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NOTA DE APRESENTAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

O Plano Estratégico 2020-2023, enquanto documento enquadrador da atividade da DGAEP 

tem que manter a sua atualidade e capacidade de enquadrar as prioridades de atuação desta 

Direção-Geral. Esta necessidade resulta quer das boas práticas de gestão quer do 

expressamente previsto no Decreto-Lei n.º 126/2019, diploma que autoriza a implementação 

do projeto experimental de revisão dos instrumentos de gestão e que expressamente exige a 

revisão do Plano Estratégico, sempre que tal se justifique. 

A publicação do Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março, que no seu artigo 7.º acrescenta um 

conjunto de atribuições a esta Direção-Geral relativas ao recrutamento e mobilidade dos 

trabalhadores em funções públicas, veio assim, exigir a atualização do Plano Estratégico da 

DGAEP. 

Desta forma, apresenta-se o resultado do processo de revisão do Plano Estratégico, 

destacando-se a necessidade de, face à sua importância específica, identificar uma nova 

atividade secundária, de apoio aos organismos no âmbito do recrutamento e seleção, 

autonomizada da atividade principal de prestar apoio técnico aos organismos, bem como a 

introdução de um conjunto de indicadores relativos a esta área. 

Finalmente, importa destacar que a muito recente assunção destas competências, com o 

maior grau de incerteza que tal acarreta, vai exigir uma atenção muito particular à eventual 

necessidade de nova revisão do Plano Estratégico. 

 

Lisboa, 10 de agosto de 2021 

 

A Diretora-Geral 

Eugénia Santos 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

O Plano Estratégico da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, que ora se 

apresenta, resulta de um exercício de análise de diagnóstico, com profundidade e detalhe, 

constituindo uma oportunidade de excelência para se compreender a situação atual e, 

simultaneamente, identificar novos desafios estratégicos e, consequentemente, definir as 

prioridades de atuação da Direção-Geral para o período 2020-2023. 

A par dos objetivos estratégicos, prevê-se um conjunto de iniciativas e critérios de avaliação 

que permitem o alinhamento de recursos, de forma a satisfazer as necessidades internas e 

externas identificadas, procurando, desta forma, corresponder às expetativas dos nossos 

principais clientes. 

Associada ao presente Plano Estratégico para o quadriénio 2020-2023, que constitui a base 

para a definição dos planos de gestão anuais, está necessariamente a criação de valor público, 

para a qual contribuem os objetivos estratégicos definidos. 

Pretende-se, ainda, recentrar a atuação da DGAEP no contexto da Administração Pública, de 

acordo com a missão e atribuições legalmente definidas, recolocando-a, num quadro de 

racionalidade orçamental mas de melhoria incremental, na senda de prestação de apoio 

técnico de qualidade ao Governo e aos órgãos, serviços e demais entidades, criando-se 

condições para que seja reconhecida como entidade de referência nos domínios da política de 

gestão de recursos humanos, organização e avaliação dos serviços públicos. 

Estes objetivos serão monitorizados através de um conjunto de indicadores e iniciativas, que 

acompanham o respetivo desenvolvimento com vista à tomada de decisão relativamente à sua 

concretização e/ou eventual ajustamento. 

 

Lisboa, 29 de janeiro de 2020 

 

O Diretor-Geral 

Vasco Hilário 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. NATUREZA, MISSÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) é um serviço central da 

administração direta do Estado, integrado na área governativa da Modernização do Estado e 

da Administração Pública, dotado de autonomia administrativa, com funções de estudo, 

conceção, coordenação e apoio técnico ao governo na definição das políticas que respeitam à 

Administração Pública. 

A DGAEP tem como missão “apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos 

domínios dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, bem como de 

recrutamento e mobilidade dos trabalhadores em funções públicas, assegurando a informação 

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

O posicionamento estratégico de carácter transversal da DGAEP no âmbito da Administração 

Pública traduz-se nas suas atribuições, que a seguir se transcrevem:  

a) Apoiar a definição das políticas referentes à estruturação e organização dos serviços 

públicos, designadamente no que se refere à sua criação, reestruturação, fusão e 

extinção, bem como da sua respetiva estrutura interna.  

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

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

regime de proteção social dos seus trabalhadores, sistemas de planeamento, gestão, 

qualificação e desenvolvimento profissional e avaliação, dinamizando e coordenando a 

sua aplicação, com vista à satisfação do interesse público e motivação dos 

trabalhadores; 

c) Assegurar a coordenação técnica do sistema de proteção social da função pública, em 

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

respetiva proteção; 

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

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

públicas e às políticas ativas de emprego público; 

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

organizacionais da Administração Pública, que permita sustentar as políticas públicas a 

adotar relativamente a estas matérias, sem prejuízo das atribuições legalmente 

conferidas ao Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE); 

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

Informação da Organização do Estado (SIOE); 

g) Assegurar a adequação dos recursos humanos planeados face à missão, objetivos e 

atividades dos serviços e organismos da Administração Pública; 

h) Definir e controlar as políticas de recrutamento interno e externo na Administração 

Pública, criando condições para a implementação do recrutamento centralizado;  
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i) Prestar apoio técnico e operacional aos serviços e organismos da Administração Pública 

no âmbito do recrutamento e seleção, incluindo o previsto no artigo 13.º dos Estatutos 

da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, aprovados em 

anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na sua redação atual; 

j) Exercer as funções de entidade gestora da mobilidade;  

k) Gerir os instrumentos e processos de mobilidade e de orientação de carreira, realizando 

estudos com vista à criação de condições que agilizem a operacionalização destes 

processos; 

l) Adotar mecanismos de dinamização da mobilidade voluntária, através de plataforma 

eletrónica transversal às administrações públicas, com cruzamento de oferta e procura 

de disponibilidades de mobilidade.  

 

1.2. VISÃO E VALORES 

A DGAEP tem como visão ser reconhecida como o serviço de referência no apoio à definição e 

implementação das políticas sobre a Administração Pública. 

 

Os seus valores são Responsabilidade, Integridade, Compromisso, Excelência. 

RESPONSABILIDADE 

Assumimos a responsabilidade pelo nosso trabalho, defendemos o prestígio da instituição e 

dos seus trabalhadores, respondemos em todos os momentos pelos nossos atos, propostas e 

decisões, e praticamos um permanente rigor, isenção e imparcialidade. 

INTEGRIDADE 

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

assumimos a igualdade dos cidadãos perante a lei, recusamos qualquer forma de 

favorecimento ou discriminação e não damos em caso algum acolhimento ou proteção a 

quaisquer outros interesses de qualquer natureza. 

COMPROMISSO 

Assumimos a nossa dedicação ao serviço público com espírito de missão, o cumprimento da 

lei, o respeito pelos direitos legítimos dos cidadãos e a absoluta lealdade aos órgãos de poder 

do Estado de Direito Democrático, em particular ao Governo. 

EXCELÊNCIA 

Queremos sempre fazer mais, e fazer melhor. E porque gostamos do que fazemos, e sabemos 

que podemos sempre ir mais além, exigimos em cada dia o melhor de cada um de nós para 

todos sermos uma referência de qualidade e confiança no que sabemos e no que fazemos. 
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1.3. ESTRUTURA ORGÂNICA 

A nova estrutura interna da DGAEP, criada através da Portaria n.º 100-A/2021, de 11 de maio, 

assenta num modelo hierarquizado, sendo constituída por cinco unidades orgânicas nucleares 

– departamentos - e oito unidades orgânicas flexíveis – divisões (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 – Organograma  
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1.4. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

RECURSOS HUMANOS 

Em 31 de dezembro de 2020, a DGAEP contava com 88 trabalhadores, 68% dos quais são 

mulheres. Do total de trabalhadores 17% encontram-se em cargos dirigentes, 49% pertencem 

à carreira de técnico superior, 22% à carreira de assistente técnico e 11% a outras carreiras 

(Quadro 1). 

Quadro 1 – Caracterização dos trabalhadores por carreira, escalão etário e sexo, a 31-12-2020 

 

Analisando o Quadro 1 constata-se que, a 31.12.2020, mais de 81% dos trabalhadores têm 

idade superior a 45 anos e 25% dos trabalhadores idade igual ou superior a 60 anos. 

No que se refere à carreira de técnico superior, a maioria dos trabalhadores tem idade 

compreendida entre os 45 e os 59 anos, apenas 12 trabalhadores têm menos de 45 anos e 8 

têm idade igual ou superior a 60 anos. De salientar que existem 3 trabalhadores desta carreira 

com 65 ou mais anos de idade, prevendo-se a aposentação dos mesmos no curto prazo. 

Na carreira de assistente técnico está incluída a coordenadora técnica e apenas um dos 

trabalhadores tem menos de 50 anos, sendo que mais de metade tem 60 ou mais anos de 

idade. 

Analisando a estrutura etária dos trabalhadores por unidade orgânica, verifica-se que o 

departamento com o nível etário mais baixo é o DIOEP, com os treze trabalhadores com idades 

compreendidas entre os 34 e os 68 anos de idade, contrabalançando com o DGRI, onde a 

média de idades é de 56 anos, variando entre os 45 e os 68 anos de idade, distribuídos pelos 

vinte trabalhadores afetos aquele departamento. 

A tabela seguinte ilustra o número total de trabalhadores por unidade orgânica e média etária 

a 31.12.2020: 

M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau 1 0 1 1

Dirigente superior de 2º grau 0 2 2 2

Dirigente intermédio de 1º grau 3 3 6 1 2 2 1

Dirigente intermédio de 2º grau 2 4 6 1 2 2 1

Técnico Superior 10 33 43 1 2 1 3 5 2 7 1 8 5 1 4 2 1

Assistente Técnico 6 13 19 1 1 1 3 4 1 4 4

Assistente Operacional 1 2 3 1 1 1

Informática 4 2 6 1 2 1 1 1

Investigador 1 1 2 1 1

Totais 28 60 88 1 3 1 6 5 5 10 4 12 6 13 4 10 2 6

65-69
Cargo/ carreira

M F
To

ta
is

Estrutura etáriaEfetivos

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

M F M F M F M F M F M F M F M F 
Dirigente superior de 1º grau 1 0 1 1 
Dirigente superior de 2º grau 0 1 1 1 
Dirigente intermédio de 1º grau 2 4 6 1 1 1 1 1 1 
Dirigente intermédio de 2º grau 2 4 6 1 1 2 1 1 
Técnico Superior 10 35 45 2 1 2 2 6 3 9 7 4 2 2 2 3 
Coordenador Técnico  0 1 1 1 
Assistente técnico 6 13 19 1 2 1 2 4 1 3 5 
Assistente operacional 2 3 5 1 1 1 1 1 
Especialista de Informática 4 3 7 2 1 1 1 1 1 
Técnico de informática 1 0 1 1 
Investigador 1 1 2 1 1 

Totais 29 65 94 0 3 1 2 5 6 5 12 4 11 6 11 5 9 3 11 

Estrutura Etária 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

M F 

TOTAIS 60-64 65-69 

Efetivos 

Cargo/Carreira 
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Unidade Orgânica N.º trabalhadores Idade (mín-máx) Média idade 

Direção 6 55-67 60 anos 

DRJE 19 34-66 55 anos 

DIOEP 13 34-68 47 anos 

DDMO 14 41-56 49 anos 

DGCC 10 31-68 55 anos 

DGRI 20 45-68 56 anos 

DRCT 6 41-59 53 anos 

Relativamente aos trabalhadores das carreiras com grau de complexidade 3 (técnicos 

superiores, investigadores e especialistas de informática), o Quadro 2 apresenta a sua variação 

em cada unidade orgânica, ao longo dos últimos cinco anos.  

 

Quadro 2 - Entrada e saída de trabalhadores qualificados, por unidade orgânica e por carreira, entre 

2016 e 2020 

 

 

ENT. SAÍD. 31 DEZ ENT. SAÍD. 31 DEZ ENT. SAÍD. 31 DEZ ENT. SAÍD. 31 DEZ ENT. SAÍD. 31 DEZ

Técnico 

superior
0 0 0 5 5 5 0

Especialista 

de informática
0 0 0 1 1 1

DRJE
Técnico 

superior
4 3 23 5 5 22 5 8 19 2 7 14 2 4 12

DEEP / DIOEP
Técnico 

superior
4 1 11 2 2 11 1 3 9 5 3 11 3 4 10

DGSI
Especialista 

de informática
5 1 4 2 6

Técnico 

superior
1 2 4 1 1 4 1 5 1 4 2 2 1 3

Inv estigação 

científica
2 2 0 2 2 2 0 0

Técnico 

superior
2 4 2 1 5 1 1 5 1 4 4

Especialista 

de informática
2 2 6 2 4

DRCT
Técnico 

superior
2 4 1 3 1 1 3 1 2 1 3

Técnico 

superior
7 7 5 1 11

Inv estigação 

científica
2 2 2

11 8 53 10 13 49 13 13 49 25 20 54 13 17 50

DGA / DGRI

DIRIC / DGCC

DDMO

Totais

Direção

2016 2017 2018 2019 2020Unidade 

Orgânica
Carreira
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Da análise do Quadro 2, constata-se uma redução significativa do número de trabalhadores em 

três departamentos da DGAEP. 

Entre 2016 e 2020, o DRJE perdeu quase um terço dos trabalhadores qualificados, tendo esta 

perda sido mais acentuada nos dois últimos anos, com a saída de oito trabalhadores em 2018 e 

de sete em 2019. É, no entanto, de referir que, em 2019, quatro técnicos superiores deixaram 

de desempenhar funções no DRJE, mas continuaram na DGAEP, dois deles como técnicos 

superiores no DDMO e os outros dois como dirigentes intermédios do DDMO e da Divisão de 

Carreiras, Remunerações e Avaliação (DCRA), unidade orgânica integrada no DRJE. 

No período em análise, o DGCC e o DRCT perderam quatro técnicos superiores, pelo que 

atualmente cada um destes departamentos conta com somente dois trabalhadores da carreira 

de técnico superior, número que se revela francamente reduzido para fazer face às 

especificidades das respetivas competências. 

De facto, ao longo dos últimos cinco anos verificou-se uma redução significativa do número de 

trabalhadores qualificados, especialmente em departamentos com competências 

fundamentais para a prossecução da missão da DGAEP 

Verifica-se, assim, que a concretização do Plano Estratégico está fortemente dependente de 

um reforço de efetivos, designadamente na carreira de técnico superior. 

Acresce que, considerando a idade atual dos efetivos, no decurso do presente Plano 

Estratégico reunirão as condições necessárias para aposentação 22 trabalhadores, destacando-

se, de entre estes, nove técnicos superiores e dois especialistas de informática, representando, 

respetivamente, 20% e 29% da totalidade de efetivos dessas carreiras. 

De salientar, ainda, que caso o reforço de efetivos não seja concretizado de forma a abranger 

trabalhadores mais jovens, em 2023 o número de trabalhadores da DGAEP com menos de 40 

anos será absolutamente residual, aumentando de forma acentuada a média etária atual, que 

é de 54 anos. 

Refira-se que, em julho de 2021, passaram a integrar o mapa da DGAEP, oriundos da extinta 

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), 17 trabalhadores 

(15 TS e 2AT), cujos dados se encontram em atualização. Assinala-se igualmente a transição de 

1 Investigador da DGAEP para o INA. Assim, à data de 09 de agosto e atendendo às entradas e 

saídas ocorridas já em 2021, a DGAP conta com 107 trabalhadores. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

No que se refere aos recursos financeiros, o orçamento final corrigido da DGAEP em 2020 foi 

de 4,048M€. Destes, apenas 0,13% respeitantes a receitas próprias. A execução do orçamento 

global da DGAEP foi de 3,864M€, o que traduz uma taxa de realização de 95,45%, face à 

dotação corrigida (Quadro 3). 

Quadro 3 – Caracterização dos recursos financeiros em 2020 

DECOMPOSIÇÃO DA DESPESA 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 
CORRIGIDA 

LÍQUIDA 
PAGAMENTOS EXECUÇÃO 

Despesas com pessoal 3 709 647,00 € 3 475 357,00 €   3 459 690,85 €   99,55% 

Aquisições de bens e serviços 355 634,00 €   422 062,00 €   325 519,92 €   77,13% 

Juros e outros encargos 0 €   0 €   0 €   0% 

Transferências correntes 55 000,00 €   55 000,00 €   55 000,00 €   100% 

Outras despesas (correntes) 175,00 €   0 €   0 €   0% 

Aquisição de bens de capital 58 532,00 €   95 273,00 €   23 482,67 €   24,65% 

Total 4 178 988,00 €   4 047 692,00 €   3 863 693,44 €   95,45% 

 

O orçamento de 2020, embora a dotação inicial tenha sido idêntica à do ano anterior, sofreu 

cativações de 3,14% (Quadro 4): 

Quadro 4 – Orçamentos 2018-2020 

DECOMPOSIÇÃO ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020 

Dotação inicial 4.131.681,00 € 4.178.988,00 € 4.178.988,00 € 

FF111 - RG 4.130.681,00 € 4.171.988,00 € 4.171.988,00 € 

FF123 RP 1.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Dotação corrigida líquida 4.336.886,00 € 4.178.988,00 € 4 047 692,00 € 

FF111 - RG 4.322.581,00 € 4.171.988,00 € 4 042 573,00 € 

FF123 RP 14.305,00 € 7.000,00 € 5 119,00 € 

Valores pagos 3.396.314,10 € 3.829.001,99 € 3 863 693,44 € 

FF111 - RG 3.382.121,73 € 3.827.341,19 € 3 862 032,64 € 

FF123 RP 14.192,37 € 1.660,80 € 1 660,80 € 

As dificuldades orçamentais resultantes por um lado de uma dotação inicial insuficiente, 

nomeadamente para fazer face à despesa inerente ao Princípio da Onerosidade e, por outro 

lado, das cativações por via da Lei do Orçamento do Estado e pelo Decreto-Lei de Execução 

Orçamental, ao que se junta uma distribuição de fundos inferior à respetiva dotação líquida de 

cativos, impedem a DGAEP de efetuar os necessários investimentos em áreas chave e também 

de assegurar a execução normal da sua atividade. Esta insuficiência manifesta-se não só no 

que respeita à aquisição de bens e serviços e capital, mas também nas despesas com o 

pessoal, onde a dotação inicial disponível, face ao plafond autorizado, é manifestamente 

insuficiente para cobrir as necessidades de recrutamento.  
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2. METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

A elaboração do Plano Estratégico da DGAEP insere-se no quadro de incentivos à inovação e 

eficiência na gestão pública, consagrado na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro1, diploma 

que aprovou o Orçamento do Estado para 2018. Este compromisso foi desenvolvido pela 

Portaria n.º 168/2018, de 27 de junho, que criou o Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão 

Pública (SIIGeP), que visa prosseguir objetivos de inovação na valorização dos recursos 

humanos, na melhoria do ambiente de trabalho e no desenvolvimento de modelos de gestão. 

É no quadro do SIIGeP que a DGAEP se encontra a desenvolver o Projeto Experimental de 

Inovação “Renovar os instrumentos de gestão”, projeto que integra o mecanismo do “Direito 

ao Desafio”, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 126/2019, de 29 de agosto. 

Tal como decorre deste diploma legal, os principais objetivos destes projetos são: “Atualizar, 

integrar e racionalizar o conjunto de instrumentos utilizados ao longo do ciclo de gestão, para 

reforçar a sua coerência e simplificar a carga administrativa associada e, em simultâneo, 

promover a economia, a eficiência, a eficácia, a sustentabilidade e a inovação nos serviços 

públicos, focando-os na permanente criação de valor para a sociedade”. 

É neste contexto que é construído o primeiro instrumento de gestão  o Plano Estratégico - 

instrumento de planeamento plurianual e prospetivo, com a duração da legislatura, 

desenvolvido por uma equipa de trabalho especialmente criada para o efeito. 

O projeto de conceção do Plano Estratégico foi estruturado em três fases: (i) diagnóstico, (ii) 

desenho da estratégia, (iii) elaboração dos documentos de suporte.  

A fase de diagnóstico teve como objetivo compreender a situação atual da DGAEP e identificar 

as oportunidades de desenvolvimento com criação de maior valor. Esta fase envolveu a análise 

dos documentos enquadradores, a avaliação da envolvente externa (Análise PESTAAP), a 

identificação das atividades principais e secundárias que prosseguem a missão da DGAEP e o 

reconhecimento das perceções e das expetativas dos stakeholders internos (dirigentes e 

trabalhadores) e dos stakeholders externos (parceiros, clientes e fornecedores). 

Na fase de desenho da estratégia, e tendo por base os inputs obtidos na fase de diagnóstico, 

procedeu-se à identificação dos desafios que a DGAEP se propõe enfrentar nos próximos 

quatro anos, bem como à definição dos objetivos estratégicos que deve prosseguir por forma a 

dar resposta a esses desafios. 

Na última fase de construção do Plano Estratégico produziram-se os documentos finais que 

pretendem ser o repositório fiel dos exercícios efetuados, tendo em vista traduzir o quadro 

estratégico da DGAEP para os próximos quatro anos. 

Por fim, a presente revisão do Plano Estratégico surge na sequência da publicação do Decreto-

Lei n.º 19/2021, de 15 de março, que no seu artigo 7.º acrescenta um conjunto de atribuições 

                                                           
1 Cfr. n.º 1 do artigo 24.º  
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a esta Direção-Geral, relativas ao recrutamento e mobilidade dos trabalhadores em funções 

públicas. 

 

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

3.1. DOCUMENTOS ENQUADRADORES 

Para a elaboração do Plano Estratégico 2020-2023, foram analisados diversos documentos 

com impacto nas opções estratégicas, designadamente, o Programa de Estabilidade 2019-

2023, o Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2019-2022, a Estratégia Nacional para 

a Inteligência Artificial 2030, o Programa iSimplex e o Programa para a Conciliação da Vida 

Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019 - 3 em Linha, destacando-se os documentos infra 

como tendo particular impacto na delineação da estratégia da DGAEP: 

i. Programa de Governo 2019-2023, que preconiza, entre outras linhas de ação, uma 

Administração Pública com um novo quadro de gestão e responsabilização; 

ii. Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, que aprova a 

Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 

2020 -2023, afirmando a centralidade das políticas de inovação e de modernização 

no processo de transformação contínua da atuação do Estado. 

iii. Programa Nacional de Reformas 2016-2023, que advoga uma melhoria de gestão 

dos recursos humanos da Administração Pública com particular enfoque para 

revisão do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), através da 

plataforma SIOE+; 

iv. Proposta de Orçamento do Estado para 2020, que preconiza a simplificação de 

procedimentos, o desenvolvimento de instrumentos de gestão e capacitação das 

organizações e indivíduos, num quadro de eficiência, racionalidade e 

sustentabilidade a longo prazo; 

v. Grandes Opções do Plano 2020, que integram o compromisso no domínio da 

gestão dos serviços públicos, da sua renovação e motivação dos seus profissionais, 

apostando designadamente, na implementação generalizada de programas de 

bem-estar no trabalho, que promovam a conciliação entre a vida pessoal, familiar 

e profissional e preconizam o aprofundamento do trabalho colaborativo; 

vi. Declaração de Inovação para o Setor Público da OCDE, que defende o reforço na 

inovação no setor público, através da criação de meios que permitam aos 

funcionários públicos inovar, criar parcerias e ligá-las a redes de intercâmbio, por 

forma a aumentar a capacidade de inovação. 

 

3.2. ANÁLISE PESTAAP – FATORES E TENDÊNCIAS  

A análise da envolvente externa macro ambiental combina um conjunto de fatores ou 
variáveis, que não dependem diretamente da ação da organização, mas que afetam o 
planeamento e desenvolvimento das suas atividades.  
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FATORES POLITICO-LEGAIS E ÉTICOS  

Os fatores Políticos-Legais e Éticos estão intrinsecamente ligados à influência que os governos 

podem ter sobre a atividade da organização, através do desenvolvimento de políticas públicas, 

na produção legislativa e no enquadramento legal da prossecução das atribuições das 

organizações (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Fatores Político-legais e Éticos e respetivo impacto  

FATORES POLÍTICO-LEGAIS E 

ÉTICOS 
IMPACTO 

ALTERAÇÕES FREQUENTES DO 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

1. INCERTEZA NO PLANEAMENTO 

2. DIFICULDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

3. PROBLEMA NA AFETAÇÃO DE RECURSOS 

NOVA CENTRALIDADE DAS MATÉRIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO A NOVAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

2. CAPACIDADE PARA AVALIAR NOVAS OPORTUNIDADES 

3. NECESSIDADE DE REPOSICIONAMENTO DA DGAEP NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

LIMITAÇÕES LEGAIS AO RECRUTAMENTO 1. DIFICULDADE EM RECRUTAR TRABALHADORES QUALIFICADOS PARA 

PROSSEGUIR AS ATRIBUIÇÕES E SUBSTITUIR TRABALHADORES 

RGPD 
1. NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 

2. ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

FATORES ECONÓMICOS 

Os fatores Económicos relacionam-se essencialmente com as condições económicas e 

financeiras que podem influenciar as decisões e ações de uma organização (Quadro 6). 

Quadro 6 – Fatores Económicos e respetivo impacto  

FATORES ECONÓMICOS IMPACTO 

CONSTRANGIMENTOS ORÇAMENTAIS 

1. LIMITAÇÃO NA CAPACIDADE DE RECRUTAMENTO 

2. LIMITAÇÕES NA COMPENSAÇÃO DOS TRABALHADORES 

3. DIFICULDADE EM GARANTIR A FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

4. DIFICULDADE NA CRIAÇÃO DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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FATORES SOCIOCULTURAIS  

Os fatores Socioculturais têm em consideração modelos de comportamento nos domínios da 

vida em sociedade, normas e valores. Estes fatores sociais afetam o posicionamento das 

organizações e o modo como estas desempenham as respetivas missões. Questões como a 

valorização de práticas e comportamentos orientados para a conciliação entre vida profissional 

e pessoal e que privilegiem valores como a transparência e a ética são fatores aqui a 

considerar (Quadro 7). 

Quadro 7 – Fatores Socioculturais e respetivo impacto  

FATORES SOCIOCULTURAIS IMPACTO 

COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A VIDA 

PROFISSIONAL, PESSOAL E FAMILIAR  

1. PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

2. GESTÃO DAS EQUIPAS DE TRABALHO 

3. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO COMPATÍVEIS 

ORIENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

1. DEFINIÇÃO DE UM MODELO DE MAIOR PROXIMIDADE NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

2. ADOÇÃO DE UMA DIVERSIDADE DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

3. CAPACIDADE PARA DINAMIZAR PARCERIAS 

MAIOR EXIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS, TRANSPARÊNCIA E ÉTICA 

1. CLARIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PROCESSOS 

2. NECESSIDADES DE PERFIS DE COMPETÊNCIAS ADEQUADOS 

3. DIVULGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

4. REFORÇO DOS MECANISMOS DE CONTROLO INTERNO 

INICIATIVAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 
1. EXIGÊNCIA DE RECURSOS E COMPETÊNCIAS 

 

FATORES TECNOLÓGICOS  

Os fatores Tecnológicos correspondem às mudanças na tecnologia que podem ter especial 

impacto na atividade das organizações. Aqui inclui-se a adoção de novos instrumentos de 

gestão, a crescente utilização de tecnologias de informação e a melhoria e diversidade de 

soluções tecnológicas que têm impacto na produção de novos modelos organizacionais e de 

gestão de processos, com implicação nas questões da privacidade e proteção de dados 

(Quadro 8). 
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Quadro 8 – Fatores Tecnológicos e respetivo impacto  

FATORES TECNOLÓGICOS IMPACTO 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ESTADO 

1. OPORTUNIDADE PARA EFETUAR A DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

2. ALTERAÇÃO DOS MODOS DE ORGANIZAÇÃO E FORMAS DE TRABALHO 

3. REFORÇO DOS MECANISMOS DE CONTROLO INTERNO 

NOVAS FERRAMENTAS DIGITAIS 

1. NECESSIDADE DE RECURSOS E COMPETÊNCIAS ADEQUADAS 

2. NECESSIDADE DE INVESTIMENTO 

3. NECESSIDADE DE RETORNO COM EFEITO DE ESCALA DAS SOLUÇÕES 

ADOTADAS 

FACILIDADE E DIVERSIDADE DOS MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO DIGITAIS 
1. NOVAS FORMAS DE RELACIONAMENTO INTRA E INTERORGANIZACIONAL 

2. NOVAS FORMAS DE TRABALHO EM EQUIPAS 

QUESTÕES DE PRIVACIDADE E 

PROTEÇÃO DE DADOS 
1. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR SISTEMAS QUE ASSEGUREM O 

CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

FATORES AMBIENTAIS 

Os fatores Ambientais relacionam-se com as mais recentes preocupações de carácter 

ambiental e ecológico, aspeto transversal à atuação das organizações independentemente da 

sua natureza. Inclui fatores como a consciencialização ambiental por parte dos trabalhadores e 

uma maior preocupação com a promoção da segurança e saúde no trabalho (Quadro 9). 

Quadro 9 – Fatores Ambientais e respetivo impacto  

FATORES AMBIENTAIS IMPACTO 

PRESSÃO PARA MAIOR 

SUSTENTABILIDADE 

1. DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

2. REDUÇÃO DE CONSUMOS 

3. ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS 

EXIGÊNCIAS NO DOMÍNIO DA 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

1. ALARGAMENTO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA DGAEP  

2. IMPLEMENTAÇÃO DOS NORMATIVOS LEGAIS E DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL 

INTERNO 

 

FATORES ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Os fatores Administração Pública incluem os que derivam da especificidade da temática da 

administração pública, nomeadamente os aspetos relativos às políticas de emprego público, 

renovação dos recursos humanos, reestruturação dos serviços e a imagem do emprego público 

(Quadro 10). 
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Quadro 10 – Fatores Administração Pública e respetivo impacto  

FATORES ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
IMPACTO 

REDUÇÃO DO NÚMERO DE RH E FALTA 

DE RENOVAÇÃO DOS QUADROS DA AP  
1. DIFICULDADE DE ESTABILIZAÇÃO/REFORÇO/RENOVAÇÃO DE RH 

2. DIFICULDADE NA GESTÃO DAS EQUIPAS 

AUMENTO DA MOBILIDADE DOS 

RECURSOS HUMANOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. DIFICULDADE NA RETENÇÃO DE TRABALHADORES 

2. MAIOR ESFORÇO NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

FALTA DE ATRATIVIDADE DO EMPREGO 

PÚBLICO 

1. DIFICULDADE DE RECRUTAR 

2. DIFICULDADE EM PREMIAR O DESEMPENHO DOS TRABALHADORES 

3. NECESSIDADE DE TRABALHAR A IMAGEM DO EMPREGO PÚBLICO 

IMPLEMENTAÇÃO DA CAF 2020 
1. ADAPTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

2. NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

 

1. IMPLEMENTAÇÃO DO SIOE+ 

2. NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE INDICADORES DE SUPORTE À DEFINIÇÃO E 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

3.3 ATIVIDADES, COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES 

A identificação das atividades foi efetuada em conjunto com os responsáveis das diferentes 

unidades orgânicas tendo por base a criação de valor para os clientes. As atividades foram 

classificadas em principais ou secundárias, de acordo com a mobilização de recursos 

necessários para a sua prossecução 

Assim, identificam-se as seguintes atividades: 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

P1. Apoio técnico ao Governo 

P2. Apoio técnico aos organismos 

P3. Disponibilização de informação estatística sobre trabalhadores do setor público 

P4. Dinamização do desenvolvimento organizacional 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 

S1. Apoio às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores 

S2. Apoio à negociação coletiva e à resolução de conflitos coletivos de trabalho 

S3. Gestão da comunicação 

S4. Cooperação com organismos nacionais e internacionais 
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S5. Disponibilização de informação sobre a organização do Estado 

S6. Promoção e apoio ao desenvolvimento de serviços de Segurança e Saúde no 

Trabalho na Administração Pública 

S7. Prestar apoio aos organismos no âmbito do recrutamento e seleção 

As atividades principais e secundárias interrelacionam-se de acordo com o esquema da figura 

2, destacando-se, nesta perspetiva, a centralidade da gestão da comunicação, que se interliga 

com a grande maioria das outras atividades. 

 

Figura 2 – Atividades Principais (P), Atividades Secundárias (S) e suas interligações 

 

 

 

A concretização das atividades da DGAEP requer um conjunto de competências 

organizacionais que dependem quase exclusivamente da capacidade interna, recorrendo-se a 

capacidade externa no que se refere ao processo de reconhecimento de “Effective CAF User”, 

no âmbito da coordenação da CAF a nível nacional e no âmbito do desenvolvimento de 

estudos e de projetos experimentais (Quadro 11). 
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Quadro 11 – Atividades, Competências e Capacidade  

 

ATIVIDADES COMPETÊNCIAS 
CAPACIDADE 

INTERNA EXTERNA 

P1. APOIO TÉCNICO AO 

GOVERNO 

ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE DIPLOMAS LEGAIS 100% 0% 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA TUTELA 100% 0% 

P2. APOIO TÉCNICO AOS 

ORGANISMOS 

ELABORAÇÃO DE PARECERES 100% 0% 

ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS 100% 0% 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE REGIMES JURÍDICOS DE 

EMPREGO 
100% 0% 

P3. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

SOBRE TRABALHADORES DO 

SETOR PÚBLICO 

APOIO TÉCNICO AOS ORGANISMOS PARA A RECOLHA DE DADOS 100% 0% 

ANÁLISE, VALIDAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DE DADOS 100% 0% 

ELABORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES ESTATÍSTICAS 100% 0% 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE EMPREGO PÚBLICO 100% 0% 

PLANEAMENTO E CONTROLO DO DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA DO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
100% 0% 

P4. DINAMIZAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA 

GESTÃO E ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
90% 10% 

PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE 

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DOS ORGANISMOS 
100% 0% 

COORDENAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CAF A NÍVEL NACIONAL 100% 0% 

GESTÃO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO EFFECTIVE CAF USER 60% 40% 

S1. APOIO ÀS ESTRUTURAS DE 

REPRESENTAÇÃO COLETIVA 

DOS TRABALHADORES 

CONTROLO DO SISTEMA DE CRÉDITOS E DE CEDÊNCIAS DE INTERESSE PÚBLICO DOS 

MEMBROS DE DIREÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL 
100% 0% 

APOIO TÉCNICO À CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMISSÕES DE 

TRABALHADORES 
100% 0% 

REGISTO DAS COMISSÕES DE TRABALHADORES  100% 0% 

S2. APOIO À NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA E À RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS COLETIVOS DE 

TRABALHO 

APOIO TÉCNICO AO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 100% 0% 

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO À RESOLUÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS 100% 0% 

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO À RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM CASO DE GREVE 100% 0% 

DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS DE REGULAMENTAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 100% 0% 

S3. GESTÃO DA 

COMUNICAÇÃO 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA NA INTERNET 100% 0% 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE DESIGN E WEB DESIGN 100% 0% 

PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO 100% 0% 

S4. COOPERAÇÃO COM 

ORGANISMOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTUDOS E PROJETOS INTERNACIONAIS 100% 0% 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 100% 0% 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO NACIONAIS E INTERNACIONAIS 100% 0% 

S5. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CONTROLO DA ATUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 100% 0% 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE APOIO ÀS ENTIDADES 100% 0% 

S6. PROMOÇÃO E APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

PLANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

EXPERIMENTAIS 
90% 10% 

APOIO TÉCNICO À REDE COLABORATIVA SST-AP 100% 0% 

PROMOÇÃO DA PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS 100% 0% 

S7. PRESTAR APOIO AOS 

ORGANISMOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 

ÂMBITO DO RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 90% 10% 

APOIO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS EM MATÉRIA DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO 
75% 25% 
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3.4. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT, enquanto anagrama de forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), 

oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats), é uma ferramenta de análise do cenário 

envolvente interno e externo que consolida o diagnóstico da situação atual da DGAEP (figura 

3).  

Esta análise foi efetuada com a participação dos dirigentes intermédios e de uma amostra 

representativa dos trabalhadores. 

 

Figura 3 – Análise SWOT 
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1. RH qualificados 
2. Conhecimentos especializados 
3. Credibilidade institucional 
4. Transversalidade das atribuições 

 

1. Escassez de RH qualificados 
2. Dificuldade de retenção dos trabalhadores 
3. Ineficácia do processo de integração dos trabalhadores 
4. Ausência de uma política integrada de gestão de recursos 

humanos 
5. Trabalhadores desmotivados 
6. Deficit de competências de liderança 
7. Falta de um mecanismo de transmissão de conhecimento 

entre trabalhadores 
8. Circuitos de comunicação interna hierarquizados e 

ineficientes 
9. Ausência de uma cultura organizacional de colaboração 

entre unidades orgânicas 
10. Modelo de estrutura organizacional demasiado 

hierarquizado 
11. Falta de planeamento da atividade 
12. Modelo de organização do trabalho burocrático e rígido 
13. Ausência de sistemas de gestão da informação 
14. Falta de um sistema de gestão de custos (análise de 

custo/benefício) 
15. Meios informáticos insuficientes e/ou obsoletos 
16.  Orçamento reduzido 
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1. Reforço de RH através do Recrutamento centralizado 
2. Reforço de RH por recurso ao regime de mobilidade 
3. Desenvolvimento de trabalho colaborativo com diversas 

entidades 
4. Proximidade do poder político 
5. Presidência do Conselho da EU (1.º semestre de 2021) 

para reforçar a projeção da imagem da DGAEP 
6. Reconhecimento externo 
7. Possibilidade de a alteração da tutela permitir um maior 

destaque da área da Administração Pública 
8. Possibilidade de utilização e novas ferramentas 

informáticas para disponibilização de informação (SIOE+) 

1. Desvalorização das carreiras gerais 
2. Política de contenção salarial 
3. Procura de recursos humanos da DGAEP por outras 

entidades 
4. Dificuldade em recorrer a recrutamento externo 
5. Constrangimentos orçamentais 
6. Alterações legislativas frequentes 
7. Falta de independência técnica pela proximidade do 

poder político 
8. Escassez de RH qualificados na Administração Pública 
9. Degradação da imagem da DGAEP  
10. Impossibilidade legal de controlar a conformidade legal 

dos instrumentos de regulamentação coletiva 
 
 

A
m

e
aças 

Da análise SWOT, importa destacar as principais forças e fraquezas da organização, as 

oportunidades e ameaças de contexto, fundamentais para a identificação de indicadores e 

iniciativas estratégicas. 

a) FORÇAS 

A existência de recursos humanos qualificados é uma realidade inegável e reconhecida. O grau 

de conhecimento especializado em matérias das atribuições da DGAEP, caracterizadas pelo seu 

carater transversal e dirigidas ao universo da Administração Pública, constitui um dos fatores 

que mais contribuem para a sua credibilidade institucional.  
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b) FRAQUEZAS 

Nos últimos anos a DGAEP sofreu uma redução significativa no número de trabalhadores 

qualificados. Esta redução é reflexo de situações de saída por aposentação, da dificuldade de 

retenção de trabalhadores e é acentuada pela ausência de uma política integrada de gestão de 

recursos humanos. Estes vetores, aliados à inexistência de um mecanismo de transmissão de 

conhecimentos, concorrem para a desmotivação dos trabalhadores.  

A ausência de uma cultura organizacional forte, a falta de planeamento da atividade e de 

colaboração entre unidades orgânicas refletem-se numa estrutura organizacional demasiado 

hierarquizada, burocrática e rígida, com um deficit de competências de liderança e em que os 

circuitos de comunicação interna se mostram ineficientes.  

A falta de um sistema de gestão de informação e a insuficiência de meios informáticos são 

agravados pelo orçamento reduzido. 

c) OPORTUNIDADES 

A possibilidade de acesso ao processo de recrutamento centralizado pode constituir uma 

oportunidade para inverter o problema da escassez de recursos humanos.  

A recente alteração da tutela da DGAEP pode contribuir para um maior destaque da área da 

Administração Pública. Por conseguinte, a proximidade do poder político e a possibilidade de 

efetuar trabalhos colaborativos com outras entidades, podem contribuir para um maior 

reconhecimento externo da DGAEP que poderá beneficiar, igualmente, da Presidência do 

Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, para reforçar e projetar a sua 

imagem. 

Também a disponibilização de informação mais rica, a recolher através SIOE+, constitui uma 

oportunidade para o quadriénio em projeção. 

d) AMEAÇAS 

O quadro regulador e estruturante da Administração Pública, designadamente, a 

desvalorização das carreiras gerais, a política de contenção salarial, os constrangimentos 

orçamentais e a escassez de recursos humanos qualificados apresentam-se como ameaças à 

atividade da DGAEP. 

Também a impossibilidade legal de controlar a conformidade dos instrumentos de 

regulamentação coletiva é sentida como uma ameaça. 

A imprevisibilidade do volume de trabalho associado à produção de alterações legislativas 

frequentes pode potenciar a degradação da imagem da DGAEP.  

 



 

23 
 

3.5. META-ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS EXTERNOS 

Pela natureza do seu enquadramento, da sua missão e das suas atribuições, a DGAEP tem na 

sua matriz de relacionamento um elevado número de stakeholders externos, entre parceiros, 

clientes e fornecedores.  

Considerou-se fundamental que a definição da estratégia da DGAEP, para o período 2020-

2023, tivesse em consideração a avaliação dos stakeholders com quem a DGAEP estabelece 

relações de maior proximidade. 

Neste sentido, procedeu-se à seleção de uma amostra representativa daquele universo, 

considerando a diversidade da natureza jurídica e a relação de proximidade com as diferentes 

áreas de negócio da DGAEP, que se encontra identificada no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Stakeholders externos 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. 

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. 

DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO 

DIREÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

Através da realização de entrevistas foi possível identificar e proceder ao alinhamento das 

diferentes perceções, segundo duas linhas organizativas: consensual versus não consensual – 

eixo horizontal – a par da criação de valor versus dificuldade na criação de valor – eixo vertical 

(Figura 4). 
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Figura 4 - Matriz de Meta-Análise de Stakeholders externos 

 

Conclui-se que a credibilidade da DGAEP enquanto instituição pública assume particular 

destaque e recolhe consensualidade entre os stakeholders. A par desta constatação, a 

qualidade técnica das suas posições em matérias cuja controvérsia determina a oportunidade 

da consulta à DGAEP, quer pela relevância quer pelo caráter transversal das matérias em 

causa, é também um aspeto que recolhe a consensualidade dos intervenientes. 

Aspeto igualmente consensual é o potencial que o Sistema de Informação da Organização do 

Estado (SIOE) na sua versão em desenvolvimento, SIOE+, assume para as organizações. 

Todavia, relativamente aos diferentes enunciados, importa ter igualmente presente diversas 

perceções críticas. É consensual que a morosidade nas respostas aos pedidos, o afastamento 

da DGAEP da realidade dos serviços, o caráter burocrático do seu funcionamento, a pouca 

acessibilidade, a par da falta de articulação com os organismos, são aspetos sensíveis a ter em 

conta numa melhoria no posicionamento da DGAEP. 

De notar também que, no que respeita ao SIOE, se revela consensual que o potencial dos 

dados recolhidos neste sistema de informação está subaproveitado não se revelando por tal, 

ainda, adequado ao seu propósito.  

Tendo ainda como pano de fundo a matriz da meta-análise de Stakeholders há, também, que 

proceder à enumeração do que foi considerado como não consensual. Refletem-se aqui as 
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perceções que, embora não comuns, concorrem para a definição do atual planeamento 

estratégico. 

A falta de uniformidade nos entendimentos técnicos que a DGAEP transmite, o recurso 

frequente a uma linguagem pouco amigável, o procedimento de carregamento de dados no 

SIOE se revelar também pouco amigável a par da reduzida proatividade na relação com as 

outras organizações, surgem como problemas que dificultam a criação de valor.  

Ainda no domínio das perceções não consensuais, mas potenciadoras de criação de valor, 

destacam-se a qualidade das FAQ, o acompanhamento dos processos de aplicação da CAF, a 

divulgação da newsletter, o acompanhamento dos processos relativos aos acordos coletivos de 

trabalho e a elevada qualidade técnica das informações prestadas pela DGAEP no domínio das 

suas atribuições. 

3.6. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Neste âmbito, foram efetuadas sessões de trabalho com um grupo de trabalhadores da 

DGAEP, representativo dos diversos departamentos, carreiras, faixas etárias, tempo de serviço 

na administração pública e antiguidade na DGAEP.  

As sessões de trabalho foram constituídas por dois momentos distintos em que num primeiro 

momento se recolheu a opinião critica dos trabalhadores relativamente ao funcionamento da 

DGAEP (diagnóstico) e num segundo momento se realizaram dinâmicas de grupo para 

apresentação de sugestões de melhoria dos serviços prestados pela DGAEP (estratégia). 
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4. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

4.1 DESAFIOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Com base no diagnóstico estratégico realizado, identificaram-se os principais desafios com que 

a Direção-Geral é confrontada e os objetivos estratégicos que representam o caminho que a 

DGAEP se propõe prosseguir no próximo quadriénio.  

A prossecução dos objetivos estratégicos tem na sua base o desenvolvimento de um conjunto 

de iniciativas que irão integrar os instrumentos anuais de planeamento do período de 2020 a 

2023. 

DESAFIO ESTRATÉGICO 1: 

COMO PODEMOS AUMENTAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES? 

Em termos globais, verifica-se o reconhecimento da qualidade técnica e a fiabilidade da 

informação produzida pela DGAEP. Porém, é entendido que: (i) os tempos de resposta são, na 

generalidade das situações, demasiado longos, conduzindo à perda de utilidade dos 

esclarecimentos prestados; (ii) a linguagem utilizada é excessivamente técnica, 

comprometendo a compreensão dos entendimentos; (iii) a forma como os entendimentos são 

expressos assume uma vertente excessivamente normativa com distanciamento das questões 

práticas em causa; (iv) nem sempre se verifica uma uniformização dos entendimentos. 

A DGAEP deve, assim, investir na prestação de um serviço de apoio técnico que corresponda às 

necessidades e expectativas dos seus clientes, assumindo-se como a entidade de referência 

nas suas áreas de atividade. 

Deste desafio decorre o Objetivo Estratégico 1 (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Objetivo Estratégico 1 

OE 1. MELHORAR A QUALIDADE DO APOIO TÉCNICO PRESTADO NOS VÁRIOS DOMÍNIOS DE ATUAÇÃO 

INDICADORES METAS 

PERCENTAGEM DE REDUÇÃO DOS TEMPOS MÉDIOS DE RESPOSTA 30 

NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS PARA DIVULGAÇÃO DE NOVOS CONTEÚDOS APÓS ENTRADA EM VIGOR DE DIPLOMAS 

LEGAIS 
15 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES COM O APOIO TÉCNICO PRESTADO (ESCALA DE 1 A 5) ≥4 

DATA DE CONCLUSÃO DA PLATAFORMA EP ON - EMPREGO PÚBLICO ONLINE  JAN 2023 
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INICIATIVAS 

Para a prossecução do OE1 prevê-se a adoção das seguintes iniciativas: 

a) Simplificar processos  

Os processos implementados na DGAEP revelam-se desajustados não só da sua capacidade 

interna, mas também das novas abordagens de inovação em matéria de gestão pública. Com 

efeito, exige-se que a DGAEP adote uma postura mais dinâmica, proactiva e desburocratizada 

na relação com os seus clientes. 

Pretende-se, assim, proceder a uma avaliação do desenho dos processos e à redefinição dos 

respetivos circuitos numa lógica de simplificação e agilização da prestação de apoio técnico. 

 

b) Implementar um sistema de gestão de conhecimento 

A qualidade do apoio técnico depende não apenas dos tempos de resposta, mas também da 

garantia de uniformidade dos esclarecimentos prestados. Com esta iniciativa pretende-se o 

desenvolvimento e implementação de um sistema que permita gerir de forma articulada a 

informação produzida, conferindo maior rigor à gestão do conhecimento.  

Neste âmbito, haverá que equacionar os riscos associados à morosidade e dificuldade de 

implementação de novas soluções tecnológicas. 

 

c) Implementar um sistema integrado de tramitação processual 

Com esta iniciativa pretende-se o desenvolvimento e implementação de um sistema integrado 

de tramitação processual em que, à imagem do que atualmente se encontra disponível no 

âmbito das prestações de serviço (SIAS – Sistema de Informação de Aquisições de Serviço), 

todos os pedidos dirigidos à DGAEP sejam submetidos através de formulário e com 

identificação do pedido, determinante para a definição da tramitação processual. 

Neste âmbito, haverá que considerar os riscos associados à morosidade e dificuldade de 

implementação de novas soluções tecnológicas. Como forma de minimizar o risco poderá ser 

equacionada a implementação modular faseada, com prioridade para as matérias de pré-

reforma, constituição e consolidação de situações de mobilidade.  

 

DESAFIO ESTRATÉGICO 2: 

COMO PODEMOS POTENCIAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE À DEFINIÇÃO E 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO PÚBLICO E À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS? 

A existência de um sistema de informação com a caracterização e atividade social dos 

empregadores públicos é reconhecida como fundamental para a definição e avaliação de 

políticas de emprego público e para a gestão dos recursos humanos. É, ainda, consensual a 

premência e vantagens da reformulação e ampliação deste sistema de informação, de forma a 

permitir a disponibilização de nova informação estatística. 

Tal como resulta do Programa do Governo 2019-2023, as potencialidades do sistema de 

informação da organização do Estado devem ser exploradas por forma a permitir “Dispor de 
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dados que permitam análises e estudos aprofundados, com base em indicadores estatísticos e 

de gestão que impliquem o cruzamento de diversas variáveis de caracterização do emprego 

público (..)”. 

Também o Programa Nacional de Reformas 2016-2023, refere a “(..) revisão do atual Sistema 

de Informação da Organização do Estado (SIOE), através da plataforma SIOE+ que se apresenta 

como um sistema de informação único à gestão de recursos humanos de toda a Administração 

Pública”. 

Deste desafio decorre o Objetivo Estratégico 2 (Quadro 14). 

Quadro 14 - Objetivo Estratégico 2 

OE 2. ALARGAR A OFERTA DE INFORMAÇÃO PARA SUPORTE À MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE 

PROSPETIVA DE POLÍTICAS DE EMPREGO PÚBLICO 

INDICADORES METAS 

PERCENTAGEM DE AUMENTO MÉDIO ANUAL DO NÚMERO DE INDICADORES QUE INTEGRA O PAINEL DE INDICADORES 

ESTATÍSTICOS, FACE AO NÚMERO DE INDICADORES ATUAL 
50 

NÚMERO DE MESES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA APÓS IMPLEMENTAÇÃO EM PLENO DE 

FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE E CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CARREGAMENTO DO SIOE+ 
6 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES COM A INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA (ESCALA DE 1 A 5) ≥4 

NÚMERO DE INDICADORES ESTATÍSTICOS QUE PERMITAM O PLANEAMENTO PLURIANUAL DE ADMISSÕES ≥4 

 

INICIATIVAS 

Para a prossecução do OE2 prevê-se a adoção das seguintes iniciativas: 

a) Implementar o SIOE+ 

Na implementação do SIOE+ deve ser equacionado o risco associado à complexidade e 

morosidade do primeiro carregamento. 

 

b) Capacitar os organismos públicos para utilização do SIOE+ 

Esta iniciativa engloba não só a conceção de materiais de apoio, como a realização de 

ações de informação e/ou esclarecimento e a prestação de apoio técnico aos utilizadores. 

Nesta iniciativa deve ser equacionado o risco associado ao impacto que a implementação 

do SIOE+ terá forçosamente nas diferentes entidades. 

 

c) Implementar a ferramenta de Business Intelligence (BI) 

O enorme volume de dados que o SIOE+ irá proporcionar, torna essencial e imprescindível a 

implementação de uma ferramenta de consulta e análise de BI, a fim de permitir o trabalho 

estatístico analítico (“Data analyses”), bem como disponibilizar informação e indicadores 

estatísticos de forma inovadora, dinâmica e à medida das necessidades do utilizador, tanto da 
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Administração Pública como fora da Administração Pública. A ferramenta de BI é um fator 

crítico do sucesso de implementação do SIOE +. 

d) Construção de indicadores de suporte ao planeamento plurianual de admissões 

A disponibilização de informação para a criação de indicadores está dependente da obtenção 

de resultados do SIOE+. Com base nos dados submetidos no SIOE reformulado, deverá ser 

construída uma matriz de indicadores necessária à elaboração de estimativas plurianuais de 

saídas, nomeadamente tendo em conta a previsão de aposentações, para efeitos de 

planeamento e gestão plurianual de entradas e saídas na AP, considerando as medidas de 

políticas públicas vigentes em cada momento.  

 

 

 

DESAFIO ESTRATÉGICO 3: 

COMO NOS PODEMOS AFIRMAR COMO A ENTIDADE DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? 

É entendido que a DGAEP se assuma como grande impulsionadora do desenvolvimento 

organizacional da Administração Pública, identificando-se a necessidade das matérias de 

desenvolvimento organizacional serem tratadas de forma transversal e integrada. 

Paralelamente, é identificada a necessidade de reinvenção das organizações públicas, 

nomeadamente através da definição de modelos organizacionais com capacidade adaptativa e 

da implementação de modelos de gestão com foco na inovação. É, assim, considerado 

fundamental investir no fortalecimento e na capacitação das lideranças, na motivação dos 

trabalhadores designadamente através da promoção do trabalho em equipa, do seu 

envolvimento nos modelos de gestão e da adoção de programas de bem-estar no trabalho.  

 Deste desafio decorre o Objetivo Estratégico 3 (Quadro 15). 

Quadro 15 - Objetivo Estratégico 3 

OE 3. IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS E 

ORGANISMOS, DISPONIBILIZANDO METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO 

INDICADORES METAS 

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE NOVOS INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO E AO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 2 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E 

DA INOVAÇÃO NA GESTÃO (ESCALA DE 1 A 5) 
≥4 
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INICIATIVAS 

Para a prossecução do OE3 prevê-se a adoção das seguintes iniciativas: 

a) Conceber novos modelos e instrumentos de desenvolvimento e gestão organizacional 

Esta iniciativa integra, ainda, a realização de estudos de diagnóstico e de avaliação, a 

divulgação e disseminação de modelos e instrumentos de desenvolvimento e gestão 

organizacional e a monitorização e avaliação do desenvolvimento de novas soluções e 

projetos. 

 

b) Realizar iniciativas de promoção do desenvolvimento organizacional e da inovação na 

gestão 

Pretende-se promover a divulgação de modelos e práticas de desenvolvimento organizacional 

e de inovação da gestão, numa lógica de incentivo à aprendizagem interorganizacional. 

 

c) Desenvolver e testar um modelo de avaliação do desempenho a 3600 

Desenvolver e testar um modelo de avaliação que considere o contexto geral de cada avaliado, 

de uma forma circular, englobando na sua avaliação todos os elementos que com ele mantêm 

alguma forma de interação funcional. 

 

 

DESAFIO ESTRATÉGICO 4: 

COMO PODEMOS ESTABELECER UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM OS ORGANISMOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? 

É consensual que a DGAEP é uma organização fechada, burocrática e que imprime uma 

excessiva formalidade na relação com os seus clientes externos. Verifica-se uma grande 

expetativa no sentido da DGAEP se tornar uma organização mais aberta ao exterior, com maior 

interação e proximidade dos seus interlocutores, aumentando a sua capacidade de ajustar a 

sua resposta às necessidades dos organismos. 

Também se revela importante que a estratégica da DGAEP preveja o envolvimento em planos 

de trabalho colaborativo, que permitam o desenvolvimento de projetos em conjunto com 

outras entidades da administração pública e da sociedade civil, tendo em vista a criação de 

valor público em matérias emblemáticas da sua missão, com particular ênfase para os  

projetos decorrentes da prossecução dos Objetivos Estratégicos para a Inovação e 

Modernização do Estado e da Administração Publica 20/23, os contemplados no Sistema de 

Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP) e os do Grupo de Trabalho do Conselho de 

Coordenação de Avaliação dos Serviços (GTCCAS).  
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Deste desafio decorre o Objetivo Estratégico 4 (Quadro 16). 

Quadro 16 - Objetivo Estratégico 4 

OE 4. MELHORAR A RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM OS ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INDICADOR META 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS COM A RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM A DGAEP (ESCALA DE 1 A 5) ≥4 

NÚMERO DE GRUPOS DE TRABALHO COLABORATIVO COORDENADOS PELA DGAEP 6 

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE PROJETOS PARTILHADOS ENTRE SERVIÇOS COM PARTICIPAÇÃO DA DGAEP 10 

 

INICIATIVAS 

Para a prossecução do OE4 prevê-se a adoção das seguintes iniciativas: 

a) Redefinir os canais de comunicação 

Nesta iniciativa inclui-se a definição, implementação, revisão e melhoramento sistemático dos 

processos e ações de comunicação com as partes interessadas, internas e externas, de modo a 

garantir a eficácia de uma comunicação integrada.  

 

b) Desenvolver projetos de trabalho colaborativo com outros organismos da Administração 

Pública 

O desenvolvimento de projetos transversais apela ao envolvimento das várias partes 

interessadas – internas e externas - desenvolvendo a capacidade de adaptação, espírito de 

partilha e de cooperação. Estas práticas visam potenciar práticas de gestão e consolidação dos 

serviços disponibilizados apoiados numa vertente de aprendizagem cooperativa. 

 

c) Promover novas formas de partilha de informação 

Esta iniciativa inclui, designadamente, a realização de fóruns/seminários de partilha de 

conhecimentos, de experiências e de boas práticas. 
 

d) Assegurar a co-coordenação do Grupo de Trabalho (GT) que operacionaliza as atividades do 

Conselho de Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS) 

O GT CCAS pretende proporcionar as condições para a constituição de um fórum agregador de 

conhecimento e boas práticas possíveis de reforçar a centralidade dos instrumentos e 

procedimentos de gestão, assim como promover o alinhamento entre a orientação política e 

ação administrativa espelhada nos instrumentos de gestão.  

 

e) Promover a realização de iniciativas/projetos no âmbito da boa gestão dos trabalhadores. 

Esta iniciativa tem por objetivo produzir informação de apoio ao processo legislativo, 

designadamente através da realização de estudo sobre teletrabalho. Pretende-se, ainda, a 
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criação de instrumentos de apoio à gestão das entidades da administração pública em matéria 

de conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. 

 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSAIS 

Os objetivos e iniciativas enunciados pressupõem o desenvolvimento prévio de iniciativas 

internas, fundamentais à sua concretização. 

 

a) Reforçar o número de trabalhadores da DGAEP 

Uma das iniciativas com maior relevo na concretização da estratégia agora definida é o reforço 

do número de trabalhadores das diferentes unidades orgânicas.  

Para que tal seja possível será imprescindível dotar a DGAEP de recursos financeiros suficientes 

para a realização de novos recrutamentos. Neste sentido, e de acordo com as carências 

manifestadas em sede de preparação de orçamento, assinala-se a necessidade de alargar o 

mapa de pessoal aprovado, de 107 para 122 lugares, durante a vigência do presente PE, o que 

corresponde a um incremento estimado de cerca de 146m€ por ano. 

 

 

b) Implementar práticas de gestão de projetos, partilhadas pelas diferentes unidades 

orgânicas/equipas de trabalho 

A prossecução da estratégia da DGAEP implica a conceção e desenvolvimento de diversos 

projetos que devem ser definidos e geridos de acordo com as boas práticas de gestão de 

projetos. 

Para tal, importa desenhar e implementar um guião de apoio à gestão de projetos, com 

disponibilização de instrumentos de trabalho normalizados, partilháveis pelas diferentes 

equipas de projeto. 
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c) Desenvolver, implementar e avaliar um modelo de conciliação da vida profissional, familiar 

e pessoal. 

 

Com esta iniciativa pretende-se a construção de um modelo de organização de trabalho que 

promova o bem-estar e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, corporizando 

a orientação estratégica do governo na área da Administração Pública. 

 

Este modelo abrange, designadamente, a definição de horários diversificados e adaptados às 

necessidades individuais, o teletrabalho a tempo integral ou parcial, por períodos longos ou 

curtos, seguidos ou interpolados, podendo acionar-se o mecanismo do direito ao desafio, no 

âmbito do SIIGeP. 

 

 

d) Reforçar as TIC e as competências digitais na DGAEP 

 

Esta iniciativa passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento de atividades que visam a 

utilização racional dos recursos tecnológicos, implicando a atualização e adequação das 

infraestruturas e das soluções tecnológicas que contribuam para a otimização de 

procedimentos e processos, face às evoluções tecnológicas do mercado e à evolução de 

requisitos dos sistemas que suportam as atividades da DGAEP, com o necessário reforço e 

atualização de competências das partes interessadas. 

 

Nesta matéria, assinala-se a necessidade de, nos próximos quatro anos, dotar a DGAEP dos 

recursos financeiros necessários para: (i) implementação do RGPD; (ii) aquisição de 

equipamentos para instalação de novos postos de trabalho, e para substituição dos 

equipamentos obsoletos; (iii) licenciamentos de software imprescindíveis ao normal 

funcionamento dos sistemas de informação; 

 

 

Assinala-se igualmente a intenção de investimento no desenvolvimento da aplicação SIOE+ 

para cumprimento do respetivo diploma, bem como a implementação de novos módulos que 

permitam uma resposta mais eficiente e garantir o posicionamento estratégico que se 

pretende para a DGAEP. As necessidades de investimento nesta área foram já identificadas 

tendo sido apresentadas duas candidaturas a fundos comunitários, nos termos do Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Candidaturas SAMA2020 

DESIGNAÇÃO 
FINANCIAMENTO ESPERADO (S/ IVA) 

COMUNITÁRIO NACIONAL TOTAL 

SIOE MAIS PRÓXIMO 568.361 € 429.639 € 998.000 € 

DGAEP MAIS ÁGIL 496.604 € 375.396 € 872.000 € 

SOMA 1.064.965 € 805.035 € 1.870.000 € 
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4.2 ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COM A ESTRATÉGIA PARA A INOVAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2020-2023 

O quadro que se segue reflete o alinhamento dos objetivos estratégicos, anteriormente 

apresentados, com a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração 

Pública 2020-2023. 

 

Quadro 18 – Matriz de alinhamento dos Objetivos Estratégicos com a Estratégia para a Inovação e 

Modernização 

 

  

Objetivos Estratégicos Indicadores 
Medidas da Estratégia para a Modernização do Estado e 

da Administração Pública 

OE 1. Melhorar a 
qualidade do apoio 
técnico prestado nos 
vários domínios de 
atuação 

Grau de satisfação dos clientes com o 
apoio técnico prestado (escala de 1 a 5) M 2.1. Executar planos de atração e retenção de 

trabalhadores qualificados, promovendo a Administração 
Pública como empregador de excelência e apostando nos 
valores do serviço público Data de conclusão da Plataforma EP On - 

Emprego Público Online  

OE 2. Alargar a oferta 
de informação para 
suporte à 
monitorização, 
avaliação e análise 
prospetiva de políticas 
de emprego público  

Percentagem de aumento médio anual 
do número de indicadores que integra o 
painel de indicadores estatísticos, face 
ao número de indicadores atual 

M 9.3. Estabelecer um modelo de gestão da informação 
que, tirando partido das soluções tecnológicas, permita 
identificar vários processos junto de várias entidades da 
Administração Pública para tratamento da mesma 
situação com respeito pelas competências de cada 
entidade e pela proteção dos dados pessoais, permitindo 
deste modo a permanente contextualização da informação 
na interação com os serviços públicos, quer do ponto de 
vista do cidadão, quer do ponto de vista do funcionamento 
das entidades da AP 

Número de indicadores estatísticos que 
permitam o planeamento plurianual de 
Admissões 

M 5.1. Promover o planeamento plurianual de admissões, 
tendo em atenção a evolução das missões e as alterações 
aos modelos de trabalho 

OE 3. Impulsionar o 
desenvolvimento 
organizacional e a 
melhoria da eficiência 
dos serviços e 
organismos, 
disponibilizando 
metodologias e 
instrumentos de apoio 
à gestão  

Número médio anual de novos 
instrumentos de apoio à gestão e ao 
desenvolvimento organizacional 

M 4.1. Simplificar os instrumentos de gestão pública, nas 
várias fases do ciclo de gestão e promovendo a autonomia, 
colaboração, avaliação e responsabilização 

M 4.2. Introduzir um modelo de avaliação 360º dos 
trabalhadores aos dirigentes e interpares como elemento 
do modelo de gestão do desempenho das entidades 
públicas 

OE 4. Melhorar a 
relação de 
proximidade com os 
organismos da 
Administração Pública 

Número médio anual de projetos 
partilhados entre serviços com 
participação da DGAEP 

M 3.3. Promover formas de trabalho interdepartamentais 
para concretizar projetos de serviço público, através de 
equipas de trabalho autónomas 
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4.3 PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

Enquadrado no investimento TD-C19-i07 (Capacitação da AP – formação e trabalhadores e 

gestão do futuro), que apoia a prossecução da reforma, associada a uma Administração 

Pública mais eficiente, que visa a capacitação para a criação de valor público (Reforma TD-r36), 

a DGAEP, no âmbito das suas competências, ficou desde logo indicada para a 

operacionalização do programa de investimento associado à Promoção do Teletrabalho, no 

montante global de 20,4M€, a executar até final do prazo de vigência do PRR. 

Por via da extinção da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, 

transitaram para a DGAEP todas as competências no âmbito do recrutamento, incluindo as 

referentes à gestão e coordenação de Programas de Estágios Profissionais na Administração 

Central de Estado, com um montante global de 16,7M€, previsto em PRR na mesma linha de 

investimento anteriormente referida, ficando, assim, a DGAEP responsável pela 

operacionalização de duas linhas de investimento: Programa de Estágios e Promoção do 

Teletrabalho – com o financiamento da aquisição de meios de trabalho e o financiamento da 

implementação de espaços de co-working. 

 

4.4 QUADRO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 

Tendo por base o anteriormente referido, é possível a estimativa da despesa para os anos em 

questão, face às pressões e iniciativas enunciadas ao longo do presente documento (Quadro 19). 

Quadro 19 - Quadro orçamental plurianual 

DESCRIÇÃO 
AGRUPAMENTO 

ECONÓMICO 
FF  

OE/2020 
INICIAL 

MONTANTE 

2020 2021 2022 2023 

Pressões 

1 01 - Pessoal RG 3.709.647,00 € 3.709.647,00 € 3.855.600,47 € 4.001.553,95 € 4.147.507,42 € 

2 
02 – Aquisição 
bens/serviços 

RG 345.534,00 € 1.930.668,00 € 1.046.675,00 € 872.315,00 € 872.315,00 € 

3 
02 – Aquisição 
bens/serviços 

RP 6.825,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

4 
04 - Transferências 
correntes 

RG 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 

5 
06 - Outras 
correntes 

RP 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 

6 
07 - Aquisição bens 
capital 

RG 58.532,00 € 58.532,00 € 108.532,00 € 35.599,00 € 15.599,00 € 

Iniciativas 

7 01 - Pessoal RG       10.000,00 € 10.000,00 € 

8 
02 – Aquisição 
bens/serviços 

RG 3.275,00 € 13.275,00 € 647.697,00 € 1.062.190,00 € 138.275,00 € 

9 
07 - Aquisição bens 
capital 

RG     590.400,00 €     

Total 4.178.988,00 € 5.774.297,00 € 6.311.079,47 € 6.043.832,95 € 5.245.871,42 € 
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4.5 MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A estratégia delineada (objetivos, metas e iniciativas) para o quadriénio 2020-2023, plasmada 

no Plano Estratégico, operacionaliza-se através do QUAR e do Plano de Atividades em 2020 e 

dos Planos de Gestão 2021 a 2023.  

Neste sentido, a coordenação e a monitorização do Plano Estratégico concretizam-se, 

anualmente, na definição dos objetivos operacionais e respetivas metas, a integrarem os 

Planos de Gestão, e na monitorização e avaliação dos Planos de Gestão (Relatórios de Gestão). 

O processo de coordenação e monitorização do Plano Estratégico inclui: 

 A articulação entre os diferentes instrumentos de planeamento; 

 A monitorização em 2020 do QUAR e do Plano de Atividades; 

 A monitorização dos Planos de Gestão de 2021 a 2023;  

 O Relatório de Atividades de 2020; 

 Os Relatórios de Gestão de 2021 a 2023;   

 A definição de Instrumentos de monitorização dos Planos de Gestão; 

 A eventual revisão dos objetivos do Plano Estratégico em face da alteração dos 

seus pressupostos. 

  



 

37 
 

GLOSSÁRIO 

Análise PESTA(AP): Modelo de análise da envolvente externa macro ambiental da organização, 

com recurso a um conjunto de variáveis. A sigla corresponde às iniciais dos seis grupos de 

fatores ou variáveis ambientais a serem analisadas e que não dependem diretamente da ação 

da organização, nomeadamente variáveis político-legais (P), económicas (E), socioculturais (S), 

tecnológicas (T), ambientais (A) e de administração pública (AP). 

Análise SWOT: Modelo de avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

para a elaboração do diagnóstico estratégico das organizações (dos termos em inglês 

strengths, weaknesses, opportunities, threats.) 

Atividades Principais: Atividades diretamente relacionadas com a criação de valor para os 

stakeholders, associadas à prossecução da proposição de valor público da organização, e com 

forte mobilização de recursos para a sua realização. 

Atividades Secundárias: Atividades com menor visibilidade e mobilização de recursos da 

organização, podendo desenvolver-se em associação com as atividades primárias 

Capacidades: Conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas em diversas situações 

(como a formação superior, a experiência prática) e passíveis de serem mobilizadas em 

situações específicas no trabalho. O exercício de uma competência consistirá na combinação e 

na mobilização dessas capacidades para responder a um pedido de trabalho ou evento. 

Competências Organizacionais: Conjunto de experiências profissionais, valências e heurísticas 

de recursos humanos, tanto na perspetiva do indivíduo como na perspetiva do grupo e da 

organização. Aquilo que a organização tem de ser capaz de fazer para implementar a 

estratégia de negócio. Assumem a natureza de um sistema que presta serviços a outros 

sistemas ou a entidades externas, contribuindo para o alinhamento estratégico e a clarificação 

de responsabilidades da instituição e na instituição. 

Criação de Valor: Relação entre os benefícios percebidos resultantes de um produto ou serviço 

(output) prestado a clientes/utentes e os custos dos recursos necessários para os realizar 

(inputs), e suportados pelos clientes para obtê-los. 

Iniciativas estratégicas: Programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazos que são 

realizados para alcançar as metas estabelecidas. 

Meta-análise: Análise que pretende dar uma perspetiva abrangente dos resultados individuais, 

procurando definir padrões de valores e relações. Sintetiza os pontos em comum e aponta as 

fontes de discordância entre perspetivas que visem responder a uma mesma questão. 

Risco: Efeito possível que pode causar perdas ou danos, ou afetar a capacidade de atingir 

objetivos. Um risco é calculado pela probabilidade de uma determinada ameaça ocorrer, pela 

vulnerabilidade do ativo a essa ameaça e pelo impacte gerado caso ela ocorra. 

Stakeholder: Qualquer pessoa, grupo ou organização que de alguma forma está envolvida ou é 

afetada pelo desempenho do organismo (ou projeto) e/ou tem interesse no meio ambiente 

em que este atua. 


