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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

MISSÃO:

OE 1. 

OE 2. 

OE 3. 

OE 4.

OE 5.

Ponderação: 44%

Peso: 20%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

90 15 60 50% 0% n.a.

273 30 213 50% 0% n.a.

Peso: 30%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

90% 2% 100% 100% 0% n.a.

Peso: 30%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

212 30 150 50% 0% n.a.

349 30 287 50% 0% n.a.

Peso: 20%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

45 5 35 50% 0% n.a.

105 10 75 25% 0% n.a.

303 10 273 25% 0% n.a.

Ponderação: 44%

Peso: 20%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

60 5 45 100% 0% n.a.

Peso: 30%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

3 0 1 100% 0% n.a.

Peso: 30%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

6 1 10 50% 0% n.a.

25 5 50 50% 0% n.a.

Peso: 20%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

15 5 8 100% 0% n.a.

Ponderação: 12%

Peso: 100%

2011 2012 2013
META

2014
Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

3,5 0,5 5 100% 0% n.a.

Ponderação Identificação

0,0%

0,0% 0,09

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

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

O3. Desenvolver 2 estudos aplicados no domínio da gestão pública

O4. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho

O5. Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas

O7. Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho de trabalho em funções públicas, 

avaliação do desempenho, procedimento concursal, controlo do emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da DGAEP

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Realizado
Taxa de Realização

Parâmetros/Objetivos
Classificação

O9. Avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de 2013 na página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

O2. Elaborar proposta de diploma enquadrador do regime de suplementos remuneratórios da Administração Pública e acompanhar o processo de revisão e eventual regulamentação

INDICADORES

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

QUAR 

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Versão: 2014-01-28

Objectivos Estratégicos

EFICÁCIA

Apoiar o processo de reforma do Estado 

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

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

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

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

0,0%EFICÁCIA

Planeado

0,0%
O1. Preparar e submeter a aprovação do membro do Governo os instrumentos técnicos para a 

implementação do projeto “Plataforma da Administração e do Emprego Público"
20%

O1. Preparar e submeter a aprovação do membro do Governo os instrumentos técnicos para a implementação do projeto “Plataforma da Administração e do Emprego Público"

INDICADORES

O8. Prestar apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo

O6. Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo acordo

INDICADORES

IND 2. Prazo para preparação dos instrumentos técnicos de suporte à 

candidatura (até 30 de setembro)

IND 1. Prazo para apresentação do projeto para aprovação do membro do 

Governo (até 31 de março)

IND 6. Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego público (SIEP) . 

(prazo em dias após o final de cada trimestre)

IND 3. Percentagem de documentos - projetos, relatórios e outra 

documentação – solicitados, apresentados, pelo menos, um dia antes da 

data determinada

IND 4. Data de apresentação do 1.º estudo - 31 de julho

IND 5. Data de apresentação do 2.º estudo - 15 de dezembro

IND 9. Prazo médio de fecho de processos na base de dados respetiva após 

receção de todos os elementos necessários à preparação da decisão (dias 

úteis)

Objectivos mais relevantes
(vide Instruções)

IND 13. Resultado do Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página 

eletrónica (escala de 1 a 5)

IND 12. Prazo em dias para disponibilizar/atualizar conteúdos na página 

electrónica da DGAEP – subsite RCT e “Ser trabalhador”, contados a partir 

do facto que o determina

IND 11. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - Rede 

Interministerial de Trabalho Colaborativo

IND 10. Número de instrumentos de normalização disponibilizados 

(modelos, formulários, bases de dados, etc.)

IND 8. Prazo para disponibilizar informação em matéria de LTFP na página 

eletrónica da DGAEP, incluindo o subsite “Ser Trabalhador da AP”, após 

publicação da Lei (dias)

IND 7. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 15 de abril e 30 

de outubro (prazo em dias)

INDICADORES

44%



0,0% 0,13

0,0% 0,13

0,0% 0,09

0,0%

0,0% 0,09

0,0% 0,13

0,0% 0,13

0,0%  0,09

0,0%

0,0%  0,12

0,0% 0,65

Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos Efetivos Pontos

20 3 60 0 0 0

16 12 192 0 0 0

12 54 648 0 0 0

9 1 9 0 0 0

9 1 9 0 0 0

8 30 240 0 0 0

5 11 55 0 0 0

112 1213 0 0 0 0 0

31-12-2011 31-12-2012

133 124

30-jun 30-set 31-dez

-  €           -  €           -  €           -  €           

-  €           -  €           -  €           -  €           

-  €           -  €           -  €           -  €           

-  €           -  €           -  €           -  €           

-  €           -  €           -  €           -  €           

-  €           -  €           -  €           -  €           

                    -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

Número máximo de conteúdos que se prevê disponibilizar, se reunidas as melhores condições

Página electrónica da DGAEP Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Valor máximo possível de alcançar.

IND 4. Data de apresentação do 1.º estudo - 31 de julho Sistema de registo interno (numerado/datado) - Despacho superior Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 5. Data de apresentação do 2.º estudo - 15 de dezembro Sistema de registo interno (numerado/datado) - Despacho superior

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

IND 10. Número de instrumentos de normalização disponibilizados (modelos, 

formulários, bases de dados, etc.)
Página electrónica da DGAEP Número máximo de instrumentos que se prevê disponibilizar, se reunidas as melhores condições

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

IND 6. Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego público (SIEP) . (prazo em 

dias após o final de cada trimestre)
Página electrónica da DGAEP Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Assistente Técnico 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

-  €                                       

-€                                        

-€                                        

-€                                        

-€                                        

-  €                                       

                                         -   € 

DESIGNAÇÃO

4.273.492,00 €                      

3.635.979,00€                       

405.813,00€                          

1.900,00€                              

229.800,00€                          

Orçamento de funcionamento

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Outras despesas correntes

Assistente Operacional 

Total

Coordenador Técnico 

Técnico de informática

PLANEADOS
30-set 31-dezDESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO

Processo documental com análise do inquérito Valor máximo possível de alcançar.

Taxa de ExecuçãoDESVIO

                      4.273.492,00 € 

Recursos Financeiros

148

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

Taxa de ExecuçãoSALDO
EXECUÇÃO

PLANEADOS INICIAL CORRIGIDO

Despesas de capital

PIDDAC

Realizado

31-12-2014

0

Previsto

31-12-2014

112

Previsto

31-12-2013

Realizado

31-12-2013

108

-  €                                       

Dirigentes - Direcção superior 

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa

Técnico Superior 

Recursos Humanos

30-jun

Indicadores 

REALIZADOS

Sistema de registo interno (numerado/datado)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

O2. Elaborar proposta de diploma enquadrador do regime de suplementos remuneratórios da 

Administração Pública e acompanhar o processo de revisão e eventual regulamentação
30%

O3. Desenvolver 2 estudos aplicados no domínio da gestão pública

O4. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do 

mercado de trabalho

EFICIÊNCIA

O5. Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas

O8. Prestar apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, 

em matéria de direito coletivo

0,0%

O6. Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo acordo

O7. Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e 

remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho de trabalho em funções públicas, avaliação do 

desempenho, procedimento concursal, controlo do emprego público, prestações de serviços e 

contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da DGAEP

30%

30%

0,0%

0,0%

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

IND 2. Prazo para preparação dos instrumentos técnicos de suporte à candidatura 

(até 30 de setembro)
Sistema de registo interno (numerado/datado); Relatório Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

0,0%

0,0%

30%

20%

44%

20%

20%

12%

100%

100%

0,0%QUALIDADE

O9. Avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de 2013 na 

página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

IND 11. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - Rede Interministerial de 

Trabalho Colaborativo

IND 12. Prazo em dias para disponibilizar/atualizar conteúdos na página electrónica 

da DGAEP – subsite RCT e “Ser trabalhador”, contados a partir do facto que o 

determina

IND 7. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 15 de abril e 30 de 

outubro (prazo em dias)
Página electrónica da DGAEP Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 8. Prazo para disponibilizar informação em matéria de LTFP na página eletrónica 

da DGAEP, incluindo o subsite “Ser Trabalhador da AP”, após publicação da Lei (dias)
Página electrónica da DGAEP Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

Justificação do Valor CríticoFonte de Verificação

IND 1. Prazo para apresentação do projeto para aprovação do membro do Governo 

(até 31 de março)

IND 13. Resultado do Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página eletrónica 

(escala de 1 a 5)

IND 9. Prazo médio de fecho de processos na base de dados respetiva após receção 

de todos os elementos necessários à preparação da decisão (dias úteis)

IND 3. Percentagem de documentos - projetos, relatórios e outra documentação – 

solicitados, apresentados, pelo menos, um dia antes da data determinada

Base de dados das Rescisões

Página electrónica da DGAEP

Sistema de registo interno (numerado/datado) - Despacho sobre informação 


