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Sumário executivo 

A DGAEP é um é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa, nos termos do disposto no Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de 
fevereiro que definiu a missão, as atribuições e o tipo de organização interna. Em 2019, foi 
estabelecida a nova estrutura nuclear e respetivas competências, pela Portaria n.º 60/2019, de 
13 de fevereiro, contando com 6 unidades orgânicas nucleares e outras tantas unidades 
flexíveis, estas, criadas e definidas as respetivas competências, pelo Despacho n.º 2450/2019, 
de 15 de fevereiro de 2019, publicado no DR, 2ª série, de 12 de março. 

O presente Relatório de Atividades, elaborado em cumprimento das disposições conjugadas do 
n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 183/96 de 27 de setembro e do artigo 8.º da Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, apresenta uma síntese dos resultados da
atividade desenvolvida pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) em
2019.

O ano de 2019 foi marcado pelo envolvimento em novos desafios de intervenção, decorrentes 
do reforço das áreas de negócio. Foi ainda marcado por constrangimentos que levaram a 
significativas alterações aos objetivos operacionais do QUAR e do plano de atividades, como em 
capítulo próprio daremos conta. 

Contudo, apesar dos constrangimentos, limitações e da conjuntura em que foi desenvolvida, foi 
possível atingir uma taxa de execução de 104,44%. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/120824252/details/normal?q=estrutura%2Bflexivel%2Bdgaep%2B2019
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Nota introdutória 

Para a atividade no ano de 2019, foram tidos em consideração os eixos estratégicos de 
intervenção prioritária definidos pelo Governo, designadamente a melhoria das condições de 
trabalho dos trabalhadores em funções públicas e a inovação na gestão pública. 

Neste enquadramento e com foco na sua missão, na visão e nos valores, foram formulados os 
objetivos estratégicos para os quais concorre toda a atividade delineada no Plano de Atividades. 

O ano de 2019 foi marcado pela reformulação das unidades orgânicas nucleares da DGAEP, 
materializada pela Portaria n.º 60/2019, de 13 de fevereiro, que reflete a definição de uma nova 
estratégia e, num quadro de modernização do Estado, com uma dinâmica alinhada com os três 
eixos de intervenção definidos para a Administração Pública, a saber: a valorização dos 
trabalhadores e do trabalho em funções públicas, o desenvolvimento de boas condições de 
trabalho e a melhoria da gestão pública. Neste contexto, não só foram reforçadas as áreas de 
negócio da DGAEP, nomeadamente através da criação de uma nova área de desenvolvimento 
organizacional, como a sua intervenção transversal a toda a Administração Pública assumiu 
contornos mais sólidos e sustentáveis. 

Em matéria de condições e ambientes de trabalho, há a salientar a participação ativa da DGAEP 
no Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública (Plano SST- 
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AP), bem como na dinamização da rede colaborativa criada com o objetivo de promover e 
reforçar a aplicação do regime legal de SST. 

No que concerne à gestão interna da DGAEP, de realçar a adoção de medidas que facilitam a 
conciliação da atividade profissional com a vida familiar, pessoal e social do trabalhador, por via 
da implementação de dois projetos inovadores, e o reforço da comunicação institucional, 
nomeadamente através da reformulação da plataforma de comunicação interna. 
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I. AUTOAVALIAÇÃO

I.1. Avaliação do QUAR

Em 2019 foram delineados para a DGAEP, os três objetivos estratégicos seguintes, no âmbito 
dos quais foram formulados dez objetivos operacionais do QUAR. 

OE 1 - Criar um dispositivo de monitorização, avaliação e prospetiva do emprego público, 
para apoiar, em permanência, as políticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente 
a previsão plurianual de efetivos e a avaliação das necessidades de recrutamento da 
administração pública; 

OE 2 - Apoiar o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de trabalho e de 
gestão que promovam a eficiência, a valorização dos trabalhadores e as boas condições de 
trabalho nos serviços públicos no quadro do cumprimento eficaz das respetivas missões; 

OE 3 - Renovar a capacidade organizacional para responder aos desafios do ambiente 
interno e externo, garantindo o apoio aos demais organismos públicos nos domínios dos 
modelos organizacionais e do sistema de emprego público. 

Matriz de relacionamento 
Objetivos operacionais / Objetivos estratégicos 

Objetivos operacionais OE1 OE2 OE3 

01. Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho de forma colaborativa

40% 

02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública 40% 

03. Implementar o SIOE + 50% 

04. Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o
emprego público

30% 

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

15% 20% 

06. Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios
decorrentes das alterações obrigatórias do posicionamento
remuneratório, progressões e mudanças de nível

20% 

07. Implementar a gestão documental na Direção-Geral 15% 

08. Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional,
familiar e pessoal do/a trabalhador/a

15% 

09. Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP 15% 

10. Melhorar a qualidade do serviço ao cliente 5% 20% 15% 
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Reformulações de objetivos e indicadores 

O QUAR da DGAEP aprovado para 2019 (anexo I), é constituído por dez objetivos e vinte e três 
indicadores. Ao longo do ano, porém, foi objeto de reformulações várias, por proposta da DGAEP 
ou por indicação da tutela, tendo o número dos indicadores passado a ser vinte e quatro. 

OBJETIVO 02 

O QUAR aprovado incluía no OBJETIVO 02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de

gestão pública, os indicadores: IND. 4 - Prazo para apresentação da proposta de instrumento

normativo para enquadramento legal do novo modelo de gestão pública (dias); IND 5 - Grau de

abrangência das ações de sensibilização (%). 

Posteriormente, o Despacho n.º 1940/2019 de 7 de fevereiro de 2019, de S.E o Ministro das 
Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2019,

determina a constituição de um grupo de trabalho com a missão de preparar o diploma com um 
novo enquadramento legal dos instrumentos de gestão, em articulação com a dimensão 
financeira, incluindo o grupo de trabalho, na sua constituição, um elemento da DGAEP. 

À data da monitorização do 1.º semestre, 30 de junho, com fundamento no facto de o indicador 
4 ter sido formulado antes da criação do grupo de trabalho, pelo Despacho n.º 1940/2019, foi 
solicitado pela tutela que fosse apresentada proposta de novo indicador 4. 

Assim, a tutela aceitou a reformulação do indicador 4, com a seguinte formulação: 

INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND. 4 - Prazo para implementação do projeto piloto da DGAEP, após a entrada 
em vigor do diploma sobre o novo modelo de gestão pública (dias) 

90 2 45 

Relativamente ao indicador 5, considerando que o diploma legal não havia sido aprovado, o que 
inviabilizava o seu cumprimento, foi proposta a sua eliminação, que foi aceite pela tutela. 

Em consequência, o peso do indicador 4 foi ajustado para 100%. 

À data da monitorização do 3.º trimestre, 30 de setembro, relativamente ao indicador 4, foi 
apresentada uma proposta de alteração, com o seguinte fundamento: 

O diploma sobre o novo modelo de gestão pública, não havia chegado a ser publicado. Por outro 
lado, fora publicado o DL n.º 126/2019, de 29 de agosto, que autoriza a implementação de um 
projeto experimental desenvolvido com recurso ao mecanismo do direito ao desafio, 
designadamente no que reporta ao desenvolvimento dos instrumentos de gestão. Este diploma 
é aplicável a diversas entidades, incluindo a DGAEP. Em face da data de entrada em vigor do 
diploma (30 de agosto) e da calendarização no mesmo definida, propôs-se a alteração deste 
indicador nos seguintes termos: 

INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND. 4 - Prazo para conclusão da primeira fase do Diagnóstico inerente à 
elaboração do Plano Estratégico da DGAEP, após a entrada em vigor do DL n.º 
126/2019 (dias) 

108 5 88 
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Sobre esta proposta de reformulação, não chegou a ser recebida qualquer decisão da tutela. 

OBJETIVO 04 

Indicador 10 

IND. 10 - Prazo para apresentação da proposta consolidada do Mapa Anual de Recrutamentos

Autorizados (MARA) (dias) 

À data da monitorização do 1.º semestre, 30 de junho, a DGAEP, no sentido de se alcançar uma 
maior clareza no âmbito deste objetivo, solicitou a reformulação deste indicador, mantendo-se 
as métricas, passando a ter a seguinte redação: 

IND. 10 - Prazo para apresentação dos dados necessários à elaboração do Mapa Anual de

Recrutamentos Autorizados (MARA) (dias) 

Contudo, a tutela, face às justificações apresentadas pela DGAEP, propôs a reformulação da 
redação do indicador 10 e a introdução de um novo indicador, 10 A, tendo a DGAEP indicado as 
respetivas métricas, que foram aceites, com a seguinte formulação: 

INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND.10 - Data de apresentação de uma “Metodologia de validação das 
necessidades de recursos humanos dos órgãos e serviços que suporte a futura 
construção dos Mapas Anuais de Recrutamentos Autorizados (MARA)” 

334 10 304 

IND. 10A - N.º admissível de alterações substantivas no momento da aprovação 
da “Metodologia de validação das necessidades de recursos humanos dos 
órgãos e serviços que suporte a futura construção dos Mapas Anuais de 
Recrutamentos Autorizados (MARA)” 

5 1 0 

Indicador 11 

IND. 11 - Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do emprego público

(regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio ao planeamento plurianual de 

efetivos (dias) 

Foi previsto que o "estudo preliminar de caracterização do emprego público para apoio ao

planeamento plurianual de efetivos" fosse desenvolvido em parceria entre a DGAEP e a 
Universidade do Minho (UM), num prazo de 6 meses que decorreria até ao dia 30 de junho, com 
uma margem de tolerância de 5 dias. 

À data da monitorização do 1.º semestre, 30 de junho, estando concluídos os capítulos da sua 
responsabilidade, a DGAEP, apresentou como resultado a data em que os mesmos tinham sido 
apresentados, 28 de junho, com a justificação de que, no que se referia ao trabalho da exclusiva 
responsabilidade da DGAEP, o indicador se encontrava cumprido. 

Porém, o Gabinete da tutela, GSEAEP, não aceitou o resultado, com fundamento no facto de 
que “o indicador refere a apresentação do estudo preliminar e não somente uma parte do estudo

como seja a versão da responsabilidade da DGAEP pelo que se considera que a justificação 
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apresentada não coincide com o pretendido neste indicador (se existirem atrasos não imputáveis 

à DGAEP, existe a possibilidade de revisão de metas desde que devidamente fundamentadas)”. 

Neste sentido, a DGAEP propôs, em alternativa, a revisão das metas nos termos e com o 
fundamento seguinte: 

Este indicador foi inicialmente definido para que fosse a DGAEP a preparar e apresentar um 

estudo sobre o emprego público. Admitia-se a hipótese de colaboração com a academia mas 

nada estava decidido. Mais tarde foi então decidido recorrer a uma pareceria com a 

Universidade do Minho (UM), o que veio a acontecer. 

Atendendo a esta alteração substancial, que colocou o cumprimento deste indicador 

dependente de fatores externos, que a DGAEP não pode nem tem condições de controlar, 

havia sido proposta a alteração da meta para um prazo mais alargado, de 8 a 10 meses, 

visando a criação de melhoria de condições para o seu cumprimento. 

Assim, considerando que este estudo se faria em parceria entre a DGAEP e a UM, resultava 

desta circunstância que o cumprimento do objetivo e respetiva meta, continuava dependente 

de um fator externo, que a DGAEP não poderia controlar, sendo, porém, inequívoco, que, no 

âmbito da distribuição dos trabalhos entre as duas entidades, a DGAEP cumpriu 

integralmente, e no prazo, a parte que lhe competia. 

Deste modo, propôs-se a manutenção da redação do indicador com alteração da meta para 

o final de outubro, passando as métricas a ser as seguintes:

INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND. 11 - Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do 
emprego público (regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio 
ao planeamento plurianual de efetivos (dias) 

304 5 254 

Esta proposta foi aceite pela tutela. 

OBJETIVO 05 

À data da monitorização do 1.º semestre, 30 de junho, tendo sido proposta a eliminação do  
indicador 5 do objetivo 2, uma vez que o diploma legal relativo ao novo modelo de gestão 
pública não fora aprovado e que, consequentemente, não haveria, entretanto, que realizar as 
ações de sensibilização referidas naquele indicador, entendeu-se propor um novo indicador de 
eficiência no âmbito deste objetivo 5 - o indicador 13A - considerando que importava melhorar 
o apoio técnico aos serviços da Administração Pública em matéria de resposta aos pedidos de
esclarecimento por estes formulados, por forma a assegurar a harmonização interpretativa no
seio da Administração Pública.

A introdução deste novo indicador, com a redação e métricas a seguir indicadas, foi aceite pela 
tutela, tendo sido efetuada a redistribuição dos pesos dos demais indicadores que contribuem 
para o mesmo objetivo. 
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INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND. 13A - Prazo médio de resposta a pedidos de esclarecimentos 
formulados por órgãos e serviços (em dias úteis) 17 2 12 

OBJETIVO 07 

O objetivo 07 - Implementar a gestão documental na Direção-Geral, foi estabelecido com um 
único indicador (IND. 16 - Prazo de execução do projeto (dias)) 

À data da monitorização do 1.º semestre, 30 de junho, considerando a não ultimação, até àquela 
data, pela ESPAP dos procedimentos acordados para viabilizar a implementação da gestão 
documental na DGAEP e, como tal, a previsibilidade de não cumprimento da meta estabelecida, 
propôs-se a reformulação do indicador para a seguinte formulação e métricas: 

INDICADOR META Tolerância Valor 
crítico 

IND. 16 - Prazo para início da produção do projeto (dias), após aceitação 
pela DGAEP da aplicação apresentada pela ESPAP 30 5 10 

Esta reformulação foi aceite pela tutela. 
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Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados 

Nos quadros e texto seguintes é apresentada a análise qualitativa e quantitativa da execução 
dos objetivos operacionais constantes do QUAR 

Objetivos de eficácia Ponderação: 40% 

Objetivo 1 Peso 25% 

Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de forma colaborativa 

Taxa de realização 101,0% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 1 - Prazo para apresentação da proposta de 
modelo de práticas de enquadramento 
organizacional (dias) 

[88;92] 60 86 103% Superou 

IND. 2 - Número admissível de alterações 
substantivas no momento da validação da 
proposta de modelo de práticas de 
enquadramento organizacional 

[4;6] 0 4 100% Atingiu 

IND. 3 - Número de projetos experimentais 
implementados no contexto da rede 
colaborativa em Segurança e Saúde no Trabalho 
(nº) 

[6;8] 12 7 100% Atingiu 

Indicador 1 

A proposta de modelo de práticas de enquadramento organizacional de Serviços de Segurança 
e Saúde no Trabalho foi apresentada ao Gabinete da senhora SEAEP a 27 de março (86.º dia), 
tendo assim sido superado com uma taxa de realização de 103%. 

Indicador 2 

Após apreciação do Modelo de Práticas de Enquadramento Organizacional enviado, foi proposto 
pelo gabinete SEAEP, por comunicação de 01-08-2019, que fossem efetuadas as seguintes 
alterações, as quais, em número de quatro, não ultrapassam a meta estabelecida: inclusão no 
modelo da Identificação de modelos típicos; identificação de critérios para a utilização de 
modelos típicos a adotar pelos organismos consoante as suas caraterísticas; identificação do 
Dimensionamento aproximado das equipas consoante as características do organismo e, 
elaboração de “um plano de ação para a implementação do modelo nos organismos” para 
definir como vão os organismos adotar os seus modelos. 

Tendo as alterações substantivas sido em número de quatro, dentro da meta, esta foi atingida. 
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Indicador 3 

Foram implementados, com o acompanhamento da equipa SST-AP, os seguintes projetos 
experimentais, em outros tantos organismos: - Ativa.Te (implementado em 2 organismos); 
Menos justificação, Maior responsabilização; TEMPUS; TRACE; Eu Atesto; Klic@.te. 

Tendo o número de projetos implementados sido em número de sete, dentro da meta, esta foi 
atingida. 

Objetivo 2 Peso 25% 

Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública 

Taxa de realização 100,00% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 4 - Prazo para conclusão da primeira fase 
do Diagnóstico inerente à elaboração do 
Plano Estratégico da DGAEP, após a entrada 
em vigor do DL n.º 126/2019 (dias) 

[103;113] 88 110 100% Atingiu 

Indicador 4 

Este indicador tem a formulação referida no capítulo sobre a reformulação de indicadores. 

Assim, a primeira fase do Diagnóstico inerente à elaboração do Plano Estratégico da DGAEP, 
constituída pelo mapa de atividades e pelas análises SWOT e PESTA (AP), foi remetida 
superiormente, por mensagem de 18 de dezembro, data que corresponde a 110 após o dia 30 
de agosto, entrada em vigor do DL n.º 126/2019, resultado que está dentro da meta 
estabelecida. 

Objetivo 3 Peso 22% 

Implementar o SIOE + 

Taxa de realização s/execução 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 6 - Taxa de resposta das entidades 
da administração central do Estado, 
incluindo o respetivo sector 
empresarial, com recolha dos dados 
identificativos dos trabalhadores (%) 

[83%;87%] 100% s/resultado s/realização n.a.
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Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 7 - Prazo para conclusão da recolha 
dos dados identificativos dos 
trabalhadores das entidades da 
administração central do Estado, 
incluindo o respetivo sector 
empresarial, a contar da data de criação 
das condições legais, técnicas e 
operacionais para o efeito (dias) 

[88;92] 60 s/resultado s/realização n.a.

No final do ano, a aplicação informática para o SIOE+ encontrava-se ainda em desenvolvimento 
pela empresa adjudicante, tendo a implementação dos novos módulos do SIOE transitado para 
2020. Por este facto, não houve recolha de dados das entidades em 2019, o que inviabilizou a 
execução deste objetivo. 

Objetivo 4 Peso 28% 

Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público 

Taxa de realização 103,9% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 8 - Número de coleções de indicadores 
estatísticos, incluindo quadros Excel, a publicar 
nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego 
Público (SIEP) trimestrais 

[170;190] 220 187 100% Atingiu 

IND. 9 - Número de coleções de indicadores 
estatísticos, incluindo quadros Excel, a publicar 
num Boletim do Emprego Público (BOEP) 

[180;200] 230 203 108% Superou 

IND.10 - Data de apresentação de uma 
“Metodologia de análise das necessidades de 
recursos humanos dos órgãos e serviços que 
suporte a futura construção dos Mapas Anuais 
de Recrutamentos Autorizados (MARA)” (dias) 

[324;344] 304 330 100% Atingiu 

IND. 10A - N.º admissível de alterações 
substantivas no momento da aprovação da 
“Metodologia de análise das necessidades de 
recursos humanos dos órgãos e serviços que 
suporte a futura construção dos Mapas Anuais 
de Recrutamentos Autorizados (MARA)” 

[4;6] 0 2 115% Superou 
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Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 11 - Prazo para apresentação do estudo 
preliminar de caracterização do emprego 
público (regimes, carreiras, indicadores de 
sustentabilidade) para apoio ao planeamento 
plurianual de efetivos (dias) 

[175;185] 254 179 100% Atingiu 

Indicador 8 

O resultado refere-se ao número de coleções de indicadores estatísticos publicados nas 4 
Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP). Foram todas publicadas no site da DGAEP, 
dentro dos prazos do respetivo calendário divulgado no site, e referentes ao 4.º trimestre 2018, 
publicada a 15 de fevereiro, e aos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2019, publicadas, respetivamente, 
a 15 de maio, 14 de agosto e 15 de novembro. O resultado alcançado encontra-se dentro da 
meta estabelecida. 

Indicador 9 

O Boletim do Emprego Público (BOEP) n.º 19 foi publicado no site da DGAEP a 27-06-2017, com 
um conjunto de indicadores estatísticos em número superior ao estabelecido na meta, o que 
permitiu que esta fosse superada, com uma taxa de realização de 108%. 

Indicador 10 

O documento “Metodologia de análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos e

serviços que suporte a futura construção dos Mapas Anuais de Recrutamentos Autorizados 

(MARA)” foi apresentado à direção superior a 26 de novembro de 2019 (330.º dia), tendo assim 
sido atingida a meta estabelecida. 

Indicador 10-A 

Das observações oportunamente transmitidas pela tutela, foram considerados 2 
aperfeiçoamentos (páginas 5 e 7 do documento), até ao momento da aprovação do documento. 
Considerando que a meta estabelecida, foi possível alcançar uma taxa de execução de 115%. 

Indicador 11 

Este indicador foi objeto de reformulação, conforme referido no capítulo próprio. 

Na monitorização do 3.º trimestre, a 30 de setembro, não tendo havido mais qualquer 
desenvolvimento dos trabalhos, foi referido que, naquela data, não se dispunha de qualquer

informação complementar sobre a previsão de conclusão do estudo por parte do coordenador 

do projeto da Universidade do Minho. 

Por constrangimentos orçamentais, designadamente, a ausência de dotação na respetiva RCE, 
cuja competência recaía fora do âmbito da DGAEP, não foi possível, até ao final de 2019, efetuar 
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a autorização da despesa inerente ao correspondente procedimento aquisitivo, inibindo, 
consequentemente, a Universidade do Minho de elaborar e concluir o estudo conforme 
previsto, tendo o mesmo transitado para 2020. 

Objetivos de eficiência Ponderação: 40% 

Objetivo 5 Peso 12,5% 

Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública 

Taxa de realização 121,5% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 12 - Prazo médio de respostas relativas a 
gestão de créditos sindicais (dias úteis) 

[2,90;3,10] 2,00 2,31 117% Superou 

IND. 13 - Prazo para disponibilização do 
relatório de greves de 2018 no universo da AP 
(dias) 

[345;355] 275 344 102% Superou 

IND. 13A - Prazo médio de resposta a pedidos 
de esclarecimentos formulados por órgãos e 
serviços (em dias úteis) 

[11;13] 8 7,50 128% Superou 

Atendendo ao desempenho das unidades orgânicas envolvidas na prossecução deste objetivo e 
na execução dos respetivos indicadores, foi possível verificar, nas monitorizações intercalares, 
que os resultados que vinham sendo alcançados, embora com oscilações ao longo do ano, que, 
previsivelmente, as metas estabelecidas iam ser superadas, o que veio a verificar-se. 

Indicador 12 

A previsão de superação deste indicador concretizou-se no último trimestre, tendo sido possível 
alcançar uma taxa de realização de 117%. 

Indicador 13 

Foi possível disponibilizar o relatório ligeiramente antes da data estabelecida, a 10 de dezembro 
(344.º dia) o que permitiu alcançar uma taxa de realização de 102%. 

Indicador 13-A 

Para este indicador contribuem várias unidades orgânicas, sendo o resultado a média ponderada 
dos tempos de reposta registados em cada uma, tendo em conta o volume de solicitações de 
cada uma das áreas envolvidas, conforme fórmula constante dos meios de verificação. No último 
trimestre do ano, o desempenho alcançado permitiu ainda melhorar os resultados intercalares, 
tendo sido superada a meta estabelecida, alcançando-se uma taxa de execução de 128%. 
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Objetivo 6 Peso 75% 

Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios decorrentes das alterações obrigatórias do 

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível 

Taxa de realização 121,9% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 14 - Percentagem de trabalhadores com 
processamento da valorização remuneratória 
no mês seguinte ao termo do seu processo de 
avaliação do desempenho 

[90%] 100% 100% 125% Superou 

IND. 15 - Prazo para comunicação à SGMF da 
valorização remuneratória decorrente do 
processo de avaliação do desempenho para 
efeitos de processamento (dias úteis) 

[4;6] 1 2 119% Superou 

Trata-se de objetivo formulado em cumprimento e nos termos do estabelecido no n.º 6, do 
artigo 16.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o 
ano de 2019. 

Indicador 14 

Tendo sido comunicada à SGMF a totalidade dos trabalhadores com direito a valorização 
remuneratória obrigatória decorrente do processo avaliativo do biénio 2017-2018, no mês 
seguinte foi processada a valorização remuneratória à totalidade dos trabalhadores da DGAEP 
naquelas condições, tendo assim, sido alcançada uma taxa de realização de 125%. 

Indicador 15 

A comunicação à SGMF ocorreu 2 dias úteis após o termo do processo de avaliação, tendo sido 
superada a meta estabelecida e alcançada uma taxa de realização de 119%. 

Objetivo 7 Peso 12,5% 

Implementar a gestão documental na Direção-Geral 

Taxa de realização s/execução 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 16 - Prazo para início da produção 
do projeto (dias), após aceitação pela 
DGAEP da aplicação apresentada pela 
ESPAP 

[25;35] 10 s/resultado s/realização n.a.
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Indicador 16 

Este indicador foi reformulado, face ao atraso dos trabalhos da ESPAP, conforme referido no 
capítulo próprio. Porém, não tendo a ESPAP, até ao final de 2019, apresentado a aplicação, ficou 
inviabilizada a execução deste indicador e do objetivo. 

Objetivos de qualidade Ponderação: 20% 

Objetivo 8 Peso 35% 

Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a trabalhador/a 

Taxa de realização 115,5% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 17 - Prazo de implementação, após 
aprovação, de duas medidas inovadoras na 
Direção-Geral 

[88;92] 60 90 100% Atingiu 

IND. 18 - N.º de participantes da Direção- 
Geral em ações de formação ou de 
sensibilização sobre promoção de uma cultura 
organizacional conciliadora 

[37;43] 60 60 125% Superou 

IND. 19 - Prazo médio de resposta a pareceres 
sobre medidas de conciliação (dias úteis) 

[4,9;5,1] 3,0 3,2 123% Superou 

Indicador 17 

As medidas implementadas foram: 

1. Medida 3T - Teletrabalho Temporário, da qual se apresentou candidatura ao SIIGEP, no
âmbito do projeto ATIVA.TE. Trata-se de medida que possibilita o recurso a teletrabalho
de curta duração, em situações em que o trabalhador se encontra impossibilitado de se
deslocar do seu domicílio, mas reúne condições para desenvolver a sua atividade
profissional, desde que disponha de recursos tecnológicos para o efeito.

O Projeto Experimental de Inovação no âmbito do SIIGeP, Teletrabalho de curta duração
para situações inesperadas na vida pessoal (3T - Teletrabalho Temporário), foi
homologado, a 17 de outubro de 2019, por despacho conjunto dos Senhores Ministros,
das Finanças e da Presidência e da Modernização Administrativa.

2. Medida que permite ao trabalhador com horário flexível (aplicável à quase totalidade
dos trabalhadores da DGAEP), mediante permissão do superior hierárquico
competente, usar o saldo positivo apurado no termo de cada período mensal de aferição
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que transitou para o mês imediatamente seguinte, até ao limite de sete horas, em 
períodos de ausência, até ao máximo de quatro horas, com vista à conciliação da sua 
vida profissional e pessoal 

As duas medidas foram transpostas para o regulamento interno e implementadas a 1 de 
dezembro, 90 dias após a aprovação. 

Indicador 18 

As ações de formação sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora abrangeram 
60 trabalhadores, conforme previsto. 

Indicador 19 

A execução deste indicador, ao longo nas monitorizações intercalares, esteve sempre acima da 
meta estabelecida, mantendo-se este comportamento até ao final do ano, com um prazo médio 
de resposta de 3,2 dias, o que permitiu atingir uma taxa de execução de 123%. 

Objetivo 9 Peso 33% 

Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP 

Taxa de realização 107,8% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 20 - Data da implementação de uma 
nova plataforma de comunicação interna 
(dias) 

[90;150] 60 120 100% Atingiu 

IND. 21 - Prazo para início da implementação 
do plano de melhorias resultante da aplicação 
da CAF em toda a Direção-Geral (dias) 

[220;280] 200 219 116% Superou 

Indicador 20 

A Plataforma foi aprovada e disponibilizada online a 30 de abril (120% dia), dentro da meta 
estabelecida. 

Indicador 21 

O Relatório de Autoavaliação CAF 2019 (no qual está incluído o Relatório da Avaliação da 
Satisfação dos Trabalhadores da DGAEP 2019) e o Plano de Melhorias CAF 2019 foram entregues 
a coberto da Informação n.º 28/DDMO/2019, de 19 de julho, e aprovados pelo Despacho 
19/DG/2019, de 26 de julho. As fichas das Ações de Melhoria no âmbito do projeto CAF foram 
aprovadas pela Direção em despacho exarado na Informação n.º 35/DDMO/2019, de 7 de 
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agosto (219.º dia) a que corresponde uma taxa de realização de 116%, tendo o indicador sido 
superado. 

Objetivo 10 Peso 32% 

Melhorar a qualidade do serviço ao cliente 

Taxa de realização 108,1% 

Indicador Meta 
Valor 

crítico 
Resultado 

Taxa de 

Realização 
Classificação 

IND. 22 - Prazo de implementação de um 
plano de comunicação externa que contemple 
novos meios de divulgação (dias) 

[285;315] 125 300 100% Atingiu 

IND. 23 - Percentagem de áreas de atuação 
com guias ou manuais de procedimentos 
disponibilizados (universo das áreas = 8) 

[40%;60%] 70% 63,0% 116% Superou 

Indicador 22 

O Plano de comunicação foi implementado a 31 de outubro (304% dia), dentro da meta 
estabelecida. 

Indicador 23 

Foram disponibilizados manuais em 5 áreas de atuação (CAF, SIAS, Carreiras, Recrutamento e 
SIADAP) das 8 identificadas, sendo assim o resultado de 63% e uma taxa de execução de 116%. 

Síntese da avaliação final do QUAR 

Em síntese, dos dez objetivos constantes do QUAR, foram superados sete, um foi cumprido e 
dois não cumpridos 

Quanto aos seis objetivos mais relevantes, foram superados quatro, com taxas de execução 
muito significativas em alguns casos, foi cumprido um e não cumprido um outro. Considerando 
que este objetivo viu inviabilizada a sua concretização, que tinha um peso significativo e se 
insere no parâmetro “eficácia”, o resultado final deste não chegou a atingir os 100%. 

No respeitante aos vinte e quatro indicadores, foram superados doze e atingidos nove e, os 
restantes três indicadores, que correspondem aos dois objetivos não atingidos, um dos quais 
fazendo mesmo parte dos mais relevantes, tiveram a sua prossecução inviabilizada por 
condicionantes externas à DGAEP. Trata-se, em ambos os casos, de objetivos que estavam 
dependentes de aplicações informáticas cuja disponibilização, por parte das entidades 
responsáveis pelo seu desenvolvimento, não veio a ocorrer nas datas previstas, nem durante o 
ano de 2019, conforme planeado. 
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Planeado Realizado Taxa realização 

Qualidade Eficiência Eficácia 

0,0% 
20,0% 22,1% 

40,0% 42,5% 
31,7% 

20,0% 40,0% 

79,3% 40,0% 

110,6% 106,3% 

120,0% 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

Em termos quantitativos, esta situação traduz-se, numa taxa de execução do QUAR de 96,4%. 
No que respeita à análise por natureza dos objetivos e indicadores, constata-se que os 
parâmetros Eficiência e Qualidade alcançaram taxas de execução de 106,3% e 110,6%, 
respetivamente, tendo, porém, o parâmetro Eficácia sido o que ficou significativamente mais 
prejudicado, pelas condicionantes referidas, com uma taxa de realização de 79,3%. 

Realização do QUAR por parâmetros 

Eficácia Eficiência Qualidade Totais 

Planeado 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Realizado 31,7% 42,5% 22,1% 96,4% 

Taxas de realização 79,3% 106,3% 110,6% 96,4% 
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Desvios verificados quanto a meios humanos e financeiros disponíveis 

Conforme se retira dos quadros de recursos humanos e recursos financeiros do QUAR – 
execução final (anexo II), foram atingidas taxas de execução e desvios aceitáveis, 
relativamente ao planeado. 

Cargos/Carreiras Pontuação 
Planeado 

Executado a 

31-12-2019 Desvio 

Efetivos Pontos Efetivos Pontos 

Dirigentes – Direção superior 20 3 60 2 40 -20

Dirigentes – Direção 
intermédia 16 12 192 12 192 0 

Técnico Superior 12 54 648 45 540 -108

Investigador 12 2 24 2 24 0 

Especialista de informática 12 7 84 7 84 0 

Técnico de informática 9 1 9 1 9 0 

Coordenador Técnico 9 1 9 1 9 0 

Assistente Técnico 8 21 168 19 152 -16

Assistente Operacional 5 5 25 5 25 0 

Totais 106 1219 94 1075 -144

Taxa de execução 88,19% 

Quanto a MEIOS HUMANOS, verificou-se uma taxa de execução global de 88,19%, tendo, contudo, 
a maior parte dos agrupamentos, atingido a taxa de 100%, relativamente ao planeado. Salienta- 
se, porém, que o desvio mais significativo é o da carreira de “Técnico superior” (-108) que, sendo 
o maior contingente no organismo, e o de que a DGAEP mais carece, atendendo às suas
atribuições e competências, reflete a grande dificuldade de recrutamento e de retenção de
trabalhadores desta carreira. Por este motivo, nos últimos anos, tem-se, por um lado,
aumentado a dotação desta carreira no mapa de pessoal e, por outro, recorrido aos diversos
mecanismos de recrutamento para aumentar os efetivos.

Relativamente ao planeado no mapa de pessoal, aprovado para 2019, constata-se que o desvio 
mais significativo se verificou na carreira de técnico superior, que, atendendo às atribuições e 
competências da DGAEP, é a de que mais carece. Por este motivo, nos últimos anos, tem-se, por 
um lado, aumentado a dotação desta carreira no mapa de pessoal e, por outro, recorrido aos 
diversos mecanismos de recrutamento para aumentar os efetivos, designadamente, a 
mobilidade na categoria ou intercarreiras, em face dos constrangimentos de novas admissões 
para a Administração Pública 

Quanto aos MEIOS FINANCEIROS, foi atingida uma taxa de execução de 91,63%. Nestes, salienta-se 
a execução do agrupamento “Aquisições de bens e serviços”, com uma taxa de 71,20%, que 
reflete a impossibilidade de concretização de algumas aquisições. A taxa de execução de “outras 
despesas” exceto pessoal foi de 74,21% 

No capítulo Análise da Afetação dos Recursos é feita uma análise mais detalhada dos recursos 
financeiros. 
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I.2. Análise da afetação dos recursos

Caracterização dos recursos humanos 

A DGAEP contava em 31 de dezembro de 2019 com um total de 94 trabalhadores, sendo 14 em 
Comissão de Serviço, ou em regime de substituição (dirigentes) e os restantes 80 em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado. 

Pelo quadro abaixo, verifica-se que, após um decréscimo (-4,53%) em 2017, nos dois anos 
seguintes verificaram-se aumentos de 2,37%, em 2018, e de 3,86%, em 2019. 

Cargos/Carreiras 

Efetivos 

2016 

Efetivos 

2017 

Efetivos 

2018 

Efetivos 

2019 

N.º Pontos N.º Pontos N.º Pontos N.º Pontos 

Dirigentes – Direção superior 3 60 3 60 3 60 2 40 

Dirigentes – Direção intermédia 10 160 10 160 11 176 12 192 

Técnico Superior 45 552 45 540 41 492 45 540 

Investigador 0 24 0 0 2 24 2 24 

Especialista de informática 4 60 4 48 6 72 7 84 

Técnico de informática 1 9 1 9 1 9 1 9 

Coordenador Técnico 1 9 1 9 1 9 1 9 

Assistente Técnico 20 160 20 160 21 168 19 152 

Assistente Operacional 5 25 5 25 5 25 5 25 

Totais 93 1059 89 1011 91 1035 94 1075 

Variação -4,53% 2,37% 3,86% 

Este aumento reflete as tentativas de reforço dos recursos humanos, nomeadamente da carreira 
de técnico superior, e de retenção desses efetivos, o que, porém, nem sempre tem sido possível, 
nos dois últimos anos. 

Da análise dos dados do Balanço Social (anexo III), infere-se que os 94 efetivos atuais se situam 
num valor que corresponde a uma estabilização, nos últimos anos (2015 a 2019), após um 
período de significativo decréscimo. Esta pouco significativa oscilação foi, contudo, resultado de 
uma movimentação correspondente a taxas de admissões de 25,53% e de saídas de 22,34%, que 
refletem, pelo lado das admissões a tentativa de reforço dos efetivos e, pelo lado das saídas, a 
grande dificuldade de retenção dos recursos humanos. 

A partir da redução de efetivos, tem-se verificado o aumento do peso da carreira de técnico 
superior no mapa de pessoal, na sequência da dimensão crescentemente especializada em que 
se enquadra a missão da DGAEP. Na linha desta tendência, constata-se um nível de escolaridade 
elevado, sendo a licenciatura o grau académico mais representado e a percentagem de efetivos 
com habilitação superior – licenciatura, mestrado e doutoramento – de 72,34%. 
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Verifica-se uma predominância de efetivos do sexo feminino, com uma taxa de feminização de 
69,15%, e uma idade média de 53,86 anos, superior à média da Administração Central que se 
situa em 47,4 anos, segundo os dados do BOEP de junho de 2019. Embora nos últimos anos 
tenham sido admitidos novos trabalhadores para a base da carreira de técnico superior, 
continua a verificar-se que o índice de emprego jovem (percentagem de efetivos com idades até 
25 anos) é nulo, sendo o leque etário - diferença entre a idade do indivíduo mais novo - 32 anos 
- e a do mais velho – 68 anos - de 36 anos.

As despesas com o pessoal totalizaram, em 2019, 3 322 185,28€, o que representa um aumento 
de 6,45%, relativamente ao ano anterior, resultante do progressivo descongelamento das 
progressões remuneratórias. Daquele montante, destaca-se o encargo com a remuneração base 
que representa 73,14% do total. O leque salarial, rácio entre a remuneração máxima ilíquida, 
incluindo despesas de representação, e o salário mais baixo, situa-se em 2019, nos 7,1; 

No ano de 2019, as ausências representam um total de 2324 dias, com destaque para as 
ausências por motivo de doença que representam 86,49% do total. A taxa de absentismo situa- 
se nos 9,93%. 

Verifica-se ainda, à semelhança de anos anteriores, uma quase nula taxa de sinistralidade e a 
inexistência de procedimentos disciplinares, o que indicia, em geral, um elevado nível de 
responsabilidade e de cumprimento dos deveres a que estão sujeitos, por parte dos 
trabalhadores e, também, um saudável ambiente de trabalho. 

Formação profissional 

No que respeita a formação profissional, à semelhança dos últimos, continuou a sentir-se o 
efeito dos constrangimentos orçamentais, não tendo sido possível abranger todas as carreiras e 
funções, não só por este fator mas também pela escassez de oferta formativa para 
trabalhadores com qualificação inferior ao nível 5. 

Do Plano aprovado, não foi executada parte significativa da formação em Segurança e Saúde no 
Trabalho, a promover pelo INA, por alterações sucessivas de calendário e vários cursos não se 
terem realizado. 

Das 91 frequências de ações de formação previstas do plano, concretizaram-se 65, o que 
corresponde a uma taxa de execução de 71,43%. 

Quanto aos custos diretos foram de € 2 585,70, que corresponde a 90,40% do planeado e a uma 
taxa de investimento em formação de 0,078%. 

A formação foi frequentada por 32 trabalhadores das carreiras de técnico superior e especialista 
de informática e dirigentes superiores e intermédios. A taxa de frequência de formação foi de 
34%. 

A análise mais detalhada do planeamento e execução de formação consta do Relatório de 
Formação (anexo IV) 
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Recursos Financeiros 

Em 2019 o orçamento inicial da DGAEP, com as fontes de FF111 – Receitas Gerais, FF123 – 
Receitas Próprias, foi de 4,179 M€. 

Em termos comparativos, os orçamentos iniciais da DGAEP nos últimos três anos não 
apresentam grandes variações, registando-se um ligeiro aumento no orçamento inicial de 2019 
face a 2018 e 2017, fruto da necessidade de dar cobertura à execução do projeto SIOE+ 
adjudicado em 2018 com repercussão no orçamento de 2019. 

A execução do orçamento global da DGAEP foi de 3,83M€, o que traduz uma taxa de realização 
de 92%, face à dotação corrigida, conforme quadro seguinte: 

Orçamento 2017 2018 2019 

Variação Homóloga 
2019 vs. 2018 

Valor % 

Orçamento Inicial 4.156.301 4.131.681 4.178.988 47.307 1,1 

Cativos 949 6.825 0 -6.825 -100,0

Dotação Corrigida 3.741.951 4.155.352 4.178.988 23.636 0,6 

Despesa efetuada 3.474.045 3.675.089 3.829.002 153.913 4,2 

Grau de Execução 93% 88% 92% 

Fonte: GERFIP 

Tal como em aconteceu em 2018, em 2019 os cativos foram levantados no final do ano, não 
permitindo a execução atempada dos montantes libertos, já que diversos processos aquisitivos 
se encontravam pendentes de dotação para a respetiva abertura. 

Dos recursos financeiros utilizados em 2019, incluindo todas as fontes de financiamento, 
verificou-se um aumento significativo nas despesas de capital comparando com 2018, 
representando uma execução de 81,8% face à respetiva dotação de 57.785€: 

Orçamento de funcionamento 2017 2018 2019 

Variação 
Homóloga 

2019 vs. 2018 

Valor % 

Despesas c/ Pessoal 3.242.240 3.120.965 3.322.185 201.220 6,4 

Aquisições de bens e serviços 315.085 220.115 404.475 184.360 83,8 

Outras despesas 6 55.000 55.061 61 0,1 

Despesas de capital 117.758 234 47.281 47.047 20.105,5 

TOTAL 3.468.200 3.396.314 3.829.002 432.688 12,7 

Fonte: GERFIP 
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Despesas em bens e serviços 

Despesas de capital 

Despesas com Pessoal 

Outras despesas 

87% 

1% 1% 11% 

Em relação às outras despesas correntes, que incluem as despesas com bens e serviços, registou- 
se também um aumento de 83,8% face ao ano anterior. 

Para isso contribuiu significativamente o montante de liquidação da dívida relativo ao Princípio 
da Onerosidade do primeiro semestre de 2017, representando 39,7% do montante global da 
execução no agrupamento de aquisição de bens e serviços. 

As cativações decorrentes da aplicação da LOE2019 e do DLEO2019 impediram a abertura 
tempestiva de diversos procedimentos aquisitivos, respeitantes, nomeadamente à melhoria dos 
sistemas e tecnologias de informação e comunicação. 

Assim, em consequência dos fatores enunciados, não foi possível concluir diversos 
procedimentos de aquisição de serviços essenciais ao normal funcionamento desta Direção- 
Geral e que tiveram, obrigatoriamente que transitar, onerando o orçamento de 2020. 

As despesas incorridas com pessoal representaram cerca de 87% da despesa global do 
orçamento de funcionamento de 2019, facto que reflete a tipologia da missão da DGAEP no 
contexto da Administração Pública Portuguesa. 

Estrutura da despesa em 2019 

Fonte: GERFIP 

Evolução do grau de execução da despesa 

Grau de ExecuçãoDespesa efetuadaDotação Corrigida

2017 2018 2019 

91% 
90% 
89% 
88% 
87% 
86% 

94% 
93% 
92% 
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Recursos Materiais 

Para o desenvolvimento da sua atividade a DGAEP, em termos de recursos patrimoniais, está 
instalada no edifício sede do Ministério das Finanças, numa ala com fachada para a Praça do 
Comércio, no 2.º andar e 3.ºandar. 

A DGAEP, em parceria com a SGMF, é, ainda, arrendatária das instalações na Rua Almeida 
Brandão, n.º 13-A, r/c, cave e subcave, onde tem instalados arquivos e armazém. 

Relativamente a veículos automóveis, dispõe de quatro viaturas, sendo duas próprias, e outras 
duas viaturas elétricas, contratadas ao abrigo de Aluguer Operacional de Veículos (AOV), desde 
2018. 

Em termos de recursos materiais na área das tecnologias, a DGAEP dispõe de equipamento 
informático – computadores, impressoras, fotocopiadoras e equipamento de projeção – mas 
que são já insuficientes e, parcialmente desajustados para viabilizar e potenciar as atividades 
desenvolvidas pela totalidade dos trabalhadores. 

Efetivamente, quer em anos anteriores, quer em 2019, diversos constrangimentos financeiros 
deram origem a um investimento insuficiente ao nível do software e hardware, pelo que mais 
de 80% dos ativos tecnológicos se poderão considerar que estão obsoletos, do ponto de vista 
técnico, devido à falta de investimento nos mesmos. 



27 

I.3. Execução do Plano de Atividades

Alinhamento estratégico 

O alinhamento estratégico delineado no Plano de Atividades, tinha por base os eixos de 
intervenção para a Administração Pública, plasmados nas normas contantes na Lei do 
Orçamento do Estado para o ano de 2019, com destaque para as orientações relativas a 
práticas de gestão eficiente e responsável dos recursos humanos, tendo em vista a sua 
valorização, a promoção da segurança e saúde no trabalho e, ainda, a conciliação da 
atividade profissional com a vida pessoal e familiar. 

Igualmente se apresentou relevante, no Orçamento do Estado, a consagração de uma rede 
colaborativa em gestão pública que apoie a implementação de projetos inovadores através 
da transferência de conhecimento e de partilha de boas práticas. 

Foram ainda consideradas as GOP para 2019, com impacto nas atribuições e competências 
da DGAEP, de que resultaram os objetivos estratégicos, formulados de acordo com as 
prioridades estabelecidas pela tutela e já identificados no capítulo Auto Avaliação. 

Para a consecução dos objetivos estratégicos contribuíram os objetivos operacionais 
constantes do QUAR, para além dos estabelecidos no Plano de Atividades, em resultado das 
atividades das diferentes unidades orgânicas, mas também do trabalho desenvolvido em 
parceria com outros serviços do Ministério das Finanças (departamento governamental a 
que pertencia a DGAEP à data da realização do Plano) e numa perspetiva de 
interoperabilidade entre os diversos departamentos do Estado. 

Assim, foram estabelecidos no Plano de Atividades, 21 objetivos e 96 indicadores, 
diretamente relacionados com os processos de negócio e de gestão, e que concorriam para 
os objetivos do QUAR, tendo presente o alinhamento já referido. 

A seguir, apresentaremos os resultados e faremos a análise da execução do Plano de 
Atividades, bem como das atividades executadas extraplano. 
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Grau de execução do Plano de Atividades 

N.º Objetivos 
Taxa de 

execução 

1 Assegurar o apoio técnico ao membro do Governo da tutela 107,27% 

2 
Assegurar o apoio técnico aos serviços e trabalhadores da Administração Pública 
no âmbito das estruturas orgânicas, na aplicação dos regimes de emprego e 
condições de trabalho 

118,82% 

3 Reforçar o conhecimento institucional no âmbito da análise organizacional 100,00% 

4 Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública 100,00% 

5 Prestar apoio técnico em matéria de prestação de serviços 119,00% 

6 Assegurar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública, às comissões de 
trabalhadores, aos árbitros e às estruturas sindicais no âmbito do direito coletivo 119,25% 

7 Promover a utilização da CAF (Common Assessment Framework) 105,77% 

8 Assegurar o registo de greves e recolha de dados 102,75% 

9 
Garantir a qualidade da informação sobre entidades do sector público e recolher 
informação de caracterização dos trabalhadores e prestadores de serviços do 
universo de entidades do SIOE e efetuar suporte à respetiva aplicação 

100,00% 

10 
Efetuar o apuramento e tratamento estatístico de dados e indicadores sobre o 
emprego público e melhorar o sistema de produção e de difusão da informação 
estatística 

102,07% 

11 Garantir o apoio à elaboração do Balanço Social pelas entidades da 
Administração Pública 100,00% 

12 Aumentar e melhorar o conhecimento sobre emprego e Administração Pública 100,00% 

13 Novas abordagens em matéria de regimes de emprego público 100,00% 

14 Assegurar a participação em grupos de trabalho nacionais e/ou internacionais 100,00% 

15 Promover a cooperação internacional/institucional e a difusão de informação 
sobre emprego e Administração Pública 105,83% 

16 Desenvolver evolutivamente o Portal da DGAEP e da INTRANET 99,44% 

17 Administrar e garantir a segurança dos sistemas de informação e desenvolver 
novas soluções informáticas 100,00% 

18 
Assegurar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais, em articulação com a 
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, nos termos do protocolo de 
cooperação 

102,50% 

19 
Assegurar a gestão e a administração dos recursos humanos da DGAEP, em 
articulação com a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, nos termos do 
protocolo de cooperação 

109,86% 

20 Implementar um sistema de gestão documental 100,00% 

21 Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração Pública de forma colaborativa 100,71% 

Taxa de execução do PA 104,44% 
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No mapa com o grau de execução do Plano de Atividades pode constatar-se que foi 
alcançada uma taxa de execução global de 104,44%, resultante de terem sido superados 11 
objetivos, atingidos 9 e não atingido 1 

Relativamente à taxa de execução dos objetivos há a referir o seguinte: 

Obj. 10 - Efetuar o apuramento e tratamento estatístico de dados e indicadores sobre o emprego 

público e melhorar o sistema de produção e de difusão da informação estatística; taxa 

de execução – 102,07. 

O resultado obtido ficou prejudicado pela inviabilização da realização das atividades 
relacionadas com os indicadores do objetivo 3 do QUAR e correspondentes indicadores. Porém, 
atendendo a que outros indicadores foram superados, nomeadamente o indicador 8, do 
objetivo 4 do QUAR, foi possível superar aquele resultado. 

Obj. 16 - Desenvolver evolutivamente o Portal da DGAEP e da INTRANET; taxa de execução – 

99,44. 

A taxa de execução deste objetivo, o único que não foi atingido, é resultado da impossibilidade 
de ter sido concluída na totalidade (unicamente 95%) a atividade “Reestruturar o subsite Ser

Trabalhador com novo layout e estrutura informacional” dentro dos prazos estabelecidos, por 
carência de RH (nomeadamente, a dificuldade de recrutamento de técnico especializado na área 
em apreço) e por envolvimento da responsável noutras atividades, além do planeado. 

Obj. 16 - Implementar um sistema de gestão documental; taxa de execução – 100,00. 

Apesar de ter sido inviabilizada a concretização do correspondente indicador 16 do QUAR, como 

já referido, as atividades da responsabilidade exclusiva da DGAEP ou de interação com a ESPAP, 

que este objetivo pressupunha, foram cumpridas. Designadamente, foram fornecidos pela 
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DGAEP os dados necessários, realizadas as reuniões conjuntas, de reporte e análise e 

experienciadas unidades piloto do desenvolvimento e implementação. 

Há ainda a referir que, no âmbito de alguns objetivos, atividades houve que não foram 

integralmente realizadas, de que, adiante, no capítulo próprio, se dará conta. 

Atendendo à reestruturação por que a DGAEP passou em 2019, a possível análise comparativa 
com resultados de anos anteriores é a respeitante a indicadores com histórico. 

Relativamente aos indicadores respeitantes à disponibilização de informação estatística, 
analítica e prospetiva sobre o emprego público nas publicações periódicas BOEP e SIEP, 
conforme plasmado no QUAR, indicadores 8 e 9, as respetivas metas têm vindo a ser, 
progressivamente, mais ambiciosas, o que não impede que tenham sido superadas na maior 
parte dos ciclos avaliativos, à semelhança do ocorrido em 2019. 

Quanto a prazos médios de resposta a solicitações sobre diversas matérias e em diferentes áreas 
de atuação, a que respeitam, no QUAR de 2019, os indicadores 12 e 13, têm sido sempre 
estabelecidos com metas que apontam para a melhoria progressiva dos serviços prestados. 

Atendendo ao processo de reestruturação, não podemos, no ano em análise, considerar ainda 
com histórico, o indicador 13 A, introduzido no âmbito de reformulação do QUAR, para o qual 
contribuem três unidades orgânicas. 



Objetivo Operacional 

05. Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública

Objetivo Operacional - Assegurar o apoio técnico aos serviços e trabalhadores da Administração Pública no âmbito das estruturas orgânicas, na aplicação dos regimes de 
emprego e condições de trabalho 

Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano 

Além da atividade planeada para 2019, foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades e projetos, algumas no âmbito de objetivos operacionais: 

Atividades com enquadramento em objetivos operacionais 

Atividades/Projeto Justificação 

Projeto/Desenvolvimento do módulo Informático para controlo 
do gozo de créditos de horas atribuídos aos membros das 
direções das associações sindicais 

O desenvolvimento deste módulo é essencial ao controlo eficiente e eficaz do acompanhamento do 
gozo de créditos sindicais, não tendo, contudo, sido previsto o seu desenvolvimento no planeamento 
da atividade para 2019. 

Atividades/Projeto Justificação 

Apoio a outras entidades no âmbito do Controlo e Monitorização 
do Processo de Descongelamento de Carreiras, Progressões e 
Promoções, promovido pela IGF. 

Colaboração solicitada pela IGF, nomeadamente na definição e atualização das carreiras e do universo 
de entidades incluídas no controlo e monitorização da correta aplicação do processo de 
descongelamento de carreiras, progressões e promoções, em conformidade com o Despacho n.º 
5327/2018, de 18 de maio, do Ministro das Finanças (publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 
103, de 29 de maio) 

31 
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Atividades/Projeto Justificação 

Análise e atualização de todas as entidades do SIOE e Ministérios, bem 
como de todas as Secretarias Regionais da Região Autónoma da Madeira 
(RAM). 

Trabalhos determinados pela publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, 
de 19 de novembro, que aprovou a organização e funcionamento do XIII Governo Regional da 
Madeira, e pela publicação do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, que aprovou o 
regime de organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional. 

Sem enquadramento em objetivos 

Atividades/Projeto Justificação 

Integração de vários técnicos e dirigentes do DRJE na Comissão de 
Avaliação Bipartida de várias áreas governativas, do Programa Prevpap, 
na qualidade de membro representante do membro do Governo das 
Finanças 

Designação a pedido do GabSEAEP, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 150/2017 de 3 de maio.

Integração de técnicos do DRJE na Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE), na qualidade de representante do 
membro do Governo responsável pela Administração Pública 

Designação a pedido do GabSEAEP, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto- 
Lei n.º 76/2012, de 26 de março, e de acordo com o conteúdo da Informação n.º 
1492/DRJE/2018, de 25-10-2018, que mereceu a concordância da então DG. 

Participação no grupo de trabalho para alteração legislativa relativa ao 
regime de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos 
praticantes desportivos profissionais 

Designação a pedido do GabSEAEP, conforme email do DG datado de 09-05-2019 

Objetivo Operacional - Garantir a qualidade da informação sobre entidades do setor público e recolher informação de caracterização dos recursos humanos do universo 
de entidades do SIOE e efetuar suporte à respetiva aplicação 
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Atividades/Projeto Justificação 

Integração de técnicos do DRJE na Comissão para a Revisão da Lista de 
Doenças Profissionais, na qualidade de representante do membro do 
Governo responsável pela área da Administração Pública e pela área das 
Finanças 

Designação a pedido do GabSEAEP, conforme email do DG datado de 04-04-2019 

Apoio ao INA no âmbito do Recrutamento Centralizado Participação em 3 reuniões 

Integração na Equipa de Coordenação do SIIGEP - INA Nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 186/2018 de 27 de junho 

Acompanhar a quinta revisão do modelo CAF, a qual originou a versão 
CAF 2020. 

Atividade realizada por um grupo restrito de representantes nacionais no âmbito das 
atividades do CAF Working Group (rede EUPAN) 

Candidatura ao SAMA de projeto CAF - ‘APP CAF – A autoavaliação como 
alavanca do desempenho organizacional’ 
Teve como objetivo desenvolver soluções que simplifiquem e 
desmaterializem o processo de aplicação da CAF, com integração de 
ferramentas de capacitação e de co-criação, permitindo que os serviços 
promovam o processo com autonomia e segurança. 

Aviso de candidatura no âmbito do SAMA. 
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50,0% 50,0% 

I.4. Apreciação dos serviços prestados

ANÁLISE GLOBAL DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DA INFORMAÇÃO 

ESTATÍSTICA SOBRE EMPREGO PÚBLICO 

Ano 2019 

O inquérito de satisfação realizado junto dos utilizadores das publicações estatísticas produzidas pelo 
Departamento de Informação da Organização do Estado e do Emprego Público (DIOEP) 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 27 de dezembro de 2019 e 
10 de janeiro de 2020, por comunicação via correio eletrónico, dirigidos aos subscritores das publicações 
estatísticas e outros utilizadores e interlocutores do DIOEP. Os gráficos e quadro que se apresentam traduzem 
a análise dos resultados globais das 76 respostas válidas recebidas. 

A. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES E UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

O perfil do respondente é o de uma pessoa (mulher ou homem, 50% dos inquiridos eram de um sexo ou 
outro, gráfico 2), entre os 40 e 59 anos (gráfico 1), com habilitações de Ensino Superior (gráfico 3) e que já 
usa a informação sobre o emprego público há mais de 5 anos (gráfico 4). Está ligado(a) a uma entidade pública 
ou com competência estatística (tabela 1), procura informações sobre Emprego nas administrações públicas 
por subsector e ministério ou por cargo/carreira/grupo (gráfico 5). As finalidades que melhor representam a 
consulta e utilização da Informação estatística sobre emprego público são: a análise da situação atual e a 
análise de tendências de evolução (gráfico 6). 

1. Estrutura etária e sexo: cerca de 72% dos respondentes têm idades compreendidas entre os 40 e 59
anos sendo que o número de mulheres respondentes foi igual ao número de homens. 

gráfico 1 – Escalões etários por sexo dos respondentes 

Mulheres Homens 
gráfico 2 – Sexo dos respondentes 
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2. Nível de habilitação académica: 90,8%
dos respondentes têm um diploma do

ensino superior. 

3. 69,7% dos respondentes utiliza a
informação estatística sobre emprego

público há mais de 5 anos. 

Ensino Superior 

Ensino Secundário 

0 20 40 60 80 

Em Percentagem 

90,8 

100 

mais de 5 anos 

3 a 5 anos 

2 a 3 anos 

1 a 2 anos 

Menos de 1 ano 

0 20 40 60 

Em Percentagem 

69,7 

80 

gráfico 3 – Habilitações Académicas gráfico 4 – Escalões etários 

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

de organização/entidade a que está ligado: 64,5% enquadra-se em entidade da administração

pública em geral, seguindo-se entidades com competência na área estatística ou investigação ou

estudos (22,4%).

Respostas 

Nº  % 

Entidade da Administração Pública em Geral 49 64,5 

Entidade com competência na área estatística ou investigação ou estudos 17 22,4 

Jornalista 3 3,9 

Associação Sindical 2 2,6 

Investigador 2 2,6 

Estudante 1 1,3 

Outro 1 1,3 

Gestor de projeto 1 1,3 

Total de respostas 76 100,0 

tabela 1 – Tipo de utilizador de informação estatística sobre Emprego Público 

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

administrações públicas por subsector e ministério (58 casos) e emprego por cargo/carreira/grupo

(48 casos).

Emprego nas administrações públicas por subsetor e ministério 58 

Emprego por cargo/carreira/grupo 48 

Remunerações médias mensais nas administrações públicas 38 

Fluxos de entradas e de saídas de trabalhadores por subsetor 35 

Caracterização do emprego por escalão etário, nível de… 35 

Emprego e remunerações por Classificação de Atividades… 16 

Emprego por Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins… 15 

Outras 3

0
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gráfico 5 – Áreas de informação estatística do Emprego Público mais consultadas 

9,2

11,8 

9,2 

5,3 

3,9 

Ha
bi

lit
aç

õe
s a

ca
dé

m
ic

as
 

Te
m

po
 d

e 
ut

ili
za

çã
o 



46 
28 

16 
11 

47,4% 52,6% 

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

sobre emprego público são: a análise da situação atual e a análise de tendências de

evolução (resposta múltipla).

Análise da situação atual 61 
Análise de tendências de evolução 

Conhecimento geral 
Re-utilização/Re-divulgação dos dados e indicadores… 

Investigação 

0 10 20 30 40 50 60 70 
33 Nº de ocorrências 

gráfico 6 – Finalidades que melhor representam a consulta e utilização do Emprego Público 

B. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES SUBSCRITORES DAS PUBLICAÇÕES DO DIOEP

7. 47,4% dos respondentes são subscritores das publicações do DIOEP.

Não subscritores Subscritores 

8. Dos cerca de 47,4% respondentes que subscreveram as publicações do DIOEP, a distribuição por

sexo é maioritariamente do sexo masculino. Relativamente à idade 43,4% têm idades entre os

40 e 69 anos. 
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27,6% 

72,4% 

C. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES QUE SOLICITAM DADOS DETALHADOS AO DIOEP

9. Cerca de 28% dos respondentes solicitaram dados mais detalhados do que os

publicados na SIEP e BOEP. 

Não pediu dados detalhados Pediu dados detalhados 

10. Dos 27,6% respondentes que solicitaram dados detalhados ao DIOEP, 13,2% são

mulheres e 14,5% homens. 18,4% têm idades entre 40 e 59 anos. 

Homens 

Mulheres 

50,0 
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50 a 59 
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30 a 39 

 

44,7 
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Total Pediu dados detalhados Não pediu dados detalhados Total Pediu dados detalhados Não pediu dados detalhados 

D. GRAUS DE SATISFAÇÃO

11. Grau de satisfação global sobre a informação estatística publicada e divulgada: 69,7%

dos respondentes atribui nível 4 ou 5 à satisfação global. 
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12. 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. Ainda assim, destaca-se

a utilidade da informação estatística como o atributo mais valorado.

Qualidade dos dados   1  3 16 37 19 3,92 
Metainformação  0 3 17 37 19 3,95 

Quadros Excel    1  3 15 37 20 
Apresentação     2   3 17 35 19 

3,95 

3,87 
Utilidade  02 10 30 34 4,26 

Abrangência 

Nível de detalhe 

Período temporal 

Pertinência 

2   5 21 30 

2    4 16 36 

2   5 17 29 

11 11 36 

33 18 
18 

23 

27 

3,75 

3,84 

3,87 

4,14 
Atualidade  0   5 18 30 23 3,93 

Clareza  0    6 17 32 21 3,89 
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Em Percentagem 

3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 

Nível médio de Satisfação 

1 - Nada Satisfeito 2 3 4 5 - Muito Satisfeito 

13. O grau de classificação global das publicações Síntese Estatística do Emprego Público

(SIEP) e Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP) é de 3,9, sendo 4 o grau de

classificação mais atribuído. 

60 
52,6 

50 

55,3 SIEP e BOEP: 
Média SIEP 4,0: Média BOEP3,9 
Mediana = Moda: 4,0 

40 

30 

20 18,4 17,1 

26,3 
22,4 

10 
0,0 

0 
0,0 

2,6 
5,3 

1 - Fraco 2 3 4 5 - Muito bom 

SIEP BOEP 

14. O grau de classificação global média atribuída à informação metodológica é de 4,1.
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I.5. Audição de dirigentes intermédios e trabalhadores

Em 2019, a DGAEP efetuou audição de dirigentes e trabalhadores no âmbito do exercício de 

autoavaliação segundo o modelo CAF – Common Assessement Framework.

Foi ainda efetuada a audição de dirigentes para efeitos de Diagnóstico da situação no âmbito 

da elaboração do Plano Estratégico. 
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I.6. Avaliação do Sistema de Controlo Interno (SCI)

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 
mais urgentes 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 

Lei Orgânica aprovada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de 
fevereiro; estrutura nuclear e número 
máximo de unidades flexíveis 
estabelecidos na Portaria n.º 60/2019, 
de 13 de fevereiro. O Despacho n.º 
2450/2019, de 12 de março de 2019, 
aprova a estrutura flexível 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

2.2 Qual a percentagem de 

colaboradores do serviço 

avaliados de acordo com o SIADAP 

3? 

X 

Na avaliação de desempenho do biénio 
2017–2018 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? 

X 

Frequentaram, pelo menos uma ação 
de formação 23% dos trabalhadores. 
Esta taxa resulta da escassez de meios 
financeiros da DGAEP, que impediram a 
realização de algumas das ações de 
formação previstas no do programa de 
formação, bem como a não realização, 
por parte do INA, de alguns dos cursos 
anunciados. 



42 

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 do DG) está delegada na SDG, 
pelo Despacho n.º 16/DG/2019, de 30 de abril. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 
compras? 

X 

De acordo com o modelo vigente, de 2016 a 2019, 
de prestação centralizada de serviços comuns, 
assegurada pela SGMF, bem como o protocolo de 
cooperação estabelecido, o Plano de compras foi 
elaborado anualmente 

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 
No âmbito do modelo de serviços partilhados com 
a SGMF, as responsabilidades pelas diferentes 
funções e tarefas, conferências e controlos, bem 
como os respetivos fluxos de processos, estão 
estabelecidos. 

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 

O plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas foi revisto e atualizado em 2017 3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas é executado e 
monitorizado? 

X 

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. 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço 

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 São efetuados 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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I.7. Causas de incumprimento de ações ou projetos 
 

Conforme referido no capítulo de Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados 
no QUAR, durante o ano de 2019 houve diversas contingências e fatores externos que tiveram 
como resultado a necessidade de reformulações de indicadores e mesmo a inviabilidade de 
atingir todos os objetivos que constavam do QUAR. 

 
No que respeita ao projeto SIOE+, atendendo à elevada complexidade do sistema de informação 
em desenvolvimento, associado ao facto de empresa contratada para o efeito ter, 
frequentemente, revelado dificuldade na concretização, atempada e com a qualidade exigida, 
das atividades previstas na documentação de suporte à respetiva contratação e consequente 
número de correções solicitadas pela DGAEP, o projeto em apreço não foi disponibilizado, em 
tempo oportuno, durante 2019, de modo a permitir a execução das atividades associadas aos 
indicadores formulados em QUAR. Estas condicionantes impossibilitaram assim a consecução 
do objetivo 3. 

 
Por seu lado, no respeitante à implementação da gestão documental, mais uma vez a 
dependência de entidades externas para que estivessem reunidas as condições para o 
desenvolvimento de atividades com objetivos e indicadores no QUAR, resultou, não só em 
prejuízo para a atividade do serviço, pelo atraso no uso de uma ferramenta que traria melhorias 
significativas, como também na avaliação do seu desempenho. 

Por outro lado, verificou-se um significativo envolvimento de dirigentes e técnicos da DGAEP, 
em múltiplas tarefas não planeadas, no âmbito das suas atribuições ou mesmo como 
representante do departamento governamental em que estava inserida, salientando-se a 
participação em reuniões de trabalho em número muito elevado, a maioria ocupando dias 
inteiros e requerendo, por vezes, 1 ou 2 dias de preparação. 

Refere-se ainda que, em algumas áreas, a carência de recursos humanos, associada ao aumento 
de solicitações, impediu a concretização ou determinou a impossibilidade de conclusão de 
alguns projetos, em tempo útil. 

Acresce que neste ano de 2019, conforme referido no capítulo dedicado à análise dos recursos 
humanos, registou-se uma rotatividade significativa de pessoal, não tendo sido possível 
assegurar o número de efetivos necessário ao volume de trabalho e às exigências e, por vezes, 
elevada complexidade das solicitações. 
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I.8. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do 
desempenho 

 
Atendendo aos resultados alcançados em 2019 e atento o ambiente interno e externo em que 
se enquadra a sua atividade, a DGAEP tenciona, com vista à melhoria sustentada do 
desempenho, desenvolver as seguintes medidas: 

 Manter um constante comprometimento da liderança e de todos os trabalhadores com a 
inovação e desenvolvimento organizacional; 

 Continuar a imprimir à atuação da DGAEP uma nova dinâmica alinhada com os três eixos 
de intervenção definidos para a Administração Pública, a saber: a valorização dos 
trabalhadores e do trabalho em funções públicas, o desenvolvimento de boas condições de 
trabalho e a melhoria da gestão pública; 

 Reforçar a nova área de desenvolvimento organizacional, e tornar a intervenção transversal 
a toda a Administração Pública mais sólida e sustentável; 

 
 Reiterar a relevância da criação e reforço de condições para implementação de medidas de 

política para a Administração Públicas mais fortes, mais coesas e mais equitativas, 
designadamente através da análise, preparação e elaboração de estudos prévios, quer no 
domínio dos modelos organizacionais quer nas áreas dos regimes de emprego público, de 
remunerações e de carreiras, em ordem a contribuir para a sua sustentabilidade; 

 
 Incentivar um ambiente favorável à criação de redes colaborativas, viabilizando a 

participação dos dirigentes e técnicos, em representação da DGAEP, no maior número de 
áreas de trabalho conjunto; 

 
 Potenciar a melhoria das condições de trabalho, a segurança e a saúde dos trabalhadores 

e a dar continuidade à conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar; 
 

 Promover todas as medidas possíveis para reforçar a capacidade de resposta técnica da 
DGAEP, nomeadamente, por recurso a todos os meios de recrutamento legalmente 
admissíveis e cujo suporte orçamental seja viabilizado. 



46 
 

I.9. Obrigações de Prestação de Informação 

Publicidade institucional 
 

Nos termos dos artigos 10.º e 11.º da Resolução de Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 
de junho, que introduziu mecanismos de controlo e divulgação sobre a colocação de publicidade 
institucional do Estado e de outras pessoas coletivas públicas, refere-se que a DGAEP não 
realizou qualquer despesa neste âmbito, tendo sido assegurado o respetivo reporte à Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social. 

 

Programa de Gestão do Património Imobiliário 
 

A DGAEP envia, anualmente, à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, até 30 de março de cada 
ano, a informação respeitante ao imóvel arrendado para arquivo. Esta informação não tem 
sofrido qualquer alteração. 

No âmbito da aplicação do Princípio da Onerosidade (Portaria n.º278/2012 de 14-09 alterada 
pela Portaria n.º222-A/2016 de 12-08), a DGAEP registou, com referência a 31-12-2019, 
pagamentos em atraso, à luz da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, no montante 
de € 641.592, respeitantes ao cumprimento do Princípio da Onerosidade (do 2º semestre de 
2017 até ao 1º semestre de 2019), sendo certo que a dívida vencida (incluindo o 2.º semestre 
de 2019) ascende a € 801.990, para cujo montante total não houve dotação orçamental 
suficiente para acomodar. 

 

Medidas de modernização administrativa 
 

O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 
de maio, estipula que o Plano de Atividades deve contemplar, em capítulo próprio, as medidas 
de modernização administrativa que o serviço se propõe desenvolver, nomeadamente as 
relativas à desburocratização, qualidade e inovação e, em especial, as que deem cumprimento 
à prestação de serviços de forma digital, conforme estabelece o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto- 
Lei n.º 74/2014, de 13 de maio. 

Neste âmbito inserem-se as seguintes medidas a que se deu desenvolvimento em 2019: 

1. Elaboração/revisão de manuais de procedimentos internos que conduzirão a 
significativos ganhos de eficiência internamente e na relação do organismo com os 
parceiros externos; 

2. Desenvolvimento evolutivo do Portal da DGAEP – trata-se de uma medida abrangente e 
que contribuiu para facilitar e melhorar a relação da DGAEP com os inúmeros 
clientes/utentes que diariamente acedem ao portal. Incluiu a revisão da informação 
disponibilizada, a criação de novos suportes de comunicação externa e o 
desenvolvimento de uma plataforma de comunicação interna e a definição de 
orientações técnicas de simplificação e uniformização de procedimentos; 

3. No âmbito das suas atribuições, a DGAEP contribuiu para o fomento da Modernização 
Administrativa noutros organismo, através da Promoção da Inovação nos serviços da 
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Administração Pública, como sejam a difusão e o apoio à implementação da CAF 2.ª 
geração – CAF 2; 

A concretização destas medidas no corrente ano permitiu alcançar ganhos de eficiência e de 
qualidade, constituindo uma oportunidade para o envolvimento e a participação de todos os 
trabalhadores na construção de uma Administração Pública melhor e mais moderna. 

Igualdade de Género 

No âmbito das medidas que visam promover a Igualdade e não discriminação, a DGAEP 
participou nas seguintes atividades: 

Recolha, tratamento e disponibilização de informação trimestral à Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG) no âmbito da monitorização da aplicação da Lei n.º 62/2017, de 1 de 
agosto – foi disponibilizada, durante o ano de 2019, informação detalhada sobre órgãos sociais 
e planos para a igualdade em entidades do setor empresarial do Estado. 

A representante da DGAEP para integrar a composição da Comissão Técnica de 
Acompanhamento do Plano de Ação para a Igualdade entre mulheres e homens 2018 - 2021 
(PAIMH), designada nos termos do Despacho n.º 8762/2018, 29 de agosto de 2018, da Secretária 
de Estado para a Cidadania e a Igualdade, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de 
setembro de 2018, designadamente os pontos 1 e 4, participou em duas reuniões. 
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II. AVALIAÇÃO FINAL

II. 1. Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançado

Da avaliação da atividade desenvolvida em 2019, conforme foi demonstrado nos capítulos 
precedentes, conclui-se que a taxa de execução global do Plano de Atividades foi de 104,44%. 

No respeitante ao QUAR, contudo, fatores externos estiveram na origem da inviabilidade de 
executar as atividades inerentes a dois dos objetivos do QUAR, de que resultou uma taxa de 
realização final de 96,4%. Com exceção de um objetivo, todos os restantes objetivos do QUAR, 
foram superados. 

Salienta-se que, durante o ano de 2019, voltou a verificar-se um significativo volume de trabalho 
solicitado à Direção-Geral, na atividade corrente e projetos, e não previsto no plano, que 
envolveram um elevado número de recursos e exigiu um esforço adicional, não obstante as 
múltiplas diligências para ultrapassar a situação, designadamente o recrutamento por 
mobilidade na categoria ou intercarreiras. 

Acresce que, orientações superiores houve, que determinaram o desenvolvimento de atividades 
não previstas no plano e que absorveram igualmente recursos humanos significativos. 

II. 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 satisfatório” deverá ser atribuído aos serviços 
que atinjam todos os objetivos ou os mais relevantes. 

Conforme referido no capítulo de Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados no 

QUAR, durante o ano houve diversas contingências que tiveram como resultado a 
impossibilidade de desenvolvimento de alguns trabalhos cujos indicadores de desempenho 
constavam do QUAR. 

Em resultado, dos 10 objetivos do QUAR, não foram atingidos 2, nos quais se inclui um dos 
objetivos mais relevantes (objetivo 3). Contudo, os restantes objetivos mais relevantes, 1 foi 
atingido e 3 foram superados, com taxas de execução muito significativas na maior parte dos 
casos. 

Assim, não obstante os resultados alcançados nos objetivos do QUAR, de que resultou uma taxa 
de realização final de 96,4%, mas considerando as justificações anteriormente elencadas no 
presente relatório, poder-se-á concluir que não deva ser imputado à DGAEP o ónus da não 
realização dos mesmos, propondo-se, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de dezembro, a atribuição da menção qualitativa de DESEMPENHO SATISFATÓRIO. 
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II. 3. Conclusões prospetivas

Com base na avaliação efetuada e no contexto atual, de que se salienta a reformulação das 
unidades orgânicas nucleares da DGAEP, materializada pela Portaria n.º 60/2019, de 13 de 
fevereiro, refere-se, em conclusão, o que se perspetiva para o ciclo de gestão seguinte: 

 Investir na prestação de um serviço de apoio técnico que corresponda às necessidades
e expectativas dos seus clientes externos, assumindo-se como a entidade de referência
nas suas áreas de atividade;

 Afirmar o posicionamento da DGAEP como entidade de referência no desenvolvimento
organizacional da administração pública, definindo modelos organizacionais com
capacidade adaptativa e da implementação de modelos de gestão com foco na
inovação;

 Potenciar a disponibilização de informação estatística de suporte à definição e avaliação
das políticas de emprego público e à gestão de recursos humanos, ultimando a
implementação do projeto “SIOE+”, que consubstancia uma reformulação e
robustecimento do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), visando,
por um lado, o enriquecimento da informação sobre recursos humanos e entidades e,
por outro, simplificar a tarefa de recolha e carregamento de dados pelos organismos;

 Reforçar o número de efetivos e a inerente qualificação 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;

 Manter a participação da DGAEP no projeto experimental de Renovação dos
instrumentos de gestão, com recurso ao Direito ao Desafio, nos termos do Decreto-Lei
n.º 126/2019, de 29 de agosto;

 Continuar com a participação da DGAEP na preparação e elaboração de estudos técnicos
nas áreas dos regimes de emprego público, de remunerações e de carreiras, em ordem
a contribuir para a sua equidade e sustentabilidade futuras;

 Criar condições para a participação de dirigentes e técnicos, em representação da
DGAEP, num maior número de redes de trabalho colaborativo;

 Dar continuidade à promoção da melhoria das condições de trabalho, da segurança e
da saúde dos trabalhadores e à conciliação da atividade profissional com a vida pessoal
e familiar;

 Participar ativamente no Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração Pública (Plano SST-AP), a concretizar até ao final de 2020, bem como
dinamizar a correspondente rede colaborativa.
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MISSÃO:

OE 1. 

OE 2. 

OE 3. 

 EFICÁCIA Ponderação: 40%

01. Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de forma colaborativa Peso: 25%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90 2 60 30% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 5 1 0 35% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 7 1 12 35% 0% n.a.

02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública Peso: 25%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ 90 2 45 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 90,0% 2,0% 100,0% 50% 0% n.a.

03. Implementar o SIOE + Peso: 22%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 85,0% 2,0% 100,0% 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 90 2 60 50% 0% n.a.

04. Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público Peso: 28%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

164 167 170 180 10 220 25% 0% n.a.

‐ ‐ 180 190 10 230 20% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 60 2 45 20% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 180 5 120 35% 0% n.a.

EFICIÊNCIA Ponderação: 40%

05. Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo Peso: 12,5%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ 4,00 3,00 3,00 0,10 2,00 50% 0% n.a.

‐ ‐ 360 350 5 275 50% 0% n.a.

06. Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios decorrentes das alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível Peso: 75%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90,0% 0% 100% 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 5 1 1 50% 0% n.a.

07. Implementar a gestão documental na Direção‐Geral Peso: 12,5%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 340 10 320 100% 0% n.a.

IND. 13 ‐ Prazo para disponibilização do relatório de greves de 2018 no universo da AP 
(dias)

IND. 16 ‐ Prazo de execução do projeto (dias)

INDICADORES

IND. 2 ‐ Número admissível de alterações substantivas no momento da validação da 
proposta de modelo de práticas de enquadramento organizacional

INDICADORES

IND. 6 ‐ Taxa de resposta das entidades da administração central do Estado, incluindo o 
respetivo sector empresarial, com recolha dos dados identificativos dos trabalhadores 
(%)

IND. 3 ‐ Número de projetos experimentais implementados no contexto da rede 
colaborativa em Segurança e Saúde no Trabalho (nº)

IND. 5 ‐ Grau de abrangência das ações de sensibilização (%)

IND. 4 ‐ Prazo para apresentação da proposta de instrumento normativo para 
enquadramento legal do novo modelo de gestão pública (dias)

INDICADORES

IND. 8 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) trimestrais

IND. 9 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

IND. 11 ‐ Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do emprego 
público (regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio ao planeamento 
plurianual de efetivos (dias)

IND. 10 ‐ Prazo para apresentação da proposta consolidada do Mapa Anual de 
Recrutamentos Autorizados (MARA) (dias)

IND. 1 ‐ Prazo para apresentação da proposta de modelo de práticas de enquadramento 
organizacional (dias)

QUAR 
Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objetivos Estratégicos

Objetivos operacionais

Criar um dispositivo de monitorização, avaliação e prospetiva do emprego público, para apoiar, em permanência, as políticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente a previsão plurianual de efetivos e a 
avaliação das necessidades de recrutamento da administração pública.

Renovar a capacidade organizacional para responder aos desafios do ambiente interno e externo, garantindo o apoio aos demais organismos públicos nos domínios dos modelos organizacionais e do sistema 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, assegurando ainda a informação e a 
dinamização das medidas adotadas e contribuindo para avaliação da sua execução. 

Direção‐Geral da Administração e do Emprego Público

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Apoiar o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de trabalho e de gestão que promovam a eficiência, a valorização dos trabalhadores e as boas condições de trabalho nos serviços públicos no quadro do 
cumprimento eficaz das respetivas missões.

INDICADORES

INDICADORES

IND. 7 ‐ Prazo para conclusão da recolha dos dados identificativos dos trabalhadores das 
entidades da administração central do Estado, incluindo o respetivo sector empresarial, 
a contar da data de criação das condições legais, técnicas e operacionais para o efeito 
(dias)

INDICADORES

IND. 12 ‐  Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos sindicais (dias úteis)

INDICADORES

IND. 14 ‐ Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho

IND. 15 ‐ Prazo para comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do 
processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)
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QUALIDADE Ponderação: 20%

08. Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a trabalhador/a Peso: 35%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90 2 60 35% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 40 3 60 35% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 5,0 0,1 3,0 30% 0% n.a.

09. Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP Peso: 33%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 120 30 60 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 250 30 200 50% 0% n.a.

10. Melhorar a qualidade do serviço ao cliente Peso: 32%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO
TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 300 15 125 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 50,0% 10% 70% 50% 0% n.a.

Peso absoluto Identificação

Não atingiu 10,00% x

Não atingiu 10,00% x
Não atingiu 8,80% x

Não atingiu 11,20% x

Não atingiu 5,00%

Não atingiu 30,00% x

Não atingiu 5,00%

Não atingiu 7,00% x

Não atingiu 6,60%

Não atingiu 6,40%
100%

Objectivos mais relevantes

INDICADORES

IND. 18 ‐ N.º de participantes da Direção‐Geral em ações de formação ou de 
sensibilização sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora

IND. 17 ‐ Prazo de implementação, após aprovação, de duas medidas inovadoras na 
Direção‐Geral

INDICADORES

IND. 22 ‐ Prazo de implementação de um plano de comunicação externa que contemple 
novos meios de divulgação (dias)

IND. 23 ‐ Percentagem de áreas de atuação com guias ou manuais de procedimentos 
disponibilizados (universo das áreas = 8)

IND. 20 ‐ Data da implementação de uma nova plataforma de comunicação interna (dias)

INDICADORES

IND. 21 ‐ Prazo para início da implementação do plano de melhorias resultante da 
aplicação da CAF em toda a Direção‐Geral (dias)

IND. 19 ‐ Prazo médio de resposta a pareceres sobre medidas de conciliação (dias úteis)

03. Implementar o SIOE + 22% 0,0% 0,0%

01. Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de forma
colaborativa

25% 0,0% 0,0%

02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública 25% 0,0% 0,0%

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

13% 0,0% 0,0%

06. Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios decorrentes das alterações 
obrigatórias do posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível

75% 0,0% 0,0%

04. Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público 28% 0,0% 0,0%

EFICIÊNCIA 40% 0,0% 0,0%

08. Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a 
trabalhador/a

35% 0,0% 0,0%

10. Melhorar a qualidade do serviço ao cliente 32% 0,0% 0,0%

07. Implementar a gestão documental na Direção‐Geral 13% 0,0% 0,0%

QUALIDADE 20% 0,0% 0,0%

09. Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP 33% 0,0% 0,0%

IND. 1 ‐ Prazo para apresentação da proposta de modelo de práticas de enquadramento 
organizacional (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado).
Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 2 ‐ Número admissível de alterações substantivas no momento da validação da 
proposta de modelo de práticas de enquadramento organizacional

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Taxa de alterações por referência à estrutura do modelo apresentado

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL 100% 0,0% 0,0%

Justificação do Valor CríticoIndicadores  Fonte de Verificação

IND. 5 ‐ Grau de abrangência das ações de sensibilização (%)

Sistema de registo interno (numerado/datado).
O grau de abrangência é calculado a partir da seguinte fórmula: 

Em que: 
G = Grau de abrangência
Pyi = percentagem de organismos SG e GPEARI da área governativa i participantes em 
ações de sensibilização
Pzi = percentagem de organismos da área governativa i  (excluindo SG e GPEARI) 
participantes em ações de sensibilização
(y representa o número de organismos (SG e GPEARI) na área governativa e z 
representa o número de organismos (excluindo SG e GPEARI) na área governativa)
Algumas notas:
No caso de uma área governativa com GPEARI e com SG, o número de organismos da 
parcela y = 2
No caso de organismos partilhados por duas áreas governativas a contabilização do 
organismo em cada área = 0,5
No caso de uma área governativa sem GPEARI e com uma SG que presta apoio a duas 
áreas governativas, o número de organismos na parcela y = 0,5
No caso de uma área governativa sem GPEARI e com SG, o número de organismos na 
parcela y = 1

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 6 ‐ Taxa de resposta das entidades da administração central do Estado, incluindo o 
respetivo sector empresarial, com recolha dos dados identificativos dos trabalhadores 
(%)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 3 ‐ Número de projetos experimentais implementados no contexto da rede 
colaborativa em Segurança e Saúde no Trabalho (nº)

Sistema de registo interno (numerado/datado).
Nota: Todas as áreas de intervenção devem ficar cobertas e em diferentes áreas de 
governo

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 4 ‐ Prazo para apresentação da proposta de instrumento normativo para 
enquadramento legal do novo modelo de gestão pública (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 9 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 10 ‐ Prazo para apresentação da proposta consolidada do Mapa Anual de 
Recrutamentos Autorizados (MARA) (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 7 ‐ Prazo para conclusão da recolha dos dados identificativos dos trabalhadores das 
entidades da administração central do Estado, incluindo o respetivo sector empresarial, 
a contar da data de criação das condições legais, técnicas e operacionais para o efeito 
(dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 8 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) trimestrais

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 11 ‐ Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do emprego 
público (regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio ao planeamento 
plurianual de efetivos (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Necessário a elaboração de um plano de ação com a identificação das atividades 
e conteúdos necessários

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

Objetivos Planeado Realizado
Taxa de Realização

Parâmetros/Objetivos
Classificação

EFICÁCIA 40% 0,0% 0,0%

𝐺
∑ 0,6𝑥𝑃𝑦𝑖 0,4𝑥𝑃𝑧𝑖

𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑥 100 
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Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos

20 3 60 0 0
16 11 176 0 0
12 56 672 0 0
12 2 24 0 0
12 6 72 0 0
9 1 9 0 0
9 1 9 0 0
8 21 168 0 0
5 5 25 0 0

106 1215 0 0 0 0 0 0 0

31‐12‐2016 31/12/2017 31/12/2018
Previsto

31‐12‐2019
93 90 91 106

31/dez

4 178 988,00 €  ‐  €
3 496 030,00€  
567 858,00€

100,00€
55 000,00€

‐€
60 000,00€

‐  €
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4 178 988,00 €  ‐   € 

IND. 13 ‐ Prazo para disponibilização do relatório de greves de 2018 no universo da AP 
(dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 17 ‐ Prazo de implementação, após aprovação, de duas medidas inovadoras na 
Direção‐Geral

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 12 ‐  Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos sindicais (dias úteis) Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 14 ‐ Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Dirigentes ‐ Direcção superior 

IND. 21 ‐ Prazo para início da implementação do plano de melhorias resultante da 
aplicação da CAF em toda a Direção‐Geral (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 22 ‐ Prazo de implementação de um plano de comunicação externa que contemple 
novos meios de divulgação (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 20 ‐ Data da implementação de uma nova plataforma de comunicação interna (dias) Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 19 ‐ Prazo médio de resposta a pareceres sobre medidas de conciliação (dias úteis)

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO
PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO Taxa de Execução30/jun 30/set 31/dez

IND. 23 ‐ Percentagem de áreas de atuação com guias ou manuais de procedimentos 
disponibilizados (universo das áreas = 8)

SALDO

Coordenador Técnico 
Assistente Técnico 
Assistente Operacional 

Total

Dirigentes ‐ Direcção intermédia e Chefes de equipa
Técnico Superior 
Investigadores

Especialistas de Informática

Técnico de informática

Despesas de capital

Transferências
Outras despesas correntes

‐   €  ‐   €  ‐   €  ‐   € 
PIDDAC ‐  €  ‐  €  ‐  €  ‐  € 

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 
IND. 18 ‐ N.º de participantes da Direção‐Geral em ações de formação ou de 
sensibilização sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 15 ‐ Prazo para comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do 
processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)

IND. 16 ‐ Prazo de execução do projeto (dias) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Implica a identificação prévia das áreas de intervenção da Direção‐Geral

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Despesas c/Pessoal
‐  €  ‐  € 

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO Taxa de Execução
30/jun 30/set

Orçamento de funcionamento ‐  €  ‐  € 

PLANEADO INICIAL CORRIGIDO
EXECUÇÃO

Juros e outros encargos
Aquisições de Bens e Serviços
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2019

MISSÃO:

OE 1. 

OE 2. 

OE 3. 

 EFICÁCIA Ponderação: 40%

01. Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de forma colaborativa Peso: 25%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90 2 60 30% 86 103% Superou

‐ ‐ ‐ 5 1 0 35% 4 100% Atingiu

‐ ‐ ‐ 7 1 12 35% 7 100% Atingiu

02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública Peso: 25%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ 108 5 88 100% 110 100% Atingiu

03. Implementar o SIOE + Peso: 22%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 85,0% 2,0% 100,0% 50% 0% n.a.

‐ ‐ ‐ 90 2 60 50% 0% n.a.

04. Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público Peso: 28%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

164 167 170 180 10 220 25% 187 100% Atingiu

‐ ‐ 180 190 10 230 20% 203 108% Superou

‐ ‐ ‐ 334 10 304 15% 330 100% Atingiu

‐ ‐ ‐ 5 1 0 15% 2 115% Superou

‐ ‐ ‐ 180 5 254 25% 179 100% Atingiu

EFICIÊNCIA Ponderação: 40%

05. Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública Peso: 12,5%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ 4,00 3,00 3,00 0,10 2,00 25% 2,31 117% Superou

‐ ‐ 360 350 5 275 15% 344 102% Superou

IND. 7 ‐ Prazo para conclusão da recolha dos dados identificativos dos trabalhadores das 
entidades da administração central do Estado, incluindo o respetivo sector empresarial, a 
contar da data de criação das condições legais, técnicas e operacionais para o efeito (dias)

INDICADORES

IND. 12 ‐  Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos sindicais (dias úteis)

INDICADORES

IND. 6 ‐ Taxa de resposta das entidades da administração central do Estado, incluindo o 
respetivo sector empresarial, com recolha dos dados identificativos dos trabalhadores (%)

IND. 3 ‐ Número de projetos experimentais implementados no contexto da rede 
colaborativa em Segurança e Saúde no Trabalho (nº)

IND. 4 ‐ Prazo para conclusão da primeira fase do Diagnóstico inerente à elaboração do 
Plano Estratégico da DGAEP, após a entrada em vigor do DL n.º 126/2019 (dias)

INDICADORES

IND. 8 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) trimestrais

IND.10 ‐ Data de apresentação de uma “Metodologia de análise das necessidades de 
recursos humanos dos órgãos e serviços que suporte a futura construção dos Mapas 
Anuais de Recrutamentos Autorizados (MARA)” (dias)

IND. 13 ‐ Prazo para disponibilização do relatório de greves de 2018 no universo da AP 
(dias)

IND. 9 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

IND. 11 ‐ Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do emprego 
público (regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio ao planeamento 
plurianual de efetivos (dias)

IND. 10A ‐ N.º admissível de alterações substantivas no momento da aprovação da 
“Metodologia de análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos e serviços que 
suporte a futura construção dos Mapas Anuais de Recrutamentos Autorizados (MARA)”

QUAR 
Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objetivos Estratégicos

Objetivos operacionais

Criar um dispositivo de monitorização, avaliação e prospetiva do emprego público, para apoiar, em permanência, as políticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente a previsão plurianual de efetivos e a avaliação das 
necessidades de recrutamento da administração pública.

Renovar a capacidade organizacional para responder aos desafios do ambiente interno e externo, garantindo o apoio aos demais organismos públicos nos domínios dos modelos organizacionais e do sistema 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, assegurando ainda a informação e a 
dinamização das medidas adotadas e contribuindo para avaliação da sua execução. 

Direção‐Geral da Administração e do Emprego Público

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Apoiar o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de trabalho e de gestão que promovam a eficiência, a valorização dos trabalhadores e as boas condições de trabalho nos serviços públicos no quadro do 
cumprimento eficaz das respetivas missões.

INDICADORES

IND. 2 ‐ Número admissível de alterações substantivas no momento da validação da 
proposta de modelo de práticas de enquadramento organizacional

IND. 1 ‐ Prazo para apresentação da proposta de modelo de práticas de enquadramento 
organizacional (dias)

INDICADORES

Anexo II – QUAR execução

53



‐ ‐ ‐ 12 1 8 60% 8,10 124% Superou

06. Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios decorrentes das alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível Peso: 75%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90,0% 0% 100% 50% 100,0% 125% Superou

‐ ‐ ‐ 5 1 1 50% 2 119% Superou

07. Implementar a gestão documental na Direção‐Geral Peso: 12,5%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 30 5 10 100% 0% n.a.

QUALIDADE Ponderação: 20%

08. Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a trabalhador/a Peso: 35%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 90 2 60 35% 90 100% Atingiu

‐ ‐ ‐ 40 3 60 35% 60 125% Superou

‐ ‐ ‐ 5,0 0,1 3,0 30% 3,2 123% Superou

09. Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP Peso: 33%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 120 30 60 50% 120 100% Atingiu

‐ ‐ ‐ 250 30 200 50% 219 116% Superou

10. Melhorar a qualidade do serviço ao cliente Peso: 32%

2016 2017 2018
META
2019

Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

‐ ‐ ‐ 300 15 125 50% 300 100% Atingiu

‐ ‐ ‐ 50,0% 10% 70% 50% 63,0% 116% Superou

Peso absoluto Identificação

Superou 10,00% x

Atingiu 10,00% x

Não atingiu 8,80% x

Superou 11,20% x

Superou 5,00%

Superou 30,00% x

Não atingiu 5,00%

Superou 7,00% x

Superou 6,60%

Superou 6,40%

100,00%

Objectivos mais relevantes

INDICADORES

IND. 21 ‐ Prazo para início da implementação do plano de melhorias resultante da 
aplicação da CAF em toda a Direção‐Geral (dias)

IND. 22 ‐ Prazo de implementação de um plano de comunicação externa que contemple 
novos meios de divulgação (dias)

IND. 23 ‐ Percentagem de áreas de atuação com guias ou manuais de procedimentos 
disponibilizados (universo das áreas = 8)

INDICADORES

IND. 20 ‐ Data da implementação de uma nova plataforma de comunicação interna (dias)

INDICADORES

IND. 19 ‐ Prazo médio de resposta a pareceres sobre medidas de conciliação (dias úteis)

INDICADORES

IND. 14 ‐ Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho

IND. 15 ‐ Prazo para comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do 
processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)

EFICÁCIA 40,0%

IND. 18 ‐ N.º de participantes da Direção‐Geral em ações de formação ou de sensibilização 
sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora

IND. 17 ‐ Prazo de implementação, após aprovação, de duas medidas inovadoras na 
Direção‐Geral

IND. 13A ‐ Prazo médio de resposta a pedidos de esclarecimentos formulados por órgãos e 
serviços (em dias úteis)

IND. 16 ‐ Prazo para início da produção do projeto (dias), após aceitação pela DGAEP da
aplicação apresentada pela ESPAP

INDICADORES

05. Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública 12,5% 14,9% 119,2%

0,0%

01. Promover a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de forma
colaborativa

25,0% 25,3% 101,0%

02. Apoiar a revisão e implementação dos instrumentos de gestão pública 25,0% 25,0% 100,0%

03. Implementar o SIOE + 22,0% 0,0%

04. Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público 28,0% 29,1% 103,9%

EFICIÊNCIA 40,0% 42,5% 106,3%

07. Implementar a gestão documental na Direção‐Geral 12,5% 0,0% 0,0%

QUALIDADE 20,0% 22,1% 110,6%

06. Operacionalizar as valorizações e acréscimos remuneratórios decorrentes das alterações 
obrigatórias do posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível

75,0% 91,4% 121,9%

08. Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a
trabalhador/a

35,0% 40,4% 115,5%

35,6% 107,8%

IND. 1 ‐ Prazo para apresentação da proposta de modelo de práticas de enquadramento 
organizacional (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado).
Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 2 ‐ Número admissível de alterações substantivas no momento da validação da 
proposta de modelo de práticas de enquadramento organizacional

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Taxa de alterações por referência à estrutura do modelo apresentado

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL 100,0%

10. Melhorar a qualidade do serviço ao cliente 32,0% 34,6% 108,1%

09. Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP 33,0%

IND. 3 ‐ Número de projetos experimentais implementados no contexto da rede 
colaborativa em Segurança e Saúde no Trabalho (nº)

Sistema de registo interno (numerado/datado).
Nota: Todas as áreas de intervenção devem ficar cobertas e em diferentes áreas de 
governo

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 4 ‐ Prazo para conclusão da primeira fase do Diagnóstico inerente à elaboração do 
Plano Estratégico da DGAEP, após a entrada em vigor do DL n.º 126/2019 (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

96,4% 96,4%

Justificação do Valor CríticoIndicadores  Fonte de Verificação

31,7% 79,3%

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

Objetivos Planeado Realizado
Taxa de Realização

Parâmetros/Objetivos
Classificação
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Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos

20 3 60 3 60 3 60 2 40 ‐20 66,67%
16 12 192 12 192 11 176 12 192 0 100,00%
12 54 648 45 540 45 540 45 540 ‐108 83,33%
12 2 24 2 24 2 24 2 24 0 100,00%
12 7 84 6 72 8 96 7 84 0 100,00%
9 1 9 1 9 1 9 1 9 0 100,00%
9 1 9 1 9 1 9 1 9 0 100,00%
8 21 168 20 160 20 160 19 152 ‐16 90,48%
5 5 25 5 25 5 25 5 25 0 100,00%

106 1219 95 1091 96 1099 94 1075 ‐144 88,19%

31‐12‐2016 31/12/2017 31/12/2018
Previsto

31‐12‐2019
93 90 91 106

31/dez

4 178 988,00 €  3 829 001,99 € 349 986,01 €  91,63%
3 496 030,00€   3 322 185,28 € 173 844,72 € 94,98%

567 858,00€   404 474,53 € 163 208,47 € 71,20%
100,00€   10,41 € 89,59 € 8,75%

55 000,00€   55 000,00 € ‐  € 100,00%
‐€   51,00 € 124,00 € 100,00%

60 000,00€   47 280,77 € 12 719,23 € 81,82%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4 178 988,00  €            3 829 001,99 €            349 986,01 €  91,63%

IND. 10A ‐ N.º admissível de alterações substantivas no momento da aprovação da 
“Metodologia de análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos e serviços que 
suporte a futura construção dos Mapas Anuais de Recrutamentos Autorizados (MARA)”

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND.10 ‐ Data de apresentação de uma “Metodologia de análise das necessidades de 
recursos humanos dos órgãos e serviços que suporte a futura construção dos Mapas 
Anuais de Recrutamentos Autorizados (MARA)” (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 6 ‐ Taxa de resposta das entidades da administração central do Estado, incluindo o 
respetivo sector empresarial, com recolha dos dados identificativos dos trabalhadores (%)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 7 ‐ Prazo para conclusão da recolha dos dados identificativos dos trabalhadores das 
entidades da administração central do Estado, incluindo o respetivo sector empresarial, a 
contar da data de criação das condições legais, técnicas e operacionais para o efeito (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 8 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público (SIEP) trimestrais

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 9 ‐ Número de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros Excel, a 
publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 11 ‐ Prazo para apresentação do estudo preliminar de caracterização do emprego 
público (regimes, carreiras, indicadores de sustentabilidade) para apoio ao planeamento 
plurianual de efetivos (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Necessário a elaboração de um plano de ação com a identificação das atividades e 
conteúdos necessários

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 12 ‐  Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos sindicais (dias úteis) Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 13A ‐ Prazo médio de resposta a pedidos de esclarecimentos formulados por órgãos e 
serviços (em dias úteis)

Sistema de registo interno (numerado/datado)
O prazo médio de resposta é calculado pela aplicação da seguinte fórmula:
PMR = (0,5 X pmDRJE) + (0,3 X pmDIOEP) + (0,2 X pmDRCT)
Em que: 
PMR = Prazo Médio de Resposta a pedidos de esclarecimentos
pmDRJE = prazo médio de resposta aos pedidos da competência do DRJE
pmDIOEP = prazo médio de resposta aos pedidos da competência do DIOEP
pmDRCT = prazo médio de resposta aos pedidos da competência do DRCT

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 13 ‐ Prazo para disponibilização do relatório de greves de 2018 no universo da AP 
(dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 20 ‐ Data da implementação de uma nova plataforma de comunicação interna (dias) Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 19 ‐ Prazo médio de resposta a pareceres sobre medidas de conciliação (dias úteis)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 17 ‐ Prazo de implementação, após aprovação, de duas medidas inovadoras na 
Direção‐Geral

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 
IND. 14 ‐ Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 
IND. 18 ‐ N.º de participantes da Direção‐Geral em ações de formação ou de sensibilização 
sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora

2 342 215,70€  

‐€  

4 178 988,00  €  4 178 988,00  €  1 714 057,44  €  2 479 625,69  € 

Despesas de capital 60 000,00€   57 785,00€   506,76€   506,76€  
PIDDAC

SALDO

IND. 21 ‐ Prazo para início da implementação do plano de melhorias resultante da 
aplicação da CAF em toda a Direção‐Geral (dias)

EXECUÇÃO

Despesas c/Pessoal 3 496 030,00€  

51,00€   51,00€   51,00€  
Transferências 55 000,00€   55 000,00€  
Outras despesas correntes 175,00€  

55 000,00€  
‐€  

55 000,00€  
Juros e outros encargos 100,00€   119,00€  
Aquisições de Bens e Serviços 567 683,00€   568 106,00€  

3 497 927,00€   1 608 029,38€  

Coordenador Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Total

30/jun 30/set 31/dez DESVIO Taxa de Execução

50 470,30€   81 852,23€  

30/jun 30/set

Orçamento de funcionamento 4 178 988,00 €  1 714 057,44 €  2 479 625,69 € 

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 15 ‐ Prazo para comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do 
processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)

IND. 16 ‐ Prazo para início da produção do projeto (dias), após aceitação pela DGAEP da 
aplicação apresentada pela ESPAP

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Sistema de registo interno (numerado/datado)
Nota: Implica a identificação prévia das áreas de intervenção da Direção‐Geral

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 
IND. 23 ‐ Percentagem de áreas de atuação com guias ou manuais de procedimentos 
disponibilizados (universo das áreas = 8)

Técnico Superior 

Investigadores

Dirigentes ‐ Direcção superior 

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO
PLANEADOS

4 178 988,00 € 

PLANEADO INICIAL CORRIGIDO

REALIZADOS

Dirigentes ‐ Direcção intermédia e Chefes de equipa

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

IND. 22 ‐ Prazo de implementação de um plano de comunicação externa que contemple 
novos meios de divulgação (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições 

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO Taxa de Execução

Especialistas de Informática

Técnico de informática
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ANEXO III – BALANÇO SOCIAL 

(Ficheiro Excel) 
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ANEXO IV - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Gestão da Formação foi elaborado nos termos do n.º 4, art.º 
13.º do DL n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro.

Atendendo a que a DGAEP, no início do ano de 2019, passou pela reformulação das 
unidades orgânicas nucleares, com a publicação da Portaria n.º 60/2019, de 13 de 
fevereiro, tendo sido reforçadas as áreas de negócio da DGAEP, nomeadamente através 
da criação de uma nova área de desenvolvimento organizacional, o apuramento das 
necessidades de formação ocorreu no próprio ano. 

Assim, o processo de formação teve início com a elaboração do diagnóstico de 
necessidades de formação, através do qual se obteve dados que permitiram elaborar o 
Plano de Formação para 2019, atentas as políticas de desenvolvimento de recursos 
humanos e de inovação e modernização administrativas e os recursos disponíveis. 

No âmbito do diagnóstico de necessidades de formação, foram identificados os 
trabalhadores com qualificações inferiores ao nível 5, nos termos do artigo 30.º do DL 
n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, conjugado com o DL n.º 396/2007 que criou o 
Sistema Nacional de Qualificações e a Portaria nº 782/2009, de 23 de julho, que veio 
regulamentar o Quadro Nacional de Qualificações. Contudo, a oferta formativa, as 
prioridades estabelecidas conjugadas com os escassos recursos financeiros disponíveis, 
determinaram que nenhum destes trabalhadores, que representam 27,65% dos 
efetivos, frequentasse formação em 2019.

No Plano de Formação foi prevista a possibilidade de utilização, dentro do período 
laboral, do crédito de horas para a formação profissional, nos termos do artigo 16.º, e 
de acordo com o previsto na alínea c), do artigo 14.º, todos do DL n.º 86-A/2016, de 29 
de dezembro. 

No desenvolvimento das diversas fases do processo de formação, foi possível identificar 
oportunidades de melhoria que constituem contributos de valor para o 
aperfeiçoamento dos ciclos seguintes e para o enriquecimento de indicadores de 
gestão. 

Foi efetuado o levantamento das necessidades de formação dos trabalhadores da 
DGAEP, mediante a consulta dos dirigentes e trabalhadores. 
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Considerando a exigência das responsabilidades cometidas à DGAEP no âmbito do Plano 
de Ação para a Saúde e Segurança no Trabalho na Administração Pública (SST-AP), foi 
considerado prioritário o desenvolvimento das competências técnicas nestas matérias 
dos trabalhadores da carreira de técnico superior que integram a Equipa de Trabalho, 
especialmente criada para executar o referido Plano de Ação. Assim, decidiu-se que os 
elementos da referida equipa frequentariam o Programa de Capacitação em Saúde e 
Segurança no Trabalho, promovido pela Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas – INA, do qual fazem parte as ações de formação 
constantes do quadro seguinte  
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Para a identificação das necessidades de formação foram tidas, prévia e essencialmente 
em consideração, os documentos de gestão orientadores da atividade da DGAEP e as 
necessidades de desenvolvimento de competências identificadas na última avaliação do 
desempenho. 

Assim, foi efetuado o levantamento das necessidades de formação dos trabalhadores 
da DGAEP, mediante a consulta dos dirigentes e trabalhadores com vista à elaboração 
do Plano de Formação para 2019. 

Na elaboração do Diagnóstico de Necessidades de Formação participaram Dirigentes e 
Trabalhadores, tendo sido realizadas reuniões por unidade orgânica e, por vezes, 
individuais. 

Atendendo aos resultados do diagnóstico, e às disponibilidades financeiras, o Plano de 
Formação daí resultante, contemplou primordialmente, o desenvolvimento de 
competências que contribuíssem para a melhoria do desempenho da DGAEP. 

No âmbito do diagnóstico de necessidades de formação foram identificados 27 de 
trabalhadores com qualificação inferior ao nível 5, do Quadro Nacional de Qualificações, 
regulamentado pela Portaria nº 782/2009, de 23 de Julho. 

Com os dados obtidos através do Diagnóstico de Necessidades de Formação, foi 
elaborado um Plano de formação que teve como principal objetivo a capacitação dos 
trabalhadores para responder às exigências colocadas à organização mas também a para 
situações futuras, atenta a nova estrutura e os desafios que daí advirão. 

2. PLANO DE FORMAÇÃO

Na elaboração do Plano de Formação foram tidas em consideração, as políticas de 
desenvolvimento de recursos humanos, as necessidades de formação identificadas no 
processo de avaliação do desempenho e as necessidades prioritárias dos trabalhadores 
face às exigências dos postos de trabalho que ocupam ou venham num futuro próximo 
a ocupar. 

Assim, o Plano inclui informação relativa a: resultados do diagnóstico de necessidades 
de formação; caracterização das ações de formação a frequentar (designação, 
destinatários e custos diretos). 

Considerando a exigência das responsabilidades cometidas à DGAEP no âmbito do Plano 
de Ação para a Saúde e Segurança no Trabalho na Administração Pública (SST-AP), foi 
considerado prioritário o desenvolvimento das competências técnicas nestas matérias 
dos trabalhadores da carreira de técnico superior que integram a Equipa de Trabalho, 
especialmente criada para executar o referido Plano de Ação. Assim, decidiu-se que os 
elementos da referida equipa frequentariam o Programa de Capacitação em Saúde e 
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Segurança no Trabalho, promovido pela Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas – INA, constantes do quadro seguinte. 

Equipa SST- AP 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – INA 

Designação da Ação Duração Datas 

Segurança e Saúde no Trabalho 14h 
15 e 22 de março 

17 e 24 de maio 

Ambientes de Trabalho Saudáveis 14h 
28 e 29 de março 

30 a 31 de maio 

Gestão de Riscos de Segurança no Trabalho  - 
Núcleo de práticas 7h 

1 de abril 

3 de junho 

Gestão de Riscos de Saúde no Trabalho - Núcleo de 
práticas 7h 

2 de abril 

6 de junho 

Riscos Psicossociais e Stresse no Trabalho 14h 
9 e 10 de abril 

4 e 5 de junho 

Organização e Gestão da Emergência 14h 
29 e 30 de abril 

17 e 18 de junho 

Planeamento da Emergência - Núcleo de práticas 7h 
2 de maio 

24 de junho 

Da análise dos resultados do diagnóstico das necessidades de formação, foram 
identificadas as áreas e ações de formação a abranger pelo Plano de Formação, estando 
a elaboração do mesmo pendente de disponibilidade orçamental para o efeito. 

Assinale-se que o valor do orçamento inicial afeto às rubricas de classificação económica 
respetivas foi de 4.850 € que, no entanto, dos quais 41% ficaram cativos na sequência 
da LOE2019, pelo que o valor da dotação disponível líquida de cativos à data é de apenas 
2.848 €. Embora as necessidades sejam as decorrentes do levantamento efetuado, a 
elaboração das ações de formação para cumprimento das mesmas fica condicionada ao 
orçamento disponível pretendendo-se, por isso, um maior recurso a ações externas 
gratuitas ou com recurso a formadores internos. 

O plano incluía 91 frequências de ações de formação, com um custo previsível de 
€ 2 860,20. As ações de formação em SST, a frequentar no INA, com um peso significativo 
no Plano, bem como as promovidas pela AMA, IP, puderam ser a custo zero. 
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NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

ÁREA DE FORMAÇÃO AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Cooperação internacional Desafios da Cooperação e da Colaboração 

Direito 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

A proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas 

Direito para Não Juristas 

Legística: Preparação técnica e redação de leis e regulamentos 

Contratação Coletiva 

Direito Coletivo 

SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na AP 

Código do Procedimento Administrativo 

Regime de Proteção nos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 

Contratação Pública 

Gestão da Comunicação 
Elaborar o Plano de Comunicação 

Seminário: Gestão da Comunicação na AP 

Gestão de arquivos Arquivo: Organização e Manutenção 

Gestão de Recursos Humanos 

Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 

Gestão do bem-estar no trabalho 

Gestão do tempo e da energia 

Gestão organizacional 

Gestão de projetos 

Planeamento estratégico 

Desenho de serviços 

Design thinking

Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) 

Execução e monitorização de atividades e projetos 

Avaliação de atividade e projetos 

Controlo Interno e Gestão do Risco 

Informática - Programação 

Programação para administradores de sistemas Windows (Powershell) 

Webservices: Tecnologias e desenvolvimento 

Windows 10 - troubleshooting 

Microsoft Exchange Server 

AP digital 4.0: Inovação e Grandes Dados 

https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/executive-education/open-programs/design-thinking-business-innovation
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NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

ÁREA DE FORMAÇÃO AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Informática – utilizador 

Curso de Photoshop 

Excel - Nível inicial 

Excel - Nível Intermédio 

Excel – Nível avançado 

Análise de dados avançada com o SPSS 

Desenvolvimento de aplicações em Access 

Access: Nível Avançado 

Análise de dados avançada com o SPSS 

Desenvolvimento de aplicações em Access 

Gestão de Documentos de Arquivo eletrónico 

Infoexclusão zero - Correio eletrónico 

Officeworks 

Office 

Microsoft Word 

Apoio ao utilizador Word / Excel 
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3. EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO

Do Plano aprovado, não foi executada parte significativa da formação em Segurança e 
Saúde no Trabalho, a promover pelo INA, por vários curso terem sido cancelados. 

Das 91 frequências de ações de formação constantes do plano, concretizaram-se 65 
(quadro 1), o que corresponde a uma taxa de execução de 71,43%. 

Quanto aos custos diretos foram de € 2 585,70, que corresponde a 90,40% do planeado 
e a uma taxa de investimento em formação de 0,078% 

A formação foi frequentada por 32 trabalhadores das carreiras de técnico superior e 
especialista de informática e dirigentes superiores e intermédios (quadro 2), a que 
corresponde uma taxa de frequência de formação de 34% 

Quadro 1 - N.º de Frequências 

CARGO/CATEGORIA N.º

Dirigente superior 6 
Dirigente intermédio 17 
Técnico Superior 40 
Especialista de Informática 2 

Total 65 

Quadro 2 - N.º de trabalhadores que frequentaram formação 

CARGO/CATEGORIA N.º Taxa 

Dirigente superior 2 66,7% 

Dirigente intermédio 9 75,0% 

Técnico Superior 19 42,2% 

Especialista de Informática 2 28,6% 

Totais 32 34,0% 

No decurso da execução do plano de formação, foram identificadas oportunidades de 
melhoria relacionadas com: 

- a sensibilização dos trabalhadores para a participação nas ações de formação
propostas; e

- a capacidade de antecipação e adaptação às mudanças organizacionais que possam
comprometer a execução do plano de formação.
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Quadro 3 - Ações de formação frequentadas 

Destinatários AÇÃO DE FORMAÇÃO ÁREA DE 
FORMAÇÃO 

DURAÇÃO 
(H) 

N.º
FORMANDOS 

TIPO DE 
FORMAÇÃO CUSTO (€) ENTIDADE 

FORMADORA 

Dirigentes; Técnicos Superiores FORMAÇÃO SOBRE LEGÍSTICA Direito 14 13 Interna 630,00 
António Pedro 
da Fonseca 
Delicado 

Dirigentes; Técnicos Superiores PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Gestão 30 15 Interna 787,20 NOVA.ID.FCT 

Especialistas de informática GESTÃO EFICAZ DO SQL SERVER - QUERIES Informática 21 1 Externa 1 168,50 CEGOC 

Especialistas de informática LEARN HOW TO TRANSFORM DATA INTO VALUE 
|4 USE CASES IN PORTUGAL Informática 7 1 Externa 0,00 IDC Portugal 

Técnicos Superiores CAPACITAÇÃO IMERSIVA EM DESIGN DE 
SERVIÇOS Gestão 17 5 Externa 0,00 AMA, I.P. 

Dirigentes; Técnicos Superiores AMBIENTES DE TRABALHO SAUDÁVEIS SST 14 6 Externa 0,00 INA 

Dirigentes; Técnicos Superiores ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EMERGÊNCIA SST 14 6 Externa 0,00 INA 

Dirigentes; Técnicos Superiores RISCOS PSICOSSOCIAIS E STRESSE NO TRABALHO SST 14 6 Externa 0,00 INA 

Dirigentes; Técnicos Superiores SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO SST 14 7 Externa 0,00 INA 

60 2 585,70 
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4. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO

O Plano de Formação foi sujeito a avaliação em dois momentos: imediatamente após 
cada ação (através de questionários de reação aos formandos) e algum tempo após, 
para avaliação do impacto da mesma no exercício da atividade (formandos) e na 
organização (através de observação e monitorização de desempenho em contexto de 
trabalho pelos dirigentes intermédios) 

O processo de Avaliação da Formação contemplou os seguintes aspetos: 

1. Imediatamente após cada ação (formandos) – satisfação imediata com a ação de
formação; em que medida a aprendizagem adquirida tem aplicabilidade no
exercício da atividade presente

2. Algum tempo após as ações (dirigentes diretos) - em que medida as
aprendizagens adquiridas em formação tiveram aplicabilidade no exercício da
atividade presente; impacto da formação no desempenho do trabalhador e na
UO

A informação obtida no processo de avaliação da informação será utilizada igualmente 
para melhorar os instrumentos de planeamento, desde a fase de deteção das 
necessidades, conceção e avaliação da formação, contribuindo igualmente para o 
aperfeiçoamento dos indicadores de gestão. 

Neste contexto, pode afirmar-se que, no processo de avaliação da formação, foram 
identificadas as seguintes oportunidades de melhoria: melhorar a definição dos 
objetivos pretendidos com a avaliação da formação; melhorar o grau de envolvimento 
dos dirigentes no processo de avaliação da formação; melhorar o processo e as 
condições para a realização da avaliação dos resultados e do impacto da formação no 
desempenho da UO e do organismo. 




