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NOTA INTRODUTÓRIA 

I. CARACTERIZAÇÃO DA DGAEP 

Missão 

Apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da gestão, dos 

regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, assegurar a informação e dinamização das medidas 

adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução. 

Valores 

RESPONSABILIDADE pelo trabalho desenvolvido, defendendo o prestígio da instituição e dos 

seus trabalhadores, respondendo em todos os momentos pelos seus atos, propostas e decisões 

com permanente rigor, isenção e imparcialidade. 

INTEGRIDADE ao serviço do interesse público com dedicação, competência e rigorosa probidade, 

assumindo a igualdade dos cidadãos perante a lei, recusando qualquer forma de favorecimento ou 

discriminação e não dando, em caso algum, acolhimento a quaisquer outros interesses de 

qualquer natureza. 

COMPROMISSO com a dedicação ao serviço público com espírito de missão, com o cumprimento 

da lei, com o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e a absoluta lealdade aos 

órgãos de poder do Estado de Direito Democrático, em particular ao Governo. 

EXCELÊNCIA, querendo sempre fazer mais e melhor e, sabendo poder sempre ir mais além, 

exigindo em cada dia o melhor de cada um para todos serem uma referência de qualidade e 

confiança no que sabem e no que fazem. 

Atribuições 

a) Apoiar a definição das políticas referentes à organização, gestão e avaliação dos serviços 

públicos, dinamizando e coordenando a sua aplicação, com vista ao aumento da sua 

eficiência;  

b) Apoiar a definição das políticas de recursos humanos na Administração Pública, 

nomeadamente no que se refere aos regimes de emprego e de condições de trabalho, regime 

de proteção social dos seus trabalhadores, sistemas de planeamento, gestão, qualificação e 

desenvolvimento profissional e avaliação, dinamizando e coordenando a sua aplicação, com 

vista à satisfação do interesse público e motivação dos trabalhadores; 
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c) Assegurar a coordenação técnica do sistema de proteção social da função pública, em 

articulação com os serviços e organismos responsáveis pela concretização do direito à 

respetiva proteção; 

d) Efetuar estudos e pareceres, bem como proceder à sistematização de informação sobre os 

regimes jurídicos relativos à qualificação e mobilidade de trabalhadores em funções públicas 

e às políticas ativas de emprego público; 

e) Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público e os recursos organizacionais 

da Administração Pública, que permita sustentar as políticas públicas a adotar relativamente 

a estas matérias, sem prejuízo das atribuições legalmente conferidas ao Instituto Nacional de 

Estatística, I. P.; 

f) Assegurar a organização, gestão e desenvolvimento da base de dados do Sistema de 

Informação da Organização do Estado (SIOE); 

g) Desenvolver projetos de investigação e estudos aplicados no domínio das políticas públicas 

na área da administração e gestão públicas e realizar trabalhos de consultoria, na área de 

inovação e desenvolvimento organizacional; 

h) Apoiar a definição e acompanhar a execução das políticas referentes às relações coletivas de 

trabalho na Administração Pública e praticar os demais atos previstos na lei relativos à 

resolução de conflitos coletivos de trabalho, estruturas de representação coletiva de 

trabalhadores e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, no âmbito da 

Administração Pública. 
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Estrutura Orgânica 

 

(1) O cargo de direção intermédia de 1.º grau referente ao Departamento de Gestão e Administração não se encontra ocupado desde 31-12-2013, no âmbito da 
centralização de serviços, vigente até 30 de março de 2016.
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II. AUTO-AVALIAÇÃO 

II. 1. Avaliação do QUAR 

Análise qualitativa e quantitativa dos objetivos do QUAR 

Nos quadros e texto seguintes é apresentada a análise qualitativa e quantitativa da execução dos 

objetivos operacionais constantes do QUAR. 

 

Objetivos de eficácia Ponderação: 67% 

Objetivo 1 Peso 17% 

Reformular os conteúdos disponibilizados no Portal da DGAEP 

Taxa de realização 108,9% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 1 - Prazo para revisão dos conteúdos de regimes 
jurídicos de emprego (dias) 

50% 350 350 100,0% Atingiu 

IND. 2 - Prazo para apresentação dos conteúdos de 
relações coletivas de trabalho revistos (dias) 

50% 350 295 117,9% Superou 

Justificação 

Indicador 1. 

O acréscimo do volume de trabalho, essencialmente decorrente da participação da DGAEP nas 

Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) do Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos 

Precários na Administração Pública (PREVAP), não permitiu a superação do prazo de revisão de 

conteúdos de regimes jurídicos de emprego no portal, o qual foi, ainda assim cumprido.  

Indicador 2. 

A Informação relativa à reformulação de conteúdos e proposta de reformulação, estruturação e 

imagem do subsite Relações Coletivas de Trabalho no Portal da DGAEP foi apresentada 

superiormente em 06-11-2017, antecipando em 55 dias a meta de 350 dias prevista para o 

cumprimento do indicador, pelo que o mesmo foi superado. 
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Objetivo 2 Peso 17% 

Assegurar o apoio à divulgação e implementação da Lei de Valorização Profissional (LVP), em 

articulação com a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

Taxa de realização 125,0% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 3 - Percentagem de ações de divulgação 

monitorizadas, relativamente ao solicitado pelo INA  
50% 90 100 125,0% Superou 

IND. 4 - Percentagem de documentos, projetos e 

relatórios apresentados na data estabelecida, 

relativamente ao solicitado 

50% 90 100 125,0,% Superou 

Justificação 

Indicador 3 

As ações de divulgação calendarizadas em articulação com a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA) foram integralmente realizadas em junho de 2017, num 

total de 5 sessões de esclarecimento, duas em Lisboa, uma no Porto, outra em Coimbra e, ainda, 

uma em Évora. 

Indicador 4 

Foram apresentados todos os documentos e proposta de projeto de diploma, tendo este sido 

elaborado pela DGAEP com a colaboração do INA, com superação das datas fixadas. 

Objetivo 3 Peso 16% 

Assegurar o apoio técnico à implementação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 

Precários na Administração Pública 

Taxa de realização 125,0% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 5 -  Percentagem de documentos, projetos e 

relatórios apresentados na data estabelecida, 

relativamente ao solicitado 

100% 90 100 125% Superou 

Justificação da superação 

Indicador 5 

Foi apresentada a totalidade dos documentos solicitados na data estabelecida, designadamente, pela 

Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB). 
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Pese embora o esforço adicional exigido ao departamento e aos respetivos técnicos, foi garantida a 

participação em todas as reuniões no âmbito das 8 CAB em que os técnicos da DGAEP têm 

intervenção. Foi contabilizada a presença em, pelo menos, 160 reuniões. Em média, realizaram-se 3 

reuniões em cada semana de 5 dias, sendo que, em muitos casos, a respetiva duração excedeu o 

período normal de trabalho diário. Por vezes, foi necessário assegurar várias reuniões, nos mesmos 

dias, em simultâneo. 

Objetivo 4 Peso 16% 

Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP 

Taxa de realização 0% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 6 - Percentagem de documentos, projetos e 

relatórios apresentados na data estabelecida, 

relativamente ao solicitado 

100% 92 0 0% 
não 

atingido 

Indicador 6 

O projeto de revisão do SIADAP não foi prosseguido por redefinição de prioridades por parte da 

tutela. 

Objetivo 5 Peso 16% 

Assegurar o apoio técnico ao processo de descongelamento gradual das carreiras a partir de 2018 

Taxa de realização 125,0% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 7 - Percentagem de documentos apresentados na 

data estabelecida, relativamente ao solicitado 
100% 90 100 125,0% Superou 

Justificação da superação 

Indicador 7 

Foi apresentada a totalidade dos documentos solicitados na data estabelecida (designadamente 4 

relatórios), incluindo o Relatório Síntese em 15 de julho, conforme Despacho conjunto n.º 3746/2017 

de 18 de abril e Despacho n.º 6190-A/2017 de 10 de julho. Foram enviados à tutela outros 

documentos em resposta a pedidos diversos, sempre dentro do prazo estabelecido. Foi garantida a 

participação em todas as 8 reuniões convocadas com outros serviços ou pelo Gabinete. 
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Objetivo 6 Peso 18% 

Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de 

trabalho 

Taxa de realização 107,5% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 8 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, 

incluindo quadros Excel, a publicar nas quatro Sínteses 

Estatísticas do Emprego Público (SIEP) trimestrais 

70% 160 167 103,5% Superou 

IND. 9 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, 

incluindo quadros Excel, a publicar em dois Boletins do 

Emprego Público (BOEP) 

30% 235 255 116,7% Superou 

Justificação da superação 

Indicador 8 

A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) é uma publicação trimestral, através da qual a 

DGAEP divulga informação estatística de síntese sobre emprego público no âmbito das estatísticas 

do mercado de trabalho. A informação disponibilizada centra-se no universo de entidades que 

compõem o setor das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional (capítulo I), e no 

universo das empresas públicas ou maioritariamente participadas pelo sector público, bem como as 

demais entidades públicas que compõem os subsectores das sociedades financeiras e não 

financeiras públicas, consistente com o respetivo universo definido pelo Instituto Nacional de 

Estatística, I.P. (capítulo II). 

Em 2017, foram publicitadas 4 Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) com 167 coleções de 

indicadores estatísticos atualizados sobre emprego e remunerações, garantindo a qualidade e a 

pertinência da informação disponibilizada. 

Indicador 9 

O BOEP — Boletim Estatístico do Emprego Público — é uma publicação semestral através da qual a 

DGAEP divulga dados, indicadores e análises estatísticas sobre emprego público, no âmbito das 

estatísticas do mercado de trabalho. Na nova série do BOEP, a partir do número 07, publicado em 

outubro de 2012, a informação disponibilizada passou a ser complementar da informação de síntese 

divulgada trimestralmente na SIEP – Síntese Estatística do Emprego Público. 

Nos dois BOEP de 2017 foram publicitadas 255 coleções de indicadores estatísticos sobre aspetos 

relevantes da caracterização do emprego público e remunerações, garantindo a qualidade e a 

pertinência da informação. 
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Objetivos de eficiência Ponderação: 23% 

Objetivo 7 Peso 50% 

Melhorar a gestão do Portal da DGAEP 

Taxa de realização 118,8% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 10 - Prazo médio para atualização dos conteúdos do 

Portal da DGAEP, contados a partir do facto que o determina 

(dias úteis) 

100% 10 6,25 118,8% Superou 

Justificação da superação 

Indicador 10 

A melhoria dos procedimentos adotados, nomeadamente a articulação entre os departamentos 

responsáveis pelos conteúdos e área de comunicação permitiram alcançar um prazo médio inferior 

ao definido no Plano de Atividades para a atualização dos conteúdos e assim superar o objetivo 

estabelecido.  

Objetivo 8 Peso 50% 

Melhorar o apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e 

árbitros, em matéria de direito coletivo 

Taxa de realização 110,0% 
 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 11 - Prazo médio de respostas relativas a gestão de 

créditos sindicais (dias úteis) 
50% 4 4 100,0% Atingiu 

IND. 12 - Prazo para disponibilização dos relatórios 

semestrais de gestão de créditos sindicais (dias úteis) 
50% 10 6 120,0% Superou 

Justificação da superação 

Indicador 11 

O prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos sindicais foi de 4 dias úteis tendo assim o 

indicador sido cumprido. Neste âmbito, cumpre referir que a superação não foi possível, dado que o 

trabalho na área da gestão dos créditos sindicais em 2017 se caraterizou pelo assegurar das 

competentes respostas, mas também pelo desenvolvimento interno de uma base de dados de gestão 

dos créditos sindicais com vista a permitir uma melhoria na gestão destes processos. 
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Indicador 12 

A meta estabelecida para a conclusão dos relatórios semestrais de gestão dos créditos sindicais foi 

superada, em média, em 4 dias úteis, uma vez que o 1º relatório foi apresentado 4 dias úteis após o 

final do primeiro semestre de 2017, em 06-07-2017, e o 2.º relatório foi apresentado 7 dias úteis após 

o final do segundo semestre de 2017, em 10-01-2018, correspondendo assim a um prazo médio de 6 

dias úteis para a disponibilização dos relatórios. 

Objetivos de qualidade Ponderação: 10% 

Objetivo 9 Peso 100% 

Melhorar a qualidade da informação disponível do Portal da DGAEP 

Taxa de realização 100,0% 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 13 - Resultado do Inquérito de Satisfação aos 

utilizadores da página eletrónica (escala de 1 a 5) 
100% 3,8 3,8 100,0% Atingiu 

O Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página eletrónica da DGAEP tem como objetivo de 

avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada na página eletrónica da 

DGAEP, em todas as suas componentes e foi realizado mediante a sua disponibilização online e do 

seu envio a todos os subscritores da Newsletter da DGAEP. Em 2017, os resultados obtidos no 

referido inquérito permitem confirmar que objetivo operacional foi atingido.  
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Avaliação global do desempenho 

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos 

Objetivos 

Taxa de 
Realização  

Parâmetros/ 
/Objetivos 

Classificação 
Pesos 

absolutos 

EFICÁCIA 99,11%  
 

01. Reformular os conteúdos disponibilizados no Portal da DGAEP 108,93% superou 0,114 

02. Assegurar o apoio à divulgação e implementação da Lei de 

Valorização Profissional (LVP), em articulação com a Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

125,00% superou 0,114 

03. Assegurar o apoio técnico à implementação do Programa de Regula-

rização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 
125,00% superou 0,107 

04. Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP 0,00% não atingiu 0,107 

05. Assegurar o apoio técnico ao processo de descongelamento gradual 

das carreiras a partir de 2018 
125,00% superou 0,107 

06. Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no 

âmbito das estatísticas do mercado de trabalho 
107,45% superou 0,121 

EFICIÊNCIA 114,38%   

07. Melhorar a gestão do Portal da DGAEP 118,75% superou 0,115 

08. Melhorar o apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, 

comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo 
110,00% superou 0,115 

QUALIDADE 100,00%   

09. Melhorar a qualidade da informação disponível do Portal da DGAEP 100,00% atingiu 0,100 

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL 102,71%  1,000 

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que a taxa de execução final foi de 102,71% tendo o 

parâmetro eficiência sido superado, com uma taxa de 114,38%, e o parâmetro qualidade atingido. 

Relativamente ao parâmetro eficácia constata-se que a taxa de execução não atingiu os 100%, na 

sequência da não execução de um dos objetivos, conforme justificação apresentada, salientando-se 

que os restantes objetivos foram todos superados. 

Pela análise dos pesos absolutos constata-se que foram superados todos os cinco objetivos mais 

relevantes, variando as taxas de realização entre os 107,45% e os 125,00%. 
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II. 2. Atividade desenvolvida 

II. 2. 1. Análise dos resultados da atividade desenvolvida 

Objetivos Taxa de realização 

Estratégicos Operacionais 
Objetivos 

Operacionais 
Objetivos 

Estratégicos  

OE 1 

1.1 125,00% 

100,00% 

1.2 0,00% 

1.3 125,00% 

1.4 125,00% 

1.5 125,00% 

OE 2 

2.1 112,64% 

100,59% 

2.2 105,00% 

2.3 100,00% 

2.4 102,08% 

2.5 75,00% 

2.6 110,00% 

2.7 100,00% 

2.8 100,00% 

OE 3 3.1 100,00% 100,00% 

OE 4 

4.1 107,44% 

105,03% 

4.2 108,54% 

4.3 106,25% 

4.4 107,45% 

4.5 100,00% 

4.6 100,00% 

4.7 105,56% 

OE 5 

5.1 108,93% 

103,39% 

5.2 118,75% 

5.3 100,00% 

5.4 112,50% 

5.5 108,33% 

5.6 102,78% 

5.7 105,34% 

5.8 100,00% 

5.9 114,52% 

5.10 100,00% 

5.11 100,00% 

5.12 100,00% 

5.13 100,00% 

5.14 100,00% 

5.15 100,00% 

5.16 100,00% 

5.17 100,00% 

5.18 100,00% 

5.19 100,00% 

5.20 100,00% 

5.21 100,00% 

Taxa de realização global 102,65% 101,80% 
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Objetivos operacionais que foram superados  
 

OBJETIVO OPERACIONAL 1.1 

Assegurar o apoio técnico ao desenvolvimento da estratégia de combate à precariedade na AP (Obj. QUAR 3) 

Taxa de execução 

125,00% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Apresentar documentos, 
projetos ou relatórios 

Foi apresentada, por parte dos departamentos envolvidos (DRJE e DEEP), a totalidade dos documentos solicitados na data estabelecida, designadamente, 
pela Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartidas, superando a meta estabelecida em QUAR. 

Participar em reuniões 

Pese embora o esforço adicional exigido ao departamento e aos respetivos técnicos, foi garantida a participação em todas as reuniões no âmbito das 8 
CAB em que os técnicos da DGAEP têm intervenção. Foi contabilizada a presença em, pelo menos 160 reuniões. Em média, realizaram-se 3 reuniões em 
cada semana de 5 dias, sendo que, em muitos casos a respetiva duração excedeu o período normal de trabalho diário. 
Por vezes, foi necessário assegurar várias reuniões, nos mesmos dias, em simultâneo. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1.3 

Elaborar relatório de impacto do descongelamento gradual das carreiras (OBJ. QUAR 5) 

Taxa de execução 

125,00% 
 

Atividades Execução e justificação da superação 

Apresentar documentos, projetos ou 

relatórios 

Elaborar relatório de impacto do 

descongelamento gradual das carreiras 

Foi apresentada, por parte dos departamentos envolvidos (DRJE e DEEP), a totalidade dos documentos solicitados na data estabelecida 

(designadamente 4 relatórios), incluindo o Relatório Síntese em 15 de julho, conforme Despacho conjunto n.º 3746/2017 de 18 de abril e 

Despacho n.º 6190-A/2017 de 10 de julho.  

Foram ainda remetidos à tutela outros documentos em resposta a pedidos diversos, sempre dentro do prazo estabelecido. 

Participar em reuniões Foi garantida a participação em todas as 8 reuniões convocadas com outros serviços ou pelo Gabinete da SEAEP. 

 
 

OBJETIVO OPERACIONAL 1.4 

Assegurar o apoio técnico à divulgação e implementação do novo regime jurídico da Valorização Profissional (OBJ. QUAR 2) 

Taxa de execução 

125,00% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Monitorizar ações de 

divulgação  

Foram realizadas todas as ações de divulgação calendarizadas em articulação com a DGQTFP-INA. 

Realizaram-se no mês de junho 5 sessões de esclarecimento, duas em Lisboa, uma no Porto, outra em Coimbra e, ainda, uma em Évora.  

Apresentar documentos, 

projetos ou relatórios 

Foram apresentados todos os documentos e proposta de projeto de diploma, tendo este sido elaborado pela DGAEP com a colaboração do 

DGQTFP-INA, dentro das datas fixadas 
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OBJETIVO OPERACIONAL 1.5 

Assegurar o apoio técnico à definição da dimensão organizacional da Administração Pública 

Taxa de execução 

125,00% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Desenvolver estudos e relatórios solicitados pela tutela no âmbito da dimensão 
organizacional das Administrações Públicas e do Sector Público. 

Foram apresentados 4 documentos na data estabelecida, em resposta ao solicitado 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2.1 

Assegurar o apoio técnico em matéria de prestação de serviços 

Taxa de execução 

112,64% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Analisar e informar pedidos de prestação de serviços 
O tempo médio de resposta obtido pela Divisão de Controlo do Emprego Público do DRJE, tendo em conta os registos 
existentes no departamento foi de 8 dias úteis, superando a meta de 10 dias estabelecida 

Apurar e tratar dados sobre prestação de serviços 
O tempo médio de apuramento, tratamento e resposta obtido pela Divisão de Controlo do Emprego Público do DRJE, 
conjuntamente com o DGSI, tendo em conta os registos existentes no departamento foi de 4 dias úteis, superando a meta 
de 5 dias estabelecida. 

Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de 
respostas a questões mais frequentes (FAQ) 

O tempo médio de resposta obtido pela Divisão de Controlo do Emprego Público do DRJE, tendo em conta os registos 
existentes no departamento foi de 7 dias úteis, superando a meta de 10 dias estabelecida. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2.2 

Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio sobre controlo de emprego público 
Taxa de execução 

105,00% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Informar pedidos de parecer prévio sobre recrutamento de 
pessoal mobilidade e cedência de interesse público 

O tempo médio de resposta obtido pela Divisão de Controlo do Emprego Público do DRJE, tendo em conta os 
registos existentes no departamento foi de 8 dias úteis, superando a meta de 10 dias estabelecida.. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2.4 

Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, avaliação de 
desempenho, procedimento concursal, estatuto do pessoal dirigente e contratação coletiva 

Taxa de execução 

102,08% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos 
centrais de recursos humanos ou outros serviços 

Foi garantida a participação em todas as reuniões convocadas com outros serviços. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 2.6 

Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de Direito 

Coletivo (Obj. QUAR 8) 

Taxa de execução 

110,00% 

 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Elaborar e apresentar, entre 10 e 20 de março, o caderno de análise funcional para 
desenvolvimento da aplicação para gestão de créditos sindicais  

O caderno de análise foi apresentado a 07-03 -2017, pelo que esta atividade foi 
superada. 

Conceber e desenvolver uma aplicação para gestão de créditos sindicais entre 12 e 22 de 
outubro 

A aplicação foi disponibilizada em julho, pelo que esta atividade foi superada 

Elaborar e disponibilizar dois relatórios semestrais no prazo de 8 a 12 dias, após o final do 
semestre a que respeita 

Os relatórios foram entregues 6 dias após o final do semestre. 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 4.1 

Garantir e monitorizar a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades das administrações públicas e demais entidades do sector 

público disponibilizada no Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE) e efetuar suporte à respetiva aplicação 

Taxa de execução 

107,44% 
 

Atividades Execução e justificação da superação 

Efetuar auditorias regulares à caracterização das entidades no universo do SIOE, para 
garantir a integridade da informação 

A meta estabelecida era de 3 a 5 auditorias, tendo sido efetuadas 15 auditorias sobre 
diferentes temas de caracterização das entidades e melhorada a informação 
disponibilizada, pelo que o objetivo foi superado. 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 4.2 

Garantir a recolha de informação de caracterização sobre recursos humanos do universo de entidades do SIOE e efetuar suporte à respetiva 

aplicação 

Taxa de execução 

108,54% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Garantir a recolha trimestral da informação e respetiva validação relativa à caracterização 
dos recursos humanos de todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos, 
regiões autónomas, autarquias locais, outras entidades que integrem o universo das 
administrações públicas em contas nacionais, empresas do setor empresarial do Estado e 
dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, bem como as demais 
pessoas coletivas públicas e outras entidades públicas. 

Gerir o SIOE – Recursos Humanos: criar datas de carregamento e controlar as entidades 
associadas; disponibilizar a plataforma do SIOE entre carregamentos; apoio Helpdesk às 
entidades durante e entre carregamentos de RH 

Para além das 4 recolhas trimestrais previstas para todas as entidades do SIOE, foram 
recolhidos dados da administração local em pelo menos mais 4 períodos específicos, o 
que implicou novas validações e correções dos dados da administração local.  

 

Foi ainda disponibilizada a plataforma nos prazos de carregamento e quando solicitado 
e acordado com a DGAEP. 

Assegurar que todas as entidades são avisadas atempadamente das datas de carregamento Para além de notícia no site da DGAEP e dos emails de alerta no período antes do 
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da informação trimestral de RH no SIOE (4) início das 4 recolhas trimestrais, as entidades foram avisadas noutros momentos do 
processo de recolha, designadamente avisos de aproximação de final do prazo, ou de 
prorrogação do prazo, para entidades em falta. 

Prestar as informações, responder a questões colocadas pelas entidades públicas no âmbito 
das obrigações de reporte do SIOE e prestar apoio nos carregamentos de dados de RH (via 
telefone e email). Previsto um prazo médio de 2 dias úteis. 

Foi superado tendo sido alcançado um prazo médio inferior a 1 dia - Foram prestadas 
informações às entidades não só durante as 4 recolhas trimestrais, mas também em 
períodos entre carregamentos de RH, o que permitiu melhorar e garantir a qualidade 
dos dados e indicadores publicados; prestado apoio a todas as entidades por e-mail, 
num prazo médio de 4 horas úteis, e por telefone sempre que necessário. 

Assegurar a validação e a qualidade dos dados de caracterização dos recursos humanos 
recolhidos e promover a sua correção junto das entidades sempre que surjam 
inconsistências. Previsto um prazo de 30 dias após o final de cada trimestre, para validação 
e correção da informação. 

Superado - Em média, foi alcançado um prazo de 27 dias após o final do trimestre os 
dados foram validados e corrigidos pelas entidades. Harmonização dos apuramentos e 
compilação estatística do emprego público segundo o universo das contas nacionais 
em SEC 2010. 

Garantir as condições necessárias à recolha e validação, trimestral, da informação relativa à 
caracterização dos recursos humanos de todos os serviços integrados no SIOE (prazo médio 
de resposta de 24 horas) e apoiar os mesmos em questões técnicas do sistema de 
informação.  

Foi alcançado um prazo médio de resposta a pedidos e de disponibilização da 
informação de 20 horas. 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 4.3 

Efetuar o apuramento e tratamento estatístico de dados e indicadores sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho 

Taxa de execução 

106,25% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Tratar e disponibilizar ao GPEARI e à DGTF os resultados do Inquérito anual sobre 
Planos para a Igualdade nas empresas do SEE. Previsto um prazo de 90 dias para 
disponibilizar os resultados do Inquérito anual sobre Planos para a Igualdade nas 
empresas do SEE após o início da recolha 

Em colaboração com o GPEARI e a DGTF do Ministério das Finanças, procedeu-se à recolha 
de dados para o Inquérito anual sobre Planos para a Igualdade 2016 junto de todas as 
empresas do SEE do Sector Público Empresarial (SPE) do universo do SIOE, lançado a 30 de 
janeiro de 2017. Os dados apurados e compilados foram remetidos ao GPEARI e à DGTF a 27 
de fevereiro, tendo assim o objetivo sido superado. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 4.4 

Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho (Obj. QUAR 6) 

Taxa de execução 

107,45% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Publicitar coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, nas Sínteses 
Estatísticas do Emprego Público (SIEP), com indicadores de emprego (stock), de 
fluxos de entradas-saídas de trabalhadores e de remunerações  

Superado - Foram publicitadas 4 Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) com 167 
coleções de indicadores estatísticos atualizados sobre emprego e remunerações, garantindo a 
qualidade e a pertinência da informação disponibilizada. 
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Publicitar coleções de indicadores estatísticos no Boletim Estatístico do Emprego 
Público (BOEP), com sistematização de informação, a curto e médio prazo, sobre 
aspetos relevantes da caracterização do emprego público (estruturas etária e 
habilitacional, distribuição por sexo, entre outras), garantindo a qualidade e a 
pertinência da informação  

Superado - Nos dois BOEP foram publicitadas 255 coleções de indicadores estatísticos sobre 
aspetos relevantes da caracterização do emprego público e remunerações, garantindo a 
qualidade e a pertinência da informação. 

Responder a pedidos de informação e de indicadores estatísticos de entidades 
externas nacionais. 

Superado – Resposta a pedidos de informação em 7 dias úteis em média 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 4.7 

Assegurar o desenvolvimento e a gestão da base de dados do Sistema de Informação da Organização do Estado 

Taxa de execução 

105,56% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Elaborar os estudos prévios técnico-financeiros associados a novos desenvolvimentos do 
SIAS e no SIOE, num prazo médio após o pedido de 30 dias 

Foi alcançado um prazo médio de resposta aos pedidos de 20 dias 

Participar na elaboração das especificações técnicas, caderno de encargos e outros 
documentos de suporte ao desenvolvimento de novas funcionalidades/ módulos no SIOE, 
para efeito de procedimento de aquisição. (previsto um prazo de 30 dias úteis para 
conclusão do caderno de encargos, após o pedido) 

Foi alcançado um prazo de 20 dias 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5.1  

Reformular os conteúdos disponibilizados no portal da DGAEP (OBJ. QUAR 1) 
Taxa de execução 

108,93% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Rever e reformular os conteúdos, estrutura e imagem do subsite Relações Coletivas de 
Trabalho no Portal da DGAEP, concluindo entre 1 e 31 de dezembro 

A revisão e reformulação dos conteúdos foi concluída a 06-11-2017, tendo assim o sido 
superado. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5.2 

Melhorar a gestão do portal da DGAEP (OBJ. QUAR 7) 
Taxa de execução 

118,75% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Proceder à atualização, em tempo útil, de conteúdos do portal, garantindo um prazo médio de 10 

dias úteis para atualização dos conteúdos do Portal da DGAEP, contados a partir do facto que o 

determina 

Foi alcançado um prazo médio de 6,25 dias úteis para atualização dos 

conteúdos do Portal da DGAEP, pelo que o objetivo foi superado. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 5.4 

Assegurar a participação em grupos de trabalho nacionais 
Taxa de execução 

112,50% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Participar no Grupo de Trabalho para a revisão do Certificado de Incapacidade 
Temporária 

Foi garantida a participação em todas as reuniões convocadas, realizadas entre janeiro e maio. 

Participar no Grupo de Trabalho para a troca eletrónica de dados do sistema de 
coordenação da legislação internacional 

Foi garantida a participação na reunião realizada  

Participar nas reuniões Plano Setorial TIC do Ministério das Finanças (PSTIC-MF) 

Participar no Grupo de Trabalho para a troca eletrónica de dados do sistema de 
coordenação da legislação internacional 

Foi garantida a participação em todas as reuniões realizadas. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5.5 

Promover a cooperação internacional/ institucional e assegurar a participação em grupos de trabalho 
Taxa de execução 

108,33% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Participar no Grupo de Trabalho, Artigo 65.º do regulamento do Pessoal/ Questionário sobre 
Remunerações Padrão (SRQ), do EUROSTAT 

Foi garantida a participação em todas as reuniões realizadas 

Participar no Grupo de Trabalho Artigo 83.º do regulamento do Pessoal CE/ Pensões do EUROSTAT Foi garantida a participação em todas as reuniões realizadas 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5.6 

Administrar os sistemas e base de dados, bem como desenvolver soluções informáticas de apoio à consecução das atribuições da DGAEP 
Taxa de execução 

102,78% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Assegurar a execução diária de backups da informação existente nos servidores e efetuar a 

reposição de informação sempre que solicitada, num tempo médio de 12 horas. 
Foi alcançado um prazo médio inferior a 10 horas, pelo que a meta foi superada. 

Gerir os utilizadores internos - Atribuir/revogar as credenciais e acessos dos utilizadores, por 
pedido de respetivo dirigente, num tempo médio de 48 horas. 

Foi alcançado um prazo médio de 24 horas, pelo que a meta foi superada.  

Elaborar o Manual de documentação técnica sobre administração de sistemas, e entregar 
entre 16 e 26 de dezembro 

Documentação elaborada e disponibilizada ao longo do ano e de acordo com os projetos 

desenvolvidos e Manual concluído e entregue antes de 16 de dezembro  
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OBJETIVO OPERACIONAL 5.7 

Prestar apoio aos utilizadores, incluindo promover a partilha de conhecimento e inovação na entidade 
Taxa de execução 

105,34% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Efetuar os procedimentos necessários à resolução dos problemas reportados pelos utilizadores ou encaminhar a sua 
resolução para a entidade externa. 

Garantir o apoio de Helpdesk a nível de microinformática  

Instalar e configurar de telefones. 

Garantir o apoio de Helpdesk a nível da utilização dos telefones 

Apoiar os utilizadores nas diversas aplicações em exploração (registo ponto métrico e outras aplicações desenvolvidas 
por solicitação de departamentos) 

Gerir a conservação e a manutenção dos bens e equipamentos informáticos. 

Tendo sido estabelecida um tempo médio de resposta aos 

utilizadores de 24 horas, foi alcançado um prazo médio de 20 

horas, pelo que a meta foi superada. 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 5.9 

Gerir as comunicações 

Taxa de execução 

114,52% 
 

Atividades  Execução e justificação da superação 

Efetuar os procedimentos necessários à resolução dos problemas reportados pelos 
utilizadores ou encaminhar a sua resolução para a administração de sistemas e para 
entidade externa responsável pela gestão da rede do MF, alcançando um tempo médio de 
resolução dos problemas reportados de 4 horas 

Os problemas foram diagnosticados e encaminhados para entidade externa 

responsável pela gestão da rede do MF num tempo médio de 1 hora 
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Objetivos que não foram totalmente cumpridos 
 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 1.2 

Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP (Obj. QUAR 4) Sem execução 

 

Atividades  Justificação 

Apresentar documentos, projetos ou relatórios e participar em reuniões de 
acordo com solicitações da tutela 

O objetivo não foi prosseguido por redefinição de prioridades por parte da tutela, de acordo com 
orientação dada em reunião de 19-01-2017 

 
OBJETIVO OPERACIONAL 2.5 

Manter evolutivamente o subsite com arquivo histórico legislativo sobre os trabalhadores da AP (1969-2014) – Projeto plurianual 

Taxa de execução 

75,00% 

 

Atividades  Justificação 

Pesquisa, análise e seleção da legislação relevante entre 1978 a 1981 O objetivo foi cumprido em janeiro de 2017, relativamente ao ano de 1978, tendo sido suspenso por 
necessidade de redefinição interna de prioridades. 
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II. 2. 2. Análise das causas de incumprimento das atividades e projetos 

OBJETIVO OPERACIONAL 2.5 - Manter evolutivamente o subsite com arquivo histórico legislativo 

sobre os trabalhadores da AP (1969-2014) – Projeto plurianual. A meta para 2017 previa a 

pesquisa, análise e seleção da legislação relevante entre 1978 a 1981, porém só foi possível 

concluir e disponibilizar o ano de 1978, tendo sido suspenso por necessidade de redefinição 

interna de prioridades, atento o volume de trabalho cometido à Direção-Geral conjugado com a 

escassez de recursos humanos. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1.2 - Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP (Obj. QUAR 4) - 

Este objetivo não foi prosseguido por redefinição de prioridades por parte da tutela, de acordo 

com orientação dada em reunião de 19-01-2017.  
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II. 3. Análise da satisfação dos Clientes 

Análise global do inquérito de satisfação aos utilizadores da informação 
estatística sobre emprego público - Ano 2017 

 

O inquérito de satisfação realizado junto dos utilizadores das publicações estatísticas 

produzidas pelo Departamento de Estatística de Emprego Público (DEEP) da DGAEP teve 

como objetivos caracterizar o perfil do utilizador, aferir a qualidade e oportunidade da 

informação estatística publicada e identificar as necessidades e o grau de satisfação dos 

utilizadores. 

 

O questionário online do inquérito de satisfação foi disponibilizado entre os dias 19 de 

dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018, por comunicação via correio eletrónico, dirigidos 

aos subscritores das publicações estatísticas, subscritores da newsletter da DGAEP e outros 

utilizadores e interlocutores do DEEP. Os gráficos e quadro que a seguir se apresentam 

traduzem a análise dos resultados globais das 197 respostas válidas recebidas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES E UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

ESTATÍSTICA 
 

1. Estrutura etária e sexo: cerca de 73% dos respondentes têm idades compreendidas entre 

os 40 e 59 anos e 53,3% são mulheres 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Nível de habilitações académicas: 71,1% dos 

respondentes possuem habilitação de ensino 

superior 

 

3. 54,8% dos respondentes utiliza a informação 

estatística sobre emprego público há mais de 

5 anos 
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4. Tipo de utilizador da informação estatística sobre emprego público que melhor representa o 

tipo de organização/entidade a que está ligado: a maioria (76,1%) enquadra-se em entidade da 

administração pública em geral 

5. Áreas de informação estatística sobre emprego público mais consultadas/utilizadas: emprego 

nas administrações públicas por subsector e ministério e emprego por cargo/carreira/grupo 

6. As finalidades que melhor representam a consulta e utilização da informação estatística 

sobre emprego público são: a análise da situação atual e o conhecimento geral (resposta 

múltipla). 

 

N.º %

Entidade da Administração Pública em Geral 150 76,1

Entidade com competência na área estatística ou investigação ou estudos 22 11,2

Investigador 9 4,6

Outra 5 2,5

Associação Sindical 5 2,5

Estudante 5 2,5

Jornalista 1 0,5

Total de respostas 197 100,0
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES SUBSCRITORES DAS PUBLICAÇÕES DO 

DEEP 

 

 

7. Cerca de 40% dos respondentes são subscritores das publicações do DEEP. Do total de 

respondentes subscritores, 21,3% são homens e 33,5% têm idades entre os 40 e os 69 anos 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES QUE SOLICITAM DADOS DETALHADOS AO 
DEEP 

8.  Dos cerca de 13% respondentes que solicitaram dados detalhados ao DEEP, cerca de 8% 
são mulheres e 10,2% têm idades entre 40 e 59 anos 
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GRAUS DE SATISFAÇÃO 
 
 

9. Grau de satisfação global sobre a informação estatística publicada e divulgada: 73,6% dos 

respondentes atribui nível 4 ou 5 à satisfação global 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

10. Distribuição dos graus de satisfação e nível médio de satisfação da informação estatística 

publicada, por atributo: os respondentes atribuem, em termos médios, um grau de satisfação 

de aproximadamente 4 a todos os atributos 
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11. O grau de satisfação global sobre as publicações Síntese Estatística do Emprego Público 

(SIEP) e Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP) é de 3,9 e 3,8 respetivamente, sendo 

4 o grau de satisfação mais atribuído.  

SIEP: 
Média: 3,9 
Mediana = Moda: 4,0 
 
BOEP: 
Média: 3,8 
Mediana = Moda: 4,0 
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II. 4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações 

técnicas do sistema de controlo interno? 
X    

1.2 É efetuada internamente uma verificação 

efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 
gestão? 

X   
Segregação de funções e, pelo 
menos, dois níveis de verificação: 
técnico e chefe de divisão. 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 

auditoria possuem a habilitação necessária 
para o exercício da função? 

  X  

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de 

integridade que regem o serviço (ex. códigos 
de ética e de conduta, carta do utente, 
princípios de bom governo)? 

X   

Existe Código de Conduta dos 
trabalhadores da DGAEP, no âmbito 
do qual foi designado um Consultor 
Ético, por despacho do dirigente 
máximo. 

1.5 Existe uma política de formação do pessoal 

que garanta a adequação do mesmo às 
funções e complexidade das tarefas? 

X   

Plano anual de formação elaborado 
com base no levantamento de 
necessidades e nas disponibilidades 
financeiras. 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos 

contactos regulares entre a direção e os 
dirigentes das unidades orgânicas? 

X   
É realizada, mensalmente, reunião 
da direção com todos os dirigentes 
intermédios. 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e 

controlo externo? 
 X   

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida 

obedece às regras definidas legalmente? 
X   

Estrutura organizacional estabelecida 
nos termos da Lei n.º 4/2004, de 15 
de janeiro: LO aprovada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 27/2012, de 29-2; 
estrutura nuclear e n.º máximo de 
unidades flexíveis estabelecido na 
Portaria n.º 111/2012, de 27-4.  

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do 

serviço avaliados de acordo com o SIADAP 3? 
X   

Na avaliação de desempenho do 
biénio 2015 – 2016 foram avaliados 
todos os trabalhadores que reuniam 
condições – 100%. 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do 

serviço que frequentaram pelo menos uma 
ação de formação? 

   

Frequentaram, pelo menos uma ação 
de formação 63% dos trabalhadores. 
Em virtude de não se terem realizado 
alguns dos cursos do programa de 
formação do INA, não foi possível 
satisfazer todas as necessidades 
identificadas. 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos 

internos? 
X   

Manuais existentes: regulamento do fundo de 
maneio; manual dos bens móveis da DGAEP; 
procedimentos da área de expediente; 
procedimentos respeitantes a marcação e gozo 
de férias e acumulação de funções. 

3.2 A competência para autorização da 

despesa está claramente definida e 
formalizada? 

X   

A competência para autorização da despesa 
(competência própria da DG) está delegada 
nos SDG, pelos Despachos n.º 13824/2013, de 
16-10-2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 
210, de 30 de outubro e n.º 8149/2016, de 07-
06-2016, publicado no DR, 2.ª série, n.º 119, 
de 23 de junho. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 

compras? 
X   

De acordo com o modelo vigente, desde 2016, 
de prestação centralizada de serviços comuns, 
assegurada pela SGMF, bem como o protocolo 
de cooperação estabelecido, o Plano de 
compras é elaborado anualmente para efeitos 
de proposta de orçamento 

3.4 Está implementado um sistema de 

rotação de funções entre 
trabalhadores? 

 X   

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e 
controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   
Com a reassunção das atribuições da DGAEP, 
em matéria de gestão de recursos humanos, 
materiais e financeiros, as responsabilidades 
pelas diferentes funções e tarefas, 
conferências e controlos, bem como os 
respetivos fluxos de processos, estão 
estabelecidos e em fase final de formalização 
em documento próprio. 

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, 

centros de responsabilidade por cada 
etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X   

3.7 Os circuitos dos documentos estão 

claramente definidos de forma a evitar 
redundâncias? 

X    

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas? 
X    

3.9 O plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   

O plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas foi revisto e atualizado em 
2017, na sequência do modelo de prestação 
centralizada de serviços comuns assegurada 
pela SGMF 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 

processamento de dados, nomeadamente, 
nas áreas de contabilidade, gestão 
documental e tesouraria? 

X   

Existem aplicações informáticas nas 
áreas cuja gestão não transitou para a 
SGMF conforme acima referido, 
designadamente, gestão da 
assiduidade e registo de 
correspondência. 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas 

permitindo o cruzamento de informação? 
  X  

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que 

garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade 
dos outputs dos sistemas? 

X   
Estão asseguradas as condições 
técnicas a nível de software, 
hardware e infraestrutura tecnológica 

4.4 A informação extraída dos sistemas de 

informação é utilizada nos processos de 
decisão? 

X   Sempre que necessário, 
nomeadamente o GerBI 

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para 

o acesso de terceiros a informação ou ativos 
do serviço? 

X   

Serviço de autenticação forte: 
contratação de serviço em termos de 
SLA com empresas e com o ESPAP, 
IP 

4.6 A informação dos computadores de rede está 

devidamente salvaguardada (existência de 
backups)?  

X   Backups diários de salvaguarda de 
dados 

4.7 A segurança na troca de informações e 
software está garantida? 

X   

Assegurada através de mecanismos 
de autenticação e, em alguns casos 
específicos, com recurso a 
autenticação forte 
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II. 5. Recursos utilizados - humanos e financeiros 

Recursos Humanos 

Evolução dos efetivos do organismo, por carreira/cargo, durante o ano de 2017. 

Cargos/Carreiras 
Efetivos a 

31-12-2016 

Efetivos a 

31-12-2017 
Desvio 

Dirigentes – Direção superior  3 3 - 

Dirigentes – Direção intermédia 10 10 - 

Técnico Superior 46 45 -1 

Investigador 2 0 -2 

Especialista de informática 5 4 -1 

Técnico de informática 1 1 - 

Coordenador Técnico 1 1 - 

Assistente Técnico 20 20 - 

Assistente Operacional 5 5 - 

Totais 93 89 -4 

Evolução do número total de efetivos do organismo nos últimos anos e ao longo de 2017 

Datas 31-12-2015 31-12-2016 

2017 

31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017 

N.º de Efetivos 
no organismo 

90 93 95 94 92 89 

Pela análise dos quadros acima constata-se que no último ano houve um decréscimo de 4 

efetivos, resultante de diversas movimentações que se descrevem:  

- registaram-se 4 aposentações de técnicos superiores, sendo um caso por limite de idade; 

saídas por mobilidade/cedência de 6 técnicos superiores, 2 investigadores e 1 especialista de 

informática; 

- em contrapartida assinalam-se 5 novas admissões também de técnicos superiores, 3 por 

recurso a reservas de recrutamento dos procedimentos concursais para trabalhadores sem 

vínculo e 2 oriundos do CEAGP e os 4 regressos de técnicos superiores que se encontravam 

em comissão de serviço noutros organismos; 

Em 2018, atendendo às necessidades registadas na carreira de técnico superior, o mapa de 

pessoal aprovado apresenta um crescimento de 3 efetivos naquela carreira, relativamente a 

2017. Assim, prevê-se que continue a acorrer movimentação de trabalhadores da carreira de 
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técnico superior, com saídas por aposentação, incluindo dois casos, por limite de idade e, por 

outro, entradas, que se pretende em número superior, seja por recurso à figura de mobilidade 

na categoria, seja oriundos do CEAGP, bem como a entrada de 2 especialistas de informática, 

cujo procedimento concursal está em fase de conclusão. 

Em termos de análise por carreira, verifica-se que durante o ano de 2017, o decréscimo de 4 

efetivos ficou diluído em três carreiras – técnica superior, investigação científica e de 

especialista de informática – prevendo-se, contudo, que as entradas a concretizar em 2018 

permitam um aumento dos efetivos globais e da percentagem de técnicos superiores no quadro 

global. 

Recursos Financeiros 

De acordo com o enquadramento jurídico vigente, a DGAEP encontra-se abrangida pelo 

modelo de funcionamento de partilha de atividades comuns, em obediência ao disposto no n.º 

1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril (DLEO), conjugado com a alínea c) 

do despacho n.º 667/2016 - SEAEP, de 18-03-0216, aprovado pelo despacho n.º 247/16/MF, 

de 13-04-2016, de S. Exa. o Ministro das Finanças. Contudo, em 2017 destaca-se a 

consolidação do modelo orçamental iniciado no segundo semestre de 2016, com a 

autonomização do orçamento da Direção-Geral e as consequentes alterações substantivas nas 

atividades realizadas no âmbito da gestão de recursos financeiros, na medida em que a 

autorização da despesa regressou à esfera de competência do dirigente máximo da DGAEP. 

Os recursos financeiros utilizados em 2017 atingiram um total de 3,675M€, tendo ficado abaixo 

do orçamento líquido de cativos de 12%, continuando a verificar-se tal como em 2016, o desvio 

mais significativo nas despesas de capital (33%). 

 

   Dotação 
Corrigida 

Execução 
Taxa de 

Execução 
Estrutura 

   

Total Geral 4 155 352 3 675 089 88% 100% 

Despesas com Pessoal 3 599 128 3 242 240 90% 88,2% 

Aquisição de bens e serviços 380 152 315 085 83% 8,6% 

Despesas de Capital 174 917 117 758 67% 3,2% 

Outras despesas  
 

1 155 6 1% 0,0% 

 

Distribuição da despesa em 2017 
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Estes resultados estão diretamente ligados ao devido cumprimento das formalidades inerentes 

aos respetivos procedimentos de contratação pública, ao modelo de serviços partilhados, que 

provocaram atrasos nas adjudicações, bem como, à incapacidade de fazer face a despesas 

para o normal funcionamento da DGAEP, após a aplicação do Dec-Lei nº 25/2017 de 03 de 

março. 

As despesas incorridas com pessoal representaram cerca de 88,2% da despesa global do 

orçamento de funcionamento, facto que reflete a tipologia da missão da DGAEP no contexto da 

Administração Pública portuguesa. 

 

 

 

 

Estrutura da despesa 
 

 

A despesa global da DGAEP, face a 2016, registou um aumento de 6% tendo para tal 

contribuído maioritariamente: 

 Encargos com pessoal, que registaram um acréscimo de 5%, atribuível essencialmente 

ao impacto no orçamento nas rubricas de abonos eventuais, devido às saídas de 

colaboradores em regime de cedência de interesse público; 

 

88,2% 

8,6% 3,2% 

0,0% 

Despesas com  Pessoal Aquisição de bens e serviços

Despesas de Capital Outras despesas
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Evolução das despesas com pessoal nos últimos 4 anos 

 

 Aumento das aquisições em bens de capital, dado que, em 2016, não foi possível 

efetuar as aquisições previstas, tendo estas ficado adiadas para o ano de 2017. 

 

 

 

Ano   Taxa de 
variação 

homóloga 2016 2017 
 

Distribuição do Orçamento 3 468 199,8 3 675 088,9 
 

6% 

Despesas c/ Pessoal 
3 088 110,1 3 242 239,9 

 
5% 

Remunerações certas e permanentes 
2 478 223,6 2 598 724,1 

 

5% 

Abonos eventuais  
  8 675,4 20 444,3 

 

136% 

Segurança Social 
  601 211,2 623 071,5 

 

4% 

Aquisições de bens e serviços 
325 430,3 315 084,8 

 

-3% 

Outras despesas correntes 
7 763,2 5,9 

 

-100% 

Despesas de capital  
46 896,1 117 758,4   151% 

 
Evolução da despesa nos últimos 2 anos 

 

Em 2017, cumpre ainda referir a não execução da verba da Fonte de financiamento 211 

(FEDER), por corresponder a contrapartida nacional do projeto “Plataforma da Administração e 

do Emprego Público”, na sequência de impossibilidade de recurso aos Fundos Europeus 

3.381.857 

3.167.318 

3.088.110 

3.242.240 

2014 2015 2016 2017 

Despesas com Pessoal
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Estruturais e de Investimento, no âmbito do Programa Portugal 2020, por não aprovação da 

candidatura apresentada em copromoção com a ESPAP, IP  

III. AVALIAÇÃO FINAL 

III. 1. Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados 

Da avaliação da atividade desenvolvida em 2017, conforme foi demonstrado nos capítulos 

precedentes, conclui-se que a taxa de execução global do Plano de Atividades foi de 102,65%, 

conforme detalhado, por objetivo operacional e estratégico, na página 14. No ano 2017, realça-

se um acréscimo do volume de trabalho solicitado à Direção-Geral, essencialmente decorrente 

da participação nas Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) do Programa de Regularização 

Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVAP), bem como em 

diversos processos de negociação coletiva de carreiras. Este acréscimo exigiu um esforço 

adicional, tendo sido garantida a participação em todas as reuniões relativamente às quais foi 

solicitada a intervenção da DGAEP. 

III. 2. Menção proposta pelo dirigente máximo 

Relativamente à avaliação final do desempenho dos serviços, prevê o artigo 18.º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro que o “Desempenho bom” deverá ser atribuído aos serviços que 

atinjam todos os objetivos, superando alguns. 

Assim, considerando os resultados alcançados pela DGAEP em 2017, designadamente, uma 

taxa de execução global do Plano de 102,65% e uma taxa de execução do QUAR de 102,71%, 

em que todos os objetivos mais relevantes foram superados, embora um dos objetivos -  

objetivo operacional  04 - Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP, não tenha tido 

execução, na medida em que dependia de iniciativa da tutela, a qual determinou diferente 

orientação –, propõe-se, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da referida Lei, a atribuição da 

menção qualitativa de DESEMPENHO BOM. 

III. 3. Conclusões prospetivas 

Com base na avaliação efetuada e no contexto atual refere-se, em conclusão, o que se 

perspetiva para o ciclo de gestão seguinte: 

 Assumir como objetivo primordial o reforço dos recursos humanos, de modo a garantir 

o preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e não 

ocupados, dotando a Direção-Geral de conhecimento especializado que assegure o 

cumprimento das respetivas atribuições; 
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 Dar resposta às solicitações da tutela, no que se refere ao apoio para implementação 

dos diversos projetos, designadamente o programa de harmonização de carreiras, o 

PREVA, o processo de descongelamento das carreiras, a implementação dos serviços 

de segurança e saúde no trabalho e o reforço da utilização dos instrumentos de gestão 

pública, para além do projeto SIOE + cujo desenvolvimento se estima ocorrer no 

segundo semestre de 2018. 

 Manter o processo de revitalização do site do DGAEP, com a tradução para língua 

inglesa de documentos e legislação sobre administração pública e atualizar a versão 

em inglês do subsite "Ser Trabalhador na AP", bem como dinamizar a divulgação de 

informação neste meio privilegiado de comunicação da Direção-Geral; 

 Reorganização da área de suporte, Departamento de Gestão e Administração, com 

definição de procedimentos que permitam uma maior capacidade de resposta às 

diversas solicitações nas áreas de planeamento e condições de trabalho, bem como as 

decorrentes da implementação do Sistema de Normalização Contabilística para 

Administrações Públicas (SNC–AP). 
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SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS NO PRESENTE DOCUMENTO 

Unidades Orgânicas da DGAEP 

DEEP – Departamento de Estatística do Emprego Público 

DGA – Departamento de Gestão e Administração 

DGSI – Departamento de Gestão de Sistemas de Informação 

DIRIC – Departamento de Investigação, Relações Internacionais e Comunicação 

DRCT – Departamento das Relações Coletivas de Trabalho 

DRJE – Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego 

Outras siglas e acrónimos utilizados  

BOEP – Boletim do Observatório do Emprego Público 

CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação) 

EUROSTAT – Serviço Estatístico da União Europeia  

FAQ – Frequently Asked Questions (perguntas frequentes) 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RH – Recursos Humanos 

SEAP – Secretário/a de Estado da Administração Pública 

SEAEP – Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público 

SGMF – Secretaria-Geral do Ministério das Finanças 

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIOE – Sistema de Informação de Organização do Estado 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

UE – União Europeia 
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ANEXO 
 

 
 

2017

MISSÃO:

OE 1. 

OE 2. 

OE 3. 

OE 4.

OE 5.

Ponderação: 67%

Peso: 17%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 350 15 273 50% 350 100,0% Atingiu

- - - 350 15 273 50% 295 117,9% Superou

Peso: 17%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 90% 2,00 100,00 50% 100 125,0% Superou

- - - 90% 2,00 100,00 50% 100 125,0% Superou

Peso: 16%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 90% 2,00 100,00 100% 100 125,0% Superou

Peso: 16%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - 90% 92% 2,00 100,00 100% 0% n.a.

Peso: 16%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 90% 2,00 100,00 100% 100 125,0% Superou

Peso: 18%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- 148 156 160 5 210 70% 167 103,5% Superou

- 220 230 235 5 265 30% 255 116,7% Superou

Ponderação: 23%

Peso: 50%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 10 1,00 5 100% 6,25 118,8% Superou

Peso: 50%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - - 4 0,50 2 50% 4 100,0% Atingiu

- - - 10 1,00 5 50% 6 120,0% Superou

Ponderação: 10%

Peso: 100%

2014 2015 2016
META

2017
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

- - 3,8 0,20 5 100% 3,8 100,0% Atingiu

09. Melhorar a qualidade da informação disponível do Portal da DGAEP

INDICADORES

05. Assegurar o apoio técnico ao processo de descongelamento gradual das carreiras a partir de 2018

INDICADORES

IND. 7 -  Percentagem de documentos apresentados na data estabelecida, 

relativamente ao solicitado

01. Reformular os conteúdos disponibilizados no Portal da DGAEP

INDICADORES

IND. 11 -  Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos 

sindicais (dias úteis)

IND. 12 - Prazo para disponibilização dos relatórios semestrais de gestão 

de créditos sindicais (dias)

IND. 6 -  Percentagem de documentos, projetos e relatórios apresentados 

na data estabelecida, relativamente ao solicitado

IND. 4 - Percentagem de documentos, projetos e relatórios apresentados 

na data estabelecida, relativamente ao solicitado

IND. 1 - Prazo para revisão dos conteúdos de regimes jurídicos de emprego 

(dias)

IND. 2 - Prazo para apresentação dos conteúdos de relações coletivas de 

trabalho revistos (dias)

02. Assegurar o apoio à divulgação e implementação da Lei de Valorização Profissional (LVP), em articulação com a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA)

07. Melhorar a gestão do Portal da DGAEP

08. Melhorar o apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo

EFICIÊNCIA

03. Assegurar o apoio técnico à implementação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública

04. Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP

INDICADORES

QUAR 

Quadro de Avaliação e Responsabilização
03-04-2017

Objetivos Estratégicos

EFICÁCIA

Apoiar o processo de reforma da Administração Pública

Garantir o apoio técnico na aplicação dos regimes de emprego e da gestão de recursos humanos

Garantir o apoio na definição e aplicação de instrumentos de gestão, de sistematização e caracterização dos recursos humanos da Administração Pública

Reforçar a qualidade e a capacidade institucional da DGAEP para o aumento da eficiência da Administração Pública

Assegurar a recolha de dados e a disponibilização de informação estatística sobre a Administração Pública, na dimensão organizacional e de emprego público

Apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, assegurar a 

informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução.

Organismo - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

06. Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho

IND. 13 - Resultado do Inquérito de Satisfação aos util izadores da página 

eletrónica (escala de 1 a 5)

IND. 3 - Percentagem de ações de divulgação monitorizadas, relativamente 

ao solicitado pelo INA

IND.5 -  Percentagem de documentos, projetos e relatórios apresentados 

na data estabelecida, relativamente ao solicitado

INDICADORES

IND. 10 - Prazo médio para atualização dos conteúdos do Portal da DGAEP, 

contados a partir do facto que o determina (dias úteis)

QUALIDADE

INDICADORES

IND. 8 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros 

Excel, a publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público 

(SIEP) trimestrais

IND. 9 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros 

Excel, a publicar em dois Boletins do Emprego Público (BOEP)
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Ponderação Identificação

Superou 0,114 X

Superou 0,114 X

Superou 0,107

Não atingiu 0,107

Superou 0,107

Superou 0,121 X

Superou 0,115 X

Superou 0,115 X

QUALIDADE

Atingiu 0,100

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL 1,000

Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos

20 3 60 3 60 3 60 3 60 0 100%

16 11 176 10 160 10 160 10 160 -16 91%

12 51 612 47 564 47 564 45 540 -72 88%

12 2 24 2 24 0 0 0 0 -24 0%

12 7 84 5 60 5 60 4 48 -36 57%

9 1 9 1 9 1 9 1 9 0 100%

9 1 9 1 9 1 9 1 9 0 100%

8 21 168 20 160 20 160 19 152 -16 90%

5 5 25 5 25 5 25 5 25 0 100%

102 1167 94 1071 92 1047 88 1003 -164 86%

31-12-2014 31-12-2015

93 90

31-dez

4.113.241,00 €                  3.675.088,91 €  437.152,09 €     89,37%

3.466.000,00 €                  3.242.239,87 €  356.888,13 €     90,08%

420.922,00 €                      315.084,79 €     58.861,21 €       84,26%

10.000,00 €                        -  €       5,88 €                  949,12 €             0,62%

11.500,00 €                        -  €       -  €                    100,00 €             0,00%

128,00 €                              -  €                    100,00 €             0,00%

204.691,00 €                      117.758,37 €     20.253,63 €       85,32%

43.060,00 €                        -  €                 43.060,00 €       0,00%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4.156.301,00 €                  3.675.088,91 €  480.212,09 €     88,44%

-  €                                  

-  €                                  

10.000,00 €                           

11.500,00 €                           

Objectivos mais relevantes
(vide Instruções)

Investigadores

Total

Sistema de registo interno (numerado/datado) 

IND. 11 -  Prazo médio de respostas  relativas  a  gestão de créditos  s indica is  

(dias  úteis )
Sistema de registo interno (numerado/datado) ; Despacho superior

IND. 12 - Prazo para  disponibi l i zação dos  relatórios  semestra is  de gestão 

de créditos  s indica is  (dias )

Página eletrónica da DGAEP

Sistema de registo interno (numerado/datado) - Despacho superior

Página eletrónica da DGAEP

IND. 10 - Prazo médio para  atual ização dos  conteúdos  do Porta l  da  DGAEP, 

contados  a  parti r do facto que o determina (dias  úteis )
Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND. 7 -  Percentagem de documentos  apresentados  na  data  estabelecida, 

relativamente ao sol ici tado
Sistema de registo interno (numerado/datado); Relatório

955,00 €                              

100,00 €                              

01. Reformular os conteúdos disponibilizados no Portal da DGAEP

20,0%

0,0%

IND. 3 - Percentagem de ações  de divulgação monitorizadas , relativamente 

ao sol ici tado pelo INA
Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 4 - Percentagem de documentos , projetos  e relatórios  apresentados  

na  data  estabelecida, relativamente ao sol ici tado

100,0%

EFICIÊNCIA

PLANEADO INICIAL

Coordenador Técnico 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO

Indicadores 

IND. 13 - Resultado do Inquéri to de Satis fação aos  uti l i zadores  da  página  

eletrónica  (esca la  de 1 a  5)
Registos do sistema de recolha de dados; Relatório

Recursos Financeiros

Técnico de informática

93

REALIZADOS

30-jun 30-set

204.691,00 €                        

43.060,00 €                           

PlaneadoObjetivos

02. Assegurar o apoio à divulgação e implementação da Lei de Valorização Profissional 

(LVP), em articulação com a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA)

Número máximo de coleções a publicar, se reunidas as melhores condições

108,9%

IND. 1 - Prazo para  revisão dos  conteúdos  de regimes  jurídicos  de emprego 

(dias )
Sistema de registo interno (numerado/datado) ; Portal

66,4%

IND. 2 - Prazo para  apresentação dos  conteúdos  de relações  coletivas  de 

trabalho revis tos  (dias )

EFICÁCIA

50% 55,0%

IND. 8 - N.º de coleções  de indicadores  estatís ticos , incluindo quadros  

Excel , a  publ icar nas  quatro Sínteses  Estatís ticas  do Emprego Públ ico (SIEP) 

trimestra is

05. Assegurar o apoio técnico ao processo de descongelamento gradual das carreiras a 

partir de 2018

06. Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das 

estatísticas do mercado de trabalho

16%

18%

20,0%

03. Assegurar o apoio técnico à implementação do Programa de Regularização 

Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública

17% 21,3%

-  €                                 

83.625,69 €                     

Realizado

Número máximo de coleções a publicar, se reunidas as melhores condições

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

30-jun

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Melhor resultado possível

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condiçõesSistema de registo interno (numerado/datado)

10,0%

128,00 €                                

125,0%

16%

Taxa de ExecuçãoSALDO

07. Melhorar a gestão do Portal da DGAEP

110,0%

99,1%

Taxa de Realização

Parâmetros/Objetivos

100%

100% 102,7%

67%

17%

DESIGNAÇÃO

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

18,5%

19,3%

125,0%

107,5%

Classificação

23%

50%

102,7%

16%

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

Ass is tente Técnico 

Especia l i s tas  de Informática

Previsto

31-12-2017

Dirigentes  - Direcção superior 

Dirigentes  - Direcção intermédia  e Chefes  de equipa

Técnico Superior 

IND. 9 - N.º de coleções  de indicadores  estatís ticos , incluindo quadros  

Excel , a  publ icar em dois  Boletins  do Emprego Públ ico (BOEP)

Sistema de registo interno (numerado/datado) ; Despacho superior

Despesas de capital

PIDDAC

Orçamento de funcionamento

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Outras despesas correntes

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

125,0%

114,4%

118,8%

Sistema de registo interno (numerado/datado) ; Portal Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

09. Melhorar a qualidade da informação disponível do Portal da DGAEP

10%

IND.5 -  Percentagem de documentos , projetos  e relatórios  apresentados  

na  data  estabelecida, relativamente ao sol ici tado

Realizado

31-12-2016

59,4%

26,3%

08. Melhorar o apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de 

trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo

Justificação do Valor CríticoFonte de Verificação

IND. 6 -  Percentagem de documentos , projetos  e relatórios  apresentados  

na  data  estabelecida, relativamente ao sol ici tado

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND.5 -  Percentagem de documentos , projetos  e relatórios  apresentados  

na  data  estabelecida, relativamente ao sol ici tado

Juros e outros encargos

Transferências

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

Sistema de registo interno (numerado/datado) Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Taxa de ExecuçãoDESVIO

420.922,00 €                        

04. Assegurar o apoio técnico à revisão do SIADAP

100,0%

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

100,0%

0,0%

Realizado

31-12-2017

PLANEADOS
30-set 31-dez

Recursos Humanos

Ass is tente Operacional  

102

Previsto

31-12-2016

112

4.155.301,00 €                  

EXECUÇÃO

61.418,71 €                      

-  €                                  

2.500.147,75 €               

2.416.522,06 €               

4.156.301,00 €                     

CORRIGIDO

4.112.241,00 €                  

3.599.128,00 €                  

373.946,00 €                      

100,00 €                              

138.012,00 €                      

43.060,00 €                        

4.113.241,00 €                     

3.466.000,00 €                     

-  €                                  

-  €                                  

1.304.656,43 €                

1.304.656,43 €                

1.243.237,72 €                

2.500.147,75 €               

-  €                                 

-  €                                 


