência UE e relevância ao longo do ano de temas 

discussão PAC, Sistemas Alimentares ;

 Ind.067

Nº de dias úteis de antecipação na 

preparação das Pastas, física e eletrónica à 

Tutela, REPER e Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, contendo os elementos 

disponíveis 

1 0 2 20% DSAERI

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 125,00% Superou 25%
2022-04-18 14:23:40 margaridavaz -> 2 <- Patamar de 

antecipação na preparação da pasta CMA;

Ind.10  Ind.068

Nº contributos/topicos de intervenção 

para apoio reuniões MA à margem do 

CMA

8 3 12 30% DSAERI

Somatório anual de 

contributos/tópicos de 

Intervenção (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

13 131,25% Superou 31%

2022-04-18 14:23:55 margaridavaz -> 13 <- PPUE, 

número elevado de contributos preparados para 

reuniões bilaterais;

161,25%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.069  X

Nº de notas/contributos para efeitos de 

apoio ao CEA e CMA, incluindo conteúdos 

de suporte à posição MA para efeitos de 

outros Conselho de Ministros 

17 2 24 100% DSPP; DSC

Somatório do nº de notas 

para efeitos de apoio ao CEA 

e CMA (…)

Sistema 

Informático
23 122,22% Superou 22%

2022-04-18 10:47:42 HCosta -> 5 <- ;

2022-06-07 11:54:17 david.gouveia -> 18 <- notas apoio 

situação mercado para CEA e CMA;

122,22%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.070

Nº de Pareceres/Notas/Posições, 

resultantes da coordenação, para os temas 

relevantes, rececionados pela 

REPER/Direção/MNE

10 4 15 70% DSAERI

Somatório anual de 

Pareceres/Notas/

Posições (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 100,00% Atingiu 0% 2022-04-18 14:25:14 margaridavaz -> 12 <- ;

Ind.11 Ind.071
 Nº notas apoio (reuniões trilogos) 

preparação posição CEA/REPER MNE
10 3 14 30% DSAERI

Somatório anual de Notas de 

apoio (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

16 137,50% Superou 38%
2022-04-18 14:31:53 margaridavaz -> 16 <- Contexto 

PPUE - nº de notas elevado;

111,25%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.072

Nº de Pareceres/Posições, resultantes da 

coordenação e definição de interesse 

setorial 

6 3 10 60% DSAERI
Somatório anual de 

Pareceres/Posições (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

20 187,50% Superou 88%
2022-04-18 14:56:27 margaridavaz -> 20 <- Reforço 

notas e tópicos mercado Interno;

Ind.5 Ind.073

Nº de reuniões interministeriais 

asseguradas para a transmissão das 

politicas e Estratégias setoriais e outras 

decisões relevantes

6 1 8 40% DSAERI
Somatório anual de reuniões 

interministeriais (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

21 287,50% Superou 188%

2022-04-18 14:57:07 margaridavaz -> 21 <- Maior 

interface com outros Ministérios, nomeadamente 

ambiente, reuniões COM + REPER;

227,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.6 Ind.074
N.º de notas/pareceres no âmbito da 

internacionalização
5 1 7 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º de 

notas/pareceres no âmbito 

da internacionalização

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 100,00% Atingiu 0% 2022-04-18 14:52:16 margaridavaz -> 6 <- ;

Ind.5 Ind.075
N.º de participações em reuniões e 

eventos no âmbito da PAC_pós_2020
5 1 7 50%  DSAERI

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 175,00% Superou 75%

2022-04-18 14:51:04 margaridavaz -> 11 <- Número 

elevado de participação em reuniões de coordenação 

PPUE;

137,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.076
N.º de participações em eventos no 

âmbito da PAC_pós_2020
8 2 13 20% DSPP

Somatório do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema 

Informático
11 116,67% Superou 17% HCosta -> 11 <- Em resposta a solicitações

MP12. Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural

OP30: Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e OCDE (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE30

OP31: Analisar e apresentar contributos relativamente a projetos legislativos com impacto nas áreas da agricultura e mar 

Taxa de Realização do MP12.OPE31

OP32: Preparar a Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas para apoio à tomada de posição pela Tutela

MP11. Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER

OP29: Apoiar tecnicamente o CCN FEADER relativo a áreas das disposições comuns dos FEEI

Taxa de Realização do MP11.OPE29

Taxa de Realização do MP12.OP35

OP36:  Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas 

Taxa de Realização do MP12.OPE36

OP37: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico e alinhamento com Agenda de Inovação 2030

Taxa de Realização do MP12.OP32

OP33: Elaborar notas técnicas de apoio à participação nacional no conselho de ministro da agricultura e no comité especial agricultura (partilhado)

Taxa de Realização do MP12.OPE33

OP34: Coordenar e assegurar a posição nacional nos temas em discussão nas instâncias preparatórias do Conselho (Comité Especial de Agricultura e COREPER), e aos eurodeputados portugueses nas várias Comissões do Parlamento Europeu as posições do MA e 

MM

Taxa de Realização do MP12.OP34

OP35: Definir a posição do MA e MM no âmbito das Políticas Europeias que se relacionam com a Política Agrícola Comum (Ambiente, Economia, Saúde, etc.), Mercado Interno e nomeadamente em outras formações de Conselho de Ministros (Conselho Europeu, 

Assuntos Gerais, Competitividade, Ambiente, etc.)
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Ind.1 Ind.077

Nº de cenários integrados para efeitos de 

elaboração do plano estratégico da PAC PT 

incluindo análise aos produtos da 

avaliação decorrentes da avaliação ex-ante 

e avaliação ambiental estratégica bem 

como de contributos de consulta alargada 

do  Plano Estratégico da PAC pós-2020

3 1 5 30% DSPP

Somatório do n.º de 

produtos da avaliação 

decorrentes da avaliação ex-

ante e avaliação ambiental 

estratégica do  Plano 

Estratégico da PAC pós-2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 137,50% Superou 38%
2022-04-18 10:49:10 HCosta -> 6 <- Em função das 

solicitações;

Ind.078

Nº de dias para elaboração de proposta de 

intervenções do PEPAC, componente 

Continente, no âmbito das Intervenções 

dos Pagamentos Diretos e 

Desenvolvimento Rural  M=31.07.2020; 

VC=30.06.2020

211 15 180 30% DSPP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%

2021-08-03 17:07:09 HCosta -> 0 <- Em 

desenvolvimento tendo em conta a finalização da 

Regulamentação da PAC 2023-2027 a qual ainda 

aguarda confirmação do Parlamento Europeu e 

respetiva publicação em JOCE.;

Ind.2 Ind.079

Nº de dias para apresentação de 

contributo para a elaboração do sistema 

de monitorização interno quanto à ligação 

entre intervenções PEPAC e linhas de Ação 

Agenda Inovação 2030, inc. coordenação 

do reporte das linhas de ação do GPP 

M=30.06.2021; VC=31.03.2020

180 90 89 20% DSPP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

180 100,00% Atingiu 0% HCosta -> 180 <- 

84,58%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.5 Ind.080
N.º de participações em reuniões e 

eventos no âmbito da PAC_pós_2020
6 2 9 25% DSC

Somatório do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

PAC_pós_2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:54:48 david.gouveia -> 8 <- ;

Ind1 Ind.081
Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o 

impacte de possíveis decisões de políticas
2 1 4 25% DSE

Somatório anual do nº de 

cenários com o impacte de 

possíveis decisões de 

políticas

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%

2022-06-08 18:49:14 RPereira -> 4 <-  Impactos 

transição 2021. Impactos transição 2022 e impactos 

preliminares PEPAC (2026);

Ind2 Ind.082 x

Nº de dias para 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)

M=30.06.2021;VC=31.03.2021

180 90 89 25% DSC; DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

180 100,00% Atingiu 0%

2022-06-07 11:55:39 david.gouveia -> 0 <- Indicador 

conjunto que deve refletir a concretização de entrega da 

proposta PEPAC nacional em dezembro 2021;

2022-06-08 18:49:37 RPereira -> 0 <- Remetemos a 

informação solicitada ao Nuno Manana, em devido 

tempo.;

Ind.083

Nº de dias para atualização da base 

estatística para a avaliação de impactes - 

PAC pós2020

(M=15.10.2021;VC=30.09.2021)

287 14 272 25% DSE

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

211 226,67% Superou 127%
RPereira -> 211 <- Base estatística de 2020 pronta em 

31/07

137,92%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.24 Ind.084 Nº de conteúdos regulares produzidos 10 1 12 100% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos regulares 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 125,00% Superou 25%
2022-04-18 15:01:56 margaridavaz -> 12 <- Criação e 

atualização do Mini Site UE- RU  e site GPP ;

125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.11 Ind.085

N.º de participações em reuniões de 

coordenação incluindo interministeriais no 

âmbito da Presidência

9 2 12 15% DSAERI

Somatório de participações 

em  reuniões ... preparação 

da Presidência 

Sistema de 

Gestão 

Documental

18 175,00% Superou 75%
margaridavaz -> 18 <- Número elevado participação no 

contexto PPUE

Ind.10 Ind.086

N.º de contributos incluindo documentos de 

orientação,   resultantes da coordenação 

enviados  ao MNE ou à Tutela 

10 1 12 17% DSAERI

Somatório do n.º de 

contributos incluindo 

documentos ...  ao MNE ou à 

Tutela   

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 125,00% Superou 25%
 margaridavaz -> 12 <- Número elevado contributos 

contexto PPUE;

Ind.11 Ind.087
Nº de ações de coordenação para assegurar a 

participação do MA na presidencia da EU
17 2 20 17% DSAERI

Somatório do n.º de 

reuniões de coordenação ... 

na Presidencia da EU

Sistema de 

Gestão 

Documental

21 133,33% Superou 33%
 margaridavaz -> 21 <- Número elevado ações no 

contexto PPUE;

Ind.11 Ind.088 Preparação Informal CMA/Reuniões 4 1 6 17% DSAERI
Somatório do n.º de 

reuniões (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 350,00% Superou 250%

2022-04-18 15:03:29 margaridavaz -> 24 <- PPUE - 

Contributos, Tópicos /Quadros e Reuniões em 

continuação do trabalho de preparação com MNE, 

Estrutura de Missão e Tutela  ;

Ind.10 Ind.089

Nº de contributos/notas a

efetuar no âmbito da presidência de PT da 

UE enviadas à Direção do GPP

10 2 13 17% DSC

Somatório do nº de 

contributos/notas a

efetuar no âmbito da 

da presidência de PT da UE 

enviadas à Direção do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 216,67% Superou 117%
2022-06-07 12:00:14 david.gouveia -> 24 <- Participação 

direta da DSC nas negociações dos trílogos e CMA;

Ind.11 Ind.090

Nº de reuniões de coordenação e

documentos de orientação a efetuar no 

âmbito da presidência de PT da EU

30 5 40 17% DSC

Somatório do nº de reuniões 

de coordenação e 

documentos de orientação a 

efetuar no âmbito da 

presidência de PT da EU

Sistema de 

Gestão 

Documental

62 180,00% Superou 80%

2022-06-07 12:00:19 david.gouveia -> 62 <- Atuação 

direta na negociação em trílogo assegurando todas as 

reuniões IITM com PE e CE, trílogos de negociação 

política e CMA/CEA;

129,67%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.091

Nº de ações/alterações introduzidas ao 

modelo de gestão do GlobalAgrimar, 

tornando-o mais friendlly, mais relacional 

e próximo dos seus parceiros

6 2 9 20% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

ações/alterações 

introduzidas (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 50,00% Não atingiu -50%

2022-04-18 14:32:32 margaridavaz -> 2 <- Não foi 

possível atingir dadas as limitações associadas às 

dificuldades de um trabalho em equipa;

Ind.23 Ind.092

Nº de 

notas/pareceres/memorandos/propostas 

de intervenção/outputs do GlobalAgrimar

6 2 9 40% DSAERI

Somatório anual de 

notas/pareceres/memorand

os/propostas de 

intervenção/outputs do 

GlobalAgrimar

Sistema de 

Gestão 

Documental

20 216,67% Superou 117%

2022-03-30 16:40:10 margaridavaz -> 20 <- Intensidade 

forte do trabalho nas várias frentes nomeadamente 

tutela;

Ind.3 Ind.093

Nº de ações/contributos de coordenação 

no âmbito do MA e parceiros sectoriais no 

CEIE e GT associados

5 1 7 40% DSAERI
Somatório anual do n.º de 

acções/contributos (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 187,50% Superou 88%

2022-03-30 16:43:26 margaridavaz -> 12 <- Meta foi 

ultrapassada dada a importância da internacionalização 

em diversos fora de política pública;

171,67%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.094 Nº de conteúdos temáticos 6 2 9 100% DSAERI

Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema de 

Gestão 

Documental

8 100,00% Atingiu 0% 2022-03-30 16:45:44 margaridavaz -> 8 <- ;

100,00%

Taxa de Realização do MP12.OPE37

OP38: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020 (partilhado)

OP41: Coordenar no âmbito das políticas e estratégias de internacionalização a intervenção dos parceiros setoriais e institucionais e criar outputs GlobalAgrimar e outras plataformas de divulgação

Taxa de Realização do MP13.OP41

OP42: Assegurar a produção de conteúdos "temáticos" 

Taxa de Realização do MP13.OPE42

Taxa de Realização do MP12.OPE38

OP39: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus 

Taxa de Realização do MP12.OPE39

OP40: Coordenar e assegurar a participação do MA no âmbito da preparação da Presidência Portuguesa da EU

Taxa de Realização do MP12.OPE40

MP13. Apoiar a internacionalização do setor agroalimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.24 Ind.095 Nº de iniciativas conjuntas 12 2 15 100% DSAERI
Somatório anual do n.º de 

iniciativas conjuntas

Sistema de 

Gestão 

Documental

28 233,33% Superou 133%

2022-03-30 17:25:17 margaridavaz -> 28 <- Importância 

da internacionalização e da participação em iniciativas 

sectoriais;

233,33%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.096 Nº de pareceres enviados ao MNE/Tutela 10 2 13 100% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres enviados ao 

MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

25 225,00% Superou 125%

2022-04-18 14:33:17 margaridavaz -> 25 <- Número 

elevado de contributos no domínio da política 

comercial;

225,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.097
Nº de contributo/análises efetuados para 

a Tutela e MNE
12 2 15 60% DSAERI

Somatório anual do nº de 

contributos/análises 

efetuados MNE/Tutela

Sistema de 

Gestão 

Documental

29 241,67% Superou 142%

2022-03-30 17:50:26 margaridavaz -> 29 <- Número 

elevado de contributos bilaterais de Portugal com países 

terceiros, com ações várias nas vertentes estratégicas de 

cooperação;

Ind.12 Ind.098

 Nº de reuniões 

preparatórias/interministeriais de 

Consultas Políticas/Comissões 

Mistas/Cimeiras asseguradas para a 

transmissão de posição MA/ intenção de 

cooperação relevante 

10 2 14 40% DSAERI
Somatório anual do nº de 

reuniões (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

14 125,00% Superou 25%
2022-03-30 17:52:27 margaridavaz -> 14 <- Número 

elevado de reuniões interministeriais;

195,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.099

Nº de pareceres/notas/propostas de 

intervenção/reuniões/relatórios (FAO, 

ESAN-CPLP)

12 2 15 70% DSAERI

Somatório anual de 

pareceres/notas/propostas 

de intervenção 

/reuniões/relatórios

Sistema de 

Gestão 

Documental

30 250,00% Superou 150%

2022-04-18 14:37:14 margaridavaz -> 30 <- Trabalho 

intenso na preparação dos Conselhos AgriFao e reuniões 

FAO, no contexto da PPUE e nomeadamente da 

realização da Cimeira NU Sistemas Alimentares 

Saudáveis ;

Ind.3 Ind.100 X

Nº de documentos de apoio à preparação 

do Comité Agricultura e dos Grupos 

OCDE/relatórios (Grupo 

Agricultura/Ambiente, Grupo APM, Grupo 

Política Rural/ Agricultura/Comércio)

8 1 10 30% DSAERI; DSPP
Somatório do nº de 

documentos de apoio (…) 

Sistema de 

Gestão 

Documental

11 137,50% Superou 38%

2022-04-18 14:37:51 margaridavaz -> 0 <- Não houve 

lugar GT Conjunto Agricultura e Comércio;

2022-04-18 10:51:09 HCosta -> 11 <- Em resposta a 

solicitações;

* Indicador revisto quanto à meta da DSPP e VC conforme pedido de revisão

216,25%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.101 N.º de reuniões no âmbito SPeM e afins 2 1 4 40% DSPP
Somatório do nº de reuniões 

no âmbito SPeM e afins

Sistema 

Informático
6 157,14% Superou 57% HCosta -> 6 <- Em resposta a solicitações

Ind.102
N.º de pareceres técnicos no âmbito da 

governação SPeM e afins
3 1 5 60% DSPP

Somatório do nº de  

pareceres técnicos no 

âmbito da governação SPeM 

e afins

Sistema 

Informático
11 200,00% Superou 100%  HCosta -> 11 <- Em resposta a solicitações.

182,86%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.103

N.º de relatórios das reuniões no âmbito 

do Grupo de Coordenação (GC) da 

Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC 2020)

2 1 4 50% DSPP
Somatório do nº de 

relatórios das reuniões (…)

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-18 10:53:53 HCosta -> 0 <- Não ocorrência de 

reunião no 2.º semestre.;

Ind.5 Ind.104

N.º de pareceres do Grupo Setorial 

Agricultura (GT AGRI) e de relatórios de 

participações noutros Grupos Setoriais da 

ENAAC 2020 

2 1 4 50% DSPP

Somatório do nº de 

pareceres e de relatórios de 

participações (…)

Sistema 

Informático
3 100,00% Atingiu 0% HCosta -> 3 <- 

50,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.105
N.º de contributos Agricultura  no âmbito 

da Economia Circular (PAEC)  e afins
3 1 5 100% DSPP

Somatório do nº de 

contributos Agricultura  no 

âmbito da Economia Circular 

(PAEC)  e afins

Sistema 

Informático
9 175,00% Superou 75%

2022-04-18 10:55:29 HCosta -> 9 <- Em função das 

solicitações;

175,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.106
N.º de contributos no âmbito da CN CCC, 

do GT EGISPP e do GT ENCNB
4 2 8 50% DSPP

Somatório do nº de 

contributos no âmbito da CN 

CCC, do GT EGISPP e do GT 

ENCNB

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-18 10:56:20 HCosta -> 0 <- Não houve lugar a 

reuniões.;

Ind.3 Ind.107

N.º de pareceres setoriais solos, água e 

biodiversidade no âmbito dos 

planos/estratégias
4 1 6 50% DSPP

Somatório do nº de  

pareceres setoriais (…)

Sistema 

Informático
2 66,67% Não atingiu -33% HCosta -> 2 <- Em resposta a solicitações.

33,33%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.108
N.º de relatórios de reuniões no âmbito  

do GT Inovação e afins
2 1 4 50% DSPP

Somatório do nº de reuniões  

no âmbito  do GT Inovação e 

afins

Sistema 

Informático
0 0,00% Não atingiu -100%

2022-04-18 10:56:58 HCosta -> 0 <- Não houve 

participação em reuniões.;

Ind. 3 Ind.109
N.º de pareceres técnicos no âmbito do GT 

Inovação e afins
2 1 4 50% DSPP

Somatório do nº de  

pareceres técnicos no 

âmbito do GT Inovação e 

afins

Sistema 

Informático
8 185,71% Superou 86%

HCosta -> 8 <- Em resultado do desenvolvimento do 

Estudo da Bioeconomia no setor Agroflorestal.;

92,86%

OP43: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional

Taxa de Realização do MP12.OP43

Taxa de Realização do MP14.OP46

MP15. Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas

OP47:  Apoiar o MA na Comissão para a Ação Climática (CAC) e representar o MA no Sistema Nacional de Políticas e Medidas (SPeM) do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC)

Taxa de Realização do MP15.OPE47

OP48: Co-coordenação do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Taxa de Realização do MP15.OPE48

MP14. Contribuir para a posição do MA e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da UE e na atuação das organizações internacionais

OP44: Coordenar e definir a posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e acompanhar os acordos já em vigor

Taxa de Realização do MP14.OPE44

OP45: Coordenar e definir prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuir para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação

Taxa de Realização do MP14.OPE45

  OP46: Assegurar a atuação do MA e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE (partilhado)

OPE49: Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Alimentação da Economia Circular (PAEC) 

Taxa de Realização do MP15.OPE49

OP50: Acompanhar os trabalhos da CNCCD, do GT EGISPP, do 7º PAA, e  implementação e evolução do planeamento da política da água (PNA), da biodiversidade (ENCNB)

Taxa de Realização do MP15.OPE50

OP51: Representar o GPP nos GT Inovação 

Taxa de Realização do MP15.OPE51
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.110
N.º de dias úteis para apresentação de 

pareceres relativos a Auxílios de Estado
10 3 6 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 137,50% Superou 38%  6 medidas analisadas

Ind.111

N.º de dias úteis, após solicitação, para 

notificar ou comunicar o auxílio de Estado 

à Comissão Europeia 

10 3 6 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

6 125,00% Superou 25% 1 medida 

133,75%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.112

N.º de dias úteis, após receção, para 

apresentação de análise do processo e envio 

para a entidade competente

5 1 3 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 100,00% Atingiu 0%

Ind.113

Antecipação (n.º de dias útes) face ao prazo 

legal estabelecido, da apresentação de 

projeto de resposta, para validação superior, 

em caso de participação do Estado Português

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%  Não verificado 

30,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.114

Nº de dias uteis após receção, para 

analisar as questões da COM, enquadrar e 

solicitar contributos aos organismos do(s) 

Ministério(s)

5 1 3 30% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 162,50% Superou 63%  Não verificado 

Ind.115

Antecipação (n.º de dias úteis), face ao 

prazo legal estabelecido, da análise dos 

contributos e preparação de resposta final 

do(s) Ministério(s)

2 1 4 70% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 0,00% Não atingiu -100%  Não verificado 

48,75%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.116

Antecipação, por parte do Consultor, da 

apresentação  do projeto de resposta 

do(s) Ministério(s) , face ao prazo 

legalmente estabelecido , para análise  e 

validação por parte do superior 

hierárquico

2 1 4 100% DSJC

Somatório nº de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0% Conforme email de Eduardo Reis 10/08/2021

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.16 Ind.117

Percentagem (Tx) de pareceres ou 

propostas de decisão em impugnações 

administrativas, concluídos no prazo de 15 

dias úteis após solicitação (descontados 

dias desde pedido e até receção de 

elementos instrutórios necessários ou da 

pronúncia) 

80% 10% 100% 70% DSJC

Tx = (nº do número de 

pareceres concluídos em 

tempo/n.º total de pareceres 

/ propostas de decisão)*100

Sistema de 

Gestão 

Documental

83,33% 100,00% Atingiu 0%  (10/12) 83.33 <- 10 em 12 na DALDEI

Ind.16 Ind.118

Percentagem (Tx) de pareceres urgentes 

concluídos no prazo fixado ou de 5 dias 

úteis após solicitação 

(descontados dias desde pedido e até 

receção de elementos instrutórios 

necessários)

80% 10% 100% 30% DSJC

Tx = (nº do número de 

pareceres urgentes 

concluídos em tempo/n.º 

total de pareceres 

urgentes)*100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100,00% 125,00% Superou 25%

2022-06-14 17:15:10 eduardo.reis ->  (20/20) 100 <- 

Todas as solicitações urgentes para emitir parecer foram 

satisfeitas no prazo fixado (prazo sempre inferior a cinco 

dias)

107,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.3 Ind.119

N.º de estudos, relatórios, orientações 

técnicas e notas informativas de natureza 

jurídica

20 5 26 100% DSJC

Somatório nº de estudos, 

relatórios, orientações 

técnicas e notas informativas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

20 100,00% Atingiu 0% 20 na DALDEI

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.120*

Nº de dias úteis, após validação superior 

do documento ou (PowerPoint), para 

apresentação das "Normas RH LOE_2022 

versus_LOE_2021" aos organismos das 

áreas governativas MA e MM em reunião 

de coordenação

30 5 20 50%
DSRHDO/

DRH

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

20 125,00% Superou 25%

2022-04-19 10:21:25 HelenaHungria -> 20 <- Foi 

elaborado documento, com base na "Proposta da LOE 

para 2021" e apresentado aos organismos das áreas 

governativas do MA e MM, em reunião de coordenação, 

a  29.10.2020. Posteriormente elaborado o documento 

final;

Ind.121

N.º de notas elaboradas/orientações 

produzidas, a nivel interno e externo, no 

ambito de Recursos Humanos

1 0 3 50%
DSRHDO/

DRH

Somatório anual do nº de 

notas elaboradas e/ou 

orientações produzidas

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

2 112,50% Superou 13%

2022-04-19 10:22:17 HelenaHungria -> 2 <- EMAIL 

INTERNO E EXTERNO A 06/12/2021 "Critérios para uma 

aplicação uniforme do artigo 22.º da LOE2021 

_Avaliação de desempenho de ex-militares" | EMAIL 

EXTERNO A 03/08/2021 "OE 2022 - CIRCULAR SÉRIE A 

N.º 1404 da DGO -  INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022 - Elaboração 

* Descritivo do indicador alterado de acordo com pedido de revisão

118,75%

OP59: Prestar apoio em matérias relacionadas com procedimentos aquisitivos

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.122

Percentagem de pareceres apreciados pela 

Entidade Coordenadora dos Programas 

Orçamentais

85% 10% 100% 100% DSPOAG 

Tx = (Σ anual de pareceres 

apreciados / Σ anual 

pareceres apreciados 

submetidos a autorização) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2022-03-14 11:30:49 mafalda.candeias ->  (211/211) 

100 <- Todos os pedidos submetidos pelos serviços dos 

PO's foram tratados pela EC.;

125,00%

MP16. Assegurar a gestão das medidas do MA e MM que consubstanciem Auxílios de Estado

OP52: Analisar as medidas das áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e do mar, que consubstanciem auxílios de Estado, bem como preparar e efetuar 

as respetivas comunicações e notificações à Comissão Europeia

Taxa de Realização do MP16.O52

MP17. Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de diretivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa 

OP53: Assegurar a coordenação dos processos prejudiciais

Taxa de Realização do MP17.OP53

OP56: Elaborar Pareceres Jurídicos

Taxa de Realização do MP19.OP56

OP57: Elaborar estudos, relatórios, orientações técnicas e notas informativas de natureza jurídica

Taxa de Realização do MP19.OP57

OP58: Elaborar orientações para os serviços e organimos tutelados pela MA e MM no âmbito de Recursos Humanos

Taxa de Realização do MP19.OP58

OP54: Intervir nos processos de pré-contencioso e contencioso comunitário 

Taxa de Realização do MP17.OP54

MP18. Representar o MA e o MM em juízo

OP55: Intervir nos processos de contencioso nacional

Taxa de Realização do MP18.OP55

MP19. Elaborar estudos e pareceres jurídicos 

Taxa de Realização do MP19.OP59
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.123
Número de memorandos elaborados 

enviados à DIR GPP
2 1 4 50% DSC

Somatório anual de 

memorandos enviados à DIR 

GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

4 125,00% Superou 25%

2022-06-07 11:56:46 david.gouveia -> 4 <- relatório CE 

sobre resiliência de abastecimento alimentar

CNPCEA;

Ind.124
N.º de participações em reuniões e 

eventos no âmbito da Pandemia COVID-19
30 5 36 50% DSC

Somatório anual do n.º de 

participações em reuniões e 

eventos no âmbito da 

Pandemia COVID-19

Sistema de 

Gestão 

Documental

32 100,00% Atingiu 0% 2022-06-07 11:59:06 david.gouveia -> 32 <- ;

112,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.125

N.º de dias para elaboração da proposta 

para as Grandes Opções do Plano relativas 

ao MA e MM, e relatório do Orçamento do 

Estado,  após recepção do último 

contributo

7 0 3 50% DSPP

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema 

Informático
0 0,00%

Não 

atingiu
-100%

2022-04-18 11:11:12 HCosta -> 0 <- Não houve lugar à 

elaboração das GOP

Ind.126

Nº de dias de atraso para apresentação 

dos contributos para efeitos de proposta 

de repartição dos limites orçamentais por 

entidade, relativas ao MA e MM após os 

prazos fixados 

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50%
DSPOAG

(DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

0 100,00% Atingiu 0% 2022-03-14 11:33:22 mafalda.candeias -> 0 <- 

50,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.23 Ind.127

Nº de conteúdos temáticos produzidos

(PAC_pós_2020, Pagamentos Diretos, 

Desenvolvimento rural, Ambiente e 

Desenvolvimento sustentável)

4 1 6 100% DSPP
Somatório anual do n.º de 

conteúdos temáticos 

produzidos

Sistema 

Informático
15 237,50% Superou 138% HCosta -> 15 <- Em resposta a solicitações

237,50%

OP63: Garantir a prestação de informação ao MF  

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.128

Nº de dias de atraso para validação dos 

reportes mensais previstos na legislação 

(PME, incluindo relatório PME), relativos à 

coordenação dos PO do MA e MM, após o 

prazo fixado 

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50%
DSPOAG 

(DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

0 100,00% Atingiu 0% 2022-03-14 11:01:40 mafalda.candeias -> 0 <- 

Ind.129

Nº de dias de atraso para elaboração dos 

contributos dos MA e MM para o Relatório 

a enviar pelo MF à AR e para o Relatório 

da CGE, relativamente ao prazo fixado  

(o valor crítico refere-se ao n.º de dias de 

antecipação)

0 0 -1 50%
DSPOAG 

(DPO)

Número de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental;

DGO

0 100,00% Atingiu 0% 2022-03-14 12:16:46 mafalda.candeias -> 0 <- ;

100,00%

OP64: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão do Programa Orçamental do MA e do MM

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.7 Ind.130
N.º de reportes sobre execução dos 

Programas Orçamentais PO20 e PO21 
12 2 24 100%

DSPOAG 

(DPO)

Somatório anual do nº de 

reportes

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 125,00% Superou 25%
2022-03-14 10:57:11 mafalda.candeias -> 24 <- Nº 

reportes mensais efetuados e solicitados pelas Tutelas;

125,00%

OP65: Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que carecem de autorização do MF ou da Tutela

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.131
Percentagem de alterações orçamentais 

efetuadas
85% 10% 100% 100%

DSPOAG 

(DPO)

Tx = (∑ anual  de alterações 

orçamentais efetuadas. / ∑ 

anual alterações orçamentais 

submetidas a autorização) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

100% 125,00% Superou 25%

2022-03-14 11:28:54 mafalda.candeias ->  (173/173) 

100 <- Todos os pedidos submetidos pelos serviços dos 

PO´s foram tratados pela EC.;;

125,00%

OP66: Promover a coordenação do subsistema SIADAP 1 nos serviços do MA e MM

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.132*

Número de iniciativas de 

divulgação/esclarecimento/comunicação 

para os serviços do MA e MM no âmbito 

do SIADAP 1

1 0 2 35%
DSRHDO/

DDO

Somatório anual de 

iniciativas de 

divulgação/esclarecimento/c

omunicação para os serviços 

do MA e MM no âmbito do 

SIADAP 1

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

2 125,00% Superou 25%

2022-03-28 15:04:33 paulo.afonso -> 2 <-  1 - 

2021.01.27 Reunião de apresentação do GesQUAR;

 2 - 2021.10.29 Reunião coordenação RH/SIADAP1;

Ind.9 Ind.133
Nº de Orientações Técnicas produzidas no 

âmbito do SIADAP 1
3 1 5 35%

DSRHDO/

DDO

Somatório anual do nº de 

Orientações Técnicas 

produzidas no âmbito do 

SIADAP 1

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

5 125,00% Superou 25%

2022-03-28 15:05:08 paulo.afonso -> 5 <

1 - 2021.03.08 Autoavaliação 2020;

2 - 2021.03.22 Ciclo gestão 2021 | Lembrete;

3- 2021.05.25 Recordatória | Autoavaliação 2020;

4 -2021.06.01 (CCAS) - Infografias;

5 - 2021.10.21 Ciclo gestão 2022

Ind.134

Percentagem de participações em 

reuniões de acompanhamento das linhas 

de ação L2 e L12, no ambito do GT CCAS, 

face às convocatórias definidas pela SG 

PCM

80% 5% 100% 30%
DSRHDO/

DDO

tx = (nº de participações em 

reuniões/ nº total de 

reuniões) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

75% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-28 15:06:08 paulo.afonso -> 75 <- ;

* Indicador revisto quanto ao seu impacte em QUAR conforme pedido de revisão

117,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.8 Ind.135

N.º de reportes trimestrais de indicadores 

estatísticos de RH do MA e MM a divulgar 

na INTRANET/INTERNET
2 1 4 100%

DSRHDO/

DRH

Somatório anual de  reportes 

de indicadores de RH do MA 

e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL|

INTRANET/

INTERNET

4 125,00% Superou 25%
2022-04-19 10:23:56 HelenaHungria -> 4 <- Um reporte 

por trimestre de 2021;

125,00%

Taxa de Realização do MP21.OPE61

OP62: Melhorar a comunicação sectorial junto dos parceiros

Taxa de Realização do MP21.OPE62

MP22. Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM

Taxa de Realização do MP22.OPE63

Taxa de Realização do MP22.OP64

MP20. Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação

OP60: Elaborar memorandos técnicos sobre assuntos estratégicos na área de Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e 

alimentação

Taxa de Realização do MP20.OPE60

MP21.Coordenar a elaboração para as Grandes Opções do Plano, relatório OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites orçamentais por entidade relativas ao MA e MM

OP61: Elaborar o contributo do MA e MM para as GOP, relatório OE e repartição dos limites orçamentais (partilhado)

Taxa de Realização do MP23.OPE65

MP23. Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM

Taxa de Realização do MP23.OPE66

MP24. Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MA e MM

OP67: Assegurar a produção de informação técnica/estatística de Recursos Humanos 

Taxa de Realização do MP24.OPE67

9



QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.136

Número de reuniões de coordenação em 

matéria de RH com os serviços do MA e 

MM

1 0 2 100%
DSRHDO/

DRH

Somatório do nº de reuniões 

oordenação em matéria de 

RH com os serviços do MA e 

MM

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%
2022-03-28 15:07:02 paulo.afonso -> 1 <-  2021.10.29 

Reunião coordenação RH;

100,00%

OP69: Incrementar os ganhos potenciais decorrentes da centralização de procedimentos aquisitivos nos MA e MM

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.15 Ind.137
N.º de procedimentos aquisitivos 

centralizados ou agregados concluídos
4 2 7 40%

DSPOAG 

(DCP)

Somatório anual do n.º de 

procedimentos (…) 

concluídos

Sistema de 

Gestão 

Documental

5 100,00% Atingiu 0%

2022-03-04 12:36:38 tiago.sequeira -> 5 <- Papel 

fotocópia; economato; produtos de higiene e limpeza; 

vigilância e segurança; plataforma contratual.;

Ind.138*

Nº de documentos de gestão da UMC: 

Plano Nacional de Compras Públicas 

(PNCP); o Plano Anual de Necessidades de 

Veículos (PANV) e relatórios periódicos de 

acompanhamento dos procedimentos e 

contratos em curso

64 4 69 20%
DSPOAG 

(DCP)

Somatório anual do n.º de 

documentos de gestão da 

UMC (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

49 81,67% Não atingiu -18%

2022-03-04 12:48:48 tiago.sequeira -> 49 <- Plano Nacional de 

Compras Públicas (PNCP): embora o registo agora seja online, 

fizemos e agregámos todas as entidades. Adicionalmente, 

foram efetuados 48 (quarenta e oito) relatórios periódicos de 

acompanhamento dos procedimentos e contratos em curso. 

Em julho de 2021 foram detetados e comunicados à 

plataforma do Mercado Eletrónico erros que comprometiam 

os relatórios, os quais não foram solucionados 

atempadamente, contribuindo assim para que no final do ano 

ficássemos aquém do objetivo.;

Ind.13 Ind.139

Nº de reuniões de coordenação/ sessões 

de esclarecimento com os serviços do MA 

e MM

3 2 6 20%
DSPOAG 

(DCP)

Somatório anual de reuniões 

de coordenação/ sessões de 

esclarecimento com os 

serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

5 100,00% Atingiu 0%
2022-03-04 12:52:21 tiago.sequeira -> 5 <- 17/06; 

30/07; 04/08; 05/08; 09/08.;

Ind.140

Tempo médio de resposta a solicitações 

dos serviços em matéria de compras 

centralizadas/agregadas (dias seguidos)

3 1 1 20%
DSPOAG 

(DCP)

TM=Somatório[(tempo(1)+te

mpo(2)+tempo(3)…tempo(in

))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 125,00% Superou 25%
2022-03-04 12:49:45 tiago.sequeira -> 1 <- Tem sido 

possível dar resposta no prazo de 1 (um) dia útil.;

* Indicador revisto quanto à meta, tol. e VC de acordo com pedido de revisão

101,33%

OP70: Promover a coerência da informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.18 Ind.141

Nº de dias para reporte à DGTF  no âmbito 

do programa das avaliações dos imóveis 

dependentes do MA e MM, com 

especificação da respetiva calendarização, 

bem como a informação necessária à 

regularização registral e matricial dos 

imóveis afetos ao GPP

88 0 73 50%
DSPOAG 

(DGP)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental

88 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 11:57:45 helder.coelho -> 88 <- ;

Ind.142

Nº de Relatórios ou de iniciativas  de 

"ponto de situação"  por cada um do 

organismos dependentes do MA e MM, 

para efeitos de cumprimento das 

obrigações decorrentes do princípio da 

onerosidade, informando dos valores 

(semestrais e anuais) a pagar por cada 

organismo

2 1 4 50%
DSPOAG 

(DGP)

Somatório anual do n.º de 

relatórios ou de iniciativas 

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 11:57:56 helder.coelho -> 2 <- ;

100,00%

OP71: Acompanhar a gestão do património imobiliário afeto ao GPP e apoiar na gestão dos recursos afetos aos gabinetes dos membros do Governo

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.143

Percentagem de concretização de 

empreitadas de obras públicas previstas 

no plano anual

50% 10% 61% 50%
DSPOAG 

(DGP)

Tx = (∑ anual  de 

empreitadas de obras 

públicas concretizadas / ∑ 

anual de empreitadas de 

obras públicas previstas no 

plano anual) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

60% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:50:09 helder.coelho ->  (60/100) 60 <- ;

Ind.144

Percentagem de concretização  de 

aquisição de mobiliário previstos no plano 

anual

50% 10% 61% 50%
DSPOAG 

(DGP)

Tx = (∑ anual de  aquisição 

de mobiliário concretizada  / 

∑ anual de aquisição de 

mobiliário prevista no plano 

anual) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

60% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:50:19 helder.coelho ->  (60/100) 60 <- ;

Ind.145*
DSPOAG 

(DGP)

* Indicador eliminado de acordo com pedido de revisão

100,00%

OP72: Assegurar eficácia no âmbito da gestão financeira e orçamental do GPP e estruturas a que presta apoio

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.19 Ind.146 Prazo Médio de Pagamentos 30 15 10 40% DSPOAG (DF)

Despacho do Gabinete do 

Ministro das Finanças e da 

Administração Pública n.º 

9870/2009, publicado no 

Diário da República, n.º 71, 

2.ª série, de 13 de abril de 

2009

GERFIP 11 123,75% Superou 24%

2022-03-21 15:29:25 cristina.gamito -> 11 <- Obrigaçoes 

por pagar/aquisição de bens e serviços *365 dias = 

12584,09/427700,05 €*365= 10,739 dias ;

Ind.147

N.º de Relatórios Mensais de Execução 

orçamental  do GPP e dos GMG dos MA e 

MM

12 6 19 20% DSPOAG (DF)

Somatório anual do n.º de 

Relatórios mensais de 

Execução dos Orçamento do 

GPP e dos GMG

Sistema de 

Gestão 

Documental

12 100,00% Atingiu 0%

2022-03-21 15:58:05 cristina.gamito -> 12 <- Todos os 

meses foram reemtidos mapas de execução orçamenal 

sos serviços ;

Ind.148

Nº de dias de antecipação para 

apresentação das Contas de Gerência n-1, 

face ao prazo legal 

-10 5 -16 20% DSPOAG (DF)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário legal 

para apresentação das 

Contas de Gerência

Sistema de 

Gestão 

Documental

-13 100,00% Atingiu 0%

2022-03-21 15:30:18 cristina.gamito -> -13 <- Este 

resultado é  a média dos dias de antecipação da  

submissão das contas de gerência na plataforma do 

Tribunal de Contas 

Ind.149

Percentagem de redução do n.º de 

alterações orçamentais efetuadas nos 

orçamentos do GPP e dos GMG do MA e 

MM (comparativamente com o número de 

AO de N-1)

15% 5% 21% 20% DSPOAG (DF)
[(N.º AO de N-1)-(N.º AO de 

N)]/N.º AO N-1

Sistema de 

Gestão 

Documental

10,08% 100,00% Atingiu 0%

2022-03-21 15:53:48 cristina.gamito ->  (25/248) 10.08 <- 

As alterações orçamentasi no GOO foram reduzidas 

32%, , sendo que nos Gabinetes Ministerais  sofreram 

um pequeno acréscimo

109,50%

OP73: Assegurar eficácia no âmbito da gestão dos procedimentos aquisitivos do GPP e estruturas a que presta apoio, mantendo atualizado o sistema de gestão de contratos

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.150

Percentagem de procedimentos/contratos 

registados no sistema de gestão de 

contratos Gerfip 

85% 10% 100% 50%
DSPOAG 

(DF)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos/contratos 

registados no Gerfip  / ∑ 

anual de 

procedimentos/contratos) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

111,11% 143,52% Superou 44%

2022-03-21 16:02:25 cristina.gamito ->  (50/45) 111.11 <- 

Todos so contratos escritos são objeto de registo no 

GERFIP. ;

OPE68: Assegurar o apoio de coordenação em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MA e MM

Taxa de Realização do MP24.OPE68

MP25. Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM

Taxa de Realização do MP24.OP69

MP26. Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM

Taxa de Realização do MP26.OPE70

Taxa de Realização do MP26.OP71

Taxa de Realização do MP26.OP72

10



Ind.151

Percentagem de procedimentos 

concluídos (com exceção dos 

agregados/centralizados), cuja 

manifestação de necessidades tenha 

entrado na DCP até 30 de novembro

75% 10% 90% 50%
DSPOAG 

(DCP)

Tx = (∑ anual de  

procedimentos concluídos/ ∑ 

anual de procedimentos 

entrados) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental

98,54% 139,23% Superou 39%

2022-03-18 15:13:10 tiago.sequeira ->  (202/205) 98.54 

<- Dos 205 (duzentos e cinco) processos aquisitivos do 

GPP cuja manifestação de necessidades deu entrada na 

DCP até 30/11/2021, 202 (duzentos e dois) 

encontravam-se concluídos a 31 de dezembro de 2021, 

e três (TIC/50/2021/DI; AQU/199/2021/DAPC e 

AQU/250/2021/DGP) ainda estavam/estão a decorrer.;

141,38%

OP74: Assegurar a gestão do economato e da instalações do GPP

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.152

Tempo médio mensal de resposta às 

solicitações de manutenção das 

instalações

8 2 5 50%
DSPOAG 

(DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do Intervalo * 

N.º de Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

6 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:51:28 helder.coelho -> 6 <- ;

Ind.153

Tempo médio de resposta (dias) aos 

pedidos de economato (apuramento 

mensal)

6 2 3 50%
DSPOAG 

(DGP)

Tabela de frequências

(Ponto Médio do Intervalo * 

N.º de Pedidos)/Total de 

Pedidos)

Sistema de 

Gestão 

Documental; 

Email

4 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:51:36 helder.coelho -> 4 <- ;

200,00%

OP75: Assegurar a operacionalização do Plano de Formação Profissional do GPP

QUAR_20

20
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.154

Grau de execução do Plano de Formação 

Profissional 2021, com base no 

diagnóstico de necessidades

80% 10% 100% 25%
DSRHDO/

DDO

tx = (nº de ações realizadas/ 

nº total de ações planeadas) 

x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

145% 180,93% Superou 81%

2022-03-28 13:59:21 paulo.afonso ->  (55/38) 144.74 <- 

Das 38 ações planeadas, realizaram-se 55, sendo 17 

foram realizadas e não planeadas. Planearam-se 16 

cofinanciadas, realizaram-se 28, planearam-se 16 

internas GPP, executaram-se 18, das externas 

planearam-se 6 e executaram-se 9.;

Ind.155
Grau de satisfação médio global anual dos 

participantes nas ações de formação
3 0,5 4 25%

DSRHDO/

DDO

Id = (índice de satisfação n X 

nº de respostas)/total de 

respostas; n=[1 a 5]

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

4 125,00% Superou 25%
2022-03-28 13:59:59 paulo.afonso -> 4 <- valor médio 

global;

Ind.17 Ind.156

Percentagem de serviços do MA e MM que 

participam nas ações de formação 

promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 25%
DSRHDO/

DDO

tx = (nº total de serviços que 

participam nas ações de 

formação / nº total de 

serviços do MA e MM) x 

100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

100% 125,00% Superou 25%

2022-03-28 13:58:15 paulo.afonso ->  (22/22) 100 <- 

Estão considerados 22, organismos MA e MM e não 20, 

porque também participaram em ações GPP a Tapada 

de Mafra e a IGAMAOT. Em suma, os 22 organismos 

participaram em ações GPP.;

Ind.157

Nº de dias para operacionalização do 

processo anual de avaliação da eficácia da 

formação profissional ministrada pelo GPP

(M=30.11.2021; VC=15.11.2021)

333 10 318 25%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

368 93,21% Não atingiu -7% 2022-03-28 14:02:00 paulo.afonso -> 368 <- .;

131,03%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.158*
Nº de reuniões de articulação com os 

serviços do GPP
4 1 7 34%

DSCI

(DAPC/DI)

Somatório anual do n.º de 

reuniões de articulação com 

os serviços do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental

7 125,00% Superou 25%

2022-04-18 12:10:09 ana.marques -> 7 <- Foram 

realizadas 7 sessões de esclarecimento às diferentes 

direções de serviço do GPP, para a utilização da MEF ao 

abrigo da Portaria n.º 118/2021, de 2 de junho 2021, 

com aplicação imediata no sistema de  gestão 

documental em uso (GESCOR), com o devido 

enquadramento para a futura utilização no novo 

sistema de GD (EDOC). Considerando para o efeito a 

migração de toda a classificação realizada a partir de 2 

de julho de 2021. (AM: PA revisto)

;

 2022-04-18 12:09:55 ana.marques -> 7 <- Foram 

Ind.159*

Índice de periodicidade de divulgação de 

Boletins informativos (Boletim Legislação e 

Quiosque Imprensa)

85 10 100 33%
DSCI

(DAPC)

Índice 100 = diária (d.u.) para 

boletim legislação e 

quiosque imprensa

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

Intranet GPP

96 118,33% Superou 18%

2022-05-02 07:43:26 ana.marques -> 96 <- Quiosque 

Imprensa: 250 divulgados em 260 dias uteis. (AM: 

versão RA revista.;

Ind.160*
Índice de atualização de conteúdos na 

intranet
85 10 100 33%

DSCI

(DAPC)

tx = (nº de conteúdos 

atualizados na Intranet / 

total de conteúdos 

identificados pelas UO's)) x 

100

Sistema de 

Gestão 

Documental e 

Intranet GPP

100 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:46:04 ana.marques -> 100 <- 1405 

pedidos de publicação/atualização respondido no prazo 

solicitado num total de 1407 pedidos. (AM: versão RA 

Revista);

Ind.161

**

DSCI

(DAPC/DI)

* Indicadores revistos quanto ao peso conforme pedido de revisão; ** indicador eliminado conforme pedido de revisão

122,80%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.162
Taxa de resposta aos pedidos de reserva 

de salas para reuniões e eventos
85 10 100 50% DSCI

tx = (nº de pedidos com 

resposta no prazo 

estabelecido / total de 

pedidos efetuados) *100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:48:20 ana.marques ->  (776/776) 100 <- 

776 reservas efetuadas no prazo estabelecido, num total 

de 776 pedidos de reserva de sala. (AM: versão RA 

revista);

Ind.163

Taxa de resposta aos pedidos de 

equipamentos de apoio a reuniões e 

eventos

85 10 100 50% DSCI

tx = (nº de pedidos com 

resposta no prazo 

estabelecido / total de 

pedidos efetuados) *100

Sistema de 

Gestão 

Documental

100 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:51:08 ana.marques ->  (776/776) 100 <- 

Foram registados 776 pedidos de apoio a eventos com 

equipamentos, respondidos atempadamente.(AM: 

verão RA revista);

Taxa de Realização do MP28.OPE77 125,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.164

Percentagem de pedidos de 

documentação de arquivo assegurados no 

universo do acervo existente

85 10 100 20%
DSCI

(DAPC)

tx = (nº de  pedidos de 

documentação assegurados/ 

total de pedidos 

documentação) x 100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

100 125,00% Superou 25%

2022-05-02 07:54:03 ana.marques ->  (11/11) 100 <- 

Assegurados 11 pedidos de documentação de arquivo 

num total de 11 pedidos . (AM: versão RA revista);

Ind.165

Percentagem de pedidos de 

documentação bibliográfica assegurados 

no universo do acervo existente

85 10 100 20%
DSCI

(DAPC)

tx = (nº de  pedidos de 

documentação assegurados/ 

total de pedidos 

documentação) x 100 

Sistema de 

Gestão 

Documental

90 100,00% Atingiu 0%

2022-05-02 07:55:20 ana.marques ->  (9/10) 90 <- 

Assegurados 9 pedidos de documentação bibliográfica 

num total de 10 pedidos. (AM: versão RA revista);

Ind.166*

Prazo para levantamento de requisitos 

técnicos do projeto e preparação dos 

dados de migração (bases de dados 

bibliográficas Docbase e Porbase)

( M= 31.08.2021; VC=15.08.2021)

248 15 226 40%
DSCI

(DAPC/DI)

Somatório do nº de dias para 

concretizar o levantamento 

de requisitos técnicos do 

projeto e preparação dos 

dados de migração 

Sistema de 

Gestão 

Documental

201 153,41% Superou 53%

2022-04-18 13:04:58 ana.marques -> 201 <- Foram 

levantados os requisitos técnicos do projeto com a 

preparação dos dados de migração (bases de dados 

bibliográficas Docbase e Porbase), conforme registado 

na informação de 21/07/2021, do Processo 

TIC/50/2021. (AM: PA revisto)

Ind.167
Nº de boletins de divulgação do acervo 

existente
3 1 5 20%

DSCI

(DAPC)

Somatório do n.º de

iniciativas concretizadas

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2022-05-02 07:56:23 ana.marques -> 3 <- Editadas e 

divulgadas 3 edições da Newsletter GPP (abril, julho e 

outubro 2021)(AM: versão RA revista);

*Indicador revisto quanto ao descritivo, meta, tolerânica, valor crítico e fórmula de cálculo, conforme pedido de revisão

126,36%

OP76: Promover a comunicação interna no GPP 

Taxa de Realização do MP28.OPE76

OP77: Assegurar a gestão de salas e equipamentos para realização de reuniões e eventos (novo)

MP29. Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MA e MM

OP78: Melhorar a organização, acessibilidade e divulgação do acervo de arquivo, bibliográfico e audiovisual a cargo do GPP

Taxa de Realização do MP26.OP73

Taxa de Realização do MP26.OPE74

MP27. Promover Formação Profissional para o MA e MM

Taxa de Realização do MP27.OPE75

Taxa de Realização do MP29.OPE78

MP28. Apoiar a ação do MA e MM no âmbito do protocolo e das relações públicas
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.168

Nº de reuniões de coordenação/ sessões 

de esclarecimento com os serviços do MA 

e MM

1 0 2 100%
DSCI

(DAPC/DI)

Somatório do n.º de 

reuniões de articulação com 

os serviços do MA e MM

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

2022-05-02 07:58:31 ana.marques -> 1 <- Reunião de 

coordenação para a implementação do Plano de Ação 

da MEF (7 dezembro 2021)(AM: versão RA revista);

226,36%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.169
Tempo médio (dias) para registo e 

encaminhamento dos documentos
2 1 0 100% DSCI

Somatório(DtRegisto - 

DtEncam) / Total 

Entradas_Saídas

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%
2022-04-29 12:29:38 ana.marques -> 1 <- AM: versão 

final revista;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.170

Nº de sessões de apoio no âmbito da 

utilização do sistema de gestão 

documental

20 2 23 60%
DSCI

(DAPC/DI)

Somatório do n.º de

sessões de apoio no âmbito 

da utilização do sistema de 

gestão documental

Sistema de 

Gestão 

Documental

24 133,33% Superou 33%

2022-04-29 12:39:30 ana.marques -> 24 <- Foram 

realizadas 24 sessões de apoio para identificação de 

circuitos, utilizadores e permissões de acessos, 

classificações documentais e respetivo tratamento de 

processos, definição de processos de migração do 

sistema anteriormente em uso e formação. AM: versão 

final revista;

Ind.20 Ind.171*

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da

implementação do Sistema de Gestão

Documental (MEF, fluxos, formulários 

onlineDesk, inquérios de satisfação, 

integração com calendário reserva de 

salas, etc)

10 0 11 35%
DSCI

(DAPC/DI)

Somatório do nº de

iniciativas no âmbito da

implementação do Sistema 

de Gestão

Documental  (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

10 100,00% Atingiu 0%

2022-05-04 11:41:23 ana.marques -> 10 <- Foram 

realizadas 8 sessões de esclarecimento às diferentes 

direções de serviço do GPP, para a utilização da MEF ao 

abrigo da Portaria n.º 118/2021, de 2 de junho 2021, 

com o devido enquadramento para a utilização no novo 

sistema de GD (EDOC). Consideram-se ainda as 2 

iniciativas de esclarecimento acerca da nova abordagem 

para a utilização do novo Sistema de Gestão Documento 

em reunião de Dirigentes do GPP, bem como a reunião 

de arranque de requisitos do projeto de digitalização 

dos processos individuais.(AM: versão RA revista);

Ind.172

Nº de relatórios de ponto de situação da 

utilização do sistema de gestão 

documental  

1 0 2 5%
DSCI

(DI)

Somatório do n.º de 

relatórios de ponto de 

situação da utilização do 

sistema de gestão 

documental  

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%
2022-05-03 11:00:20 ana.marques -> 1 <- AM: versão 

revista;

* Indicador revisto quanto à meta, tolerância e VC

120,00%

OP82: Assegurar o acompanhamento dosubsistema de SIADAP_3 no GPP

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.173

N.º de iniciativas de melhoria à 

operacionalização do subsistema 3 no GPP 

(desmaterialização + circuito Edock Link)

1 0 2 60%
DSRHDO/

DDO

Somatório anual do nº de 

iniciativas de melhoria à 

operacionalização do 

subsistema 3 no GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

2022-03-28 15:21:04 paulo.afonso -> 1 <-  

INF/769/2021/DDO de 09.08.2021 - Fichas de Avaliação 

GPP | proposta de metodologia de circuito de validação 

e aprovação ;

Ind.174*

Nº de dias para elaborar o relatório de 

aplicação do subsistema SIADAP 3, 

referente ao biénio 2019/2020 

(M=30.09.2021; VC=24.09.2021)

272 5 266 40%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

265 129,17% Superou 29%
2022-03-28 15:21:21 paulo.afonso -> 265 <- email 

enviado a 24/10;

* Indicador revisto quanto ao descritivo, meta e valor crítico de acordo com pedido de revisão

111,67%

OP83: Assegurar o acompanhamento do subsistema de SIADAP_2 no GPP

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.175

N.º de iniciativas de operacionalização do 

subsistema 2 no GPP (desmaterialização + 

circuito Edock Link)

1 0 2 100%
DSRHDO/

DDO

Somatório anual do nº de 

iniciativas de 

operacionalização do 

subsistema 2 no GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

2022-03-28 15:07:45 paulo.afonso -> 1 <-foi enviada 

proposta de operacionalização deste subsistema para a 

Direção através de email no dia 17.05.2021

100,00%

OP84: Assegurar a produção de informação técnica/estatística de Recursos Humanos do GPP

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.176
Nº de reportes de indicadores de RH do 

GPP elaborados
12 1 15 50%

DSRHDO/

DRH

Somatório anual de reports 

de indicadores de RH do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

12 100,00% Atingiu 0%
2022-04-19 10:25:41 HelenaHungria -> 12 <-

12 reportes mesnais

Ind.177
Nº de caracterizações estatísticas de 

indicadores de RH do GPP 
12 1 15 50%

DSRHDO/

DDO

Somatório anual de  de 

caracterizações estatísticas 

de RH do GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

16 133,33% Superou 33%
2022-03-28 15:08:41 paulo.afonso -> 16 <-

12 mensais + 4 trimestrais

50,00%

  OP85: Promover práticas no âmbito da Responsabilidade Social e Bem-Estar, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da segurança e da saúde no trabalho

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.178

N.º de inicativas propostas no ambito do 

práticas de Responsabilidade Social e de 

promoção do Bem-Estar

1 0 2 30%
DSRHDO/

DDO

Somatório anual do nº de 

inicativas propostas no 

ambito do práticas de 

Responsabilidade Social e de 

promoção do Bem-Estar

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

2 125,00% Superou 25%

2022-03-28 15:11:39 paulo.afonso -> 2 <- 

1  INF/733/2021/DDO

Despacho : Protocolo para assinatura do Diretor Geral 

GPP e Farmácia Andrade;

2. Ação com a AFID dezembro 2021;

Ind.25 Ind.179

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 35%

DSRHDO

(GT 

"3_EM_LI

NHA")

Somatório anual do nº  ações 

de iniciativas, no âmbito do 

programa de conciliação da 

vida profissional, pessoal e 

familiar do GPP - NP 

4552:2016

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

2022-03-28 15:12:36 paulo.afonso -> 1 <-

- foi realizada a todos os membros do GT 3EMLINHA 

formação especifica em Auditorias Internas;

Ind.26 Ind.180*

Percentagem de trabalhadores com 

consulta de MT realizada, no âmbito dos 

serviços de SST

90% 5% 100% 35% DSRHDO
tx = (n.º de PT verificados/n.º 

total de PT) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

94,29% 100,00% Atingiu 0%

2022-03-29 09:46:40 paulo.afonso ->  (165/175) 94.29 <- 

Durante o ano de 2021, foram realizadas 165 

consultas/exames médicos.

Num total de 175 trabalhadores, 10 trabalhadores não 

realizaram consultas/exames médicos;

* Indicador revisto quanto ao descritivo de acordo com pedido de revisão
70,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.13 Ind.181
Nº de reuniões de coordenação com os 

serviços do MA e MM
1 0 2 100%

DSCI

(DAPC/DI)

Somatório anual do n.º de 

reuniões de articulação com 

os serviços do MA 

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 12:44:17 ana.marques -> 1 <- Reunião de 

coordenação para a implementação do Plano de Ação 

da MEF (7 dezembro 2021) (AM: versão RA revista);

100,00%

MP32. Administrar sistemas TIC do GPP e estruturas a que presta apoio

OP86: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

Taxa de Realização do MP29.OPE86

Taxa de Realização do MP29.OPE81

MP31. Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio

Taxa de Realização do MP31.OP82

Taxa de Realização do MP29.OPE83

Taxa de Realização do MP31.OP84

Taxa de Realização do MP33.OPE85

OP79: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Taxa de Realização do MP29.OPE79

OP80: Garantir o encaminhamento atempado das entradas/saídas do expediente

Taxa de Realização do MP29.OPE80

OP81: Assegurar a operabilidde do sistema de gestão documental e processual
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QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.182*

Grau de concretização dos prazos 

estabelecidos (Cotações SIMA, GESQUAR, 

CGA, etc)

85% 5% 95% 100%
DSCI

(DI)

tx = (n.º de tickets de 

manutenção aplicacional 

respondidos no prazo 

previsto/ n.º total de tickets 

de manutenção aplicacional) 

*100

Plataforma de 

gestão de 

pedidos e 

incidentes de 

serviço de TI 

(GLPI)

100% 137,50% Superou 38%

2022-05-03 12:48:15 ana.marques ->  (55/55) 100 <- 

Foram registados na plataforma de Service Desk (GLPI) 

55 pedidos respondidos no prazo solicitado.AM: versão 

RA revista;

* Indicador revisto quanto à meta, tolerência,  fórmula de cálculo e fonte de verificação

137,50%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.183

Nº de dias para elaborar o relatório com 

planeamento anual das necessidades 

previstas para 2021

(M=31.07.2021; VC=31.05.2021)

211 30 150 70% DSCI

Somatório do nº de dias para 

elaborar o relatório com 

planeamento anual as 

necessidades previstas para 

2021

Sistema de 

Gestão 

Documental

241 100,00% Atingiu 0%
2022-05-03 12:49:58 ana.marques -> 241 <- AM: versão 

RA revista.;

Ind.184

Nº de dias para elaborar o relatório dos 

procedimentos aquisitivos efetuados em 

2020

(M=30.11.2021; VC=30.09.2021)

333 30 273 30% DSCI

Somatório nº de dias para 

elaborar para relatório dos 

procedimentos aquisitivos 

efetuados em 2020

Sistema de 

Gestão 

Documental

333 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:02:35 ana.marques -> 333 <- Foi 

realizado a análise dos valores executados em 2021. 

AM: versão RA revista.;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.185

Tempo médio de resolução de pedidos de 

helpdesk, classificados com urgência "alto" 

e "muito alto"

2 1 0 100% DSCI/DI

TM=Somatório[(tempo(1)+te

mpo(2)+tempo(3)….tempo(i

n))/n]

Sistema de 

Gestão 

Documental

2 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:04:51 ana.marques -> 2 <- Conforme 

registo de pedidos de suporte na plataforma de service 

Desk (GLPI). AM: versão RA revista.;

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.186

Nº de relatórios com o inventários de ativos 

(computadores, servidores, impressoras, 

switchs, software, etc), em conformidade com 

a ISO/IEC 27001 A.8.1.1 e A.8.1.2

1 0 2 100% DSCI/DI

Somatório do n.º de Nº de 

relatórios com o inventários 

de ativos

Sistema de 

Gestão 

Documental

1 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:06:09 ana.marques -> 1 <- Com base no 

registado de inventário TI na plataforma GLPI, conforme 

procedimento interno da equipa DI. (AM: versão RA 

revista);

100,00%

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.187* x
DSCI (DI); 

DSRHDO

Ind.188

**

Prazo de entrega do relatório de requisitos 

técnicos para a aquisição dos serviços de 

implementação do Office 365 

(M= 30.11.2021; VC=15.10.2021)

333 14 287 40%
DSCI

(DI)

Somatório do nº de dias para 

entrega do relatório de 

requisitos técnicos para a 

aquisição dos serviços de 

implementação do Office 

365 

Sistema de 

Gestão 

Documental

333 100,00% Atingiu 0%
2022-05-03 13:13:57 ana.marques -> 333 <- AM: versão 

RA revista.;

Ind.189

***

Nº de dias para implementação da 

reestruturação da rede local do GPP 

(M=31.08.2021; VC=30.06.2021

242 30 180 40%
DSCI

(DI)

Somatório do nº de dias para 

implementação da 

reestruturação da rede local 

do GPP 

Sistema de 

Gestão 

Documental

238 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:20:41 ana.marques -> 238 <- O projeto 

de implementação foi aceite a 27/08/2021, com as 

devidas alterações de projeto que no decurso da 

implementação foram sendo validadas. AM: versão RA 

revista;

Ind.190

Nº de iniciativas no âmbito das 

orientações técnicas para a Administração 

Pública em matéria de arquitetura de 

segurança das redes/sistemas de 

informação relativos a dados pessoais

2 1 4 20%
DSCI

(DI)

Somatório do nº de

iniciativas no âmbito das 

orientações técnicas para a 

AP (…)

Sistema de 

Gestão 

Documental

3 100,00% Atingiu 0%

2022-04-20 20:43:03 ana.marques -> 3 <- Iniciativas em 

curso, destacando até à data as seguintes: Elaboração 

de um relatório da maturidade do GPP em termos de 

cibersegurança; inclusão no plano de prevenção de 

riscos de gestão das ações preventivas e das medidas de 

melhoria para a cibersegurança; Participação no plano 

nacional de ação de cibersegurança. (AM:PA revisto)

* Indicador eliminado;** Indicador revisto quanto ao descritivo, métrica e fórmula de cálculo; ***Indicador revisto quanto à meta e vc, de acordo com pedido de revisão 
100,00%

OP92: Assegurar a a coordenação do subsistema SIADAP 1 no GPP

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.191

N.º de dias para elaboração a 1ª versão do 

RAA_2020 do GPP, após recepção de 

todos os resultados rececionados (das 8 

UO NUC)| dias corridos

30 10 15 25%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 145,00% Superou 45%

2022-03-28 15:13:37 paulo.afonso -> 3 <- 

INF/507/2021/DDO de 17/05; 14/05 último dia 

contributo Atv. Não Planeada da DSCI/DI e 

DSPOAG/DGP;

Ind.192

Nº de dias úteis para apresentar a 1ª 

versão do QUAR e PA 2022, após decisão 

da Direção do GPP

30 10 15 25%
DSRHDO/

DDO

Nº dias úteis de antecipação 

(-) ou de atraso (+) de 

calendário face ao prazo 

estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

7 138,33% Superou 38%

2022-03-28 15:14:06 paulo.afonso -> 7 <- QUAR_2022 - 

INF/1153/2021/DDO, 30.11.2021; 30/11 último dia 

contributo DSPP; 

QUAR_2022 - INF/1204/2021/DDO,09.12.2021;;

Ind.193

N.º de dias úteis para reportar resultados 

sobre as monitorizações do QUAR e PA 

2021 do GPP, após receção de todos os 

resultados (das 8 UO NUC)

5 2 1 25%
DSRHDO/

DDO

Nº dias úteis de antecipação 

(-) ou de atraso (+) de 

calendário face ao prazo 

estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

10 70,00%
Não 

atingiu
-30%

2022-03-28 15:14:39 paulo.afonso -> 10 <- 

Monit_Revisão QUAR_PA_2021

29/10 último dia contributo DSPP;

INF/1082/2021/DDO, 16.11.2021 

Ind.194
N.º de reuniões de coordenação interna 

com as UO do GPP
7 0 8 25%

DSRHDO/

DDO

Somatório nº de reuniões de 

coordenação interna com as 

UO do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

8 125,00% Superou 25% 2022-03-28 15:15:07 paulo.afonso -> 8 <-

102,08%

OP93: Contribuir para a prossecução da Política de Sustentabilidade do GPP (partilhado)  

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.21 Ind.195

Nº de dias para apresentação de um 

estudo relativo à implementação na 

organização  de procedimentos que 

garantam pagamento a fornecedores e 

prestadores de serviços dentro dos prazos 

contratualizados, minimizando os 

impactes económicos decorrentes dos 

atrasos (PS - OP 8.1.1)

(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

334 15 304 5,264% DSPOAG/DF

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

0 0,00%
Não 

atingiu
-100%

2022-03-22 17:28:53 cristina.gamito -> 0 <- Este 

objetivo transitou para o ano  de 2022;

Ind.21 Ind.196

Percentagem de substituição das torneiras 

que não comportem redutores de caudal 

(PS - OP 1.1.1) 

95% 4% 100% 5,264% DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de torneiras 

substituídas / ∑ de torneiras) 

x 100% 

no âmbito do OP 1.1.1 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

100% 125,00% Superou 25%
2022-03-21 14:53:40 helder.coelho ->  (100/100) 100 <- 

Objetivo superado;

8Taxa de Realização do MP32.OPE88

OP89: Garantir a resolução atempada de pedidos críticos de helpedesk

Taxa de Realização do MP32.OPE89

OP90: Assegurar a gestão de ativos TI

Taxa de Realização do MP32.OPE90

OPE91: Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP no âmbito das TIC

OP87: Assegurar a manutenção evolutiva e corretiva das aplicações

Taxa de Realização do MP32.OPE87

OP88:  Gerir os prazos e necessidades para os respetivos processos de aquisição 

Taxa de Realização do MP32.OPE91

MP33. Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

Taxa de Realização do MP33.OPE92
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Ind.21 Ind.197

Percentagem de substituição de 

fluxómetros de urinóis por equipamentos 

mais recentes com menores consumos de 

água (PS - OP 1.1.3) 

95% 4% 100% 5,264% DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de fluxómetros de 

urinóis substituídos / ∑ de 

fluxómetros de urinóis) x 

100% 

no âmbito do OP 1.1.3 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

95% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:54:09 helder.coelho ->  (95/100) 95 <- ;

Ind.21 Ind.198

Nº de dias para apresentação de um 

relatório no âmbito da análise dos 

consumos de água no edifício (PS - OP 

1.1.8)

(M=01.05.2021; VC=15.04.2021)

120 15 104 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

90 146,88% Superou 47%
2022-03-21 14:54:19 helder.coelho -> 90 <- Relatório 

concluído no final do primeiro trimestre de 2021;

Ind.21 Ind.199* DSPOAG/DGP

Ind.21 Ind.200

Nº de Certificados Energéticos atribuídos a 

edifícios sob gestão do GPP 

(PS - OP 1.2.5)

1 0 2 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do nº de 

Certificados Energéticos 

atribuídos a edifícios sob 

gestão do GPP no âmbito do 

OP 1.2.5 da Politica de 

Sustentabilidade do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:54:28 helder.coelho -> 1 <- ;

Ind.21 Ind.201

Nº de dias para apresentação de um 

relatório no âmbito da análise dos 

consumos de energia no edifício (PS - OP 

1.2.10)

(M=01.05.2021; VC=15.04.2021)

120 15 104 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do nº de 

relatórios  a entregar final do 

1º trimestre no âmbito do 

OP 1.2.10 da Politica de 

Sustentabilidade do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

90 146,88% Superou 47%
2022-03-21 14:54:38 helder.coelho -> 90 <- Relatório 

concluído no final do primeiro trimestre de 2021;

Ind.21 Ind.202* DSPOAG/DGP

Ind.21 Ind.203

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) 

25% 4% 30% 5,264% DSPOAG/DGP

Tx = (área do edifício coberta 

por ecopontos / área total 

do edifício) x 100% no 

âmbito do OP 2.1.1 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

100% 475,00% Superou 375%
2022-03-21 14:55:43 helder.coelho ->  (100/100) 100 <- 

Objetivo superado;

Ind.21 Ind.204

Percentagem de redução da produção de 

resíduos de papel e cartão face ao 

levantamento realizado em n-1 (PS - OP 

2.1.2) 

2,5% 0,4% 3,0% 5,264% DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de papel e 

cartão produzidos em n  - ∑ 

resíduos de papel e cartão 

produzidos em n-1)/  ∑ 

resíduos de papel e cartão 

produzidos em n-1 ] x 100% 

no âmbito do OP 2.1.2 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

2,5% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:56:04 helder.coelho ->  (2.5/100) 2.5 <- ;

Ind.21 Ind.205

Percentagem de redução da produção de 

resíduos de plástico face ao levantamento 

realizado em n-1 (PS - OP 2.1.3) 

5,0% 0,5% 6,0% 5,264% DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de plástico 

produzidos em n  - ∑ 

resíduos de plástico 

produzidos em n-1) / ∑ 

resíduos de plástico 

produzidos em n-1 ] x 100% 

no âmbito do OP 2.1.3 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

5% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:56:17 helder.coelho ->  (5/100) 5 <- ;

Ind.21 Ind.206

Percentagem 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) 

1,0% 0,4% 1,5% 5,264% DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de  equip. 

elétrico e eletrónico, 

incluindo lâmpadas e 

baterias em n  - ∑ resíduos  

equip. elétrico e eletrónico, 

incluindo lâmpadas e 

baterias produzidos em n-1)/  

∑ resíduos de equip. elétrico 

e eletrónico, incluindo 

lâmpadas e baterias 

produzidos em n-1 ] x 100% 

no âmbito do OP 2.1.4 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:58:47 helder.coelho ->  (1/100) 1 <- 

Ind.21 Ind.207

Percentagem 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) 

1,5% 0,4% 2,0% 5,264% DSPOAG/DGP

[(∑ outros tipos de resíduos 

gerados no edifício e nas 

atividades desenvolvidas 

pelo organismo em n  - ∑ 

outros tipos de resíduos 

gerados no edifício e nas 

atividades desenvolvidas 

pelo organismo produzidos 

em n-1)/  ∑  outros tipos de 

resíduos gerados no edifício 

e nas atividades 

desenvolvidas pelo 

organismo produzidos em n-

1 ] x 100% no âmbito do OP 

2.1.5 da Politica de 

Sustentabilidade do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1,5% 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:56:33 helder.coelho ->  (1.5/100) 1.5 <- ;

Ind.21 Ind.208

Nº de dias para 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)

(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

334 15 304 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

334 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:56:55 helder.coelho -> 334 <- ;

Ind.21 Ind.209

Nº de dias para apresentação 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)

(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

334 15 304 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

334 100,00% Atingiu 0% 2022-03-21 14:57:12 helder.coelho -> 334 <- ;

Ind.21 Ind.210

Nº de dias para 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)

(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

334 15 304 5,264% DSPOAG/DGP

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

129 270,83% Superou 171% 2022-03-21 14:57:42 helder.coelho -> 129 <- 

Ind.21 Ind.211* DSPOAG/DGP

Ind.21 Ind.212* DSPOAG/DGP

Ind.21 Ind.213* DSPOAG/DCP

Ind.21 Ind.214* DSPOAG/DCP
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Ind.21 Ind.215

Nº de ações de formação e sensibilização 

em matérias de ambiente, direcionadas 

tanto à organização como à vida pessoal)  

(PS - OP 5.1.1)

2 1 4 5,264% DSPOAG

Somatório do nº de ações de 

formação no âmbito do OP 

5.1.1 da Politica de 

Sustentabilidade do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

1 100,00% Atingiu 0%

2022-03-21 14:58:03 helder.coelho -> 1 <- ;

2022-03-28 15:15:40 paulo.afonso -> 1 <- .Apresentação 

PS;

Ind.21 Ind.216

Nº de dias para apresentação de um 

relatório no âmbito do levantamento de 

toda a legislação aplicável às atividades 

desenvolvidas pelo GPP (PS - OP 10.1)

(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

334 15 304 5,264% DSJC

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

0 0,00%
Não 

atingiu
-100% Impossibilidade de elaboração do relatório

Ind.21 Ind.217
Percentagem de processos administrativos 

físicos da DSJC digitalizados (PS - OP 2.1.2) 
60% 10% 80% 5,264% DSJC

Tx = (∑ de de processos 

administrativos físicos da 

DSJC digitalizados / ∑ de 

processos administrativos 

físicos da DSJC) x 100% 

no âmbito do OP 2.1.12 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

100% 150,00% Superou 50%

2022-06-14 17:27:41 eduardo.reis ->  (1/1) 100 <- A 

larga maioria dos processos recebidos na DSJC, face à 

desmaterialização administrativa, acelerada que foi pela 

pandemia do sars-covid-19, chegam digitalizados.

Apenas necessitámos de digitalizar um processo, por 

dificuldades administrativas do organismo emissor do 

processo.

Ind.21 Ind.218

Nº de dias para contratação de serviços de 

cópia e impressão  (PS - OP 1.4.6)

(M=30.09.2121; VC=15.07.2021)

272 30 195 5,264% DSCI (DI)

Somatório do n.º de dias de 

antecipação (-) ou de atraso 

(+) face ao calendário 

planeado no âmbito do OP 

1.4.6 da Politica de 

Sustentabilidade do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

272 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:23:01 ana.marques -> 272 <- Foi 

realizada uma extensão ao contrato existente, com as 

mesmas condições requisitos até junho de 2022. AM: 

versão RA revista.;

Ind.21 Ind.219

Nº de relatórios de monitorização no 

âmbito da redução média global com o 

consumo de papel de impressão (RCM N.º 

141/2018, de 26.10.2018 )

(PS - OP 2.1.2)

3 0 4 5,264% DSCI (DI)

Somatório do nº de 

relatórios de monitorização 

no âmbito do consumo de 

papel de impressão no 

âmbito do OP 2.1.2 da 

Politica de Sustentabilidade 

do GPP

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

3 100,00% Atingiu 0%

2022-05-03 13:24:00 ana.marques -> 3 <- Relatórios 

emitidos a partir do sistema de cópias e impressões do 

GPP (FolowMe). AM: versão RA revista.;

127,10%

  OP94: Promover iniciativas de inovação e melhoria no âmbito das competencias da DSRHDO

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.220

Nº de dias para apresentação da proposta 

de Manual de Descrição e Análise de 

Funções do GPP

(M=30.10.2021; VC=15.10.2021)

302 10 287 50% DSRHDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

273 148,33% Superou 48%
2022-03-28 15:17:09 paulo.afonso -> 273 <- Documento 

registado 01/10/2021 PPT com plano de ação;

Ind.221

Grau de execução do projecto de 

digitalização do arquivo - Processo 

Individual Cadastro

FASES DO PROJECTO:  1 - Identificação 

de requisitos de negócio; 2 - Planeamento; 

3 - Classificação de documentos; 4 - 

Digitalização; 5 - Controle de qualidade; 6 - 

Indexação; 7 - Disponibilização; 8 - 

Armazenamento; 9 - Formação; 10 - 

Avaliação;

30% 10% 50% 50% DSRHDO

Grau de execução = (n.º de 

fases concluidas em 2021 / 

n.º total de fases do 

projecto) x 100%

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

30% 100,00% Atingiu 0%

2022-03-28 15:18:15 paulo.afonso ->  (30/100) 30 <-  

(3/10) 30  - realizadas 3 fases:

1-Identif. requisitos negócio 

2-Planeamento 

3-Classif.docs. ;

124,17%

  OP95: Assegurar a operacionalização do processo de aferição da qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores 

QUAR_20

21
Refª Part. Indicadores

Meta

 2021

Tolerân

cia

Valor 

Crítico
Pesos

U.O. 
(responsável)

Fórmula

de Cálculo
Fonte Resultado TR Class. Desvio Obs.

Ind.222

Data de apresentação das propostas de 

operacionalização dos inquéritos de 

aferição de satisfação/qualidade - 

Gabinetes dos Membros do Governo

334 10 319 30%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

347 99,14%
Não 

atingiu
-1% 2022-03-28 15:18:45 paulo.afonso -> 347 <- 

Ind.223

Data de apresentação das propostas de 

operacionalização dos inquéritos de 

aferição de satisfação/qualidade - 

Trabalhadores

334 10 319 35%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

346 99,42%
Não 

atingiu
-1% 2022-03-28 15:19:11 paulo.afonso -> 346 <- 

Ind.224

Data de apresentação das propostas de 

operacionalização dos inquéritos de 

aferição de satisfação/qualidade - 

utilizadores/interessados a nível externo

334 10 319 35%
DSRHDO/

DDO

Nº dias de antecipação (-) ou 

de atraso (+) de calendário 

face ao prazo estipulado

Sistema de 

Gestão 

Documental| E-

MAIL

347 99,14%
Não 

atingiu
-1% 2022-03-28 15:19:32 paulo.afonso -> 347 <- 

99,24%

Taxa de Realização do MP33.OPE94

Taxa de Realização do MP33.OPE95

* Indicador eliminado de acordo com pedido de revisão
Taxa de Realização do MP33.OPE93
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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 análise comparada finaliza todo o processo de planeamento, acompanhamento e autoavaliação,

permitindo identificar os serviços que se distinguiram positivamente ao nível do seu desempenho,

bem como aqueles que apresentaram maiores desvios (positivos e negativos), suscetíveis de

pertinência para serem objeto de heteroavaliação e desse fato dar-se (por iniciativa deste Gabinete

ou pela Tutela) conhecimento ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da

Administração Financeira do Estado (SCI), para os efeitos previstos no art.º 20.º do diploma

anteriormente mencionado.

O relatório começa por apresentar um breve resumo, seguido da caracterização do universo de

serviços em análise, metodologia utilizada e uma síntese dos principais resultados alcançados nos

QUAR ao nível da estratégia, parâmetros de avaliação, objetivos operacionais e indicadores, onde se

destaca a análise do cumprimento das orientações relativas aos QUAR dos serviços constantes nos

Orçamentos do Estado 2019 e 2020.

Segue-se a análise da execução global do QUAR e menção de desempenho proposta e homologada,

dos meios disponíveis (humanos e financeiros) para a sua concretização e a análise global do grau de

cumprimento do plano de atividades. Importa realçar que 2020 foi um ano atípico para todos os

serviços, por motivo da situação pandémica de COVID-19, exigindo a adoção de novas metodologias

de organização do trabalho e esforço acrescido para cumprimento do desempenho proposto.

Por último, são apresentadas algumas conclusões reflexivas, bem como propostas de melhoria.

A análise comparada apresentada neste relatório decorre da 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, enquanto serviço que exerce atribuições em matéria de planeamento, estratégia e

avaliação, conforme previsto nos n.º 2 do art.º 8.º e no nº 3 do art.º 17.º, ambos da Lei.º 66-

B/2007, de 28 dezembro, na sua redação atual.

O presente documento visa apresentar de forma sistematizada, diferentes perspetivas da análise

comparada 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);

https://www.gpp.pt/images/GPP/Orientacoes_tecnicas/SIADAP_Lei_66_B_2007.pdf
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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
Utilização

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, apesar de 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).



No seguimento do que já foi referido na nota introdutória e sumário executivo do presente

documento, acresce clarificar a metodologia utilizada para aferir quanto ao grau de aplicação do

SIADAP 1, relativamente à atividade desenvolvida pelos serviços nos ciclos de gestão 2019 e 2020.

A informação de autoavaliação 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.

Com a renovação do Governo Constitucional é de salientar que, em 2019 o ICNF era tutelado pelo

ex-MAFDR, sendo o QUAR_2019 e PA_2019 submetidos a validação técnica e análise crítica pelo

GPP, em contrapartida no ciclo de gestão 2020 o ICNF passou a ser tutelado pelo M. Ambiente e

Ação Climática, pelo que o RAA_20219 e instrumentos de gestão de 2020 já não estiveram no

âmbito de análise do GPP.

Também não foram rececionados por este Gabinete os RAA_2019 da DGRM e do GAMA, bem como

o RAA_2020 da DGPM. O RAA_2019 da DGPM não foi considerado nesta análise comparada, uma

vez que não foi concluído o processo de validação técnica e análise crítica, por falta de resposta a

esclarecimentos e sugestões de melhoria colocadas por este Gabinete.

Por último, clarificar que o RAA_2020 da Estrutura de Missão para as Comemorações do V

Centenário da Ciircum Navegação Fernão Magalhães (EMCFM) foi analisado pelo GPP e apreciado

pela tutela, no entanto não foi objeto desta análise comparada, uma vez que aquele relatório não

foi elaborado no âmbito do SIADAP 1.

3| METODOLOGIA

| 7

No que respeita à avaliação final qualitativa de desempenho dos serviços, esta é expressa segundo

a menção de Desempenho Bom, se foram atingidos todos os objetivos e superados alguns, a menção

de Desempenho Satisfatório, se foram atingidos todos os objetivos ou os mais relevantes,

Desempenho Insuficiente, se não foram atingidos os objetivos mais relevantes, nos termos do artigo

18º, da Lei nº 66-B72007, de 28 de dezembro, na sua redação atual. As menções são propostas pelo

dirigente máximo do serviço em sede de autoavaliação, e, após parecer com análise crítica do GPP,

são homologadas ou alteradas pelo respetivo membro do Governo.

Relativamente à avaliação final quantitativa de desempenho dos serviços, esta é aferida através da

respetiva taxa de realização final global obtida no QUAR, que resulta do somatório do desempenho

alcançado por parâmetro de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade), ajustada pelas ponderações

de cada um dos parâmetros relativamente ao resultado global, onde se inserem os resultados dos

objetivos operacionais, também este ajustados por ponderações, relativas a cada parâmetro.

É de referir ainda que, os serviços elegem como objetivos mais relevantes aqueles que, somando os

pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem

superior a 50%, resultante de pelo menos, metade dos objetivos independentemente da sua natureza

ou parâmetro a que pertencem. Em 2020, a este processo acrescem as orientações expostas no

número 2 do artigo 25º da Lei nº 2/2020, de 31 de março.

Por último, dar nota que o desempenho de todos os serviços foi avaliado única e exclusivamente com

base nas evidências apresentadas pelos mesmos, evidenciadas nos correspondentes instrumentos de

gestão, bem como na informação disponibilizada nas respetivas páginas eletrónicas.
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Agricultura
“… formular, conduzir, executar e avaliar as

políticas em matéria agrícola, agroalimentar, de
desenvolvimento rural, bem como planear e
coordenar a aplicação dos fundos nacionais e
europeus destinados à agricultura e ao
desenvolvimento rural.”

Cfr. nº 1 do Artigo 31.º do DL n.º 169-B/2019, de
03.dez, na sua redação atual

Mar “… a coordenação transversal dos assuntos
do mar, através da definição e
acompanhamento da Estratégia Nacional para
o Mar, da promoção do conhecimento
científico, da inovação e do desenvolvimento
tecnológico na área do mar, da definição e
coordenação da execução das políticas de
proteção, planeamento, ordenamento, gestão e
exploração dos recursos do mar, da promoção
de uma presença efetiva no mar, dos seus usos
e de uma economia do mar sustentável, das
pescas, da náutica de recreio, dos portos de
pesca e a gestão dos fundos nacionais e
europeus relativos ao mar.”

Cfr. nº 1 do Artigo 32.º do DL n.º 169-B/2019,
de 03.dez, na sua redação atual

M

I

S

S

Ã

O

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
“… formular, conduzir, executar e avaliar as
políticas em matéria agrícola, agroalimentar,
silvícola, de desenvolvimento rural, bem como
planear e coordenar a aplicação dos fundos
nacionais e europeus destinados à agricultura, às
florestas e ao desenvolvimento rural.”

Cfr. nº 1 do Artigo 27.º do DL n.º 251-A/2015, de
17.dez, na sua redação atual

Mar “…a coordenação transversal dos assuntos
do mar, através da definição e
acompanhamento da Estratégia Nacional para
o Mar, da promoção do conhecimento
científico, da inovação e do desenvolvimento
tecnológico na área do mar, da definição e
coordenação da execução das políticas de
proteção, planeamento, ordenamento, gestão
e exploração dos recursos do mar, da
promoção de uma presença efetiva no mar, dos
seus usos e de uma economia do mar
sustentável, das pescas, do transporte
marítimo e dos portos, e a gestão dos fundos
nacionais e europeus relativos ao mar.”

Cfr. nº 1 do Artigo 28.º do DL n.º 251-A/2015,
de 17.dez, na sua redação atual

Figura 1- Universo de serviços com instrumentos de gestão sob análise técnica do GPP

Agricultura e Mar 

Agricultura 

Mar 

GPP
5 Direções Regionais

de Agricultura e Pescas 
IFAP, IP

DGAV DGADR ICNF, IP ᵃ INIAV, IP IVV, IP IVDP, IP

AG

PDR
2020

DGPM DGRM GAMA

AG 

Mar 
2020 

IPMA, IP EMEPC EMCFMᵇ

ᵃ 2019: ICNF tutelado pelo ex-MAFDR - QUAR_2019 e PA_2019 sob análise técnica do GPP;  2020: ICNF tutelado 
pelo M Ambiente e Ação Climática - RAA_20219 e IGs de 2020 não foram rececionados pelo GPP;
ᵇ  EMCFM: GPP elaborou parecer técnico apenas sob o RAA_2020

2019 2020
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A definição da estratégia de atuação dos serviços em 2019 e 2020 decorreu do alinhamento com as diversas orientações transversais e setoriais de nível político, bem como com as respetivas atribuições

ministeriais e com a sua própria Missão.

Missão: “… apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das politicas

das áreas de ação governativa da Agricultura, (Florestas e Desenvolvimento Rural em 2019) e do Mar

e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação no

âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos

membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados naquelas áreas …”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão politica, em particular no

quadro de programação 2021-2027;

OE2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de ação governativa da

Agricultura (Florestas e Desenvolvimento Rural em 2019) e do Mar, por via da coordenação dos

instrumentos de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão

patrimonial e dos serviços e funções partilhadas;

OE3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das

politicas publicas e no desenvolvimentos organizacional da administração.

GPP Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração GeralGPP

Missão: “… proceder à validação e ao pagamento decorrente do financiamento da aplicação das

medidas definidas a nível nacional e comunitário, no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural,

pescas e setores conexos, bem como propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação

e comunicação no âmbito da agricultura e pescas…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Implementar uma política de qualidade na concessão e gestão das ajudas/incentivos, visando

otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos;

OE2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e

desmaterializados, numa perspetiva de e-government;

OE3: Reforçar o desenvolvimento de competências do capital humano do IFAP valorizando o

espírito de equipa e o sentido de compromisso com a organização e o serviço público.

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.IFAP, IP
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Direções Regionais de Agricultura e Pescas 

Missão: “… participar na formulação e execução das politicas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos centrais competentes e de acordo com as

normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das politicas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das

florestas, no quadro da eficiência da gestão local de recursos…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Contribuir para o reforço da competitividade da agricultura e da sustentabilidade do meio rural

e das pescas;

OE2: Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas;

OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.

DRAP_Norte Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Objetivos Estratégicos 2019:

OE1: Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas;

OE2: Otimizar os processos de controlo, de licenciamento das atividades do setor e do
reconhecimento das Organizações de Produtores;

OE3: Incrementar a qualidade dos serviços prestados mediante o aperfeiçoamento dos instrumentos
organizacionais e otimização dos sistemas de informação existentes.

Objetivos Estratégicos 2020:

OE1: Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas;

OE2: Otimizar a política de licenciamento e controlo das áreas da fitossanidade e da segurança

alimentar;

OE3: Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços

prestados;

OE4: Reforçar a proximidade ao setor produtivo.

DRAP_LVT Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Melhorar a execução das Políticas Públicas do setor;

OE2: Desenvolver o capital humano e organizacional;

OE3: Otimizar recursos.

DRAP_Alt Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Otimizar a gestão e aplicação dos fundos estruturais e/ou outras medidas de apoio aos setores

agrícola e das pescas maximizando a sua execução;

OE2: Consolidar a imagem da DRAP Algarve junto dos seus clientes.;

OE3: Otimizar a gestão dos recursos.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Melhorar o desempenho dos instrumentos de financiamento e controlo das Políticas Públicas
sectoriais;;

OE2: Garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados;

OE3: Desenvolver competências valorizando o compromisso com a organização e o serviço público;

DRAP_Centro Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro DRAP_LVT

DRAP_ALG

DRAP_ALT

DRAP_C

DRAP_N
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Missão: ”… a prossecução da politica cientifica e a realização de investigação de suporte a politicas

públicas orientadas para a valorização dos recursos biológicos nacionais, na defesa dos interesses

nacionais e na prossecução e aprofundamento de politicas comuns da União Europeia…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada

para a investigação aplicada e para a inovação;

OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV;

OE3: Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas;

OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do

Instituto;

OE5: Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações

Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional;

OE6: Dinamizar a Responsabilidade Social do Organismo no âmbito da gestão dos RH;

INIAV, IP Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Missão: “… coordenar e controlar a organização institucional do setor vitivinícola, auditar o sistema

de certificação de qualidade, acompanhar a politica da União Europeia e preparar as regras para a

sua aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos

vitivinícolas e assegurar o funcionamento da Comissão Nacional da Organização Internacional da

Vinha e do Vinho (CNOIV)…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Otimizar a gestão dos programas de apoio e dos recursos financeiros afetos;

OE2: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders, visando a redução do
custos de contexto;

OE3: Promover a competitividade e a internacionalização do mercado, designadamente através da
divulgação de informação;

OE4: Implementar uma política de qualidade.

IVV, IP Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.IVV, IP

Missão: “… assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa de desenvolvimento

Rural (PDR2020) …”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Crescimento do valor acrescentado do setor agroflorestal e rentabilidade económica da
agricultura;

OE2: Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos;

OE3: Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural;

IVV, IP Autoridade de Gestão do PDR2020AG_PDR2020
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IVDP, IP

Missão: “… promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o

processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de origem “Douro” e “Porto”

e indicação geográfica “Duriense”…”

Objetivos Estratégicos 2019:

OE1: Incrementar medidas para a sustentabilidade (ambiental, económica, social e cultural) do

território da RDD;

OE2: Reforçar as competências do IVDP em prol da afirmação das denominações de origem Porto e 

Douro, para garantir a qualidade ao consumidor.

OE3: Promover a melhoria continua no desempenho da organização para otimização do serviço

público.

Objetivos Estratégicos 2020:

OE1: Incrementar medidas para a sustentabilidade (ambiental, económica, social e cultural) do

Território da RDD;

OE2: Reforçar as competências do IVDP,IP em prol da afirmação das denominações de origem Porto

e Douro;

OE3: Promover a melhoria continua no desempenho da organização para otimização do Serviço

Público;

OE4: Reforçar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro e das suas Denominações

de Origem;

OE5: Assegurar a atualização do cadastro vitícola da RDD em articulação com os sistemas de

informação do Ministério da Agricultura;

OE6: Redimensionar e otimizar o Plano de Comunicação.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.

Missão: “… definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal

e de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de autoridade

sanitária veterinária e fitossanitária nacional, de autoridade nacional para os medicamentos

veterinários e de autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar.…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Zelar pela segurança dos alimentos;

OE2: Promover a proteção da sanidade animal;

OE3: Promover a proteção vegetal e fitossanidade;

OE4: Agilizar processos de internacionalização;

OE5: Promover a utilização das TIC.

Direção-Geral de Alimentação e VeterináriaDGAV

Missão: “… promover a Valorização, Competitividade e Sustentabilidade da Agricultura e dos

Territórios Rurais…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Promover a agricultura e a valorização dos territórios rurais;

OE2: Garantir a regulação e o controlo das políticas;

OE3: Otimizar a gestão de recursos humanos, financeiros e materiais;

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento RuralDGADR
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Missão: “… desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia Nacional para o Mar (ENM), elaborar e

propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planear e ordenar o espaço

marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento

da Politica Marítima Integrada da União Europeia e promover a cooperação nacional e

internacional no âmbito do mar…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Assegurar o apoio à implementação da política pública para o mar, enquanto política
integrada, e assegurar a respetiva monitorização;

OE2: Contribuir para a promoção de investimentos na área do mar através de fontes de
financiamento públicas de diferentes naturezas;

OE3: Contribuir para uma politica externa na área do mar que projete Portugal como um ator de
relevo no plano internacional;

OE4: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa.

IVV, IP Direção-Geral de Política do MarDGPM

Missão: “… assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa Operacional Mar

2020, de acordo com o princípio da boa governança, e com observância das regras de gestão

constantes da regulamentação europeia e nacional aplicável…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Assegurar a execução do Programa Operacional do Mar 2020;

OE2: Promover a gestão eficiente do Mar2020;

OE3: Qualificar e construir uma organização eficaz e eficiente.

Autoridade de Gestão do Mar2020AG_MAR2020

Missão: 1 - Como autoridade supervisora nacional em matéria de meteorologia aeronáutica civil,

o GAMA tem por missão assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da

regulamentação do céu único europeu, garantir o cumprimento das normas e recomendações

que decorrem da ratificação da Convenção sobre Aviação Civil Internacional e das normas e

procedimentos emanados da Organização Meteorológica Mundial, no âmbito da meteorologia

aeronáutica.

2 - Como órgão de investigação de acidentes no setor do transporte marítimo, o GAMA tem por

missão investigar os acidentes e incidentes marítimos, com a maior eficácia e rapidez possível,

visando identificar as respetivas causas, elaborar e divulgar os correspondentes relatórios e

emitir recomendações em matéria de segurança marítima que visem reduzir a sinistralidade

marítima.…”

Objetivos Estratégicos 2020:

OE1: Melhorar o serviço público prestado pelo GAMA no que respeita à investigação de acidentes no

setor do transporte marítimo e como autoridade para a meteorologia aeronáutica civil;

OE2: Assegurar uma boa gestão dos colaboradores do GAMA, designadamente nos domínios da

segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e

da motivação.

Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a
Meteorologia Aeronáutica

GAMA
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Missão: “… dar continuidade ao processo de extensão da plataforma continental, tendo em vista a

respetiva conclusão, nos termos previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Aprofundar o conhecimento sobre a morfologia e as caraterísticas geológicas e hidrográficas do

fundo submarino de modo a consolidar os dados e informação contidos na proposta de Portugal

apresentada à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) a 11 de maio de 2009;

OE2: Desenvolver a negociação com a CLPC sobre a proposta portuguesa, preparar eventuais adendas

e dar resposta a pedidos de esclarecimento suscitados;

OE3: Divulgar a importância da extensão da plataforma continental de Portugal para a sociedade;

OE4: Apoiar, em articulação com outras entidades, a realização de projetos de investigação e

desenvolvimento, a participação de jovens estudantes e investigadores nos projetos desenvolvidos

pela EMEPC, bem como a prospeção de recursos naturais marinhos, nomeadamente através de

cruzeiros científicos no quadro do processo de extensão da plataforma continental;

OE5: Manter e atualizar a estrutura de base de dados de apoio ao projeto de extensão da plataforma

continental.

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental EMEPC

Missão: “… promover e coordenar a investigação cientifica, o desenvolvimento tecnológico, a

inovação e a prestação de serviços no domínio do mar e da atmosfera, assegurando a implementação

das estratégias e politicas nacionais nas suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento

económico e social, sendo investido nas funções de autoridade nacional nos domínios da

meteorologia, meteorologia aeronáutica, do clima, da sismologia e do geomagnetismo…”

Objetivos Estratégicos 2019-2020:

OE1: Promover uma cultura de excelência cientifica, em articulação com a comunidade cientifica

nacional e internacional;

OE2: Promover a cooperação com os agentes económicos, contribuindo para a cadeia de valor nas

áreas em que se enquadra a sua missão;

OE3: Melhorar as estruturas de apoio a missão, em particular a infraestrutura tecnológica de

observação e modelação meteorológica, geofísica e marinha, bem como a capacidade de intervenção

cientifica no oceano profundo;

OE4: Desenvolver processos de melhoria continua, nomeadamente através da certificação de

laboratórios e serviços, da otimização da estrutura organizacional.

Instituto Português do Mar e da AtmosferaIPMA

Missão: “… a execução das políticas de preservação e conhecimento dos recursos naturais marinhos, a

execução das políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, do

desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o sector marítimo-portuário, bem

como garantir a regulamentação, a inspeção, a fiscalização, a coordenação e o controlo das

atividades desenvolvidas no âmbito daquelas políticas…”

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos DGRM

Objetivos Estratégicos 2020:

OE1: Promover uma gestão mais sustentável dos recursos naturais e do oceano;

OE2: Melhorar e simplificar o relacionamento entre a administração e os seus clientes;

OE3: Aumentar a segurança e a proteção no transporte marítimo e portos;

OE4: Gerir com rigor os recursos internos;

OE5: Reforçar a valorização do capital humano.
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Figura 2 – Nº de objetivos estratégicos por serviço ▪ 2019 - 2020
Para o cumprimento da sua missão e das suas orientações estratégicas, os serviços integrados nesta análise,

formularam e inscreveram em QUAR os respetivos objetivos estratégicos (OE), conforme evidenciado na

figura 2, onde se registou o seguinte:

• Em 2019 verificou-se a inscrição de um total de 54 OE, resultando numa média de 3 OE por serviço;

• Em 2020 foi inscrito um total de 64 OE, de onde resulta uma média de 3 OE por serviço;

• Comparando 2019-2020, observa-se que a maioria dos serviços mantiveram o número de OE inscritos

para quantificar a sua estratégia, com exceção do IVDP, IP que acrescentou mais três objetivos, nas

vertentes da internacionalização, plano de comunicação e atualização do cadastro vitícola da RDD.

• De 2019 para 2020, 61% dos serviços mantiveram inalterado o número de OE, nomeadamente: GPP,

IFAP,IP, DRAP_N, DRAP_C, DRAP_LVT, DRAP_ALT, DRAP_ALG, IVV,IP, DGAV, INIAV,IP, DGADR,

AG_PDR2020, IPMA, AG_MAR2020 e EMEPC.

• Não foi possível aferir quanto ao grau de concretização dos OE, na medida em que nem todos os

serviços definiram metas estratégicas, nem operacionalizaram a medição daqueles objetivos de forma

quantitativa e/ou qualitativa, quanto ao seu grau de concretização.
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Pela análise comparativa conclui-se que, o parâmetro Eficácia foi o que registou o resultado

mais baixo (TR=113%) em 2019 e em contrapartida foi o que registou um resultado mais alto

(TR=120%) em 2020.

Em termos de variação pode constatar-se que, em 2020 registou-se um acréscimo de +7% na

taxa média de realização do parâmetro de avaliação Eficácia, no entanto verificou-se um

decréscimo de -5% na Eficiência e -6% na Qualidade.

O resultado mais elevado registado pelo parâmetros Eficácia em 2020, poderá indiciar que o

planeamento foi nivelado por baixo face à capacidade efetiva dos serviços e dos recursos

colocados à disposição dos mesmos, naquele parâmetro.

De 2019 para 2020, verificou-se uma diminuição do número de objetivos inscritos nas

dimensões/parâmetros Eficiência e Qualidade, no entanto o respetivo número de

indicadores aumentou.

Em ambos os ciclos de gestão, o maior número de indicadores foi inscrito nas

dimensões/parâmetros Eficácia e Qualidade.

Face ao resultado final alcançado pelos serviços nos parâmetros de avaliação (Eficácia,

Eficiência e Qualidade) verifica-se uma superação global, à qual correspondeu, para cada ciclo

de gestão em apreço, as taxas média de realização evidenciadas na figura 5.
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Figura 5 – Taxa de média de realização por parâmetro de avaliação  ▪ 2019 - 2020
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Figura 6 – Grau de realização dos parâmetros de avaliação de desempenho por serviço ▪ 2019

A figura 6 evidencia as taxas de realização nas três dimensões/parâmetros de avaliação, bem

como a taxa de realização global do QUAR_2019, por serviço.

A Taxa média de realização global dos QUAR_2019 situou-se nos 119,14%, onde se verificou

que sete dos serviços (43,75%) tidos em conta nesta análise, registaram taxas de realização

acima da média e seis serviços (37,5%) taxas de realização abaixo da média.

Quanto ao parâmetro Eficácia, foi o que registou a mais baixa taxa média de realização,

112,95%, onde se registaram duas situações de desvio negativo, nomeadamente a DGAV

(TR=96,67%) e o IPMA, IP (TR=97,88%). Por outro lado, os serviços com os resultados mais

altos foram a AG_MAR2020 (TR=132,40%) e a DRAP_ALG (TR=123,50%).

No que respeita ao parâmetro Eficiência, a taxa média de realização foi de 120,77%, onde se

destacam os resultados mais altos do IVV,IP (TR=147%) e da EMEPC (TR=140,67%).

O parâmetro Qualidade foi o que registou a mais alta taxa média de realização, 124,05%,

onde os dois resultados mais elevados foram registados pela DRAP_N (TR=202,32%) e pelo

IVV,IP (TR=145%).

*TR= Taxa de realização;
Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA; Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do

RAA_2019 da DGPM; Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND

GPP 119,13% 123,46% 3 9 112,95% 3 6 143,26% 3 14

IFAP, IP 114,00% 109,00% 3 8 121,00% 3 5 105,00% 1 2

DRAP_N 144,00% 114,00% 4 9 125,00% 1 1 202,72% 5 6

DRAP_C 119,00% 122,00% 3 7 125,00% 2 2 107,00% 4 5

DRAP_LVT 121,21% 115,15% 5 11 127,20% 2 3 121,33% 4 8

DRAP_ALT 120,00% 115,00% 3 7 123,00% 3 4 120,00% 3 4

DRAP_ALG 122,00% 123,50% 3 6 125,00% 1 1 115,00% 3 4

IVDP, IP 113,81% 114,58% 3 4 113,29% 3 10 114,60% 3 2

IVV, IP 133,00% 102,00% 2 5 147,00% 2 2 145,00% 3 3

DGAV 119,13% 96,67% 4 5 131,20% 4 4 105,36% 6 6

INIAV, IP 114,31% 100,00% 4 4 122,00% 5 5 107,00% 3 8

DGADR 115,37% 111,00% 6 8 117,31% 2 2 115,83% 5 6

AG_PDR2020 114,08% 110,50% 2 3 119,63% 2 3 110,20% 4 4

DGPM -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGRM -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

IPMA, IP 82,86% 97,88% 3 7 67,00% 3 3 100,00% 3 3

AG_MAR2020 123,22% 132,40% 2 4 115,00% 3 3 144,96% 3 3

EMEPC 131,18% 120,00% 2 2 140,67% 3 3 127,50% 3 3

GAMA -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

MÉDIA 119,14% 112,95% 3 6 120,77% 3 4 124,05% 4 5

EFICIÊNCIA   QUALIDADE   
2019

EXECUÇÃO 

GLOBAL 

QUAR

EFICÁCIA   
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Figura 7 – Grau de realização dos parâmetros de avaliação de desempenho por serviço ▪ 2020

Na figura 7 encontram-se as taxas de realização alcançadas nas três dimensões/parâmetros

de avaliação, bem como a taxa de realização global do QUAR_2020.

A Taxa média de realização global dos QUAR_2020 situou-se nos 119,45%, onde se verificou

que seis (33,33%) dos serviços tidos em conta para nesta análise, registaram taxas de

realização acima da média e onze serviços (61%) taxas de realização abaixo da média.

O parâmetro Eficácia apresenta a maior taxa média de realização, 120,56%, onde os

resultados mais altos foram registados pela DRAP_N (TR=185%) e pela DGRM (TR=138%).

A taxa média de realização de 115,73% da Eficiência foi a mais baixa dos três parâmetros,

onde se destacam os resultados mais altos do GPP (TR=205,47%) e a DRAP_LVT e o GAMA

(TR=125%).

Relativamente ao parâmetro Qualidade, a taxa média de realização foi de 118%, registando-

se uma única situação de desvio negativo, nomeadamente a DGRM (TR=74%). Os serviços

com os resultados mais altos neste parâmetro foram o GPP (181,64%) e o IFAP,IP (158%).

A Taxa média de realização global dos QUAR_2020 situou-se nos 119,45%, onde se verificou

que seis (33,33%) dos serviços tidos em conta para nesta análise, registaram taxas de

realização acima da média e onze serviços (61%) taxas de realização abaixo da média.

*TR= Taxa de realização;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND TR* Nº OBJ Nº IND

GPP 183,06% 135,11% 3 9 205,47% 3 5 181,64% 4 13

IFAP, IP 138,00% 118,00% 3 7 100,00% 1 1 158,00% 3 9

DRAP_N 130,00% 182,00% 3 9 111,30% 2 6 115,30% 4 6

DRAP_C 120,00% 136,00% 4 8 112,00% 2 4 116,00% 2 3

DRAP_LVT 121,17% 119,43% 5 11 125,00% 1 1 119,65% 4 8

DRAP_ALT 113,86% 104,00% 4 9 110,00% 1 1 121,00% 4 7

DRAP_ALG 117,00% 117,30% 4 6 118,70% 4 6 111,00% 2 3

IVDP, IP 117,30% 121,08% 4 8 103,51% 3 8 131,90% 2 6

IVV, IP 105,00% 109,00% 3 6 105,00% 2 3 100,00% 3 3

DGAV 104,00% 100,00% 4 5 102,13% 2 3 106,73% 6 7

INIAV, IP 107,11% 107,03% 4 4 108,50% 4 4 106,77% 4 7

DGADR 112,28% 117,83% 6 6 112,50% 2 2 110,53% 5 6

AG_PDR2020 109,05% 109,55% 2 3 106,38% 1 2 109,51% 4 7

DGPM -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGRM 109,00% 138,00% 4 5 109,00% 2 2 74,00% 2 4

IPMA, IP 104,00% 102,96% 3 7 109,75% 2 2 100,00% 3 4

AG_MAR2020 120,36% 111,60% 2 4 112,50% 2 4 125,90% 2 7

EMEPC 116,30% 120,00% 2 2 110,00% 2 2 116,00% 2 5

GAMA 119,00% 119,00% 2 2 125,00% 1 1 116,00% 2 3

MÉDIA 119,45% 120,56% 4 7 115,73% 2 3 118,00% 3 6

EFICIÊNCIA   QUALIDADE   

2020

EXECUÇÃO 

GLOBAL 

QUAR

EFICÁCIA   
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No que respeita aos objetivos operacionais inscritos em QUAR, em 2019 contabilizou-se um total de 151

objetivos e em 2020, em que o universo de análise considera mais dois serviços, um total de 160, conforme

figura 9, registando-se um aumento de +6%. Do total, em 2019 foi eleito um conjunto de 80 objetivos

definidos como os mais relevantes pelos serviços, enquanto em 2020, do total foram eleitos 85 objetivos

(+6%) quanto à sua relevância, o que pode ser observado na figura 9.

Em ambos os ciclos de gestão, para o respetivo universo de serviços em análise, foram registados em média

nove objetivos operacionais por serviço, sendo o número de objetivos operacionais inscritos em QUAR, por

cada serviço, evidenciado na figura 10, onde se destaca a DGAV com maior número de objetivos

operacionais inscritos em 2019-2020.

Figura 10 – Nº de objetivos operacionais por serviço  ▪ 2019 - 2020

Figura 8 – Nº de objetivos operacionais  
▪ 2019 - 2020

Figura 9 – Nº de objetivos operacionais mais 
relevantes ▪ 2019 - 2020
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*Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM



11| OBJETIVOS OPERACIONAIS | GRAU DE REALIZAÇÃO

| 20

Quanto ao grau de realização dos objetivos operacionais , verificou-se nos dois ciclos de gestão, que

na sua maioria os objetivos foram superados, 70% em 2019 e 64% em 2020, com uma margem

residual de 2% de objetivos não atingidos, conforme evidenciado na figura 11.

Pela análise da figura 12, constata-se que em ambos os ciclos de gestão, alguns serviços superaram

todos os objetivos a que se propuseram, nomeadamente em 2019 o GPP, a DRAP_ALT e a DRAP_ALG

e em 2020 a DRAP_N, a DRAP_C, a DRAP_LVT e a AG_MAR2020, o que pode indiciar um planeamento

excessivamente cauteloso da parte dos serviços. As diferentes situações de incumprimento

verificadas, foram justificadas pelos serviços, em sede de autoavaliação.

Figura 11– Grau de realização dos objetivos operacionais ▪ 2019 - 2020

Figura 12 – Grau de realização dos objetivos operacionais por serviço  ▪ 2019 - 2020
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Nº de objetivos:

Superados

 Atingidos
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28%

2%

2019

64%

34%

2%
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Superados

Atingidos

Não Atingidos

* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

Objetivos:
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Relativamente aos indicadores inscritos em QUAR, em 2019 contabilizou-se um total de 288 e em

2020, em que o universo de análise considera mais dois serviços, um total de 281, conforme figura

13, registando-se um aumento de +18%.

A média de indicadores inscritos por serviço em 2019 foi de 15 e em 2020 de 16, sendo o

número de indicadores inscritos por serviço detalhado na figura 14.

Figura 14 – Nº de indicadores QUAR por serviço ▪ 2019 - 2020

Figura 13 – Nº de indicadores QUAR ▪ 2019 - 2020
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* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM
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Pela análise ao grau de realização dos indicadores, verificou-se em ambos os ciclos de gestão, que na

sua maioria foram superados, 63% em 2019 e 57% em 2020, com uma margem residual de 2% de

objetivos não atingidos, conforme evidenciado na figura 15.

Através da figura 16, é possível verificar os diferentes níveis de concretização dos indicadores

inscritos em QUAR, alcançados pelos serviços, em ambos os ciclos de gestão. As diferentes situações

de incumprimento verificadas, foram justificadas pelos serviços, em sede de autoavaliação.

Figura 15 – Grau de concretização de indicadores QUAR ▪ 2019 - 2020

Figura 16 – Nível de rconcretização dos indicadores QUAR por serviço ▪ 2019 - 2020
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* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

Indicadores:
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Figura 17 – Percentagem de indicadores com desvios  ≥  a 25% por serviço ▪ 2019 - 2020

Da análise ao grau de realização dos indicadores, destacam-se os indicadores de desempenho com

maior desvio, registados nos QUAR de 2019 e 2020 dos serviços, tendo em conta a taxa de

realização de 125% determinada pelo Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços, enquanto

patamar de excelência. Pela observação da figura 17 é possível aferir o seguinte:

• A ocorrência de resultados de indicadores com desvios iguais ou superiores a 25% verificou-se

em todos os serviços com RAA rececionado;

• A percentagem média de indicadores inscritos em 2019, em que se registou este desvio de

concretização face ao planeado, foi de 41%, enquanto em 2020 foi de 38%;

• Em ambos os ciclo de gestão, cada serviço teve em média, seis indicadores de desempenho com

taxas de realização iguais ou superiores a 125%.

Os resultados alcançados poderão indiciar uma tendência para um planeamento de metas abaixo

das reais capacidades dos serviços.
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* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM
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No âmbito das orientações relativas aos objetivos inscritos em QUAR pelos serviços,

indicadas no orçamento de Estado de 2019, nomeadamente o cumprimento do

disposto no artigo 25º da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro, verificou-se que cada

um dos dezasseis serviços em apreço inscreveu um objetivo operacional respeitante

à gestão dos trabalhadores, com um peso relativo entre 27% e 1% na avaliação final

do QUAR_2019, conforme representado na figura 18.

Relativamente ao total de vinte e seis indicadores de desempenho 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 implementadas durante o ano de 2019, 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 o benefício de trabalhadores de

condições mais favoráveis e os restantes indicadores inscritos 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).

Todas as metas propostas para aqueles objetivos e indicadores foram concretizadas,

atingindo taxas de realização conforme se apresenta de seguida.

Figura 18– Peso do objetivo relativo ao art.25º na avaliação 
final do QUAR_2019

27%

* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;
Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM
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Ind25: Nº de ações  de formação/sens ibi l i zação para  dirigentes  e trabalhadores , no 

domínio da conci l iação da vida  profiss ional , pessoal  e fami l iar
275%

Ind26: Nº de protocólos  criados  com empresas  ou organizações  para  que os  

trabalhadores  beneficiem de condições  mais  favoráveis  
175%

Ind27: Prazo para  entrada em funcionamento pleno de um refei tório com vis ta  a  faci l i tar 

o acesso a  refeições  no loca l  de trabalho (M=30.06.2019; VC=31.01.2019)
110%

Ind28: Nº de iniciativas/rastreios  organizadas  no âmbito da promoção da saúde e bem-

estar dos  trabalhadores
313%

Ind29::N.º de atividades  com impacto na redução de s tress  labora l  [yoga,  ginástica  

labora l  de micromovimentos , massagens , etc]
100%

Ind11 – Taxa de trabalhadores  com horário flexível 146%

 Ind12 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  ao pedido para  a  prática  de 

teletrabalho
247%

Ind13 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada contínua 204%

DRAP_N 6%

OOp6 – Adotar medidas  de apoio ao 

trabalhador que faci l i tem a  conci l iação 

da vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind11 – N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os 

trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis
100% 100%

DRAP_C 4% OOp5 – Garantir a  operacional ização do 

art.º 25.º da  LOE 2019
Ind9 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada contínua 125% 125%

DRAP_LVT 3%

OOp11 – Promover o levantamento e 

implementação de medidas  que 

faci l i tem a  conci l iação da vida  

profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind23 – Data de apresentação do relatório do levantamento de sugestões  dos  

trabalhadores  sobre conci l iação da vida  profiss ional , fami l iar e pessoal
119% 119%

DRAP_ALT 4%

OOp5 – Promover a  conci l iação da vida  

profiss ional , fami l iar e particular - 

artigo 22.º da  Proposta de Lei  de 

Orçamento de Estado para  2019

Ind9 – Percentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada 

contínua
125% 125%

DRAP_ALG 11%

OOp6 – Promover uma cultura  de 

conci l iação da vida  profiss ional , 

fami l iar e pessoal  dos  trabalhadores  

da  DRAP

Ind9 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada contínua 125% 125%

2%

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

OBJETIVOS TX. REALIZAÇÃOINDICADORES

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2019

GPP 27%

OP9: Promover práticas  de gestão 

eficiente e responsável  dos  

trabalhadores

194%

IFAP,IP

OOp6 – Promover a  uti l i zação de 

horários  flexíveis  e modal idades  de 

organização do trabalho que faci l i tem a  

conci l iação da vida  profiss ional , 

fami l iar e pessoal

186%
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15.2| LOE 2019 – serviços da ex-Área de Ação Governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

IVDP, IP 3%
OOP3.3: Garantir a  operacional ização do 

artigo 22.º do projeto de LOE 2019

Ind.3.3.1. Uti l i zação de horários  flexíveis  e modal idades  de organização do trabalho que 

faci l i tem a  conci l iação da vida  profiss ional , fami l iar e pessoal
117% 117%

IVV,IP 8%

OOp7 – Promover a  uti l i zação de 

horários  flexíveis  e modal idades  de 

organização do trabalho que faci l i tem a  

conci l iação da vida  profiss ional , 

fami l iar e pessoal

Ind10 – Taxa de trabalhadores  com horário flexível 163% 163%

DGAV 4%

OP 14: Promover a  uti l i zação de horários  

flexíveis  e modal idades  de organização 

do trabalho que faci l i tem a  conci l iação 

da vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind15 –Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada continua 100% 100%

Ind14 – Taxa de Colaboradores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada contínua 125%

Ind15 – Nª médio de horas  de formação por colaboradores/ano 100%

Ind16 – Grau de satis fação dos  colaboradores  com as  condições  de trabalho 100%

Ind17 – Nº de protocolos no âmbito da integração na comunidade 100%

Ind7 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada contínua 125%

Ind8 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  ao pedido para  a  prática  de 

teletrabalho
125%

AG_PDR2020 5%

OP8: Promover a  uti l i zação de horários  

flexíveis  e modal idades  de organização 

do trabalho que faci l i tem a  conci l iação 

da vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind.10. Taxa de trabalhadores  com horário flexível 100% 100%

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

OBJETIVOS TX. REALIZAÇÃOINDICADORES

OOp6 – “Promover a  uti l i zação de 

horários  flexíveis  e modal idades  de 

organização do trabalho que faci l i tem a  

conci l iação da vida  profiss ional , 

fami l iar e pessoal

125%DGADR 5%

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2019

106%

OOp12 – Dinamizar medidas  que 

faci l i tem a  vida  profiss ional  e pessoal  

dos  Colaboradores  e a  rede de relações  

com as  comunidades  loca is

INIAV, IP 5%
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15.3| LOE 2019 – serviços da ex-Área de Ação Governativa do Mar

DGPM* -- -- -- -- --

DGRM* -- -- -- -- --

IPMA, IP 6%

OOp6 - Promover a  uti l i zação de 

horários  flexíveis  e modal idades  de 

organização do trabalho que faci l i tem a  

conci l iação da vida  profiss ional , 

fami l iar e pessoal

Ind10 – Percentagem pedidos  aceites  de trabalhadores  que formularam pedido de 

alteração de horário para  a  modal idade de jornada contínua, com fundamento na 

conci l iação da sua atividade profiss ional  com a  famíl ia  (apoio a  ascendentes  / 

descendentes

280% 280%

AG_MAR2020 1%

OP8: Promover a util ização de horários 

flexíveis e modalidades de organização 

do trabalho que facil item a conciliação 

da vida profissional, familiar e pessoal

Ind.10. Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  sol ici tação de jornada continua 146% 146%

EMEPC 5%

OOP8: Adotar medidas de apoio ao 

trabalhador que facil item a conciliação 

da vida profissional, familiar e pessoal

Ind.8 N.º de medidas  que faci l i tem o acesso a  refeições 100% 100%

GAMA* -- -- -- -- --

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

OBJETIVOS TX. REALIZAÇÃOINDICADORES

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2019

* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;

Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM por falta de esclarecimento a questões colocadas pelo GPP.
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Relativamente às orientações relativas aos objetivos inscritos em QUAR pelos serviços, emanadas

pelo orçamento de Estado de 2020, nomeadamente o cumprimento do disposto no artigo 25º da

Lei nº2/2020, de 31 de março, constata-se que as mesmas foram agrupadas por âmbitos.

No ponto 1 verifica-se que, para além da boa gestão dos trabalhadores (alínea a), em comum com

o ano anterior, acresceu o âmbito do programa SIMPLEX (alínea b) e ainda o da avaliação pelos

utilizadores quanto aos produtos e/ou serviços prestados (alínea c).

Por outro lado, para reforçar a importância das referidas orientações, através do ponto 2 foram

definidas regras quanto à relevância dos objetivos referidos no ponto anterior, bem como quanto

ao peso relativo daqueles objetivos na avaliação final do QUAR, ou seja, em 2020 o conjunto dos

objetivos operacionais inscritos no cumprimento do ponto 1 foi incluído no total dos objetivos

considerados dos mais relevantes do QUAR, assumindo um peso relativo igual ou superior a 50%.
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No cumprimento daquele articulado legal, verificou-se que os dezoito serviços em apreço 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 de desempenho, com uma distribuição de 56% (45

indicadores) relativa à alínea a) e de 22% (18 indicadores) igualmente distribuído pelas alíneas b) e c), conforme representado nas figuras 19 e 20.

Pela análise global conclui-se que o peso atribuído aos objetivos operacionais relativos ao art.25º 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), conforme representado na figura 21.

Figura 21 – Média do peso dos objetivos relativos ao 
art.25º na avaliação final do QUAR ▪ 2020

Figura 19 – Nº de objetivos relativos ao art.25º inscritos 
no QUAR ▪ 2020

Figura 20 – Nº de indicadores relativos ao art.25º 
inscritos no QUAR ▪ 2020

A maior incidência de objetivos respeitantes à alínea a) deveu-se ao facto de esta ter um âmbito, de boa gestão de trabalhadores, 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).

Através das figuras 22, 23 e 24 é possível comparar o peso atribuído por cada serviço, aos objetivos operacionais relativos a cada uma das alíneas do art. 25º na avaliação final do QUAR_2020, fazendo nota

que no âmbito da alínea b) o INIAV,IP, a AG_PDR2020, a AG_MAR2020, a EMEPC e o GAMA não inscreveram qualquer objetivo e o mesmo sucedeu no âmbito da alínea c), em que o GPP, a AG_PDR2020, a

AG_MAR2020 e a EMEPC não inscreveram objetivos associados a esta nos seus QUAR.

23%

19%

14%

 a)  b) c)alíneas
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Figura 22 – Peso dos objetivos relativos à alínea a) 
na avaliação final do QUAR_2020 por serviço

Figura 23 –Peso dos objetivos relativos à alínea b) 
na avaliação final do QUAR_2020 por serviço

Figura 24 –Peso dos objetivos relativos à alínea c) 
na avaliação final do QUAR_2020 por serviço

* Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

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 beneficiem 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, apesar de não inscritas no programa SIMPLEX, como

desmaterialização de processos, sistema de gestão documental, Portal Único da Agricultura, Portal Único de Atendimentos das DRAP, entre outos 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. O detalhe é apresentado de seguida por áreas governativas.

27%

18%

25%

25%

12%

17%

30%

18%

31%

16%

34%

50%

18%

35%

51%

50%

25%

GPP

IFAP,IP

DRAP_N

DRAP_C

DRAP_LVT

DRAP_ALT

DRAP_ALG

IVDP, IP

IVV,IP

DGAV

INIAV,IP

AG_PDR2020

DGPM*

DGRM

IPMA, IP

AG_MAR2020

EMEPC

GAMA

23%

16%

25%

12,5%

30%

17%

15%

28%

14%

20%

21%

21%

20%

GPP

IFAP,IP

DRAP_N

DRAP_C

DRAP_LVT

DRAP_ALT

DRAP_ALG

IVDP, IP

IVV,IP

DGAV

INIAV,IP

DGADR

AG_PDR2020

DGPM*

DGRM

IPMA, IP

AG_MAR2020

EMEPC

GAMA

18%
8%

12,5%
12%

19%
12%
12%

14%
14%

17%
9%

12%
12%

25%

GPP
IFAP,IP

DRAP_N
DRAP_C

DRAP_LVT
DRAP_ALT
DRAP_ALG

IVDP, IP
IVV,IP
DGAV

INIAV,IP
DGADR

AG_PDR2020
DGPM*

DGRM
IPMA, IP

AG_MAR2020
EMEPC
GAMA
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al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind24: N.º de ações  de formação sobre o “Regime de 

Teletrabalho”, no âmbito do programa de conci l iação da 

vida profiss ional , pessoal  e fami l iar do GPP

175%

Ind25: Prazo de concretização dos  serviços  de Segurança e 

Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019(M=15.12.2020; 

VC=15.11.2020)

170%

23%

OP6: Assegurar a  implementação do novo 

s is tema de gestão documental  e 

processual

Ind14: N.º de conteúdos  audiovisuais  produzidos  

de apoio aos  uti l i zadores  do GPP no âmbito da 

implementação do SGD Edocl ink

225% 225%

Ind9 – Taxa de trabalhadores  com horário flexível  

atribuído
125%

Ind10 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  ao 

pedido para  a  prática  de teletrabalho
663%

Ind11 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

sol ici tação de jornada contínua
125%

Ind12 – Taxa de consultas  de medicina  do trabalho 

real izadas
55%

Ind15 – Taxa de implementação no IFAP do projeto 

de monitorização com o recurso a  imagens  de 

satél i te (SATCONTROL)

100%

Ind16 – Taxa de execução das  fases  de Requis i tos , 

Anál ise funcional  e Desenvolvimento, nas  

atividades  da Tarefa  C do Projeto de integração 

dos  s is temas  do IVV e IVDP no Sis tema de 

Informação para  o Setor Agrícola  (SISAGRI)

125%

Ind17– Taxa de implementação do projeto "Porta l  

Único da Agricultura
100%

Ind13 – Taxa de satis fação dos  

cl ientes
100%

Ind14 – Taxa de não reclamantes  

no Livro de Reclamações  face ao 

total  de atendimentos  

presencia is  rea l izados

125%

GPP

18%
OOp6 – Melhorar a  qual idade do serviço de 

atendimento
105%

OP9: Assegurar a  boa gestão dos  

trabalhadores  do GPP, no âmbito da 

conci l iação da vida  profiss ional  com a  vida  

pessoal  e fami l iar e segurança e da  saúde 

no trabalho (art.º 25 LOE 2020) 

OOp7 – Melhorar a  qual idade da 

informação do setor agrícola  (Projetos  

SIMPLEX)

16% 109%

OOp5 – Promover iniciativas  de gestão 

eficiente de trabalhadores  que faci l i tem a  

conci l iação da vida  profiss ional , fami l iar e 

pessoal  e que fomentem a segurança e 

saúde no trabalho

252%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

18%

173%

OBJETIVOS

27%

IFAP,IP
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al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind10 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

sol ici tação de jornada contínua
125%

Ind11 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

sol ici tação do regime Teletrabalho
125%

Ind12 – Nº de iniciativas  com impacto na segurança e 

saúde no trabalho
100%

25%

OOp5 – Implementar medidas/processos de 

inovação e desmaterialização (Projetos: 

SIMPLEX e SAMA)

Ind14 – Número de serviços  disponibi l i zados  no 

Portal  Único de Atendimento
100% 100%

8% OOp8 – Assegurar a  satis fação do cl iente
Ind20 – Indice de satisfação do 

cliente
113% 113%

Ind9 – Percentagem de trabalhadores  com parecer 

favorável  à  sol ici tação de necess idades  di ferenciadas  de 

regimes  de prestação de trabalho e modal idades  de 

horário

125%

Ind10 – Número de iniciativas  com impacto na segurança 

e saúde no trabalho
100%

Ind11 – Número de serviços disponibilizados no 

Portal Único de Atendimentos das DRAP (Programa 

SIMPLEX/SAMA

100%

Ind12 – Índice de satisfação 122%

12%

OOp8 – Incrementar as  boas  práticas  de 

gestão de trabalhadores , des ignadamente 

nos  domínios  SST, conci l iação e motivação

Ind16 – Número de iniciativas  125% 125%

30%
OOp6 – Incrementar procedimentos  de 

modernização adminis trativa

Ind12 – Número de serviços/processos  

disponibi l i zados  de forma desmateria l i zada
125% 125%

12% OOp9 – Assegurar a  satis fação dos  cl ientes
Ind17 – Índice de satis fação do 

utente
113% 113%

DRAP_N

25%
OOp4 – Promover práticas  de boa gestão 

dos  trabalhadores
118%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS

OOp5 – Promover práticas de boa gestão 

dos trabalhadores - art.º 25 da LOE
25% 113%

DRAP_C

OOp6 – Promover práticas de boa gestão 

dos serviços públicos - art.º 25 da 

LOE2020”

111%25%

DRAP_LVT
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al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind12 – Percentagem de trabalhadores  com parecer 

favorável  à  sol ici tação de necess idades  di ferenciadas  de 

regimes  de prestação de trabalho e modal idades  de 

horário

125%

Ind13 – N.º de protocolos  criados  com empresas  ou 

organizações  para  que os  trabalhadores  beneficiem de 

condições  mais  favoráveis

106%

Ind14 – N.º de iniciativas  organizadas  no âmbito da 

promoção da segurança, saúde e bem-estar dos  

trabalhadores

129%

17%
OOp7 – Promover práticas  de boa gestão 

dos  serviços  públ icos

Ind15 – Incremento do número de serviços  

disponibi l i zados  no Porta l  Único de Atendimentos  

das  DRAP

125% 125%

19%
OOp8 – Assegurar a  satis fação do 

cidadão/"Cl iente"
Ind16 – Índice de satis fação 117% 117%

15%

OOp6 – Promover uma cultura de 

conciliação da vida profissional, familiar e 

pessoal dos trabalhadores da DRAP

Ind9 – Percentagem de trabalhadores  com parecer 

favorável  à  sol ici tação de necess idades  di ferenciadas  de 

regimes  de prestação de trabalho e modal idades  de 

horário

125% 125%

Ind10 – Taxa de participação nas  ações  sobre segurança e 

saúde no trabalho
100%

Ind11 – “Número de medidas  de prevenção 

implementadas
100%

15%
 OOp8 – Implementar práticas de boa 

gestão dos serviços públicos

Ind12 – Número de serviços disponibilizados no 

Portal Único de Atendimento (projecto Simplex/ 

SAMA)

125% 125%

12%
OOp9 – Assegurar a  satis fação do 

cidadão/”cl iente
Ind13 – Índice de satisfação 110% 110%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS

17%

OOp7 – Promover uma cultura  de Segurança 

e Saúde no trabalho na DRAP
DRAP_ALG

15% 100%

DRAP_ALT

OOp6 – Promover práticas  de boa gestão 

dos  trabalhadores
125%



16.2| LOE 2020 – tutela da ex-Área de Ação Governativa da Agricultura

| 34

al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind.18 Atividades  rea l i zadas  para  implementação de um 

regulamento de teletrabalho
125%

Ind.19 Reforço das  medidas  de proteção na  saúde 150%

14%
OP5: Melhorar o processo de controlo 

vi tivinícola  na  Região Demarcada do Douro

Ind.9 Percentagem de rea l ização do projeto 

Mudança de Paradigma
100% 100%

Ind.15 Desenvolvimento e implementação do 

Porta l  RDD+
125%

Ind.16 Desenvolvimento das  atividades  inseridas  

no Projeto IVDP +
82%

12%
OP9: Melhorar o desempenho da 

organização

Ind.21 Grau de satis fação do 

inquéri to destinado a  Utentes  e 

Entidades  Parceiras

113% 116%

17%

OOp5 – Promover a  uti l i zação de horários  

flexíveis  e modal idades  de organização do 

trabalho que faci l i tem a  conci l iação da  

vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind9 – Percentagem de de funcionários que beneficiam  

de horários e modalidades de organização do trabalho 

no âmbito da conciliação entre a vida profissional e 

pessoal

100% 100%

14%

OOp8 – Capaci tar os  di rigentes  e demais  

trabalhadores  do IVV em matéria  de 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST)

Ind12 – Nº de trabalhadores com frequencia em acções 

de formação em matéria de SST
100% 100%

14%

OOp1 – Implementação do plano de ação 

para  a  interoperabi l idade do cadastro 

vi tícola  IVV/IVDP/IFAP

Ind1 – Taxa  de execução das  fases  de Requis i tos , 

Anál ise funcional  e Desenvolvimento do Projeto, 

que permite a  integração dos  cadastros  do IVV, 

IFAP e IVDP

100% 100%

14%

OOp7 – Melhorar a  qual idade dos  serviços  

a prestar aos  cl ientes , ava l iando 

regularmente o seu nível  de satis fação

Ind11 – Índice de satisfação dos 

inquéritos ao Cliente Externo
100% 100%

Ind.16 N.º de protocolos  com empresas  ou organizações  

para  que os  trabalhadores  beneficiem de condições  de 

vida  mais  favoráveis  incluindo os  serviços  de segurança e 

saúde no trabalho

117%

Ind.17 Taxa  de trabalhadores  com parecer favorável  à  

sol ici tação de jornada continua
117%

Ind.10 Nº de informações  de acompanhamento 

(medida SIMPLEX nº 250) 
100%

Ind.11 Data  da  apresentação do doss ier para  

contratação do projeto (medida SIMPLEX nº 254) 
109%

14%
OP15: Apl icar inquéri tos  de satis fação junto 

dos  cl ientes  externos

Ind.18 Nível  de satis fação dos  

cl ientes  externos  (esca la  de 1 a  5) 
100% 100%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS

IVV,IP

143%

OP7: Modernizar e inovar a  gestão 

vi tivinícola  da  Região Demarcada do Douro 

e dos  seus  agentes  económicos

14% 104%

IVDP, IP

OP8: Promover as  qual i ficações  e 

competências  dos  recursos  humanos , 

estimulando o seu desenvolvimento 

pessoal  e profiss ional

18%

104%

DGAV

OP9: Implementar medidas  previs tas  no 

programa «SIMPLEX» - art.º 25, b) da  LOE

16%

20%

OP14: Promover práticas  de gestão eficiente 

e responsável  dos  trabalhadores  - art.º 25 

da  LOE

117%
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al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind.13 Taxa de execução do Plano de Implementação da 

SST
100%

Ind.14 Grau de satisfação dos colaboradores com as 

condições de trabalho
100%

Ind.15 Taxa de Colaboradores com parecer favorável à 

solicitação de jornada contínua
125%

Ind.16 Taxa de Colaboradores com parecer favorável à 

solicitação de regime de teletrabalho
125%

17%
OOP10: Melhorar a  satis fação de cl ientes  e 

parceiros

Ind.12 Nível de satisfação de 

clientes e parceiros (de 0 a 5)
100% 100%

Ind11 – Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

adoção da modal idade de horário jornada contínua e/ou 

à prática  de teletrabalho”
125%

Ind12 –Data de apresentação do Relatório de diagnostico 

e Planos  de Segurança e Saúde
100%

21%
OOp12 – Melhorar o acesso à informação 

por parte do cidadão

Ind13 –Data de disponibi l i zação onl ine de 75% da 

cartografia  da  Reserva Agricola  Nacional  
109% 109%

9%

OOp13 – Assegurar a satisfação dos 

clientes da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR)

Ind14 –Indice Gera l  de Satis fação 100% 100%

Ind.9 Taxa de trabalhadores  com modal idades  de 

organização de trabalho que faci l i tem a  conci l iação da 

vida  profiss ional  e fami l iar e previnam o absentismo
125%

Ind.10 Nº de protocolos  criados  com empresas  ou 

organizações  para  que os  trabalhadores  beneficiem de 

condições  mais  favoráveis”

100%

Ind.11 N.º de medidas  no âmbito da atividade fís ica  ou 

saúde e bem-estar no loca l  de trabalho com impacto na 

redução de s tress  labora l

100%

Ind.12 Prazo para  entrada em funcionamento dos  serviços  

de segurança e saúde no trabalho
100%

OP7: Promover práticas  de boa gestão dos  

trabalhadores  nos  domínios  da  segurança 

e da  saúde no trabalho, da  conci l iação da 

vida  profiss ional  com a  vida  pessoal  e 

fami l iar e da  motivação

AG_PDR2020 50% 110%

OOP12: Dinamizar medidas  que faci l i tem a  

vida  profiss ional  e pessoal  dos  

Colaboradores

123%

INIAV, IP

17%

17%

OOP11: Promover a  segurança e saúde dos  

trabalhadores
100%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS

21%

DGADR

OOp11 – Promover a  boa gestão dos  

trabalhadores  no âmbito da a l ínea a) do 

Artigo 25.º Lei  de Orçamento de Estado 2020

113%
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* Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM

al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

DGPM* -- -- -- -- -- -- --

Ind.8 – Percentagem de ações  de formação frequentes  

face ao número total  de ações  de formação previs tas  no 

plano de formação

100%

Ind.9 – Percentagem de trabalhadores  que real izaram 

consultas/exames
0%

21%
OP6: Contribuir para  a  s impl i ficação e 

modernização adminis trativa
Ind.7 – Taxa de execução das  medidas  SIMPLEX 100% 100%

Ind.10 - Percentagem de utentes  

com índice de satis fação igual  ou 

superior ao nível  3

119%

Ind.10 -Taxa de cumprimento dos  

objetivos  da  qual idade
100%

20%

OP5: Promover a  uti l i zação de horários  

flexíveis  e modal idades  de organização do 

trabalho que faci l i tem a  conci l iação da 

vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

Ind9 – Percentagem pedidos  aceites  de trabalhadores  

que formularam pedido de a l teração de horário para  a  

modal idade de jornada contínua, com fundamento na 

conci l iação da sua atividade profiss ional  com a  famíl ia  

(apoio a  ascendentes  / descendentes)

115% 115%

15%
OP7– Assegurar a  va lorização dos  recursos  

humanos

Ind11 – Percentagem de trabalhadores  que recebem 

formação face ao total  de trabalhadores
100% 100%

20%
OP1 – Melhorar os  serviços  à  Adminis tração, 

aos  cl ientes  e aos  agentes  económicos

Ind1 – Tempo médio de resposta do serviço 

comercia l  às  sol ici tações  externas  (dias  úteis ) 
100% 100%

12%
OP8:  Melhorar o índice de satis fação da 

Adminis tração e utentes

Ind13 – Índice de satis fação dos  

uti l i zadores  dos  serviços  

comercia is  do IPMA

100% 100%

IPMA, IP

18% 50%OP7: Promover a  va lorização do trabalhador

DGRM

OP8: Assegurar a  qual idade dos  serviços  

prestados  ao utente
110%12%

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS
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al ínea a) a l ínea b) a l ínea c) Ind OP

Ind.12 Índice de cobertura  de formação (%) 130%

Ind.13 Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

sol ici tação de jornada continua
125%

Ind.14 Prazo para  contratação de serviços  de Saúde e 

Segurança no Trabalho
118%

Ind.15. Prazo para  a  rea l ização de inquéri tos  de 

satis fação dos  beneficiários
100%

Ind.8 Nº de i tems disponibi l i zados  a  todos  os  

funcionários  da  EMEPC de entre os  seguintes : gel  

des infectante, termómetros  digi ta is , máscaras  

descartáveis  e máscaras  socia is  reuti l i záveis

125%

Ind.9 N.º de iniciativas  lúdicas  para  os  fi lhos  menores  

dos  trabalhadores
100%

25% OOP5– Gestão dos  colaboradores  do GAMA
Ind.6 Taxa de trabalhadores  com parecer favorável  à  

adoção da prática  de teletrabalho
150% 150%

Ind 4 – Taxa de incons is tência  das  

ocorrências  reportadas  no EMCIP 
163%

Ind 5 – Taxa de aval iação de 

auditorias/inspeções  bom ou 

superior

0%

25% OOP4 – Satis fação do Cl iente Externo 81%

GAMA

TX. REALIZAÇÃO

Cumprimento do  Artigo 25.º LOE_2020

 SERVIÇO

PESO 

OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

FINAL

INDICADORES

OBJETIVOS

EMEPC 50% 113%

OOP7: Adotar medidas  de apoio ao 

trabalhador que faci l i tem a  conci l iação da 

vida  profiss ional , fami l iar e pessoal

AG_MAR2020
OP6: Desenvolver a  gestão de competências  

dos  recursos  humanos
51% 118%
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Figura 25 – Execução global quantitativa e qualitativa do QUAR dos serviços ▪ 2019 - 2020

Em sede de autoavaliação, os serviços apuraram o seu grau de execução global quantitativo e qualitativo

do QUAR, correspondente ao resultado final do desempenho alcançado, em cada ciclo de gestão em

apreço. A figura 25 evidencia os resultados de cada serviço, onde se verifica que:

• Em 2019 os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2019 com exceção do IPMA,IP

(TR=82,86%). No que diz respeito a superação, registaram-se três taxas de realização maiores ou iguais

a 125% (TR≥125%), alcançadas nomeadamente pela DRAP_N (TR=144%), pelo IVV,IP (TR=133%) e pela

EMEPC (TR=131,18%). A média de execução global do QUAR dos dezasseis serviços foi de 119,14%,

com um desvio padrão de 44,89%. Quanto à execução global qualitativa, a maioria dos serviços

(87,5%) propôs a menção de desempenho “BOM” e apenas dois serviços propuseram a menção de

desempenho “SATISFATÓRIO”, nomeadamente a DGAV e o IPMA,IP;

• Em 2020 todos os serviços concretizaram com sucesso a execução do QUAR_2020, com registo de três

taxas de realização maiores ou iguais a 125% (TR≥125%), alcançadas nomeadamente pelo GPP

(TR=183,06%), o IFAP,IP (TR=138%) e pela DRAP_N (TR=130%). A média de execução global do QUAR

dos dezoito serviços foi de 119,25%, com um desvio padrão de 31,74%. Quanto à execução global

qualitativa, a maioria dos serviços (94%) propôs a menção de desempenho “BOM” e apenas um

serviço propôs a menção de desempenho “SATISFATÓRIO”, nomeadamente o GAMA. Importa referir

que os RAA_2020 da DGRM e do GAMA não se encontram homologados pela Tutela à data de

elaboração deste relatório.

• Comparando 2019-2020, verificou-se uma variação de 1,52%, relativamente à média de execução

global do QUAR.

* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;;

Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM;
Menção de 2020 proposta pela DGRM e GAMA não homologada,.

2019 2020 2019 2020 2019 2020

GPP √ √ BOM BOM 119,13% 183,06% 53,66%

IFAP,IP √ √ BOM BOM 114,00% 138,00% 21,05%

DRAP_N √ √ BOM BOM 144,00% 130,00% -9,72%

DRAP_C √ √ BOM BOM 119,00% 120,00% 0,84%

DRAP_LVT √ √ BOM BOM 121,21% 121,17% -0,03%

DRAP_ALT √ √ BOM BOM 120,00% 113,86% -5,12%

DRAP_ALG √ √ BOM BOM 122,00% 117,00% -4,10%

IVDP, IP √ √ BOM BOM 113,81% 117,30% 3,07%

IVV,IP √ √ BOM BOM 133,00% 105,00% -21,05%

DGAV √ √ SATISFATÓRIO BOM 119,13% 104,00% -12,70%

INIAV, IP √ √ BOM BOM 114,31% 107,11% -6,30%

DGADR √ √ BOM BOM 115,37% 112,28% -2,68%

AG_PDR2020 √ √ BOM BOM 114,08% 109,05% -4,41%

DGPM -- -- -- -- -- -- --

DGRM -- * -- BOM* -- 109,00% --

IPMA, IP √ √ SATISFATÓRIO BOM 82,86% 104,00% 25,51%

AG_MAR2020 √ √ BOM BOM 123,22% 120,36% -2,32%

EMEPC √ √ BOM BOM 131,18% 116,30% -11,34%

GAMA -- * -- SATISFATÓRIO* -- 119,00% --

MÉDIA 119,14% 119,25% 1,52%

HOMOLOGAÇÃO PELA TUTELA MENÇÃO PROPOSTA EXECUÇÃO GLOBAL DO QUARAUTOAVALIAÇÃO 

DO DESEMPENHO 

DO SERVIÇO

VARIAÇÃO
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Figura 26 – Utilização/execução de RH e RF face ao planeado por serviço  ▪ 2019 -2020

Recursos Humanos Recursos Financeiros
A figura 25 evidencia as taxas de utilização de recursos humanos e financeiros face aos valores

planeados, para os ciclos de gestão em apreço, onde se constata o seguinte:

• No âmbito dos recursos humanos a taxa média de utilização em 2019 foi de 86,97%, com um

desvio padrão de 5,77%. Em 2020, taxa média de utilização de RH foi de 84,66%, com um

desvio padrão de 4,92%.

• Quanto aos recursos financeiros, a taxa média de execução face aos valores orçamentais

planeados para 2019 foi de 74,34%, considerando um desvio padrão de 12,14%, enquanto que

em 2020 a taxa média de execução de recursos financeiros, situou-se nos 71,68%, com um

desvio padrão de 12,77%.

• Em 2020, verificou-se que a DGADR registou uma taxa de execução de recursos financeiros

inferior a 50%.
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* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA;
Não foi concluída a análise critica com parecer técnico do RAA_2019 da DGPM;;

Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM
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Figura 27 – Grau de execução do plano de atividades por serviço  ▪ 2019 -2020
Em sede de planeamento os serviços elaboraram o seu plano de atividades, em alinhamento com os

objetivos estratégicos e operacionais inscritos no QUAR. Na autoavaliação a maioria dos serviços

apuraram o grau de execução global do seu plano de atividades, com exceção da DGRM, do IPMA,

IP, da EMEPC e do GAMA. A figura 26 permite-nos observar o seguinte:

• Em 2019, do total de catorze serviços em análise, 50% concretizaram com sucesso os objetivos

que quantificaram a sua atividade planeada, a maioria dos quais com taxas de realização global

de plano de atividades superiores a 100%, e os restantes 50% situaram-se abaixo do esperado. A

média de execução global do plano de atividades em 2019 foi de 103,37%, com um desvio

padrão de 20,46%.

• Em 2020, do total de serviços em análise 57% concretizaram com sucesso os seus objetivos, a

maioria dos quais com taxas de realização global de plano de atividades superiores a 100%, e os

restantes 43% ficaram abaixo do esperado. A média de execução global do plano de atividades

em 2020 aumentou para 112,58%, com um desvio padrão de 28,73%, contribuindo para este

aumento a maior concretização de objetivos por parte de alguns serviços.
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* Não foi rececionado o RAA_2019 da DGRM e do GAMA; Não foi concluída a análise critica com
parecer técnico do RAA_2019 da DGPM; Não foi rececionado o RAA_2020 da DGPM.
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Figura 28 – Análise comparativa de resultados médios de desempenho ▪ 2019 - 2020

√ Não foi possível aferir quanto ao grau de concretização dos objetivos estratégicos, pois, tal como

em anos anteriores, nem todos os serviços definiram metas para os mesmos, nem

operacionalizaram uma forma quantitativa ou qualitativa de medir o grau de concretização da sua

estratégia;

√ O grau de concretização do QUAR e do PA foi acompanhado pela diminuição da média de

indicadores inscritos no QUAR com desvio de concretização ≥25%, podendo concluir-se pela eficaz

aplicação das boas práticas de planeamento e controlo de gestão, nomeadamente o maior rigor na

definição de metas em sede de planeamento, considerando as reais capacidades de desempenho

dos serviços e o acompanhamento dos seus instrumentos de gestão, através da realização de

monitorizações ao longo do ciclo de gestão, que permitem identificar desvios e implementar

atempadamente, quer ações corretivas da atividade, quer pedidos de revisão aos QUAR e plano de

atividades;

√ Nos dois ciclos de gestão, as taxas médias de realização do QUAR e PA foram alcançadas pelos

serviços, consumindo uma média de recursos humanos e financeiros abaixo do planeado,

verificando-se inclusivamente um decréscimo da utilização de ambos em 2020;

√ A análise comparada de desempenho pretende continuar a relevar a divulgação da informação de

avaliação do desempenho de todos os serviços, bem como a disseminação de boas práticas de

planeamento e controlo de gestão, passíveis de serem utilizados como meios de aprendizagem,

permitindo guiar os serviços ativamente no sentido de corrigir lacunas e desvios ou de rever a sua

estratégia, com vista à inovação organizacional e melhoria da qualidade do serviço público.

Pelo exposto ao longo do presente relatório e pela análise comparativa dos resultados médios de

desempenho representados na figura 27, evidenciam-se as seguintes conclusões:

√ Comparando os resultados de 2019-2020, verificou-se a mesma média de taxa de realização do

QUAR e por outro lado, a maior variação apresentada foi o crescimento de 9%, da taxa média de

realização do Plano de Atividades (PA);

√ É de salientar o esforço dos serviços, quanto à concretização dos objetivos inscritos no PA,

alcançado uma taxa média de execução acima do planeado;
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119,25%
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OP4
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OP2

OP7

OP8

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

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

quanto a um conjunto de serviços prestados pelo GPP.

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

do inquérito foi remetido, através de mensagem de correio eletrónico, para os respetivos chefes de Gabinete, da área governativa da Agricultura e da área governativa do Mar. A estrutura do questionário

compreendia uma questão sobre a satisfação global do Gabinete com os serviços prestados pelo GPP e 6 itens de qualidade sobre cada um dos serviços utilizados pelo Gabinete: Tempo de resposta às

solicitações; Cortesia dos dirigentes e demais trabalhadores do GPP; Disponibilidade e consistência na procura de soluções; Qualidade da informação disponibilizada; Qualidade da prestação de serviços;

Capacidade de aceitação de observações ou reparos. Utilizou-se uma escala percecional de Linkert de 4 níveis 1-“Muito insatisfeito“, 2-“Insatisfeito“, 3-“Satisfeito“ e 4-“Muito satisfeito”. No final foi

disponibilizada uma área para os destinatários apresentarem os seus elogios, sugestões e/ou reclamações.

Período de realização: Março de 2022;

Universo: 4 Gabinetes Ministeriais das áreas governativas a que o GPP dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar

Nº de respostas: 2 respostas completas;

Taxa de participação: 50%;

Grau de satisfação médio global: Grau 4 - “Muito Satisfeito“, correspondente à media aritmética dos resultados da questão “Grau de satisfação global do Gabinete com os serviços prestados pelo GPP”.

A média aritmética da satisfação dos 14 serviços prestados pelo GPP, em avaliação neste inquérito, foi de 3,70, o que em termos qualitativos, corresponde a 3-“Satisfeito“, destacando-se com a melhor

média (4,00) os serviços de “, Aquisição de Bens e Serviços”, “Contabilidade e Finanças”, “Relações Internacionais”, “Informação Estatística” e “Produção e Mercados”. Os serviços com médias de satisfação

mais baixas foram ”Protocolo e Relações Públicas” e “Comunicação”, com médias de 3,00.

O grau de satisfação médio de cada serviço prestado pelo GPP, encontra-se detalhado no ponto seguinte.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021
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Aquisição de 
Bens e Serviços

Sistemas e 
Tecnologias da 

Informação

Protoloco e 
Relações 
Públicas

Comunicação
Património e 
Instalações

Segurança no 
Trabalho

Contabilidade e 
Finanças

Programação 
Orçamental

Recursos 
Humanos

Jurídico e 
Contencioso

Relações 
Internacionais

Informação 
Estatística

Produção e 
Mercados

Planeamento 
Estratégico e 
Operacional

Tempo de resposta 
às solicitações

4 3 3 3 4 4 3 3,5 4 3,5 4 4 4 3

Cortesia dos 
dirigentes e demais 
trabalhadores do 
GPP

4 4 3 3 4 4 4 3,5 4 4 4 4 4 4

Disponibilidade e 
consistência na 
procura de soluções

4 3 3 3 4 4 4 3,5 3,5 4 4 4 4 4

Qualidade da 
informação 
disponibilizada

4 3 3 3 4 4 4 3,5 3,5 4 4 4 4 4

Qualidade da 
prestação de 
serviços

4 3 3 3 3,5 4 4 3,5 3,5 4 4 4 4 4

Capacidade de 
aceitação de 
observações ou 
reparos

4 3 3 3 3,5 4 4 3,5 3,5 4 4 4 4 4

MÉDIA 4 3,17 3 3 3,83 4 3,83 3,5 3,67 3,92 4 4 4 3,83
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De acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, o GPP operacionalizou um exercício de auscultação ao nível

de satisfação das entidades externas, nomeadamente dos organismos e dos serviços das áreas governativas a que dá apoio, área governativa da Agricultura e área governativa do Mar, de

modo a avaliar o grau de satisfação quanto a um conjunto de questões vocacionadas em termos organizacionais do GPP, durante o ano de 2021.

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 dirigentes máximos e interlocutores de todos os serviços da Tutela das áreas governativas

“Agricultura” e “Mar”, num total de 20 organismos/serviços.

A estrutura do questionário compreendia 15 questões, agrupadas em cinco dimensões de desempenho organizacional: “Imagem da global da organização”, “Envolvimento e Participação”,

“Acessibilidade”, “Serviços Prestados” e “Satisfação Global” e uma questão aberta, no final, para os interlocutores apresentarem os seus elogios, sugestões e/ou reclamações.

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

Figura 1 –Escala percecional de Likert

Período de realização: O link do inquérito foi enviado aos dirigentes máximos e interlocutores dos 20 serviços da Tutela das áreas governativas “Agricultura” e “Mar” (101 destinatários),

através de mensagem de correio eletrónico, no dia 04 de janeiro 2022 e esteve disponível para resposta até dia 28 de fevereiro de 2022.

Universo: 20 Organismos aos quais o GPP dá apoio/presta serviços

Nº de respostas: Para efeito de análise estatística, foram consideradas apenas as respostas completas ao questionário, tendo‐se obtido um total de 78 respostas registadas na plataforma,

das quais, 3 incompletas e 75 completas.

Grau de satisfação médio global: A média aritmética dos resultados da questão “Satisfação com o desempenho global do GPP” foi de 3,45 (DP=0,74). Já a média aritmética dos resultados

do conjunto das 14 questões em termos quantitativos foi de 3, 40 (DP=0,76).

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

1 - “TOTALMENTE 
INSATISFEITO”

(-) Negativo (+) Positivo

2 - “INSATISFEITO”
3 - “NEM SATISFEITO, 
NEM INSATISFEITO”

4 - “SATISFEITO”
5 - “TOTALMENTE 

SATISFEITO”
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GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

Da análise efetuada às dimensões que compõem o questionário de satisfação

aos serviços externos, verificamos que a “ACESSIBILIDADE” foi a dimensão

que teve a pontuação mais positiva, com uma média de satisfação de 3,50

(DP=0,76), muito próxima da dimensão “SERVIÇOS PRESTADO” (  𝑥 =3,46;

DP=0,75).

A dimensão com uma média de satisfação menor foi o “ENVOLVIMENTO E

PARTICIPAÇÃO” com uma média de respostas de 3,11 (DP=0,72).

A média aritmética das respostas à “SATISFAÇÃO GLOBAL” (  𝑥 =3,45;

DP=0,74), ficou muito próxima da média aritmética das respostas ao conjunto

das cinco dimensões em análise (  𝑥 =3,40; DP=0,76).

II| RESULTADOS GLOBAIS E POR DIMENSÃO – Média aritmética

3,35
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3,50 3,46 3,45

1,00
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IMAGEM GLOBAL DA
ORGANIZAÇÃO

ENVOLVIMENTO E
PARTICIPAÇÃO

ACESSIBILIDADE SERVIÇOS PRESTADOS SATISFAÇÃO GLOBAL

Média das 5 dimensões = 3,40

Gráfico 1 – Dimensões Satisfação (Médias)
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Através da análise do Gráfico 2, verifica-se que as médias mais altas, que traduzem uma maior satisfação, foram obtidas nas seguintes questões da dimensão “ACESSIBILIDADE”:

• “Satisfação com a informação acessível/disponivel”, média de 3,60 (DP=0,73);

• “Satisfação com a possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone, correio eletrónico, reuniões)”, média 3,56 (DP=0,82).

Outras questões que também se destacam, enquadram-se na dimensão “SERVIÇOS PRESTADOS”:

• “Satisfação com a qualidade da informação disponibilizada”, com a média de 3,56 (DP=0,69);

• “Satisfação com os serviços prestados”, com a média de 3,55 (DP=0,70).

Em sentido oposto, as questões que revelam médias mais baixas de satisfação, mas ainda assim positivas, observam-se na dimensão “ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO”:

• “Satisfação com o nível de envolvimento em projetos transversais para as áreas governativas "agricultura" e "mar" (sistemas de informação, modernização administrativa, outros)”, média

de 3,08 (DP=0,74);

• “Satisfação com o nível de envolvimento na preparação dos instrumentos de política e gestão”, média de 3,13 (DP=0,70).

Outra questão com níveis de satisfação com níveis de satisfação menores que a média global, corresponde à dimensão “SERVIÇOS PRESTADO”:

• “Tempo de resposta às solicitações”, média 3,21 (DP=0,80).

De outra perspetiva, o Gráfico 3, demonstra que o item “Satisfação com o nível de envolvimento em projetos transversais para as áreas governativas "agricultura" e "mar" (sistemas de informação,

modernização administrativa, outros)” obteve a maior percentagem de respostas negativas (1 – “Totalmente Insatisfeito” e 2 – “Insatisfeito” ), com 27%.

Já os itens com maior percentagem de respostas positivas (5 – “Totalmente Satisfeito”, 4 – “Satisfeito” e 3 – “Nem Satisfeito, nem insatisfeito”) foram:

• “Satisfação com a identidade/imagem institucional da organização”, com 92% de respostas positivas;

• “Satisfação com os serviços prestados”, com 91% de respostas positivas.

Já a “Satisfação com o desempenho global do GPP” foi avaliada positivamente por 87% dos interlocutores que responderam ao questionário.

De um modo geral, e tendo em conta os constrangimentos provocados pela pandemia de COVID-19, que provocaram um certo de grau de imprevisibilidade nos trabalhos internos e nas resposta às 

solicitações externas, os resultados obtidos são positivos.
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Gráfico 3 – Percentagem de satisfação
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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.

Figura 1 – Escala percecional utilizada

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.

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 ”.
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Período de realização: O link do inquérito foi enviado a todos os trabalhadores do GPP (193 destinatários), através de mensagem de correio eletrónico, no dia 22 de março 2022 e esteve 

disponível para resposta até dia 30 de março de 2022.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021
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Gráfico 2 – Distribuição por Unidade Orgânica

Universo = 193 trabalhadores 
(a 22.03.2022)

Taxa de resposta = 34,20% 
(66 trabalhadores)

Universo: 193 trabalhadores, de acordo com o número de destinatários da mensagem de correio eletrónico.

Nº de respostas: Para efeito de análise estatística, foram consideradas apenas as respostas completas ao questionário,

tendo‐se obtido um total de 85 respostas registadas na plataforma, das quais, 19 incompletas e 66 completas.

Taxa de participação: 34,20%, em linha com o ano transato (%participação= 34,34%). A elevada adesão obtida em 2019

deveu-se ao método de aplicação do questionário, que, nesse ano, foi em contexto de sala e por Unidade Orgânica

(%participação=87,44%).

Distribuição por Unidade Orgânica: as Unidades Orgânicas mais representadas nas respostas ao

questionário foram a DSRHDO (26%; N=17) e a DSPOAG (24%; N=16).

87,44%

34,34% 34,20%

2019 2020 2021

Gráfico 1 – Evolução anual da taxa de participação ao Questionário de Satisfação Interno
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Considerando as diferenças de género entre os 66 questionários validados, importa descrever que 74% das respostas submetidas

pertencem a trabalhadores do sexo feminino (N=49) e 18% a trabalhadores do sexo masculino (N=12), conforme gráfico que se

segue.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

II.1. CATEGORIA PROFISSIONAL

Dos 66 trabalhadores que completaram o questionário, a maioria é Técnico(a) Superior (68%; N=45). O segundo grupo mais

representado é os dos Assistentes Técnicos (21%; N=14), seguido dos Dirigentes (11%; N=7). Verifica-se uma falta de

representatividade do grupo de Assistentes Operacionais, talvez devido ao meio de comunicação utilizado para a divulgação do

inquérito. Sugere-se que em futuros exercícios seja disponibilizado a estes trabalhadores a possibilidade de participação por meios

mais diretos.

Também não se verificaram respostas de trabalhadores das carreiras especiais de Especialista de Informática e de Técnicos de

Informática, talvez pelo número reduzido de trabalhadores destes grupos profissionais no GPP serem reduzidos, ficando inibidos de se

identificarem. Sugere-se que em futuros exercícios estes 2 grupos sejam incorporados nos grupos profissionais Técnico(a) Superior e

Assistente Técnico(a)

DIRIGENTES
11%

TS
68%

AT
21%

II.2. GÉNERO

Feminino
74%

Masculino
18%

Não Diz
8%

Gráfico 4 – Distribuição por género

Gráfico 3 – Distribuição por categoria profissional
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Em relação à antiguidade na administração pública, obteve-se a distribuição representada no Gráfico 6, em que as classes mais

representadas foram dos 30-34 anos (24%; N=16) e dos 20-24 anos (23%; N=15), com uma média de aproximadamente 27 anos

( 𝒙 ≅ 27 anos), de antiguidade no exercício de funções na Administração Pública.

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

II.3. ANTIGUIDADE NO ATUAL GPP

O atual GPP surge da reestruturação determinada pelo Decreto-Lei nº 18/2014, de 04 de fevereiro, e aprovada, pelo Decreto

Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril. Assim, verificou-se que da totalidade de respostas completas, 61% são relativas a

trabalhadores com mais de 5 anos de GPP (N=40) e 39% de trabalhadores com menos de 5 anos (N=26).

II.4. ANTIGUIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gráfico 6 – Distribuição por antiguidade na AP

Gráfico 5 – Distribuição por antiguidade no atual GPP
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39%
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Gráfico 7 – Percentagem de Satisfação, por dimensão, e percentagem de satisfação global por trabalhar no GPP 
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Como se pode observar no gráfico 7, a “Satisfação

Global por trabalhar no GPP” teve uma taxa de

satisfação média de 76,01%, superior à percentagem

média de satisfação agregada das 5 dimensões em

análise (73,54%).

Pode-se ainda constatar que a dimensão “Trabalho que

desenvolve” foi aquela que os trabalhadores pontuaram

com uma taxa global de satisfação mais alta (77,27%),

seguida da dimensão “Estilo de gestão da chefia”

(75,25%), em ambos os casos superando a percentagem

média de satisfação agregada das 5 dimensões (73,54%).

Em sentido oposto as dimensões “Formação e

desenvolvimento” e “Comunicação/informação” foram

as que os trabalhadores exprimiram com menores taxas

globais de satisfação (70,71% e 70,96%).

Média das 5 
dimensões = 73,54%

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%

3,09

4,17
4,56*

2019 2020 2021

Gráfico 8 – Evolução anual do grau de satisfação médio 

*Escala percecional de 
Likert de 6 níveis

A correção da escala para a inclusão de mais um nível de valoração, de forma a mitigar a tendência para

o centro, poderá ter tido impacto no resultado final, em termos comparativos com os anos anteriores.

Estes resultados permitem‐nos assumir que os trabalhadores apresentam‐se bastante satisfeitos

com o GPP, aproximando‐se a média global de um dos níveis mais elevados da escala de likert utilizada.



7

OP4

OP7

OP8

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

III.1. DIMENSÃO “ORGANIZAÇÃO” (taxa média da dimensão 72,38%)

Esta dimensão é composta por 11 itens e pretende avaliar as perceções dos trabalhadores face ao compromisso, identificação, missão, envolvimento com o GPP e com o trabalho que

desenvolvem. Identifica também a satisfação com o apoio sociofamiliar disponibilizado pela Organização.

O gráfico 9 evidencia a Taxa Média de Satisfação dos itens (colunas) que compõem a dimensão “Organização”, bem como o Grau Médio de Satisfação da Dimensão (linha), resultado da média

aritmética das taxas de cada um dos itens.

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Os resultados desagregados do inquérito são apresentados nos pontos seguintes, com a analise dos padrões de respostas nas cinco dimensões avaliadas pelos trabalhadores.
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Gráfico 9 – Taxa de satisfação na dimensão “Organização” 
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III.1. DIMENSÃO “ORGANIZAÇÃO” (Taxa de satisfação média da dimensão 72,38%)

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Podemos constatar que os itens que apresentam uma Taxa média de satisfação mais

elevada foram:

 Item 3: “O trabalho desenvolvido no GPP tem qualidade”, com 80,1% de satisfação;

De facto, os itens relacionados com a imagem institucional do GPP (item 2, 3 e

4) foram todos valorados acima da média da dimensão “Organização”, que nos

indica que os trabalhadores do GPP reconhecem a importância do trabalho do

GPP.

 Item 11: “O trabalho que realizo no GPP permite conciliar a minha vida profissional,

familiar e pessoal”, com 78,3% de satisfação.

Verificou-se que os trabalhadores identificam o GPP como um organismo que

facilita a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, contudo, a taxa de

satisfação média em relação às iniciativas/ publicações do projeto "3 em Linha“

foi inferior (Item 10: “As iniciativas/ publicações do projeto "3 em Linha"

contribuem para o meu bem-estar enquanto trabalhador do GPP” = 67,7%),

colocando-se a hipótese que poderá não haver um reconhecimento imediato do

contributo do projeto “3 em linha” para a promoção e êxito da cultura de

conciliação do GPP.

Os itens avaliados de forma menos positiva, foram os que se relacionam com aspetos da

cultura organizacional do GPP, nomeadamente:

 Item 7: “Existe uma cultura de reconhecimento no GPP”, com 60,6% de satisfação;

Este aspeto está muitas vezes relacionado com as questões da avaliação individual

do desempenho.

 Item 5: “A articulação entre as UO é adequada”, com 62,4% de satisfação;

Este resultado indica-nos que poderá haver um sentimento de “desconexão” dos

trabalhadores com o trabalho das outras Unidades Orgânicas do GPP, podendo

este aspeto enviesar a visão do todo e, a montante, prejudicar a unidade do GPP e

a sua eficácia.

73,48%

Como avalia globalmente a sua satisfação com a ORGANIZAÇÃO?

Ligeiramente superior à média dos 11 itens que compõem a dimensão “Organização”.
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III.2. DIMENSÃO “TRABALHO” (taxa média da dimensão 78,21%)

Esta dimensão é composta por 13 itens que pretendem avaliar a perceção dos trabalhadores face ao volume e tipo de trabalho que lhes está afeto e as condições como desenvolvem as suas

tarefas. Identifica ainda a consciência que os trabalhadores têm da existência de cooperação, soma de esforços e interajuda existente para atingir os objetivos comuns.

O gráfico 10 evidencia a Taxa Média de Satisfação dos itens (colunas) que compõem a dimensão “TRABALHO”, bem como o Grau Médio de Satisfação da Dimensão (linha), resultado da média 

aritmética das taxas de cada um dos itens.

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Gráfico 10 – Taxa de satisfação na dimensão “TRABALHO” 
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III.2. DIMENSÃO “TRABALHO” (Taxa de satisfação média da dimensão 78,21%)

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Podemos constatar que nesta dimensão a taxa de satisfação é elevada,

destacando-se positivamente os seguintes itens:

 Item 21: “Considero estimulante desempenhar tarefas progressivamente

mais complexas”, com 87,4% de satisfação;

Este item expressa uma aspiração dos trabalhadores, que se

relaciona com a sua motivação intrínseca. A promoção de um

ambiente de constante desafio poderá, nestes casos, favorecer a

satisfação e envolvimento no trabalho.

 Item 25: “O teletrabalho permite-me gerir melhor o equilíbrio vida

familiar/trabalho”, com 85,6% de satisfação.

Este item relaciona-se com o item 11 “O trabalho que realizo no

GPP permite conciliar a minha vida profissional, familiar e pessoal”,

que na dimensão “Organização” obteve uma elevada taxa de

satisfação, verificando-se que a modalidade do teletrabalho tem um

impacto significativo na forma como os trabalhadores gerem os

seus diversos papéis no dia a dia.

Embora com avaliação positiva, os itens desta dimensão que obtiveram valores médios mais baixos

são os que estão relacionados com o volume de trabalho e as condições físicas, nomeadamente:

 Item 15: “O volume de trabalho sob a minha responsabilidade é adequado”, com 71,7% de

satisfação;

Ainda que os resultados não evidenciem que os trabalhadores se sentem assoberbados com

o volume de trabalho, é importante referir que a perceção de um excesso de volume de

trabalho pelo trabalhador, pode prejudicar a sua produtividade e refletir-se na sua saúde, com

os impactos que dai advém para o serviço.

 Item 14: “As condições físicas de trabalho são adequadas”, com 73,2% de satisfação;

Este item não especifica se os trabalhadores se referem às condições físicas do posto de

trabalho no GPP, ou às condições que dispõem no seu local de trabalho remoto.

Como avalia globalmente a sua satisfação com o TRABALHO?

Ligeiramente inferior à média dos 13 itens que compõem a dimensão “TRABALHO”.

77,27%
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III.3. DIMENSÃO “ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA” (taxa média da dimensão 76,35%)

Esta dimensão é composta por 13 itens que pretendem avaliar a perceção que os trabalhadores têm das atitudes, comportamentos e estratégias adotadas pela chefia direta no relacionamento

com a sua equipa de trabalho.

O gráfico 11 evidencia a Taxa Média de Satisfação dos itens (colunas) que compõem a dimensão “ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA”, bem como o Grau Médio de Satisfação da Dimensão

(linha), resultado da média aritmética das taxas de cada um dos itens.

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Gráfico 11 – Taxa de satisfação na dimensão “ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA” 
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III.3. DIMENSÃO “ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA” (Taxa de satisfação média da dimensão 76,35%)

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Verifica-se que os itens que apresentam uma Taxa média de satisfação mais elevada,

relacionam-se com os aspetos formais do relacionamento com a chefia, tais como

assunção de responsabilidades e o cumprimento de objetivos:

 Item 28: “A minha chefia preocupa-se com o cumprimento dos objetivos da UO”,

com 82,6% de satisfação;

 Item 27: “A minha chefia assume devidamente as suas responsabilidades”, com

78,8% de satisfação.

Estes resultados evidenciam uma satisfação elevada dos trabalhadores com o

estilo de gestão das suas chefias, contribuindo para satisfação média global.

Os itens desta dimensão que obtiveram valores médios mais baixos, mas ainda assim 

elevados, associam-se aos aspetos relacionais do estilo de gestão das chefias, 

nomeadamente coerência de atitudes e transmissão de orientações:

 Item 33: “A minha chefia é coerente nas atitudes que toma”, com 73,5% de

satisfação;

 Item 32: “A minha chefia transmite de forma clara as orientações de trabalho”, com

74,5% de satisfação;

Como avalia globalmente a sua satisfação com o ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA?

Ligeiramente inferior à média dos 12 itens que compõem a dimensão “ESTILO DE GESTÃO DA CHEFIA”.

75,25%
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III.4. DIMENSÃO “COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO” (taxa média da dimensão 73,02%)

Esta dimensão é composta por 6 itens que pretendem avaliar a opinião que os trabalhadores têm acerca dos processos de comunicação existentes no GPP. Identificam ainda a forma como os

trabalhadores comunicam entre si e acedem à informação no desenvolvimento das suas tarefas.

O gráfico 12 evidencia a Taxa Média de Satisfação dos itens (colunas) que compõem a dimensão “COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO”, bem como o Grau Médio de Satisfação da Dimensão

(linha), resultado da média aritmética das taxas de cada um dos itens.

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Gráfico 12 – Taxa de satisfação na dimensão “COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO” 
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III.4. DIMENSÃO “COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO” (taxa média da dimensão 73,02%)

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Verifica-se que os itens que apresentam uma Taxa média de satisfação 

mais elevada, são os que identificam a comunicação, com as chefias e 

entre trabalhadores, como facilitadora das atividades profissionais:

 Item 42: “Existe facilidade de dialogar com as minhas chefias”, com

78,5% de satisfação;

 Item 43: “No GPP a comunicação entre os trabalhadores facilita o

desenvolvimento das atividades profissionais”, com 76,0% de

satisfação.

Sendo a comunicação um dos aspetos mais importantes numa

organização, estes resultados são bastante positivos, já que

uma comunicação interna eficaz reduz o esforço dispensado em

resolver conflitos, que são muitas vezes derivados da falta de

diálogo ou informação, gerando, por consequência,

organizações mais eficientes e eficazes, com ambientes de

trabalho saudáveis.

Os itens que obtiveram valores médios mais baixos, associam-se à perceção da produtividade das 

reuniões de trabalho e da informação que é transmitida sobre o GPP:

 Item 45: “As reuniões de trabalho no GPP são produtivas”, com 68,2% de satisfação;

 Item 40: “A Direção do GPP mantém os trabalhadores informados sobre os assuntos mais

importantes do GPP”, com 69,2% de satisfação.

Reuniões de trabalho bem organizadas promovem a colaboração e a comunicação,

aumentando a motivação e interesse dos trabalhadores. Para tal é importante dinamizar estas

reuniões com estratégias eficazes: ordem de trabalhos com objetivos concretos, tempos

definidos, foco no essencial, valorização da participação.

Como avalia globalmente a sua satisfação com o COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO?

Inferior à média dos 6 itens que compõem a dimensão “COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO”.

70,96%



15

OP4

OP7

OP8

GPP - CONSULTA EXTERNA 2021

III.5. DIMENSÃO “FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” (taxa média da dimensão 71,46%)

Esta dimensão é composta por 8 itens que pretendem identificar a perceção dos trabalhadores acerca da qualidade, oportunidade e adequabilidade da formação profissional promovida pelo 

GPP e averiguar se os trabalhadores se sentem reconhecidos e valorizados enquanto profissionais.

O gráfico 13 evidencia a Taxa Média de Satisfação dos itens (colunas) que compõem a dimensão “FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”, bem como o Grau Médio de Satisfação da Dimensão 

(linha), resultado da média aritmética das taxas de cada um dos itens.

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Gráfico 13 – Taxa de satisfação na dimensão “FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” 
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III.5. DIMENSÃO “FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” (taxa média da dimensão 71,46%)

III| RESULTADOS POR DIMENSÃO

Verifica-se que os itens que apresentam uma Taxa média de satisfação mais elevada, 

são os relativos à formação profissional :

 Item 51: “As ações de formação que tenho frequentado têm contribuído para

enriquecer as minhas competências”, com 79,0% de satisfação;

 Item 52: “As ações de formação que tenho frequentado têm aplicabilidade no

trabalho que desempenho na minha UO”, com 78,5% de satisfação.

Estes resultados resultam de uma aposta cada vez mais diferenciada do GPP

na formação profissional, indo ao encontro das necessidades manifestadas

pelos seus trabalhadores e da natureza das suas funções.

Os itens que obtiveram valores médios mais baixos, associam-se à perspetiva de 

desenvolvimento:

 Item 53: “No GPP a avaliação de desempenho é um instrumento importante”, com 63,1%

de satisfação;

 Item 47: “O GPP preocupa-se em valorizar os seus trabalhadores”, com 64,6% de

satisfação.

Sendo esta dimensão a que obteve uma taxa média de satisfação menor, verifica-se

que um dos motivos é a perceção menos otimista, que os trabalhadores têm, das

expectativas e possibilidades de desenvolvimento profissional que o GPP proporciona.

Como avalia globalmente a sua satisfação com o FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO?

Inferior à média dos 8 itens que compõem a dimensão “FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”.

70,71%
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Os 66 trabalhadores que responderam de forma completa (taxa de participação 34,20%) a este inquérito, evidenciaram uma taxa de satisfação, em trabalhar no GPP, muito positiva (média de

76,01% de satisfação).

As médias de satisfação variaram de 60,61% (Item 7: “Existe uma cultura de reconhecimento no GPP”) e os 87,37% (Item 21: “Considero estimulante desempenhar tarefas progressivamente

mais complexas”).

As duas dimensões que se diferenciam positivamente, com resultados de satisfação acima da média global são “Trabalho que desenvolve” (77,27%) e “Estilo de Gestão da Chefia” (75,25%),

sendo que as duas dimensões onde os trabalhadores são mais críticos são “Formação e Desenvolvimento” (70,71%) e “Comunicação/Informação” (70,96%).

Tendo em conta os resultados apurados sugerem-se, enquanto propostas de melhoria, as seguintes ações:

• Aumento da representatividade de todos os grupos profissionais, através de uma maior divulgação e da sua

disponibilização também em formato de papel, para os trabalhadores que possam não ter acesso a um

computador;

• Promover o envolvimento dos trabalhadores com as diversas áreas do GPP, através de uma comunicação

interna eficaz, operacionalizada através da adoção de novas estratégias de comunicação;

• Formação em gestão de reuniões de trabalho, para aumentar a produtividade;

• Elaboração dos perfis de funções, para enquadrar e desenvolver o crescimento e valorização profissional dos

trabalhadores.
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Em 2021, teve continuidade a campanha Agenda para Inovação da Agricultura | 20 | 30 - Terra Futura, no âmbito da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 38-B/2020, de 19 de maio. 
 
Abaixo apresenta-se informação sintética sobre a mesma. 
 

CAMPANHA 
Agenda para Inovação da Agricultura | 20 | 30 - Terra Futura 
OBJETIVO/MISSÃO 
Face à evolução da pandemia COVID 19 importa assegurar as cadeias de abastecimento 
fundamentais de bens e serviços essências, a retoma da atividade económica e a adoção de 
medidas higiénicas e de alimentação segura e saudável. 
Assim, esta campanha tem por objetivo promover uma alimentação saudável, alimentos 
seguros e uma agricultura sustentável e inovadora. Visa ainda promover medidas diretas de 
prevenção da pandemia e também, a retoma da atividade económica promovendo os 
produtos portugueses, as boas práticas agrícolas e o consumo de alimentos frescos, seguros 
e sustentáveis. 
A MISSÃO DA MA E A CAMPANHA 
Os objetivos da presente campanha inserem-se na missão da Ministra da Agricultura de 
conduzir, formular, executar e avaliar as políticas em matéria agrícola, agroalimentar e de 
desenvolvimento rural, tendo presente a situação excecional em que vivemos decorrente da 
pandemia COVID-19. 
DESTINATÁRIOS DA CAMPANHA 
Os destinatários principais são os agricultores portugueses, os agentes do setor e o 
consumidor português em geral, residente em todo o território nacional, de forma a fomentar 
o consumo de produtos produzidos em Portugal de forma segura e sustentável e visando a 
divulgação de medidas higiénicas, a retoma da atividade económica e a informação dos 
cidadãos.  
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Aquisição de Publicidade Institucional no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Âmbito Nacional 

Entidades Adjudicatárias 
Valor Total 

(c/IVA) 
Executado 

2020 
Executado 

2021 
Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação, S.A. 770,79 € 0,00 € 770,79 € 
Cofina, SGPS, S.A. 56 012,22 € 0,00 € 56 012,22 € 
Global Notícias - Media Group, S.A.  35 273,36 € 0,00 € 35 273,36 € 
Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 115 651,70 € 0,00 € *7 712,70 € 
Grupo Media Capital, SGPS, S.A. 110 716,69 € 0,00 € 110 716,69 € 
Público – Comunicação Social, S.A 10 429,15 € 10 429,15 € 0,00 € 
Rádio Renascença, Lda 15 907,90 € 15 907,90 € 0,00 € 
Sociedade Vicra Desportiva, S.A. 10 903,88 € 10 903,88 € 0,00 € 
TOTAL 355 665,69 € 37 240,93 € 210 485,76 € 

 
* O remanescente de 107 939,00 Euros foi executado pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito da sua campanha NATAL 2020. 
 

Aquisição de Publicidade Institucional no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Âmbito Regional 

Entidades Adjudicatárias 
Valor Total 

(c/IVA) 
Executado 

2020 
Executado 

2021 
Carlos Roberto de Gouveia Freitas 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Eliseu Sampaio - Publicidade Unipessoal, Lda. 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Eustáquio de Alpiarça* 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 
Fábrica da Igreja Paroquial de Minde 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Reguengos de Monsaraz 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Ferreira Primo - Sociedade Unipessoal, Lda. 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
João, Pedro Armindo, Lda.* 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Letras de Cortesia - Unipessoal, Lda. 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Miguel Nogueira Ribeiro, Unipessoal, Lda. 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Serras de Ansião - Notícias e Publicidade, Lda. 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Grupo Recreativo e Cultural de Castelo de Neiva 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € 
Fundação Aurora da Ressurreição Coelho Borges 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 
Manuel Alberto Ferreira Pinheiro Silva 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 
O.L.C. Unipessoal, Lda. 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 
Relatos Obrigatórios, Lda. 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 
Vítor Paulo Leitão Ferreira de Melo 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 
Avelino Jorge Guimarães de Sousa e Castro 3 700,00 € 0,00 € 3 700,00 € 
Crónicas Mágicas, Unipessoal, Lda. 3 700,00 € 0,00 € 3 700,00 € 
Fábrica da Igreja Paroquial São Cristóvão de Ovar* 3 700,00 € 0,00 € 0,00 € 
Gil Augusto Carvalho 3 700,00 € 0,00 € 3 700,00 € 
José António Carvalho de Moura 3 700,00 € 0,00 € 3 700,00 € 
Paulo Jonas Ferreira Simões 3 700,00 € 0,00 € 3 700,00 € 
GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento 4 400,00 € 0,00 € 4 400,00 € 
José Manuel Valentim Peixe 300,00 € 0,00 € 300,00 € 
TOTAL 67 300,00 € 0,00 € 58 800,00 € 

 
* A entidade adjudicatária desistiu do procedimento. 
 

Aquisição de Publicidade Institucional no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Programas radiofónicos de âmbito regional 
e/ou local 

Entidades Adjudicatárias Valor Total 
(c/IVA) 

Executado 
2020 

Executado 
2021 

Cooperativa do Ramo de Cultura Denominada Ecos do Norte, CRL 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
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Palavras Originais - Unipessoal, Lda. 3 427,72 € 0,00 € 3 427,72 € 
Horizontes Planos - Informação e Comunicação, Unipessoal, Lda. 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
Piçarra & CA, Lda. 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
Rádio Campanário - Voz de Vila Viçosa, CRL 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
Lagoanima - Empresa Radiofónica e de Comunicação da Lagoa, Lda. 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
Record FM - Sociedade de Meios Audiovisuais de Sintra, Unipessoal, Lda. 3 427,72 € 0,00 € 3 427,72 € 
SPN - Sociedade Produtora de Notícias, Lda. 6 855,45 € 0,00 € 6 855,45 € 
Rádio Clube Aguiarense, CRL 4 570,16 € 0,00 € 4 570,16 € 
V.D.R.F. - Electrónica, Áudio e Equipamento de Telecomunicações, Lda. 5 141,70 € 0,00 € 5 141,70 € 

TOTAL 57 700,00 € 0,00 € 57 700,00 € 
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INTRODUÇÃO  
 

 

 

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, GPP, elaborou o Balanço Social de 

acordo com o Decreto-Lei Nº 190/96, de 9 de outubro. 

O Balanço Social comparado, foi realizado tendo por base os dados reportados desde 31 de 

dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2021. 

Refere-se que a análise efetuada fará referência aos resultados dos principais indicadores de 

gestão utilizados no Balanço Social. 

Assim, apresenta‐se um conjunto de dados, e gráficos acompanhados de uma breve análise que 

visa clarificar o que é representado visualmente, pretendendo dar a conhecer e evidenciar 

alguns dos valores mais significativos apresentados, que demonstre a realidade do GPP, nos 

anos de 2014 a 2021. 
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QUADRO DE INDICADORES DE GESTÃO 
O Balanço Social apresentado é relativo à situação dos recursos humanos do GPP entre 31 de 

dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2021.  

No quadro infra, apresentam-se os resultados dos principais indicadores de gestão utilizados no 

balanço social. 

 

INDICADOR CÁLCULO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VARIAÇÃO 2020-

2021

Total de efetivos
Soma de efetiv os a 31 de 

dezembro
132 180 185 208 194 195 185 175 -5,7%

Nível etário
Soma das idades / Total de 

efetiv os
50,0 51,6 51,6 53,2 53,6 54,1 54,8 54,0 -1,5%

Taxa de 

envelhecimento

(Soma de efetiv os de idade => 55 / 

total de efetiv os) X 100
40,9% 45,6% 44,9% 44,7% 46,9% 48,8% 50,5% 47,4% -6,5%

Taxa de feminização
(Total de efetiv os femininos / Total 

de efetiv os) x  100
68,2% 67,4% 67,0% 62,5% 66,5% 66,7% 66,5% 66,9% 0,6%

Antiguidade média
(Soma das antiguidades/Total de 

efetiv os)x 100
24,0% 26,0% 26,7% 27,2% 27,7% 27,9% 28,4% 28,5% 0,4%

Taxa de habilitação 

superior

   (Total Bacharelato + Licenciatura 

+ Mestrado + Doutoramento / Total 

de efetiv os) x  100

76,5% 68,0% 67,0% 63,0% 69,1% 69,7% 70,8% 69,7% -1,6%

Taxa de 

enquadramento

(Total de dirigentes / Total de 

efetiv os)  x  100
18,90% 16,57% 16,22% 14,42% 15,98% 14,90% 16,80% 17,10% 1,75%

Taxa de tecnicidade

(Total dirigentes + Técnicos 

Superiores + Especialistas de 

Informatica / Total de efetiv os) x  

100

78,8% 66,9% 66,0% 65,9% 68,6% 68,2% 70,3% 72,6% 3,2%

Taxa de entradas
(Total de admissões / Total de 

efetiv os) x  100
10,6% 16,0% 11,9% 34,1% 18,6% 16,4% 12,4% 10,3% -20,4%

Taxa de saídas
(Total de saídas / Total de efetiv os) 

x  100
24,2% 18,2% 9,2% 23,6% 25,8% 15,9% 17,8% 16,0% -11,3%

Taxa de reposição
(Total de admissões / Total de 

saídas) x  100
0,4% 0,9% 1,3% 1,4% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% -8,2%

Índice de rotação

(Total de efetiv os a 31 dezembro / 

Total de efetiv os a 1 de janeiro + 

entradas + saídas) x  100

69,2% 73,5% 84,5% 68,0% 66,0% 76,0% 74,0% 69,2% -6,9%

Taxa de absentismo

Total de ausências (s/férias) /

(Total dias potenciais de trabalho

 x  total de efetiv os) x 100

4,8% 6,0% 7,0% 7,7% 5,3% 7,0% 3,3% 4,7% 29,8%

Remuneração base 

média mensal

(Total encargos com remuneração 

base / Total de efetiv os)/14
2 182 € 1 873 € 1 801 € 1 590 € 2 131 € 1 839 € 1 954 € 2 333 € 16,2%

Taxa de participação 

em formação

(Total de participantes em formação 

/ Total de efetiv os) x  100
76,7% 65,6% 37,3% 42,8% 54,1% 62,0% 47,0% 53,7% 12,5%
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DESENVOLVIMENTO I ANÁLISE DOS DADOS 
 

EVOLUÇÃO DE EFETIVOS 2014 - 2021 
 

 

Em 31 de dezembro de 2021, o número total de trabalhadoras/es, no GPP, era de 175, tendo-se 

registado os seguintes movimentos ao longo dos anos de 2014 a 2021: 

 

Gráfico nº 1 

Número total de efetivos, por ano 

 

Assistimos a uma tendência crescente entre os anos de 2014 (n=132) e 2017 (n=208). 

De 2017 (n=208) a 2021 (175), a tendência inverteu-se, tendo-se assistido a um decréscimo do 

número de efetivos (- 33). 

É de salientar, que desde 2019, tivemos uma diminuição líquida de 20 trabalhadores.  

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -5,7%.  
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TAXA DE FEMINIZAÇÃO 2014 – 2021 

 

 

O gráfico 2 representa a evolução percentual dos trabalhadores do género feminino ao longo 

dos últimos oito anos. 

A análise estatística referente à taxa de feminização no GPP, entre 2014 e 2021, vem 

representada no gráfico 2 

Destaca-se pela análise estatística, uma tendência decrescente mas pouco acentuada, entre os 

anos de 2014 a 2016 (-1,2%), tendo em 2017 atingido um pico decrescente (-5,7%), voltando em 

2018 praticamente aos valores dos anos anteriores a 2017.  

Nos anos seguintes os valores apresentados mantêm-se estáveis, variando entre 2018 (66,5%) 

e 2021 (66,9%). 

 

 

Gráfico nº 2 

Taxa de feminização, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de 0,6%.  
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CARACTERIZAÇÃO EM FUNÇÃO DO NÍVEL ETÁRIO / TAXA DE ENVELHECIMENTO 

 

A análise estatística da média de idades por ano, no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma 

tendência crescente, até ao ano de 2020. 

Assim, em 2014 a média de idades foi de 50 anos, tendo vindo a crescer, ainda que de forma 

pouco acentuada, ao longo dos anos, situando-se, em 2020, no valor mais alto (n=55 anos). 

Em 2021, relativamente ao ano de 2020, verificou-se um decréscimo, passando a média de 

idades para os 54 anos. 

 

Gráfico nº 3 

Nível etário, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -1,5%.  

 

 

Quanto à evolução referente à taxa de envelhecimento (relação entre os trabalhadores com 

idade igual a superior a 55 anos e o total do efetivo), por ano, no GPP, entre 2014 e 2021, 

verificou-se uma tendência variável. 

A taxa de envelhecimento aumentou entre os anos de 2014 e 2015 (+4,7%) manteve-se 

praticamente constante até ao ano de 2017, tendo voltado a subir até 2020 (+5,8%), e decresceu 

no ano de 2021 (-3,1%). 
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Gráfico nº 4 

Taxa de envelhecimento, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -6,5%.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA ANTIGUIDADE MÉDIA 
 

A análise estatística da antiguidade média por ano, no GPP, entre 2014 e 2021 (Cfr. Gráfico nº5), 

mostra uma tendência de subida, sendo que foi entre os anos 2014 (24%) e 2015 (26%), que 

esta tendência foi mais acentuada. 

O gráfico infra espelha que esta tendência se mantem praticamente estável, tendo como análise 

ao anos de 2020 e 2021.  

 

Gráfico nº 5 

Taxa de antiguidade media, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de 0,4%.  
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TAXA DE HABILITAÇÃO SUPERIOR 2014 – 2021 

 

A análise estatística à taxa de habilitação superior no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma 

tendência de decréscimo entre os anos 2014 (76,5%) e 2017 (63,04%). 

A partir do ano de 2017 pelos valores do gráfico abaixo, verificamos que a tendência 

apresentada foi de crescimento, sendo que entre 2020 e 2021 a tendência contraria essa 

evolução, apresentando novamente valores mais baixos relativamente ao ano anterior. 

 

Gráfico nº 6 

Taxa de habilitação superior, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -1,6%.  

 

 

TAXA DE TECNICIDADE 2014 – 2021 

 

A análise estatística à taxa de tecnicidade no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma acentuada 

taxa decrescente entre os anos 2014 (76,5%) e 2017 (63%). 

Do ano 2017 para o ano de 2018, pela análise do gráfico abaixo, constata-se uma acentuada 

subida percentual, mantendo-se crescente, nos anos seguintes, mas de forma estável até ao ano 

de 2020. 

 Entre o ano de 2020 (70,8%) e o ano de 2021 (69,7%) os valores voltam a apresentar uma 

variação, embora que pequena, decrescente. 
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Gráfico nº 7 

Taxa de tecnicidade, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de 3,2%.  

 

 

TAXA DE ENQUADRAMENTO 2014 - 2021 
 

Relativamente à taxa de enquadramento, ocupação de cargos de dirigentes, os indicadores 

apresentam valores inconstantes. 

O decréscimo mais acentuado (-4,48%) situa-se entre os anos de 2014 (18,9%) e de 2017 

(14,42%). 

Entre o ano de 2017 e o ano de 2021, os valores apresentados apresentam oscilações de valores 

crescentes, 2018 (15,98%), 2020 (16,8%) e 2021 (17,1%) e valores decrescentes 2019 (14,9%). 

 

Gráfico nº 7 

Taxa de enquadramento, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de 1,75%. 
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TAXA DE SAÍDAS 2014 - 2021 

 

 

A análise estatística à taxa de saídas, no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma forte variação 

instável (decrescente e crescente). 

De 2014 a 2016, a taxa de saída, de trabalhadores do GPP, teve um decréscimo acentuado (-

15%). 

Entre 2016 e 2018, a tendência, relativamente aos anos anteriores, inverteu-se, verificando-se 

um crescimento de 16,6%. 

 De 2018 para 2019, voltou a registar-se uma diminuição significativa, na percentagem de saídas 

de trabalhadores (-9,9%), mantendo-se a taxa entre 2019 e 2021 com pequenas oscilações. 

 

Gráfico nº 8 

Taxa de saídas, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -11,3%.  

 

 

TAXA DE ENTRADAS 2014 - 2021 

 

A análise estatística à taxa de entradas no GPP, entre 2014 e 2021, mostra-nos de acordo com 

o gráfico abaixo, valores bastante variáveis. 

Entre o ano de 2014 (10,9%) e 2015 (16%), verificou-se um acréscimo de 5,4%,decrescendo no 

ano seguinte para valores de 11,9%. 
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Destaca-se ainda que, face ao ano anterior e ao ano seguinte, em 2017, regista-se um pico, de 

crescimento relativamente ao ano de 2016 (+22,2%) e de diminuição relativamente ao ano de 

2018 (-15,5%), sendo que esta tendência. 

A tendência de decréscimo mantem-se entre os anos de 2017 e 2021.  

Os valores percentuais, do ano de 2014 (10,6%) são praticamente iguais aos de 2021 (10,3%).  

 

Gráfico nº 11 

Taxa de entradas, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -20,4%.  

 

 

TAXA DE REPOSIÇÃO 2014 - 2021 

 

A análise estatística à taxa de reposição no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma tendência 

crescente entre os anos de 2014 a 2016. Atingindo em 2017 a taxa mais elevada (1,4%). 

A partir de 2017 e até ao ano de 2021, esta taxa, tem vindo a decrescer (-0,8), só apresentando, 

no ano de 2019, uma pequena subida percentual (+0,3%). 

 

Gráfico nº 9 

Taxa de reposição, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -8,2%.  
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ÍNDICE DE ROTAÇÃO 2014 - 2021 
 

A análise estatística ao índice de rotação, no GPP, entre 2014 e 2021, mostra que entre os anos 

de 2014 e 2017, verificou-se uma subida de 15,3%, invertendo-se esta tendência atá ao ano de 

2018 (-18,5%), em 2019 regista-se novo crescimento (+10%), voltando a decrescer, entre os anos 

de 2019 e 2021 (-6,8%). 

 

Gráfico nº 12 

Índice de rotação, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -6,9%.  

 

 

 

TAXA DE ABSENTISMO 2014 - 2021 
 

A análise estatística à taxa de absentismo, no GPP, entre 2014 e 2021, mostra uma tendência 

crescente até ao ano de 2017, invertendo esta tendência em 2018, com um decréscimo 

percentual de 2,4%. 

Em 2018 voltou a crescer (1,7%), invertendo esta tendência no ano seguinte, com a maior 

diminuição verificada neste indicador (-3,7%). 

Relativamente aos anos de 2020 e 2021, a tendência foi de crescimento, apresentado um subida 

de 1,4%.  
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Gráfico nº 13 

Taxa de absentismo, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -29,8%.  

 

 

REMUNERAÇÃO BASE MÉDIA MENSAL 2014 - 2021 
 

A análise estatística à remuneração média mensal do total de trabalhadoras/es, do GPP, entre 

2014 e 2021, apresentação um padrão oscilante. 

Em 2014, a remuneração base média mensal era de 2 182€, tendo-se verificado uma queda 

acentuado no ano de 2017, ficando os valores, da remuneração média mensal em 1 590€. 

Em 2018, verificou-se um aumento da remuneração base média mensal, atingindo o valor de 

2 131€, valor ainda abaixo do exposto no ano de 2017. 

Destaca-se que o valor referente ao ano de 2018, voltou a descer em 2019 (n=-292€). 

De 2019 a 2021 a tendência foi de crescimento (n=+494€).  

 

Gráfico nº 14 

Remuneração base media mensal, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de -16,2%.  
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TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO 2014 - 2021 
 

Da análise estatística à taxa de participação em formação, no GPP, verifica-se que entre os anos 

de 2014 e 2021, a taxa de participação em formação, apresenta dois pontos de inflexão, nos 

anos de 2016, com 37,3% e 2020, com 47%. 

Em 2017 a taxa de participação e formação foi de 76,7%, descendo para valores de 37,3% em 

2016. 

De 2016 a 2019, a tendência foi de crescimento (+24,7%). 

De 2019 a 2020 esta tendência inverteu-se, com uma diminuição percentual, de 15%. 

Destaca-se que, em 2021, face ao ano anterior, a taxa de participação em formação, teve um 

crescimento de 47% para 53,7% o que se traduz numa subida de 6,7%. 

 

Gráfico nº 15 

Taxa de participação em formação, por ano 

 

A taxa de variação entre o ano de 2020 e 2021 foi de 12,5%.  

 


