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I – SUMÁRIO EXECUTIVO  
 

Pela análise do presente relatório verifica-se que foi superada a totalidade dos objectivos 

previstos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), isto apesar de se ter mantido 

e mesmo acentuado a falta de recursos humanos em algumas áreas-chave. A taxa de 

realização final foi de 135, 2%. 

Apesar deste contexto, verifica-se que foram cumpridos 87 projectos de um total de 102 

previstos no plano de actividades no que se refere a projectos e actividades directamente 

relacionadas com os objectivos estratégicos, numa taxa de cumprimento de 87%. Dos dez 

objectivos não directamente relacionados com os objectivos estratégicos foram cumpridos 9 

e transitado um para 2011.  

É de notar, no entanto, que apenas não foram efectivamente cumpridos três dos projectos, 

o que significa uma taxa de 3%. 

É ainda de referir que para além do previsto inicialmente foram cumpridos mais 25 

projectos/actividades, muitos dos quais fruto de solicitações, não previsíveis e relacionados 

com a dinâmica legislativa, exigindo resposta céleres, prioritárias e, obviamente, com 

manutenção de qualidade técnica superior. 

Assim, e como melhor se verificará pela leitura do presente relatório, a avaliação global do 

desempenho é inequivocamente tida como muito positiva, quer no que especificamente é 

previsto no QUAR, que na sua auto-avaliação obtém o resultado de Bom, quer do que é 

demonstrado no presente Relatório de Actividades no confronto com o que foi previsto no 

respectivo Plano de Actividades, com um elevado grau de cumprimento dos projectos e 

actividades aí previstas e de capacidade de resposta às solicitações não previstas. 

Este elevado grau de cumprimento de objectivos bem como o reconhecimento externo 

positivo da actividade da Direcção-geral só foi possível pela competência, compromisso com 

o serviço e profissionalismo dos colaboradores da DGAEP.  

O Plano de Actividades elaborado para o ano de 2010 teve em consideração a missão da 

Direcção-Geral da Administração e Emprego Público, tal como definida no Decreto-

Regulamentar n.º 22/2007 de 29 de Março:  

"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 adoptadas e contribuir para a 

avaliação da sua execução".  

No respeito pela sua missão, e considerando as respectivas atribuições, as actividades foram 

desenvolvidas no enquadramento dado pelos objectivos estratégicos fixados pela tutela e 

tendo também bem presente o contexto global do ambiente em que exerce a sua 

intervenção. Este ambiente externo continuou fortemente balizado pelas mudanças, que já 

vinham sendo prosseguidas em anteriores exercícios, nomeadamente as referentes aos 
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novos regimes de vinculação, carreiras e remunerações, o sistema de avaliação de 

desempenho e todas as vicissitudes decorrentes do novo Regime de Contratação em 

Funções Públicas. 

Uma das linhas fundamentais de intervenção em 2010 foi, pois, a referente à continuidade 

de operacionalização da aplicação dos novos regimes, num esforço de apoio aos serviços 

muito acentuado e exigente. A este respeito é de destacar a crescente importância do Site 

da DGAEP e também do novo subsite Ser trabalhador, que se assumem como canais 

privilegiados, e fidedignos, de contacto com os diversos destinatários externos da actividade 

da Direcção-Geral. Isto mesmo pode ser confirmado pelos dados recolhidos quanto ao 

número, tipo e duração de acessos a ambos os instrumentos. 

No que se refere à análise do ambiente interno, continuou o mesmo a ser fortemente 

caracterizado pela necessidade de adequação dos conhecimentos técnicos aos novos 

regimes jurídicos e a uma acentuada mutabilidade, com vista à prestação de um serviço com 

um acentuado nível de tecnicidade, qualidade e confiança, isto em conjunto com a 

necessidade de manter uma elevada dinâmica e capacidade de resposta face ao volume de 

solicitações e grau de responsabilidades associadas.  

A finalizar esta apreciação geral importa considerar a previsão legal segunda a qual a 

actividade desenvolvida pelos Organismos Públicos deve constar dos planos e relatórios de 

actividade, nos termos dos Decretos-Lei n.º183/96 de 27 de Setembro e 135/99 de 22 de 

Abril. 

No enquadramento legal acima referido o presente Relatório sintetiza, pois, a actividade 

desta Direcção-Geral no período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 

2010, tendo contado na sua realização com os contributos e a participação activa de todas 

as Unidades Orgânicas, conforme consta da descrição da metodologia utilizada. 
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II - CARACTERIZAÇÃO DA DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO 

Para uma melhor análise da actividade desenvolvida importa que se conheçam os traços 

fundamentais da Direcção-Geral, o que, obviamente, não dispensa a consulta dos 

normativos que a regulam. 

Quem somos e o que fazemos 

A Direcção-Geral da Administração e Emprego Público é um serviço transversal da 

Administração Directa do Estado, integrado no Ministério das Finanças e da Administração 

Pública, dotado de autonomia administrativa. Tem como principais funções o estudo, 

concepção, coordenação e apoio técnico ao governo na definição das políticas que 

respeitam à Administração Pública, mais especificamente no domínio da gestão dos recursos 

humanos. 

A missão da DGAEP é estabelecida na sua lei orgânica, aprovada pelo Decreto Regulamentar 

n.º 22/2007, de 29 de Março onde se define, de forma concisa, o propósito e 

responsabilidades da organização: 

"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 adoptadas e contribuir para a 

avaliação da sua execução." 

O que queremos ser 

“Ser reconhecida como um serviço de referência sobre a Administração Pública.” 

Esta é a visão definida pela DGAEP na prossecução das suas atribuições e dado o carácter 

transversal das matérias da sua competência.  

Os nossos valores 

Na prossecução da sua missão, e tendo por referência a visão estabelecida, a DGAEP pauta-

se por um conjunto de valores que norteiam o exercício das responsabilidades que lhe estão 

cometidas:  

“Excelência, Compromisso, Integridade, Responsabilidade.” 

Serviços e produtos 

No âmbito do desenvolvimento das suas actividades, a Direcção-Geral presta vários serviços 

e disponibiliza produtos decorrentes das suas diversas áreas de actuação, cuja síntese se 

encontra mencionada no quadro I.  
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Quadro I 

Principais Serviços e respectivos produtos 

Serviços Produtos 

Apoio técnico respeitante ao SIADAP, à 
LVCR, ao RCTFP, ao SIOE, à BEP e à CAF 

Pareceres técnicos; documentos de suporte 
à tomada de decisão; suportes informativos 
para utilizadores; Acções de informação e 
sensibilização 

Gestão e desenvolvimento de recursos 
humanos 

Pareceres técnicos, relatórios e informações 

Planeamento, avaliação e controlo do 
emprego público. 

Pareceres técnicos, análises de situação e 
relatórios  

Difusão da informação sobre o emprego 
público 

Boletim do Observatório do Emprego 
Público (BOEP) e outras publicações 
estatísticas e estudos sobre emprego 
público 

Gestão de informação para as AP da UE e 
organizações internacionais 

Sítio Web em inglês, estudos, informações e 
relatórios 

Para quem actuamos e com quem nos relacionamos (partes interessadas) 

Para desenvolver as suas actividades a DGAEP relaciona-se com vários Stakeholders, (partes 

interessadas) quer internos quer externos, que contribuem para a produção dos serviços 

e/ou beneficiam desses serviços. Assim, para se concretizarem os objectivos propostos, 

importa ter presente o envolvimento dessas partes interessadas, desde a concepção até à 

disponibilização dos serviços. Os principais Stakeholders externos envolvidos nas actividades 

desenvolvidas pela DGAEP constam no Quadro II seguinte. 

Quadro II 

Partes interessadas 

Órgãos de soberania 

Ministro das Finanças e da Administração Pública / Secretário de Estado da Administração 
Pública 

Ministérios/ Secretarias-Gerais 

Trabalhadores da Administração Pública 

Organizações Sindicais 

Organismos da Administração Pública Central, Regional e Local, dos quais se destaca: 
• Instituto Nacional de Estatística (INE) 

• Instituto de Informática do MFAP 

• Instituto Nacional de Administração 

• Agência para a Modernização Administrativa 

• Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Min. Trabalho e Solidariedade Social 

• Banco de Portugal 
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Partes interessadas 

• Entidades membros do Grupo de Trabalho para as Estatísticas do Mercado de Trabalho do 
Conselho Superior de Estatística 

• Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI) 

• Direcção-Geral das Autarquias Locais 

• Organismos Centrais de Formação 

• Agência Nacional de Qualificação 

• Direcção-Geral do Orçamento 

• Tribunal de Contas 

Entidades Públicas Empresariais 

Universidades 

Administrações públicas da UE e dos PALOP 

Rede EUPAN, CEEP Portugal e CEEP Europeu  

Organismos internacionais com intervenção na área das estatísticas do mercado de 
trabalho: OIT, OCDE, EUROSTAT 

Empresas prestadoras de serviços, nomeadamente na área das TIC 

Cidadãos em geral 

Empresas Privadas 

Como actuamos 

Decorrentes da missão formalmente aprovada constituem atribuições específicas da DGAEP: 

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

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

da sua eficiência;  

• 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 protecção social dos seus trabalhadores, independentemente do seu 

vínculo laboral, 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;  

• Assegurar a coordenação técnica do sistema de protecção social da função pública, 

em articulação com os serviços e organismos responsáveis pela concretização do 

direito à respectiva protecção. 

• Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público, condições de trabalho 

e protecção social e, bem assim, sobre os recursos organizacionais da Administração 

Pública que permita sustentar as políticas.  
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Estas atribuições podem ser agregadas nas seguintes áreas principais de actividade: 

• Política salarial;  

• Regime de emprego e condições de trabalho; 

• Regime de protecção social; 

• Gestão pública, Inovação e qualidade;  

• Planeamento, avaliação e controlo do emprego público;  

• Gestão, desenvolvimento e qualificação dos recursos humanos;  

• Recrutamento e selecção de pessoal;  

• Difusão da informação sobre o emprego público.  

III - METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO  

Para a elaboração do presente Relatório de 2010 foi efectuado levantamento em todas as 

Unidades Orgânicas (UO), dos dados respeitantes ao grau de execução dos projectos e 

actividades planeados, sejam os da exclusiva responsabilidade de cada uma sejam os de 

responsabilidade partilhada com outras unidades orgânicas.  

A informação assim obtida foi posteriormente sistematizada e harmonizada, sendo objecto 

reanálise e correcção pelas unidades orgânicas, através e diálogo, sendo posteriormente 

elaborado o documento final. 

A coordenação do processo e a elaboração do relatório foram da responsabilidade do 

Departamento de Gestão Organizacional (DGO). Os dados respeitantes aos recursos 

humanos e financeiros (execução orçamental), bem como o Relatório de Formação 

Profissional, foram da responsabilidade do Departamento de Gestão e Administração (DGA). 

O relatório é constituído pelas seguintes secções:  

• Auto-Avaliação da execução Quadro e Avaliação e Responsabilização (QUAR); 

• Análise global da actividade desenvolvida por unidade orgânica; 

• Avaliação da actividade desenvolvida, ao nível de execução de projectos e a 

justificação dos eventuais desvios relativamente à actividade prevista no Plano, 

com a identificação e avaliação de actividades extra plano; 

• Análise dos recursos humanos e financeiros envolvidos; 

• Relatório de Formação Profissional (Anexo); 
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IV - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS ORIENTADORES DO PLANO DE ACTIVIDADES E QUAR 2010 

O Plano de Actividades para 2010 foi estruturado com base em cinco Objectivos Estratégicos 

(OE), aprovados por S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Pública, e que 

nortearam a formulação dos objectivos operacionais e a definição dos programas e dos 

projectos a desenvolver pela DGAEP na prossecução das suas atribuições e competências. 

OE I – Garantir a coordenação técnica à implementação das políticas de recursos humanos 
na Administração Pública. 

OE II - Garantir o apoio técnico à implementação do regime de contrato de trabalho em 
funções públicas e do regime de contratação colectiva. 

OE III – Garantir o apoio técnico ao desenvolvimento da avaliação de desempenho dos 
recursos humanos na Administração Pública e a dinamização da utilização de metodologias 
de auto-avaliação organizacional. 

OE IV - Melhorar a qualidade e quantidade da informação disponibilizada sobre a 
Administração Pública, na dimensão organizacional e de emprego público e respectivos 
regimes. 

OE V - Proceder à transição da DGAEP para novas instalações. 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), estabelecido na Lei n.º 66-B/2007, de 
28 de Dezembro, desenvolve em objectivos operacionais os objectivos estratégicos acima 
referidos. 

Para o efeito o QUAR da DGAEP para 2010 integrou nove objectivos operacionais, sendo seis 
de eficácia, um de eficiência e dois de qualidade. Para esses nove objectivos foram 
estabelecidos doze indicadores desempenho.  

QUAR 2010 - OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

O1. Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, 
carreiras e remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), 
avaliação de desempenho e procedimento concursal 

O2. Monitorar a aplicação do SIADAP na Administração Central 

O3. Produzir e disponibilizar informação sobre competências e desenvolvimento dos 
Recursos Humanos da Administração Pública 
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QUAR 2010 - OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

O4. Gerir o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC) 

O5. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre emprego público no âmbito das 
estatísticas de mercado de trabalho 

O6. Actualizar e desenvolver o espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com 
informação sobre direitos e deveres e formulários electrónicos 

O7. Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibilizada sobre os serviços no 
Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) 

O8. Disponibilizar informação técnica sobre a aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e 
remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), de avaliação de 
desempenho e procedimento concursal 

O9. Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP 

 

As actividades e projectos definidos, a prosseguir por uma ou mais unidades orgânicas, 

estruturam-se da seguinte forma:  

• Actividades e projectos directamente relacionados com os objectivos estratégicos 

aprovados; 

• Actividades e projectos não directamente relacionados com os objectivos 

estratégicos; 

• Actividades e projectos que suportam a actividade do organismo e decorrem das 

competências específicas das unidades orgânicas.  

São ainda referenciadas as actividades de representação institucional, a nível nacional e 

internacional, assumindo particular relevo neste último contexto as actividades decorrentes 

da participação da DGAEP na rede de administrações públicas da União Europeia (EUPAN). 

De acordo com o número 1 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, e 

também conforme considerado em Orientação Técnica aprovada pelo Conselho 

Coordenador da Avaliação dos Serviços (CCAS), a auto-avaliação do grau de cumprimento do 

QUAR deve integrar o relatório de Actividades, evidenciando os resultados alcançados e os 

desvios verificados de acordo com o respectivo QUAR.  

Nestes termos, apresenta-se a avaliação do QUAR no capítulo seguinte. 
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V. AUTO-AVALIAÇÃO DO QUAR 2010 

Quadro III – Avaliação Global do QUAR 

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 60%

27,5%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 1. - Prazo médio de respostas colocadas  via 

Rede Interministerial  de Interlocutores (dias). 8 1 6 100% 5,1 136% Superou

15,0%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 2. Relatório final global  elaborado e 

entregue à tutela (Mês).
11 0 9 100% 10 113% Superou

12,5%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 3. Relatório de Actividades de Formação da 

Administração Pública 2009 divulgado no site da 

DGAEP (Mês).
9 0 8 75% 8 125% Superou

Ind 4. Relatórios de aval iação da formação 

específica para dirigentes nas instituições de 

ensino superior (N.º).
2 0 2 25% 2 125% Superou

15,0%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 5. Instrumentos de operacional ização 

apresentados (Mês).
5,5 0,5 4 75% 4 125% Superou

Ind 6. Relatório de monitorização elaborado 

(Mês).
11 0 11 25% 12 92% Não atingiu

15,0%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 7. Projectos de Boletim  do Observatório de 

Emprego Público  (BOEP) elaborados  (Nº). 3 0 3 100% 5 167% Superou

15,0%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 8. Informação disponibi lizada no site (Mês). 7,5 0,5 7 100% 6 175% Superou

EFICIÊNCIA 20%

100%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 9. Prazo médio  para executar todas as 

correcções  sol icitadas pelos serviços ou 

detectadas por auditorias ao sistema (dias).
2,5 0,5 2 60% 2 125% Superou

Ind 10. Validação dos dados de caracterização 

dos RH da AP Central  após carregamento 

semestral do SIOE (dias).
60 0 30 40% 30 125% Superou

QUALIDADE 20%

50%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 11.  Informações e FAQs disponibil izadas na 

página electrónica da DGAEP (resultado de 

questionário de satisfação dirigido à Rede 

Interlocutores; escala 1-5).

3 0 5 100% 3,8 110% Superou

50%

INDICADORES
META 

2010
Tolerância

Valor 

crítico
PESO RESULTADO 

TAXA  

REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Ind 12. Número de trabalhadores que 

frequentaram acções de formação (% do total  

dos efectivos ao serviço).
32,5 2,5 50 100% 74 159% Superou

O7. Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibilizada sobre os serviços no Sistema de Informação da Organização do 

Estado (SIOE).

O1. Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações (VCR), de contrato 

de trabalho em funções públicas (CTFP), avaliação de desempenho e procedimento concursal.

O2. Monitorar a aplicação do SIADAP na Administração Central

O3. Produzir e disponibilizar informação sobre competências e desenvolvimento dos Recursos Humanos da Administração Pública.

O4. Gerir o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC).

O5. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre emprego público no âmbito das estatísticas de mercado de trabalho.

O6. Actualizar e desenvolver o espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com informação sobre direitos e deveres e 

formulários electrónicos.       

O8. Disponibilizar informação técnica sobre a aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações (VCR), de contrato de 

trabalho em funções públicas (CTFP),  de avaliação de desempenho e procedimento concursal.     

O9. Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP.     
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Quadro IV – Taxa de realização dos objectivos e global 

 

Quadro V – Avaliação dos parâmetros 

 

 

 

 

planeado realizado

Eficácia 100% 139% Superou

100% 136,3% Superou

100% 112,5% Superou

100% 125,0% Superou

100% 117% Superou

100% 166,7% Superou

100% 175,0% Superou

Eficiência 100% 125,0% Superou

100% 125,0% Superou

Qualidade 100% 135% Superou

100% 110,0% Superou

100% 159,3% Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 100% 135,2% Superou

O8. Disponibil izar informação técnica sobre a aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e 

remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP),  de aval iação de 

desempenho e procedimento concursal.     

O9. Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP.     

O7. Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibilizada sobre os serviços no Sistema 

de Informação da Organização do Estado (SIOE).

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

O2. Monitorar a aplicação do SIADAP na Administração Central

O3. Produzir e disponibilizar informação sobre competências e desenvolvimento dos Recursos 

Humanos da Administração Pública.

O4. Gerir o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC).

O5. Disponibil izar informação anal ítica e de gestão sobre emprego público no âmbito das 

estatísticas de mercado de trabalho.

O6. Actualizar e desenvolver o espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com 

informação sobre direitos e deveres e formulários electrónicos.       

O1. Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras 

e remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), avaliação de 

desempenho e procedimento concursal.

planeado realizado

Eficácia 60% 83,2% Superou

27,5% 37,5% Superou

15% 16,9% Superou

12,5% 15,6% Superou

15% 17,5% Superou

15% 25,0% Superou

15% 26,3% Superou

Eficiência 20% 25,0% Superou

100% 125,0% Superou

Qualidade 20% 26,9% Superou

50% 55,0% Superou

50% 79,6% Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL 100% 135,2%

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS

O1. Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras 

e remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), aval iação de 

desempenho e procedimento concursal .

O2. Monitorar a aplicação do SIADAP na Administração Central

O3. Produzir e disponibil izar informação sobre competências e desenvolvimento dos Recursos 

Humanos da Administração Pública.

O4. Gerir o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC).

O5. Disponibi lizar informação anal ítica e de gestão sobre emprego público no âmbito das 

estatísticas de mercado de trabalho.

O6. Actual izar e desenvolver o espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com 

informação sobre direitos e deveres e formulários electrónicos.       

O7. Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibil izada sobre os serviços no Sistema 

de Informação da Organização do Estado (SIOE)

O8. Disponibi lizar informação técnica sobre a aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e 

remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP),  de avaliação de 

desempenho e procedimento concursal .     

O9. Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP.     
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Quadro VI – Recursos financeiros 

 

Quadro VII – Recursos Humanos 

 

Quanto aos recursos utilizados, financeiros e recursos humanos, o que será detalhado em 

mais pormenor em anexo, a situação em 2010 foi a que segue. 

O quadro VI compara o previsto com o realizado, indicando-se, para cada rubrica, os desvios 

verificados, sendo que, para cada caso, esse desvio é para menos, resultando num desvio de 

730.375 €. 

Importa salientar que, o agrupamento Despesas com Pessoal, representa 73,78% do total da 

despesa, integrando as Remunerações Certas e Permanentes, Abonos Variáveis ou Eventuais 

e Segurança Social. 

No âmbito do PIDDAC, o grau de execução foi de 67,42%.  

Quanto aos recursos humanos (quadro VII), e comparando a situação planeada a quando da 

elaboração do QUAR e a situação existente em 31 de Dezembro de 2010, verifica-se um 

decréscimo de 126 pontos correspondendo a um decréscimo de 14 efectivos. 

 

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO
PLANEADOS 

(QUAR aprovado)
EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de funcionamento 6.480.873 5.608.068 -872.805

Despesas c/Pessoal 5.311.415 4.538.273 -773.142

Aquisições de Bens e Serviços 1.003.974 1.069.795 65.821

Outras despesas correntes 165.484 10.222 -155.262

PIDDAC 308.330 189.338 -118.992

Outros valores 289.598 540.798 251.200

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 7.078.801 6.348.426 -730.375

Recursos Humanos

PONTUAÇÃO REALIZADO DESVIO

Dirigentes - Direcção Superior 20 60 0

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de 

equipa
16 192 -16

Técnico Superior (inclui técnicos de informática) 12 696 -36

Coordenador Técnico 9 54 0

Assistente Técnico  8 408 -64

Assitente operacional 5 80 -10

Total 1490 -126

Nº de Efectivos no Organismo 30-12-2010

Nº de efectivos a exercer funções na DGAEP 146

31-12-2009

160

60

208

732

54

472

90

1616

DESIGNAÇÃO

*Pontos  recti fi cados  e comunicados  juntamente com a  moni torização do segundo tri mestre. 

PLANEADO 

(QUAR 

aprovado)*
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Quadro VIII – Determinação dos objectivos mais relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela consideração da ponderação absoluta dos objectivos constata-se que os objectivos 1, 2, 

7, 8 e 9 são os mais relevantes, uma vez que, somando os pesos por ordem decrescente de 

contribuição para a avaliação final de todos os objectivos, aquele conjunto perfaz uma 

percentagem de 65% e corresponde a metade dos objectivos. 

 

5.1 - Auto-avaliação do QUAR e proposta de menção de desempenho 

A actividade global da Direcção-Geral é mais abrangente do que aquela que foi traduzida no 

QUAR, embora os objectivos fixados naquele quadro e os resultados que foram atingidos 

constituam áreas chave, estruturantes para a actividade da DGAEP. 

O QUAR 2010 foi planeado e os resultados do desempenho apurados tendo em conta a nova 

fórmula de cálculo constante no Documento Técnico n.º 1/2010 do Grupo de Trabalho do 

CCAS, seguindo as orientações do serviço competente - GPEAR/MFAP.   

Como resultados globais assinale-se que foram superados objectivos em todos os 

parâmetros – Eficácia, Eficiência e Qualidade – destacando-se a actualização e 

desenvolvimento do espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com informação 

sobre direitos e deveres e formulários electrónicos (OO 6); a disponibilização de informação 

analítica e de gestão sobre emprego público no âmbito das estatísticas de mercado de 

trabalho (OO 5) e a formação dos trabalhadores da DGAEP (OO 9), aqueles em que o 

desempenho foi superado de forma mais destacada com resultados de 175%, 167% e 159% 

respectivamente. Para a aferição do cumprimento daqueles três objectivos, contribuíram 

três indicadores, os quais superam as metas previstas.  

peso dos 

parâmetros na 

avaliação final

peso dos objectivos no 

respectivo parâmetro

peso de cada 

objectivo na 

avaliação final
Eficácia 0,60
O1. 27,50 16,5
O2. 15,00 9
O3. 12,50 7,50
O4. 15,00 9,00
O5 15,00 9,00
O6. 15,00 9,00
Eficiência 0,20
O7. 100,00 20
Qualidade 0,20
O8. 50,00 10
O9. 50,00 10
Avaliação final 1,00 100,00
Objectivos mais relevantes sobreados 65,5
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O resultado global do desempenho da DGAEP foi de 135%.  

Assinale-se que os objectivos do QUAR (e restante actividade da Direcção-Geral) foram 

cumpridos com recursos humanos disponíveis aquém do planeado. Registou-se igualmente 

uma poupança de 10.3 % relativamente ao orçamento estimado (detalhes no capítulo sobre 

a execução dos RH e Financeiros). 
 
Assim, pode concluir-se que, tendo sido superados todos os objectivos, incluindo os mais 

relevantes, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 18º da Lei 66-B72007, de 28 de 

Dezembro, o desempenho final do serviço foi “bom”. 

5.2 - Avaliação qualitativa dos objectivos do QUAR 

Nesta secção faz-se a avaliação de cada objectivo conforme os seguintes termos: objectivo 

atingido/não atingido/superado e suas justificações. 

Para o efeito faz-se a discrição do objectivo, respectiva ponderação, a meta prevista 

alcançar, o que foi realmente atingido e, considerando a diferença, qual a avaliação, sendo 

que para a mesma é feita justificação e juntos os elementos considerados pertinentes para 

uma adequada avaliação.  

 

Objectivos de Eficácia (1 a 6)                 Ponderação - 60% 

 

Objectivo n.º 1 - Tipo: Eficácia                                              Ponderação – 27,5% 

Assegurar o apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos novos regimes de vínculos, carreiras e 
remunerações (VCR), de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), avaliação do desempenho e 
procedimento concursal. 

 

Indicador 1 
Peso  100% 

A B 
Classificação 

Meta Realizado 

Prazo médio de respostas colocadas via Rede Interministerial de 
Interlocutores (dias) 

8 5,1 Superado 

Análise:  

a. Depois de criada, em 2009, a Rede Interministerial de Interlocutores deu em 2010 

suporte a um número de 346 interacções da DGAEP com as 15 Secretarias - Gerais, 

por via dos seus interlocutores designados para o efeito e com responsabilidade  para 

as áreas de gestão dos recursos humanos. Por esta via a resolução das questões 

colocadas no âmbito da Rede de Interlocutores  registou um tempo médio de 

resposta de 5,1 dias, por parte da DGAEP.  

 

 

 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

17/90

Objectivo n.º 2  - Tipo: Eficácia                                                            Ponderação – 15% 

Monitorar a aplicação do SIADAP na Administração Central 
 

Indicador 2 
Peso 100% 

A B Classificação 
Meta Realizado 

Relatórios elaborados e entregues à tutela (Mês) 11 10 Superado 

Análise: 

a. O Relatório final foi entregue em Outubro, integrando, além dos elementos e 

quadros essenciais, mais dois anexos. Para além disso foram elaborados dois 

relatórios intercalares (ponto de situação) entregues em Julho e Setembro. 

b. Note-se que este Relatório é elaborado, com base na recolha de elementos junto das 

Secretarias-Gerais e, estas, junto dos serviços, o que envolveu um esforço acrescido 

de insistências para a obtenção da informação sobre a aplicação do SIADAP em todos 

os serviços da Administração Central.  

Objectivo n.º 3 - Tipo: Eficácia                                          Ponderação – 12,5% 

Produzir e disponibilizar informação sobre competências e desenvolvimento dos Recursos Humanos da 
Administração Pública   

 

Indicador 3 
Peso 75% 

A B 
Classificação 

Meta Realizado 

Relatório de Actividades de Formação da Administração Pública 2009 
divulgado no site da DGAEP (Mês) 

9 8 Superado 

Análise: 

a. O Relatório de Actividades de Formação (RAFE) na Administração Pública foi 

submetido a validação superior e disponibilizado no site da DGAEP em 30 de Agosto. 

Indicador 4 
Peso  25% 

A B  
Classificação 

Meta Realizado 

Relatórios de avaliação da formação específica para dirigentes nas 
instituições de ensino superior (N.º) 

2 2 Superado 

Análise: 

a. Foram elaborados 2 relatórios de acompanhamento e avaliação da formação 

específica para dirigentes nas instituições de ensino superior. 

b. Foi elaborado um 1º relatório, no primeiro trimestre, com obtenção de dados de 3 

instituições de ensino superior das 5 que foram reconhecidas para ministrar cursos 

de Alta Direcção. As outras 2 entidades não enviaram dados em virtude de não terem 

realizado cursos de Alta Direcção. Este relatório foi validado pela Direcção Superior.  

c. Foi elaborado um 2º relatório de monitorização no final do 2º semestre.  
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Objectivo n.º 4 - Tipo: Eficácia                                                            Ponderação – 15% 

Gerir o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC). 

 

Indicador 5 
Peso 75% 

A B  Classificação 
Meta Realizado 

Instrumentos de operacionalização apresentados (Mês). 5,5 4 Superado 

Análise: 

a. Foram publicados todos os instrumentos que permitiram a operacionalização do 

projecto PEPAC, nomeadamente:  

 - Duas Portarias, formulário de candidatura e Instruções de parametrização do 

sistema informático (em Março) 

 - Modelo de contrato, Guião das FAQs, Instruções relativas a cada fase (Abril).  

Indicador 6 
Peso 25% 

A B  Classificação 
Meta Realizado 

Relatório de monitorização elaborado (Mês). 11 12 
Não 

Cumprido 

Análise: 

a. O Relatório foi elaborado em Dezembro, devido a atraso no processo colocação dos 

estagiários, processo não controlável pela DGAEP. Tal inviabilizou a possibilidade da 

elaboração do relatório em data anterior. 

b. Assim, apesar de atrasos exógenos que impediram a elaboração do relatório, 

considera-se o indicador como não cumprido. 

Objectivo n.º 5 - Tipo: Eficácia                                                      Ponderação – 15% 

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

 

Indicador 7 
Peso 100% 

A B  
Classificação 

Meta Realizado 

Projectos de Boletim do Observatório de Emprego Público (BOEP) 
elaborados (Nº). 

3 5 Superado 

Análise:  

a. Foram elaborados e apresentados à Direcção quatro projectos de Boletins do 

Observatório do Emprego Público (BOEP) n.º 3, o último dos quais foi divulgado no 

site da DGAEP, com dados sobre emprego público abrangendo a administração 

central (administrações directa e indirecta do Estado) e a administração local 

(câmaras municipais), com análise dos dados e indicadores estatísticos com 

referência ao último dia do ano de 2005, 2007, 2008 e 2009. 
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A informação estatística incluída no BOEP n.º3 tem como principal fonte estatística o 

conjunto de dados sobre emprego público recolhidos pelo Sistema de Informação de 

Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, em paralelo com outras fontes produzidas 

por entidades estatísticas nacionais, em particular o INE, e internacionais 

(EUROSTAT). 

Nesta publicação foram abordados os seguintes temas: o emprego público no quadro 

do mercado de trabalho e da economia; despesas com pessoal nas administrações 

públicas em percentagem do PIB em Portugal e na UE; caracterização do emprego na 

administração central por género, escalão etário e nível de escolaridade (referente a 

30 de Junho de 2010); emprego público na administração central por ministérios, por 

grandes áreas funcionais e por actividades económicas; distribuição e estrutura de 

carreiras e grupos na administração central; prestações de serviço por ministérios e 

grandes áreas funcionais (até 30 de Junho de 2010); emprego público nos municípios 

por carreiras e grupos segundo as NUTS III. 

b. No âmbito deste objectivo foi também elaborado, apresentado à Direcção e 

publicado na página electrónica da DGAEP em inglês a edição consolidada do Bulletin 

of the Observatory for Public Employment (BOEP em inglês), com os principais dados 

e indicadores de evolução sobre emprego público em Portugal. 

c. Para além destes trabalhos foram também elaborados os seguintes estudos: 

I.   Estudo estatístico (em série cronológica semestral) sobre emprego público na 

Administração Central e Local (Câmaras Municipais), com referência em 

particular ao período 31 de Dezembro 2007 a 31 de Dezembro de 2009 - 

dados semestrais, divulgado no site da DGAEP. 

II. The decade: public employment in figures 1996-2005, com dados e 

indicadores de evolução de emprego na administração pública no âmbito das 

estatísticas do mercado de trabalho, para uma série de 10 anos, divulgado no 

site da DGAEP em inglês.  

Objectivo n.º 06 Tipo: Eficácia                Ponderação – 15% 

Actualizar e desenvolver o espaço "Ser Trabalhador na Administração Pública", com informação sobre direitos 
e deveres e formulários electrónicos. 

 

Indicador 8 
Peso 100% 

A B 
Classificação 

Meta Realizado 

Informação disponibilizada no site (Mês). 7,5 6 Superado 

Análise: 

a. O Subsite “Ser Trabalhador na Administração Pública” foi criado em 2009, como um 

espaço integrado no site da DGAEP, constituído por um acervo de informação 

sistematizada sobre os vários regimes jurídicos que enquadram o emprego público. 
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Este subsite está em constante evolução e actualização, dependendo da produção 

legislativa, de modo a ser útil ao enorme universo de utilizadores (potencialmente 

todos os trabalhadores públicos).  

b. Nesse contexto, em 2010 foram elaborados e disponibilizados conteúdos sobre a 

cessação da relação jurídica de emprego público na perspectiva laboral e de 

protecção social. Foram igualmente disponibilizados formulários electrónicos em 

matérias de Protecção Social.  

Objectivos de Eficiência (7)                        Ponderação 20% 

 

Objectivo n.º 07 - Tipo: Eficiência                                                       Ponderação – 100% 

Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibilizada sobre os serviços no Sistema de Informação da 
Organização do Estado (SIOE) 

 

Indicador 9 
Peso – 60% 

A B  
Classificação 

Meta Realizado 

Prazo médio para executar todas as correcções solicitadas pelos serviços 
ou detectadas por auditorias ao sistema (dias). 

2,5 2 Superado 

Análise:  

a. Conforme se verifica no Quadro IX, (Cf Informação n.º3/DGO/2011, de 18.01.2011), 

durante o ano de 2010 foram efectuadas 921 intervenções, das quais 869 referem-se 

ao número de entidades que foram alvo de alterações, no âmbito da sua 

caracterização, 25 referem-se à criação de novas entidades e 27 referem-se à 

eliminação de entidades.  

b. O maior volume de intervenções ocorreu no 1º quadrimestre, registando 419 casos, 

o que representa 45% do total de intervenções. No 2.º quadrimestre ocorreram 204 

intervenções e no 3.º quadrimestre 298, representando, respectivamente 22% e 32% 

do total geral. 

Quadro IX - Número de intervenções 
 

Entidades 1.º 
Quadrimestre 

2.º 
Quadrimestre 

3.º 
Quadrimestre Total 

Alteradas 399 185 285 869 

Criadas 13 8 4 25 

Eliminadas 7 11 9 27 

Total 419 204 298 921 

% Quadrimestre 45% 22% 32% 100% 

 

c. Conforme se verifica no Quadro, o tempo médio de execução das alterações foi de 2 

dias, considerando que o tempo médio de execução das alterações simples foi de 1 

dia e que no que respeita às intervenções mais complexas, como a 
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criação/eliminação de entidades, o tempo médio de execução foi de 3 dias. Assim, a 

média global das intervenções, que inclui as alterações e a criação/eliminação de 

entidades, foi de 1,9 dias (2). 

Quadro X - Tempo médio de execução das alterações 
 

     Meses 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 

Indicadores                 Anual 

Tempo médio execução alterações (dias) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tempo médio criação/eliminação entidades (dias) 3,0 2,4 2,4 3,0 4,0 2,4 2,4 0,0 2,8 0,0 4,1 8,0 2,9 

Média global das intervenções nas entidades  2,0 1,7 1,7 2,0 2,5 1,7 1,7 0,5 1,9 0,5 2,6 4,5 1,9 

 
 

Indicador 10 
Peso – 40% 

A B  
Classificação 

Meta Realizado 

Validação dos dados de caracterização dos RH da AP Central após 
carregamento semestral do SIOE (Dias). 

60 30 Superado 

Análise:  

a. O carregamento de dados de RH de todos os serviços da Administração Pública 

Central ocorreu, nos termos da lei, entre 1 e 15 de Julho, tendo, 

extraordinariamente, o carregamento sido prorrogado até 30 de Julho por decisão 

superior.  

b. A validação dos dados inseridos pelos serviços no sistema foi concluída até final de 

Agosto. Assim, tendo a validação dos dados ocorridos em 30 dias, considera-se que a 

meta do indicador foi superada. 

Objectivos de Qualidade (8 a 9)                  Ponderação – 20% 

 

Objectivo n.º 08 - Tipo: Qualidade                                                        Ponderação – 50% 

Disponibilizar informação técnica sobre a aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações (VCR), de 
contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), de avaliação de desempenho e procedimento concursal.      

 

Indicador 11 
Peso 100% 

A B 
Classificação 

Meta Realizado 

Informação e FAQs disponibilizadas na página electrónica da DGAEP 
 

3 3.8 Superado 

Análise:  
a. Os quadros e gráficos seguintes apresentam os resultados gerais do questionário de 

satisfação dirigido às Secretarias-Gerais, Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP (ACSS, IP) e Região Autónoma dos Açores (RAA). O questionário incidiu sobre a 

informação e FAQs disponibilizadas na página electrónica da DGAEP, medido através 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

22/90

de inquérito (escala 1-5), em que o 1 representa o nível de satisfação mínimo e o 5 

representa o nível de satisfação máximo.  

b. Uma análise mais detalhada dos resultados é junta em anexo. 

c. Considera-se superado o objectivo, com uma taxa global de satisfação de 3,8. 

Quadro XI – Resultados globais do questionário de satisfação 
 

Questões
Nível Médio por Questão 

na Escala (1 a 5)

1. Em geral, considera a informação/documentação de apoio 

disponibilizada no site:
3,9

2. No seu entender, numa apreciação global, como é apresentada a 

informação no site ?
3,9

3. Do ponto de vista de organização e localização,como decorre a 

procura de informação/acesso à documentação no site ?
3,5

4. Com base na informação disponibilizada no site, geralmente são 

esclarecidas as dúvidas/questões tidas?
3,5

5. Em geral, considera os modelos disponibilizados no site: 4,2

Média Global 3,8  
 
 

Gráfico 1 
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Quadro XII - Resultados do questionário de satisfação por interlocutor 

 

Interlocutores
Valor Médio das 

Respostas
Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS, IP) 4,0

Secretaria-Geral Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP)
4,0

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) 4,0

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (MAOT)
4,3

Secretaria-Geral do Ministério da Cultura (MC) 3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e do 

Ensino Superior (MCTES)
3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (MDN) 2,2

Secretaria-Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento (MEID)
3,6

Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, dos 

Transportes e das Comunicações (MOPTC)
3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (MS) 4,0

Região Autónoma dos Açores (RAA) 4,4

Média Global 3,8  
  

 

Gráfico 2 
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Objectivo n.º 09 - Tipo: Qualidade                                                                  Ponderação – 50% 

Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP.      
 

Indicador 12 
Peso – 100% 

A B  
Classificação 

Meta Realizado 

Número de trabalhadores que frequentaram acções de formação (% do 
total dos efectivos ao serviço). 

32,5 74% Superado 

Análise: 

a. Foi privilegiada a formação dos trabalhadores nas áreas de Recursos Humanos, 
Financeiros, Gestão e Administração, Estatística e Informática.  

b. Nestas acções participaram 114 trabalhadores, dos quais, 34 em acções Externas e 80 
em acções Internas. 

5.3 - Análise de dados da avaliação da satisfação dos organismos-clientes/2010 

Durante o ano de 2010, a DGAEP, através do DRSP, deu resposta a 84 pedidos de 
colaboração de 39 Organismos na aplicação dos métodos de selecção Prova de 
Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências, 
envolvendo um total de 1123 candidatos.  

No Questionário de Satisfação, além do grau de satisfação global com o serviço prestado, foi 
solicitada aos Clientes, que manifestassem a sua opinião relativamente a 4 parâmetros 
(Atendimento, Uso de Novas Tecnologias, Prestação do Serviço, Documentos) cada um dos 
quais associado a 3 indicadores. 

 Apresentam-se em seguida os resultados obtidos. 

APRECIAÇÃO GERAL 

De acordo com o grau de satisfação manifestado pelos diversos Organismos pela 
classificação relativa aos 4 parâmetros atendimento, uso de novas tecnologias, prestação do 

serviço e documentos, a média sobre a qualidade do serviço prestado é de 3,50.   

Gráfico 3 - Classificação média por Parâmetro 

 
 
 
 
 
 
 
 

O gráfico reflecte, de forma positiva, o investimento do DRSP em assegurar um atendimento 
de qualidade, disponibilizando o máximo de informação técnica aos utilizadores.  
O aspecto mais crítico refere-se ao parâmetro Prestação do Serviço, o que, como adiante se 
verá, está em relação directa com a variável tempo de resposta, cujo controlo nem sempre 
foi da responsabilidade directa da Equipa.  
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Análise dos indicadores por Parâmetro 

Atendimento 

Este parâmetro apresenta 3 indicadores - Cortesia, Rapidez, Precisão e utilidade da 

informação que obtiveram uma apreciação situada acima da média.  

O Indicador que gerou o menor grau de satisfação foi o da Rapidez de resposta, factor para o 

qual se apresentam algumas explicações. 

Gráfico 4 – Atendimento  

 

 

 

 

 

 

• Incremento súbito do volume de solicitações, após a publicação da Portaria 83-A/2009, 
determinando um inevitável aumento do tempo de resposta; 

• Acumulação, por parte dos técnicos, de tarefas de atendimento telefónico, via e-mail e 

postal, com as actividades correntes de aplicação dos métodos de selecção.  

• Incumprimento dos prazos estipulados, em consequência das dificuldade sentidas 

pelos organismos e júris em se adaptarem aos novos processos/procedimentos, 

nomeadamente aos relativos à elaboração dos Perfis de Competências. 

• Redução do número de técnicos do Departamento. 

A média dos outros 2 indicadores situa-se nos 4.05. 

Uso de novas tecnologias 

Os indicadores para este parâmetro foram a Acessibilidade à informação, Qualidade e 

utilidade da informação disponibilizada, Recurso aos suportes informáticos de comunicação 

(e-mail, resposta on-line, etc.), todos eles avaliados com um grau de satisfação situado acima 

da média. 

Gráfico 5 - Tecnologias 
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Formulários de pedido de colaboração e de questionários de suporte à elaboração de perfis, 
são alguns dos exemplos de documentos cuja disponibilização on-line reverteria em favor de 
uma resposta mais rápida e eficaz. 

Prestação do serviço 

Os indicadores deste parâmetro, Grau de Satisfação com o Envolvimento dos Serviços 

clientes e Metodologias utilizadas nos processos de selecção, obtiveram uma pontuação que 

se situa acima da média. Destaca-se o grau de satisfação do cliente face às metodologias de 

trabalho do Departamento.  

Gráfico 6 – Prestação do serviço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O indicador Tempo de resposta às solicitações é, de novo, penalizado, contribuindo para 

uma dupla penalização do mesmo factor. 

Documentos 

Gráfico 7 - Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os indicadores neste parâmetro tiveram uma pontuação acima de média, indo ao 

encontro das preocupações do DRSP em utilizar documentação acessível a nível da 

linguagem utilizada e não descurando os aspectos gráficos.  

 
APRECIAÇÃO GLOBAL 

Com este ultimo parâmetro, cujo valor médio se situa em 3,22 pretendeu-se avaliar o 

grau de satisfação dos Organismos-clientes na globalidade do serviço prestado, 

independentemente da pontuação dada a cada um dos indicadores. Daí que, pelo facto da 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

27/90

penalização no tempo de resposta, nem sempre esta pontuação se reflectiu na apreciação 

global. Ou seja, apesar das penalizações pelo indicador tempo de resposta, os Organismos-              

-clientes na apreciação global do serviço prestado, com frequência avaliaram o trabalho 

como Muito Satisfeito (4), o que significa ter sido mais importante a qualidade do serviço do 

que propriamente o tempo de resposta a esse serviço.  

Para outros Organismos, pelo contrário, a variável tempo de resposta teve mais impacto do 

que a própria qualidade do serviço prestado. É possível que nestes casos, a pressão a que 

estavam sujeitos, em termos de prazos, tenha sido determinante na expressão do grau de 

apreciação global. 

5.4 - Sistemas de informação pública da responsabilidade da DGAEP 

A DGAEP tem vindo a desenvolver acentuado esforço no desenvolvimento de instrumentos 

que permitam maximizar a divulgação de informação e de apoio técnico com utilidade para 

os potenciais utilizadores. Nesse contexto tem particular relevo o sítio na internet, o sítio Ser 

Trabalhador na Administração Pública, o sítio CAF, o sítio Relações Colectivas de Trabalho e a 

Newsletter. 

Todos estes instrumentos de informação são sistematicamente actualizados, sendo de 

salientar a publicação de Respostas a Perguntas Mais Frequentes (FAQs), que se tem 

revelado de grande utilidade para os serviços e trabalhadores públicos, e a produção de 

informação técnica contextualizada. 

Pela sua relevância, considera-se importante fazer breve referência a alguns dados 

ilustrativos, retirados dos relatórios específicos de gestão sobre cada um dos sistemas. 

Análise de acessos ao site da DGAEP 

O actual site da DGAEP foi lançado online em Fevereiro de 2008, sendo o maior canal de 

comunicação com o exterior e uma importante fonte de prestação de serviços e 

disseminação de conteúdos. 

O site sofreu, durante o ano 2010, quer alterações estruturais quer evolutivas de acordo 

com análises periódicas efectuadas a nível de gestão e integridade do mesmo. 

A análise que se segue tem por base a ferramenta Google Analytics.   

Em 2010 o site teve 1.651.357 visitas, efectuadas por 465.655 visitantes que visualizaram 

6.235.812 páginas. A média de páginas visualizadas por visita foi de 4,77 com um tempo 

média de permanência de 3,40 minutos. 

 

Os dados recolhidos foram tratados em 4 grandes blocos: análise mensal, análise trimestral, 
análise anual e análise generalista.  
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro XIII 
As dez páginas mais vistitadas  e tempo médio de permanência 

 Designação 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio de 
permanência 

1 Pesquisa 179.051 00:00:22 

2 Concursos a decorrer na DGAEP 174.499 00:00:32 

3 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Administração Pública (SIADAP) 

162.025 00:01:00 

4 Legislação 161.277 00:00:33 

5 FAQs 144.089 00:00:26 

6 Circulares e Orientações Técnicas 123.835 00:00:45 

7 Emprego Público 120.984 00:00:23 

8 Legislação — Lei 12-A/2008 116.578 00:01:10 

9 Tabelas de Vinculação, Carreiras e Remunerações 80.593 00:01:46 

10 Carreiras e Remunerações 80.234 0:00:55 

Nota: a amarelo a página com maior tempo médio de permanência. 
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Análise de acessos ao site “Ser Trabalhador na Administração Pública” 

O site Ser Trabalhador na Administração Pública foi disponibilizado online em 7 de 

Dezembro de 2009, sendo um canal de comunicação com o exterior e uma importante fonte 

de prestação de serviços e disseminação de conteúdos aos trabalhadores da Administração 

Pública. Durante o ano 2010 foram feitas diversas actualizações com as alterações 

legislativas que foram ocorrendo, bem como efectuada a sua conclusão – “Cessar funções” e 

disponibilização de formulários. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de acessos ao site Relações Colectivas de Trabalho 

O site Relações Colectivas de Trabalho foi disponibilizado online em 16 de Novembro de 
2010, pelo que ainda não existem dados relevantes para uma análise muito detalhada ou 
comparativa. 
 
Os dados apurados de 16 de Novembro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010 são os 
seguintes: 
 

 1188 Visitantes; 
 2459 Visitas; 
 17 704 Páginas visitadas; 
 7,20 Exibições de páginas por cada visita; 
 3:30 Minutos de tempo médio de permanência no site. 
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Quadro XIV 
 

 Descrição 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio de 
permanência 

1 Greve 1.594 00:00:19 

2 Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho 1.514 00:00:31 

3 Comissões de trabalhadores 1.399 00:00:23 

4 Arbitragem 705 00:00:16 

5 
Registo de avisos prévios de greve comunicados à DGAEP em 
2010 

591 00:00:08 

6 Legislação e documentos de apoio 469 00:01:06 

7 Aviso prévio de greve 443 00:00:23 

8 Modelos 403 00:00:41 

9 FAQs 389 00:01:14 

10 
Registo de avisos prévios de greve comunicados à DGAEP - 
ano de 2010 

371 00:01:28 

Nota: a amarelo as páginas com maior tempo médio de permanência. 

 

Análise de acessos ao site CAF 

O site da CAF foi disponibilizado online em Agosto de 2008, sendo um canal de comunicação 
com o exterior e uma importante fonte de prestação de serviços. 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro XV 
As dez páginas mais vistitadas  e tempo médio de permanência (2010) 

 
 

Descrição 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio de 
permanência 

1 Materiais de Apoio 7.174 00:03:42 

2 Processo de Auto-avaliação - 10 passos 6.348 00:01:43 
3 A CAF em Portugal 5.592 00:00:40 
4 CAF e Outros Modelos 3.716 00:00:43 
5 CAF 2006 2.840 00:02:05 
6 Publicações e Artigos 2.350 00:02:26 
7 O que é a CAF 2.105 00:01:23 
8 FAQs 2.011 00:00:12 
9 Bench Learning e Benchmarking 1.933 00:00:58 
10 Formação e Eventos 1.821 00:00:23 

Nota: a amarelo as páginas com maior tempo médio de permanência. 

Análise de acessos Newsletter da DGAEP 

A Newsletter da DGAEP foi lançada em Fevereiro de 2008 com o n. 00, pelo que é possível 
fazer um análise comparativa dos últimos 3 anos. 
 

Quadro XVI 
Dados apurados de 24 de Fevereiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2010 

Designação 2008 2009 2010 Observações 

Número de visitas 5 478 10 734 15 190 
2008 a 2010 aumento de 
277,29 % 

Número de subscritores 2416 4099 5428 
2008 a 2010 aumento de 
224,67 % 
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5.5 - Avaliação do sistema de controlo interno 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 - Estão claramente definidas as especificações técnicas do 
sistema de controlo interno? 

 x   

1.2 - É efectuada internamente uma verificação efectiva sobre a 
legalidade, regularidade e boa gestão? 

x   Segregação de funções e pelo menos 2 níveis de verificação. 

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 Conduto dos trabalhadores da DGAEP. Publicado na Intranet 
e está provido um Consultor Ético 

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, atendendo, nomeadamente, às propostas em sede 
de avaliação de desempenho. 

1.6 - Estão claramente definidos e estabelecidos contactos 
regulares entre a direcção e os dirigentes das unidades 
orgânicas? 

x    

1.7 - O serviço foi objecto de acções de auditoria e controlo 
externo? 

x   

Auditoria AMA para verificação da execução material com vista à libertação 
de financiamento comunitário. 

DGO (controlo externo) 

2 – Estrutura organizacional 

2.1 - A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

x   Vd  Decreto Regulamentar n.º22/2007, de 29 de Março e Portaria 
n.º350/2007, de 30 de Março. Estrutura organizacional conforme Lei n.º 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

4/2004, de 15 de Janeiro. 

2.2 - Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados 
de acordo com o SIADAP 2 e 3? 

x   100% 

2.3 - Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma acção de formação? 

x   74%  

3 – Actividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 - Existem manuais de procedimentos internos? x   
Gestão de recursos financeiros; Regulamento do fundo de maneio; 
procedimentos relativos a marcação e gozo de férias e acumulação de 
funções, entre outros. 

3.2 - A competência para autorização da despesa está claramente 
definida e formalizada? 

x   
Através das competências próprias inerentes à Directora-Geral da DGAEP, 
bem como, das que lhe foram subdelegadas por Sua Exa. O Secretário de 
Estado da Administração Pública, com faculdade de subdelegação 

3.3 - É elaborado anualmente um plano de compras? x   
Aquisições de bens e serviços certos com montante variável e de 
investimento. 

3.4 - Está implementado um sistema de rotação de funções entre 
trabalhadores? 

  X 
O sistema de rotação de trabalhadores não existe, dado que, o mapa de 
pessoal da DGAEP, foi elaborado nos termos do artigo 5º da LVCR.  

3.5 - As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 
conferências e controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

x   Caracterização individual dos postos de trabalho  

3.6 - Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

x   
Existe um fluxograma dos fluxos dos processos, criado aquando da 
implementação do GERFIP e respectiva identificação dos centros de custos. 

3.7 - Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 
forma a evitar redundâncias? 

x   
Existem orientações precisas, tanto na nível geral como a nível de unidades 
orgânicas 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3.8 - Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e 
infracções conexas? 

x   Depositado na CPC e publicitado na intranet 

3.9 - O plano de gestão de riscos de corrupção e infracções 
conexas é executado e monitorizado? 

x   Cronograma de monitorização patente no próprio Plano 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 - Existem aplicações informáticas de suporte ao 
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de 
contabilidade, gestão documental e tesouraria? 

X   
Áreas: gestão orçamental, recursos humanos, assiduidade, processamento 
de vencimentos, balanço social, registo de correspondência 

4.2 - As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   
Integradas: gestão orçamental, recursos humanos, processamento de 
vencimentos 

4.3 - Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a 
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos 
sistemas? 

X   
Asseguradas as condições técnicas a nível de software, hardware e infra-
estrutura tecnológica 

4.4 - A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada 
nos processos de decisão? 

X   Sempre que necessário 

4.5 - Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 
terceiros a informação ou activos do serviço? 

X   
Serviço de autenticação forte; contratualização de serviço em termos de SLA 
com empresas e II do MFAP 

4.6 - A informação dos computadores de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de backups)?  

X   Backups diários de salvaguarda de dados  

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

X   
Assegurada através de mecanismos de autenticação e em alguns casos 
específicos com recurso a autenticação forte. 
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5.6 - Fiabilidade dos sistemas de informação 

 

A DGAEP é responsável pela gestão de alguns sistemas de informação transversais a 

toda a administração, tendo em permanente atenção a necessidade da sua 

disponibilidade e fiabilidade, no que é considerado um factor crítico do seu 

desempenho. 

 

Para tal são considerados os níveis de abrangência e integração das diferentes 

aplicações; os mecanismos que garantem a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos 

outputs dos sistemas; a informação produzida e utilizada nos processos de decisão; os 

requisitos de segurança para acesso de terceiros e a informação ou activos do serviço. 

 

Considera-se que está salvaguardada a informação dos computadores de rede e que se 

garante a segurança na troca de informações e a segurança do software.  

 

Os sistemas de informação relevantes (SIOE, sistema de registo de adesão a greves e 

portal da DGAEP) têm as respectivas bases de dados e as páginas inerentes em 

servidores separados. 

 

Existe contratualização de serviço em termos de SLA com a empresa Echiron (SIOE), a 

CSO (segurança periférica), a Novabase (servidores) e o II MFAP (RAFE). 

 

A gestão dos utilizadores que acedem às aplicações disponibilizadas pela DGAEP à 

Administração Pública e às utilizadas internamente é efectuada com credenciais 

geradas e enviadas uma semana antes dos prazos estabelecidos para SI das greves e 

SIOE e 12 horas para utilizadores internos.  

 

Os utilizadores internos têm de renovar as password de seis em seis meses, não 

podendo repetir as três últimas; As contas são bloqueadas ao fim de cinco tentativas 

de início de sessão inválidas. 

 

Existe actualização permanente a nível de servidores e de PC’s do antivírus. Com a 

utilização do software Veritas são efectuados backups diários de salvaguarda de dados 

e, sempre que solicitada pelos utilizadores, recuperação de dados atempadamente. O 

acesso à sala do Data Center é restrito a seis pessoas. Existe redundância no acesso à 

Internet, em caso de falha no circuito ADSL. 
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5.7 - Pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria 

Numa análise dos pontos fortes e fracos identificados pelas diversas unidades 

orgânicas pode concluir-se que se mantém estável a consideração de que o 

cumprimento do planeado e a resposta às solicitações dos clientes da Direcção-Geral 

depende fundamentalmente do elevado sentido de responsabilidade e compromisso 

com o serviço dos trabalhadores e dirigentes, da sua dedicação e motivação, mesmo 

em contexto de pressão e acentuada incerteza, bem como à competência técnica 

existente, orientada para resultados.  

O Espírito de equipa, a disponibilidade, a autonomia e o sentido crítico e iniciativa são 

igualmente outros pontos bastante fortes a assinalar.  

No que se relaciona com factores externos é identificada a boa articulação com a 

tutela e com as Secretarias-Gerais, no seu aspecto positivo, e, no seu aspecto negativo, 

alguma dificuldade dos serviços para a aplicação consistente das diversas alterações 

legislativas referentes à gestão de recursos humanos, o que coloca acentuada pressão 

na DGAEP, tanto em termos de prazos como em termos de abrangência de questões a 

analisar, com um acentuado grau de complexidade.  

Quanto aos pontos fracos (constrangimentos ao cumprimento dos objectivos) 

mantém-se a referência à insuficiência de recursos humanos, que se acentuou em 

2010. 

 O volume de trabalho acrescido e muitas vezes extemporaneamente solicitado, com a 

necessidade de garantir resposta a solicitações em prazos muito curtos e dificilmente 

controláveis pelas Unidades Orgânicas é, inequivocamente, um constrangimento que 

muito dificulta o bom cumprimento do planeado e é causador de perturbações 

funcionais. 

No que se refere aos desafios e oportunidades, podem ser identificadas como 

principais as seguintes: a perspectiva de racionalização de custos e procedimentos, isto 

é, fazer mais com menos recursos financeiros e humanos, implica um aprofundamento 

da cooperação interno, tendo presente a transversalidade de projectos e áreas de 

intervenção. Por outro lado o desenvolvimento de sistemas de informação de uso 

transversal à AP e as profundas alterações legislativas são uma oportunidade para 

afirmar a actividade da DGAEP. 
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VI - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ACTIVIDADE DE 2010 POR OBJECTIVOS 

 

Os quadros seguintes sintetizam o que foram os resultados da execução, quer dos 

objectivos estratégicos quer dos objectivos de suporte, por unidade orgânica e no 

total. 

A leitura dos quadros seguintes (nível de execução) segue o seguinte: 

• Coluna C – Significa que o planificado foi concluído (execução integral da 

actividade no ano em causa); 

• Coluna NC – Significa não concluído (execução incompleta); 

• Coluna T – Significa transferido (Proj/Act transferido para o ano N+1); 

• Coluna S – Significa suspensão (Proj/Act interrompido no ano N podendo vir 

a ser retomado); 

• Coluna CA – Significa cancelamento (Proj/Act retirado definitivamente). 

 

No Plano de Actividades para 2010 foram previstos 102 projectos e actividades 

directamente relacionadas com os objectivos estratégicos, tendo sido efectivamente 

cumpridos 87, o que significa uma taxa de cumprimento de 87%. Quanto aos dez 

objectivos não directamente relacionados com os objectivos estratégicos verifica-se 

que foram cumpridos 9 e que um transitou para 2011.  

Importa realçar que apenas não foram efectivamente cumpridos três dos projectos, o 

que significa uma taxa de 3%, uma vez que, dos restantes 12, oito transitaram para 

2011 e 4 foram suspensos, por motivos externos à intervenção da DGAEP. 

É igualmente de referir que, para além do previsto inicialmente, foram desenvolvidos 

mais 25 projectos/actividades, sobretudo dependentes de solicitações não previsíveis, 

para resposta à dinâmica legislativa e exigindo resposta céleres e prioritárias. 
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Quadro XVII - Actividades directamente relacionadas com os objectivos estratégicos 

 

Actividade desenvolvida N.º 
total 

NÍVEL DE REALIZAÇÃO 

C NC T S CA 

Objectivos 
Estratégicos 

OE 1 

DRJE Projectos 13 12   1  

DRSP Projectos 13 11 2    

DRSP/DGSI Projectos 1  1    

OE 2 

DRJE Projectos 3 3     

DRJE/DRCT Projectos 1 1     

DRCT Projectos 6 6     

DCIAP Projectos 2 2     

DRCT/DCIAP Projectos 1 1     

OE 3 

DRJE Projectos 5 5     

DRJE/DGO Projectos 1 1     

DGO Projectos 11 8  3   

DGO/DRICD Projectos 1 1     

DGO/DGSI Projectos 1    1  

OE 4 

DCIAP Projectos 1 1     

DGDRH Projectos 2 1  1   

DGDRH/DRJE/DRSP/ 
DRICD 

Projectos 1 1     

DGDRH/OBSEP Projectos 1 1     

DGDRH/OBSEP/ 
DRJE/DGSI 

Projectos 1 1     

DGDRH/OBSEP/DGSI Projectos 3 2  1   

DGO Projectos 3 3     

DGO/DGSI Projectos 3   2 1  

DGSI Projectos 2 1   1  

DGSI/DGDRH Projectos 4 4     

DRJE/DGSI Projectos 1   1   

OBSEP Projectos 11 11     

OBSEP/DRJE/DGDRH Projectos 1 1     

OE 5 

DGA/NGI Projectos 5 5     

NGI Projectos 1 1     

DGSI Projectos 3 3     
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Quadro XVIII – Inclui as actividades não directamente relacionadas com os objectivos 

estratégicos, as actividades de suporte e as actividades extra-plano 
 
 

Actividade desenvolvida 
N.º 

total 

NÍVEL DE REALIZAÇÃO 

C NC T S CA 

Activ/projectos não 
directamente 
relacionados com 
os objectivos 
estratégicos 

DGO Projectos  6 6     

DCIAP/DGA/NGI Projectos  1 1     

DCIAP/DGA Projectos  1   1   

DRICD Projectos  2 2     

Activ./projectos de  
suporte 

DGA Projectos  30 30     

DGSI Projectos  19 19     

Actividades           
extra-plano 

DRSP Projectos  1 1     

OBSEP Projectos  6 6     

OBSEP/DRJE Projectos 1 1     

DRICD Projectos 5 5     

DGDRH Projectos 2 2     

DGDRH/DGO Projectos 1 1     

DGDRH/DGSI Projectos 1 1     

DRJE Projectos 8 8     

TOTAL PARCIAL 84 83  1   
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Quadro XIX – Total das actividades desenvolvidas 

 
 

Actividade desenvolvida 
N.º 

total 

NÍVEL DE REALIZAÇÃO 

C NC T S CA 

TOTAL 
PARCIAL 

Actividades/projectos 
(directamente relacionados com os 
objectivos estratégicos)  

102 87 3 8 4  

Actividades/projectos (não 
directamente relacionados com os 
objectivos estratégicos) 

10 9  1   

Actividades/Projectos de  suporte 49 49     

Actividades extra-plano 25 25     

TOTAL GERAL 186 170 3 9 4  

 
 
 

Quadro XX – Taxa de execução dos objectivos 
 
 

EXECUÇÃO 
 
 
 

OBJECTIVOS 

TOTAL 

CUMPRIDOS NÃO CUMPRIDOS TRANSFERIDOS SUSPENSOS 

N.º TAXA N.º TAXA N.º TAXA N.º TAXA 

Projectos/actividades directamente  
relacionados com os OE 

102 87 84% 3 3% 8 9% 4 4% 

 Projectos/actividades directamente  
relacionados com os OE 

10 9 90%   1 10%   

Objectivos de suporte 49 49 100%       

TOTAL 161 145 90% 3 2% 9 6% 4 2% 
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6.1 – Projectos e actividades de suporte aos objectivos estratégicos 
 
 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO I 
Garantir a coordenação técnica à implementação das políticas de recursos humanos na Administração Pública 
 

 

OP 1 - Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações (VCR) 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 
Garantir a consultadoria relativa ao regime de 
vínculos, carreiras e remunerações 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
Meta (Março) 

X     
 

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

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5) 
  Meta (2,5) 

X      

DRJE 
Participar em reuniões com Secretarias-Gerais, 
departamentos centrais de recursos humanos ou 
outros serviços 

Reuniões 
solicitadas/realizadas 
Meta (80%) 

X      

DRJE 

Assegurar o funcionamento de uma rede de 
contactos com as Secretarias-Gerais ou 
departamentos de recursos humanos de todos os 
Ministérios 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
  Meta (2,5) 

X      
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OP 2 – Assegurar a harmonização da aplicação do novo regime de Protecção Social  

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 

Apoiar o processo legislativo relativo à 
regulamentação do regime de protecção social 
convergente em convergência com o regime geral 
de segurança social 

N.º solicitações/respostas 
Meta (Depende de 
solicitação) 

   X  
Aguarda orientações políticas 
para o seu desenvolvimento 

 

DRJE 

Garantir a consultadoria relativa à legislação na 
área da protecção social, bem como em matéria 
dos benefícios sociais, designadamente, 
subsistemas de saúde e acção social complementar 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 

Meta (3) 
X      

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

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5)  
Meta (2,5) 

X      

DRJE 
Participar em reuniões com Secretarias-Gerais, 
departamentos centrais de recursos humanos ou 
outros serviços 

Reuniões 
solicitadas/realizadas 
Meta (80%) 

X      

DRJE 
Organizar e monitorizar sessões de esclarecimento 
junto de serviços públicos 

N.º de acções 
solicitadas/realizadas 
Meta (4) 

X      

DRJE 
Assegurar a colaboração e apoio técnico à SESS e 
aos serviços da AP no âmbito da coordenação 
internacional dos sistemas de segurança social 

N.º solicitações/respostas 

Meta (Depende de 

solicitação) 
X      



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

43/90

 

OP3- Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação dos regimes jurídicos de emprego dos trabalhadores que exercem funções públicas 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 

Garantir a consultadoria relativa aos regimes 
jurídicos de emprego na Administração Pública 
bem como às condições de trabalho dos 
respectivos trabalhadores 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
Meta (3) 

X     

 

DRJE 
Participar em reuniões com Secretarias-Gerais, 
departamentos centrais de recursos humanos ou 
outros serviços 

Reuniões 
realizadas/solicitadas 
Meta (80%) 

X      

DRJE 

Assegurar o funcionamento de uma rede de 
contactos com as Secretarias-Gerais ou 
departamentos de recursos humanos de todos os 
Ministérios 

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5)  
Meta (2,5) 

X      

 

OP 4 – Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação do novo modelo de procedimento concursal 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRSP 
Disponibilizar informação relativa à tramitação 
do novo modelo de procedimento concursal 

Disponibilizar três novos 
documentos no site 
Meta (Novembro) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRSP 
Elaborar FAQS sobre o novo procedimento 
concursal (alterado) 

FAQS disponibilizadas  

Meta (Novembro) 10 
FAQS 

 X    

As FAQs foram elaboradas 
mas, face à então previsível 
alteração legislativa, não 
foram publicadas   

DRSP 
Elaborar proposta de alteração à portaria 83-
A/2009, de 22 de Janeiro 

Proposta entregue  

Meta (Maio) 
X      

DRSP 
Proceder à revisão do manual de procedimentos 
concursais 

Proposta entregue 

Meta (Setembro) 
X      

DRSP 
Apoiar os serviços na aplicação dos novos 
métodos de selecção - consultadoria 

Correspondência e 
reuniões 

Meta (> a 400 ofícios) 

X      

DRSP 
Apoiar os serviços na aplicação dos novos 
métodos de selecção aplicação de métodos de 
selecção 

Número de colaborações 
concretizadas 

Meta (> a 100) 

X      

DRSP 
Apoiar os serviços na aplicação dos novos 
métodos de selecção - elaboração de perfis 

Perfis elaborados 

Meta (Ao longo do Ano > 
25) 

X      

DRSP 
Assegurar a criação de instrumentos de suporte 
à aplicação dos métodos de selecção 

Provas de grupo criadas 

Meta (Outubro) 
X      

DRSP 
Assegurar a realização de acções de 
recrutamento e selecção, completas, parciais, 
internas e externas 

Número de acções 

Meta (Novembro) 
X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRSP 
Assegurar a realização dos vários métodos de 
selecção  

Inquéritos (escala 1 – 5) 

Meta (Novembro 

Avaliação 

 >  2,5) 

X      

DRSP Follow up relativamente à selecção realizada 

Inquéritos (escala 1 – 5) 

Meta (Novembro 
Avaliação >  2,5) 

 X    

Tendo em consideração a 
atransição das competências 
do DRSP para a empresa 
GERAP não se realizou esta 
acção 

DRSP 
Elaboração de proposta de parâmetros de 
avaliação curricular para os estágios PEPAC    

Proposta entregue 

Meta (15 Março) 
X      

DRSP/DGSI 
Adaptação do formulário para utilização de 
candidatos invisuais e melhoria dos campos do 
formulário 

Formulário adaptado 

Meta (Novembro) 
 X     

DRSP 
Apoio à criação e desenvolvimento de entidades 
avaliadoras de candidatos  

Reuniões e formação 

Meta (Setembro) 
X      
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO II 
Garantir o apoio técnico à implementação do regime de contrato de trabalho em funções públicas e do regime de contratação colectiva 
 

 

OP 1 – Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação do novo regime de contrato de trabalho em funções públicas 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 
Garantir a consultadoria relativa ao novo regime 
de contrato de trabalho em funções públicas e 
respectiva regulamentação 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
Meta (3) 

X      

DRJE/DRCT 
Elaborar Orientações técnicas, circulares ou 
conjuntos de respostas a questões mais 
frequentes (FAQ) 

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5) 
Meta (2,5) 

X      

DRJE 
Participar em reuniões com Secretarias-Gerais, 
departamentos centrais de recursos humanos ou 
outros serviços 

Reuniões 
solicitadas/realizadas 
Meta (80%) 

X      

DRJE 

Assegurar o funcionamento de uma rede de 
contactos com as Secretarias-Gerais ou 
departamentos de recursos humanos de todos 
os Ministérios 

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5) 
Meta (2,5) 

X      
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OP 2– Assegurar o apoio técnico à contratação colectiva 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRCT 
Constituição de base de dados de Acordos 
Colectivos de Trabalho    

Projecto entregue 
Meta (Outubro) 

X      

DRCT 
Constituição de base de dados de Comissões de 
Trabalhadores 

Projecto entregue  
Meta (Outubro) X      

DRCT 
Constituição de base de dados de Associações 
Sindicais 

Projecto entregue  
Meta (Outubro) X      

DRCT 
Projecto de Protocolo DGAEP/DGRHE no âmbito 
do sistema de controlo de créditos sindicais 

Projecto entregue 
Meta (Junho) X      

DRCT 
Apresentação de projecto de espaço autónomo 
para as matérias DRCT no site DGAEP  

Projecto entregue  
Meta (Julho) X      

 

OP 3 – Criar subsite “Relações Colectivas de Trabalho” 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRCT 
Projecto de modelo de estrutura e de articulação 
do back-office 

Projecto entregue 
Meta (1 Julho) 

X      

DCIAP Desenvolvimento da estrutura e design 
Estrutura  concluída 
Meta (30 Julho) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRCT/DCIAP Carregamento de conteúdos 
Conteúdos carregados 
Meta (30 Outubro) 

X      

DCIAP Disponibilização on-line 
Projecto entregue 
Meta (15 Novembro) 

X      

 
 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO III 
Garantir o apoio técnico ao desenvolvimento da avaliação de desempenho dos recursos humanos na Administração Pública e a dinamização 
da utilização de metodologias de auto-avaliação organizacional 
 

 

OP 1 – Assegurar a resposta às solicitações dos serviços e trabalhadores na aplicação da avaliação do desempenho 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 
Garantir a consultadoria jurídica relativa ao 
regime de avaliação dos dirigentes e 
trabalhadores (SIADAP) 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
Meta (3) 

X      

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

Resultados de 
questionário de satisfação  
(escala 1 a 5) 
Meta (2,5) 

X      



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

49/90

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE 
Participar em reuniões com Secretarias-Gerais, 
departamentos centrais de recursos humanos ou 
outros serviços 

Reuniões 
solicitadas/realizadas 
Meta (80%) 

X      

DRJE 

Assegurar o funcionamento de uma rede de 
contactos com as Secretarias-Gerais ou 
departamentos de recursos humanos de todos 
os Ministérios 

Qualidade e tempo da 
informação (escala 1 a 5) 
Meta (2,5) 

X      

 

OP2 – Preparar e disponibilizar informação técnica relativa a aplicação do SIADAP 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRJE Disponibilizar informação no site da DGAEP 

Resultados de 
questionário de satisfação 
(escala 1 a 5) 
Meta (2,5) 

X      

DRJE/DGO Participar em sessões de informação/formação, 
por solicitação externa 

Rácio acções 
solicitadas/realizadas 
Meta (80%) 

X      

DGO 
Apoiar logisticamente o Conselho de 
Coordenação da Avaliação dos Serviços (CCAS) 

Rácio reuniões 
previstas/apoiadas 
Meta (100%) 

X      

 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

50/90

OP 3 – Monitorar a aplicação do SIADAP através da elaboração de relatórios analíticos de situação 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO Elaborar instrumento de recolha de dados  
Formulário 

Disponibilizado  
Meta (Maio) 

X      

DGO Elaborar relatório preliminar e relatório final 
relativos à aplicação do SIADAP 

Relatórios concluídos  
Meta (Junho/Novembro) X      

DGO/DGSI 
Disponibilizar, no âmbito do SIOE, instrumento 
de recolha de dados de avaliação de 
desempenho na AP   

Funcionalidade 
disponibilizada 

Meta (Dezembro) 
   X  

Procedimentos de contratação 
pública  inviabilizado em 2010 
por força do disposto no  
despacho de Sª. Exª. o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
datado de 28/09/2010, que  
veio determinar que as 
dotações do PIDDAC não 
comprometidas não podiam ser 
utilizadas, o que inviabilizou os 
planeados processos de 
aquisição. Fica condicionado à 
existência de disponibilidade 
orçamental 
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OP 4 – Promover e monitorar a utilização da metodologia de auto-avaliação Estrutura Comum de Avaliação – CAF (Common Assessment 
Framework) 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO 
Promover o registo dos organismos utilizadores 
da CAF em Portugal na base de dados a 
disponibilizar no site CAF 

Organismos registados 
Meta (50 a 75 registos) 

  X   

Foi desenvolvido sistema de 
registo, no entanto, por falta de 
recursos, transita para ano de 
2011 

DGO 
Apoiar a selecção de práticas nacionais de 
aplicação CAF para apresentação no 4º Evento 
CAF 

Práticas selecionadas 
Meta (Julho) 

X      

DGO Publicar a CAF Educação  
Publicação realizada 
Meta (Dezembro) 

  X   
Devido a atraso na aprovação a 
nível europeu transita para o 
ano de 2011 

DGO 
Prestar apoio técnico aos serviços públicos sobre 
aplicação da CAF  

Rácio – nº acções 
realizadas/ 
nº solicitações dos 
organismos 
Meta (rácio = 1) 

X      

DGO 
Finalizar o 3.º Diploma de Especialização CAF, 
em parceria com o INA 

DECAF realizado 
Meta (1.º semestre) 

X      

DGO 
Realizar a fase 1 do 4º DECAF em parceria com o 
INA 

DECAF iniciado 
Meta (4.º trimestre) 

  X   
Por decisão do INA transita 
para 2011 

DGO 

Definir os termos de implementação do Processo 

de Validação Externa da CAF (PEF) e do 
reconhecimento como utilizador efectivo da CAF 
(ECU -Effective CAF User) 

Plano apresentado e 
termos definidos para 
aprovação 
Meta (Novembro) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO 
Promover o registo dos organismos utilizadores 
da CAF em Portugal na base de dados do EIPA 

Organismos registados 
Meta (125 a 150) 

X      

DGO/DRICD 
Traduzir e adaptar os documentos aprovados 
pelo Grupo CAF (EUPAN) 

Documentos adaptados 
Meta (Novembro) 

X      

 
 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO IV  
Melhorar a qualidade e quantidade da informação disponibilizada sobre a Administração Pública, na dimensão organizacional e de emprego 
público e respectivos regimes 
 

 

OP – Recolher e disponibilizar informação analítica e de gestão sobre recursos humanos, autorização de admissões na AP, de mobilidades da 
Administração Regional e Autárquica 
 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGSI 
DGDRH 

 

Garantir a recolha da informação sobre efectivos 
dos serviços da Administração Pública, através 
do SIOE, para controlo do emprego público 

Funcionalidade de recolha 
disponibilizada na data e 
Informação recolhida (n.º) 
Meta (Julho – 2) 

X      

DGDRH 
OBSEP 
DGSI 

Aumentar a abrangência dos dados e factores de 
caracterização dos recursos humanos em 
formulário de recolha de dados SIOE, 

Introdução das variáveis 
género, idade, 
habilitações e nº de 
pessoas com deficiência  
Meta (4 novas variáveis) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGDRH 
OBSEP 
DGSI 

Desenvolver procedimento tendo em vista a 
elaboração de um novo formulário electrónico 
para recolha das novas variáveis e respectivo 
tratamento com disponibilização de manuais 
para apoio ao carregamento semestral  

Formulário disponível em 
sioe.dgaep.gov.pt  
Meta (30 de Junho) 

X      

DGDRH 
OBSEP 

Validar os dados de caracterização dos RH da AP 
Central após carregamento semestral do SIOE 

Coerência e qualidade dos 
dados nos relatórios de 
apuramento 
Meta (2) 

X      

OBSEP 
Apuramento e tratamento estatístico da 
informação sobre recursos humanos na 
administração pública 

N.º de Relatórios  
Meta (2) 

X      

DGDRH 
OBSEP 
DRJE 
DGSI 

Redefinir o formulário de recolha de informação 
sobre o Balanço Social 

Publicitação no 1º 
trimestre 
Meta (1) 

X      

OBSEP   
DRJE 

DGDRH 

Promover a actualização e alterações do sistema 
de classificações, tabelas e codificações na 
sequência do processo de revisão de vínculos, 
carreiras e sistema remuneratório na 
administração pública. 

Tabelas difundidas 
Meta (3 meses) 

X      

DGSI 

DGDRH 
Monitorizar as greves gerais da AP 

Organismos registados 
Meta (450 a 580 registos) 

X      
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OP 2 – Disponibilizar informação sobre competências e desenvolvimento dos Recursos Humanos da Administração Pública 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGSI 
DGDRH 

 

Desenvolver sistema de informação que permita 

melhorar e garantir a fiabilidade da recolha e 

tratamento de dados relativos às actividades de 

formação da AP 

Formulário 

disponibilizado na data 

Mata (30 Março) 

X      

DGSI 
DGDRH 

 

Recolher e validar on-line a informação sobre a 

formação profissional na Administração Pública 

para a elaboração do relatório de Actividades de 

Formação da AP. 

Formulário 

disponibilizado  

 e 

Relatório concluído  

Meta (Abril/Setembro) 

X      

DGDRH 
Avaliar o impacto da formação dos dirigentes, 

ministrada nas instituições de ensino superior 

reconhecidas. 

Relatório concluído 

Meta (Dezembro) 
  X   

Inviabilidade legal de recolha 
de dados sem a autorização, 
atempadamente solicitada, à 
CNPD 

DGDRH 
Gerir o programa dos Estágios Profissionais na 

Administração (1.ª Edição PEPAC). 

Relatório de avaliação 

intercalar 

Meta (Novembro) 

X      
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OP 3 – Aumentar a quantidade e qualidade (relevância) da informação estatística produzida e difundida sobre emprego público no âmbito das 
estatísticas do mercado de trabalho 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

OBSEP 
Preparar a edição de Boletins do OBSEP, com 
informação e indicadores estatísticos 
comparados 

Projectos de BOEP   
Meta (2)  

X      

OBSEP 

Divulgar informação estatística (séries 
cronológicas actualizadas) de indicadores de 
caracterização e evolução do emprego público 
no âmbito das estatísticas do mercado de 
trabalho 

Séries integradas nas 
publicações do OBSEP 
Meta (1) 

X      

OBSEP 

Elaborar estudos de evolução de indicadores 
relevantes de emprego público a partir dos 
Balanços Sociais de entidades da administração 
pública a difundir em publicações do OBSEP 

Temas tratados 
Meta (1 tema) 
 

X      

OBSEP 
 

 Elaborar estudo suplementar (relatório 
temático) no âmbito da caracterização estrutural 
das entidades da AP 

Estudo elaborado 
Tema (1) 

X      

OBSEP 
Disponibilizar a informação e indicadores 
estatísticos incluídos nos BOEP em inglês, na 
página electrónica da DGAEP (versão em inglês) 

Informação 
disponibilizada 
Meta (Setembro) 

X      
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OP 4 – Melhorar o sistema de produção da informação estatística sobre emprego público 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

 
OBSEP 

Projecto de protocolo entre a DGAEP e o INE, IP 
reconhecendo a DGAEP como produtora de 
estatísticas de emprego público no âmbito das 
estatísticas do mercado de trabalho e do 
Sistema Estatístico Nacional (SEN) 

Projecto de Protocolo  
Meta (30 Outubro) 

X      

OBSEP 

Elaborar documento sobre a definição e 
delimitação das áreas comuns e 
complementares entre a DGAEP e o GEP do 
MTSS para troca de informação relevante sobre 
emprego público no âmbito das estatísticas do 
mercado de trabalho e do Sistema Estatístico 
Nacional (SEN). 

Documento elaborado 

Meta (2.º semestre) X      

OBSEP 

Definir estrutura de informação sobre emprego 
público que permita a sua integração no âmbito 
das estatísticas do mercado de trabalho  
(Objectivo plurianual) 

Documento com 
calendarização das 
publicações estatísticas 
Meta (Dezembro) 

X      

OBSEP 

Actualizar as classificações e codificações 
utilizadas na produção de estatísticas do 
emprego público, harmonizadas com as 
adoptadas internacionalmente e no SEN 

Tabelas actualizadas 

(N = Mês de adopção da 
classificação pelo SEN (em 
particular CPP/2010) 

Meta (N + 3 meses) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

OBSEP 

Actualizar e desenvolver o sistema de conceitos, 
definições e outra informação metodológica 
(metainformação) na área das estatísticas do 
emprego público harmonizado com as práticas 
internacionais e o SEN 

Conceitos e definições 
actualizados 
(N = mês de utilização de 
novo conceito em 
publicações do OBSEP) 
Meta (N + 1 mês) 

X      

 

OP 5 – Monitorar e garantir a qualidade da informação disponibilizada no Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE) 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO 
Efectuar auditorias à caracterização das 
entidades constantes do SIOE e corrigir erros 
detectados 

N.º de auditorias 
Meta (12) 

X      

DGO 
Elaborar relatórios trimestrais analíticos de 
evolução do SIOE 

Relatórios concluídos  
Meta (4) 

X      

DGO 
Apoiar os Serviços no esclarecimento de dúvidas, 
alterações e confirmações de dados 

Prazo médio em dias para 
alteração de dados 
Meta (3) 

X      

DGO 

DGSI 
Disponibilizar o backoffice às entidades 
utilizadoras do SIOE 

Mecanismos de backoffice 
disponibilizados  
Meta (2º semestre) 

  X   

O BackOffice está 
disponibilizado em produção. 
Os utilizadores ainda não 
acedem porque não foi possível 
ministrar a formação. 
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO 
DGSI 

Ministrar acções de formação às entidades 
utilizadoras do SIOE 

Acções realizadas  
Meta (2º semestre) 

  X   

Face à necessidade de 
implementar a infra-estrutura  
técnica de comunicações de 
dados e voz nas novas 
instalações não houve 
disponibilidade para estruturar 
e ministrar as acções de 
formação 

DGSI 
Coordenar a divulgação/implementação de 
webServices do SIOE-Entidades 

Webservices 
disponibilizados  
Meta (Mediante 
solicitação de entidades) 

X      

 

OP 6 – Desenvolver o subsite “Ser trabalhador na Administração Pública" 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DCIAP Implementar o espaço “Cessar Funções” 
Conteúdo disponibilizado 
on-line 
(Meta 15 Julho) 

X      

DRJE 
DGDRH 
DRSP 
DRICD 

Disponibilizar formulários/modelos 

Formulários/modelos 
criados 
Meta (15 Julho) 

X      
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OP 7  –  Desenvolver no SIOE novas funcionalidades que garantam um processo contínuo de melhoria da qualidade e quantidade de 
informação e da sua interoperabilidade com outros sistemas de informação da Administração Pública 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGSI 
Estudo de solução de Business Inteligence para 
análise de dados no SIOE 

Procedimento de 
contratação pública 
elaborado 
Meta (Outubro) 

   X  

Procedimentos de contratação 
pública  inviabilizados em 2010 
por força do disposto no  
despacho de Sª. Exª. o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
datado de 28/09/2010, que  
veio determinar que as 
dotações do PIDDAC não 
comprometidas não podiam ser 
utilizadas o que inviabilizou os 
planeados processos de 
aquisição. Fica condicionado à 
existência de disponibilidade 
orçamental 

DRJE                      
DGSI 

Estudo de implementação de melhorias na rede 
de interlocutores  

Procedimento de 
contratação pública 
elaborado 
Meta (Outubro) 

  X   

Efectuadas peças do 
procedimento e colhido o 
parecer prévio favorável nos 

termos  da Portaria 371-

A/2010, de 23 de Junho. 
Procedimentos de contratação 
pública inviabilizados em 2010 
por força do disposto no  
despacho de Sª. Exª. o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
datado de 28/09/2010, que  
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

veio determinar que as 
dotações do PIDDAC não 
comprometidas não podiam ser 
utilizadas o que inviabilizou os 
planeados processos de 
aquisição. Será prosseguido em 
2011, através de dotação do 
PIDDAC 

DGO                         
DGSI 

Desenvolvimento de instrumento de recolha e 
alojamento estruturado de informação relativa à 
avaliação de desempenho (SIADAP) na AP 

Procedimento de 
contratação pública 
elaborado 
Meta (Outubro) 

   X  

Procedimentos de contratação 
pública inviabilizados em 2010 
por força do disposto no  
despacho de Sª. Ex.ª o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
datado de 28/09/2010, que  
veio determinar que as 
dotações do PIDDAC não 
comprometidas não podiam ser 
utilizadas o que inviabilizou os 
planeados processos de 
aquisição. Fica condicionada à 
existência de disponibilidade 
orçamental 

OBSEP                
DGDRH                           

DGSI 

Desenvolvimento de instrumento de recolha e 
alojamento estruturado de dados relativo a 
greves e manifestações convocadas pelas 
associações representativas dos trabalhadores 
da AP 

Procedimento de 
contratação pública 
elaborado 
Meta (Outubro) 

  X   

Procedimentos de contratação 
pública inviabilizados em 2010 
por força do disposto no 
despacho de Sª. Ex.ª o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
datado de 28/09/2010, que 
veio determinar que as 
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

dotações do PIDDAC não 
comprometidas não podiam ser 
utilizadas o que inviabilizou os 
planeados processos de 
aquisição. Será Prosseguido em 
2011, através de dotação do 
PIDDAC 

 
 

 
OBJECTIVO ESTRATÉGICO V 
Proceder à transição da DGAEP para novas instalações 
 
 

OP 1 – Dotar as novas instalações de estruturas que permitam a sua plena utilização em condições funcionais para trabalhadores e utentes 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGA 
NGI 

Assegurar o desenvolvimento dos 
procedimentos de contratação pública para  
Rede de Aquecimento, Ventilação e Ar 
condicionado (AVAC) e Projecto e obra de 
electricidade 

Procedimentos 
elaborados 
Meta (Fevereiro e Junho) 

X      
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Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGA 
NGI 

Análise e avaliação das propostas apresentadas 
e proceder à respectiva adjudicação 

Adjudicação das 
empreitadas 

Meta (Fevereiro e Junho) 
X      

NGI Acompanhamento e fiscalização das obras 
adjudicadas (execução dos contratos) 

Observação directa  

Meta (Março/Setembro) X      

DGSI 

Assegurar o desenvolvimento dos 
procedimentos de contratação pública que 
permitam dotar as instalações das infra-
estruturas de comunicação de dados e voz e 
acompanhar a execução do contrato 

Disponibilizado na data 
Meta 
(Fevereiro/Setembro) 

X      

DGA 
NGI 

Assegurar o desenvolvimento dos 
procedimentos de contratação pública que 
permitam realizar obras de recuperação e 
requalificação do 2.º piso da Ala Oriental em 
duas fases. 

Data  
Meta (Fase 1 – 28 de 
Fevereiro - Fase 2 - 15 
dias após a data de 
autorização do reforço 
orçamental) 

 

X      

DGSI 

Assegurar a realização dos procedimentos de 
contratação pública para proceder à mudança 
dos equipamentos informáticos e de 
telecomunicações para as novas instalações 

Disponibilizado na data 
Meta (Setembro) 

X      

DGSI Assegurar o funcionamento do datacenter e das 
infra-estruturas de comunicações e dados 

Disponibilizado na data 
Meta (Setembro) 

X      
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OP 2 – Garantir uma logística de mudança que permita assegurar a prossecução de actividades sem descontinuidade 
 

Unidade 
Orgânica 

Projectos relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGA 
NGI 

Elaborar todos os procedimentos técnico-
administrativos relativos à aquisição de 
mobiliário, limpeza de obra e mudanças 
(transportes e instalação) 

Procedimentos 
efectuados 
Meta (Setembro) 

X      

DGA 
NGI 

Assegurar a mudança do mobiliário e outros 
equipamentos de trabalho para as novas 
instalações 

Mudança de 
equipamentos efectuada 

Meta (Outubro) 
X      
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Actividades e projectos não directamente relacionados com os objectivos estratégicos 
 

Op 1: Assegurar o planeamento e a avaliação da actividade da DGAEP 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos não directamente relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DGO 
Elaboração do Relatório de Actividades da DGAEP 
de 2009 

Relatório concluído  
Meta (Abril) 

X      

DGO 
Elaboração de relatório de auto-avaliação do QUAR 
2009 

Relatório concluído  
Meta (Março) 

X      

DGO Monitorização do QUAR 2010 
Nº de relatórios  
Meta (2) 

X      

DGO 
Elaboração do Plano de Actividades da DGAEP para 
2011 

Plano concluído  
Meta (30 Dezembro) 

X      

DGO 
Elaboração de proposta de objectivos estratégicos 
e operacionais para o QUAR da DGAEP para 2011 e 
respectiva metodologia de monitorização 

Proposta concluída na 
data 
Meta (30 Outubro) 

X      

DGO 
Elaborar relatório de execução do Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção 

Relatório 
Meta (Dezembro) 

X      
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Op 2: Tratamento da massa documental existente na DGAEP – Gestão documental 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos não directamente relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DCIAP 
DGA 
NGI 

Apresentação de candidatura à Fundação 
Gulbenkian no âmbito do “Arquivo histórico Digital 
da Administração Pública/DGAEP Digital” 

Candidatura apresentada 
Meta (2.º semestre) 

X      

DCIAP 

DGA 

Elaborar projecto de gestão documental: Portaria 
arquivística, massa documental acumulada, 
arquivo corrente, intermédio e histórico  

Projecto elaborado 

Meta (Dezembro)   X   

Por imperativo do processo de 
requalificação das Tercenas do 
Marquês e Palácio adjacente 
houve que proceder à mudança 
de instalações e 
consequentemente à 
reinstalação dos arquivos, 
ficando o projecto adiado para 
2011 

 

Op 3: Outros 

 

Unidade 
Orgânica 

Projectos não directamente relacionados com o OE Nível de realização 

Descrição 
Indicador de 

realização/métrica 
C NC T S CA 

Avaliação e justificação dos 
desvios 

DRICD 
Elaborar código de conduta dos trabalhadores da 
DGAEP 

Código de conduta 
elaborado 
Meta (Outubro) 

X      

DRICD 
Formalizar a associação da DGAEP no CEEP 
Portugal, no âmbito do diálogo social europeu 
intersectorial 

Associação da DGAEP no 
CEEP 

Meta (30 Junho) 
X      
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6.2 - Actividades realizadas e não previstas no plano de actividades 
 

Nº Projectos/Actividades / Acções UO Indicador de resultado 

1 
Inventariação dos instrumentos de avaliação psicológica em uso no 
laboratório de psicologia (transição para GeRAP) 

DRSP Realizado, com elaboração de relatório 

2 

Compilação e tratamento de dados para resposta ao questionário do 
EUROSTAT sobre Standard Remuneration Questionnaire (2 
questionários em momentos diferentes, com previsões e estimativas) 

OBSEP 
Respostas enviadas dentro dos prazos 
através do sistema edamis/circa do 
EUROSTAT 

3 

Compilação e tratamento de dados para resposta ao questionário do 
EUROSTAT Survey on compensation of government employees 2007, 

2008 and 2009, em colaboração com o INE no âmbito das Paridades 
do Poder de Compra (PPP) 

OBSEP Resposta enviada dentro do prazo 

4 

Compilação de informação, em colaboração com o DRJE, para 
resposta Questionnaire on pension schemes in central governments in 

EU countries do EUROSTAT 
OBSEP/DRJE Resposta enviada dentro do prazo 

5 

Apresentação de comunicação sobre a situação de Portugal (emprego 
público e remunerações) no âmbito da representação portuguesa no 
Expert Committee of the OECD Public Finance and Employment 

Database (PFED) 

OBSEP Apresentação de comunicação 

6 

Compilação de informação, em colaboração com o INE, para resposta 
ao ILO/OECD methodological questionnaire on public sector 

employment 
OBSEP Resposta enviada dentro do prazo 
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Nº Projectos/Actividades / Acções UO Indicador de resultado 

7 

Compilação e tratamento de dados para respostas a 65 pedidos de 
dados e indicadores de emprego público solicitados directamente ao 
OBSEP por entidades nacionais, câmaras municipais, organismos de 
outros países da UE e do Resto do Mundo) 

OBSEP 
Prazo de resposta melhorado em relação ao 
ano anterior 

8 

Apresentação de comunicação na 7ª Jornada do INA para Chefias e 
Quadros Administrativos: “Evolução e caracterização do emprego 
público (2005 – 2009)”, da responsabilidade da Directora do OBSEP 

OBSEP 
A apresentação serviu de base para uma 
formação interna “SIOE - Evolução e 
Caracterização do Emprego Público” 

9 
Participação no Seminário organizado pelo Instituto Regional de 
Administração de Nantes 

DRICD Apresentação realizada 

10 

 

Participação no Congresso Internacional sobre AP organizado pelo 
Governo da Nova Caledónia 

DRICD 3 Apresentação realizadas 

11 

Coordenação da recolha de informação sobre “remuneração” no 
âmbito do questionário da OCDE “2010 Survey on Compensation of 
Employees in Central/Federal Governments of OECD Countries”  

DRICD 
Informação recolhida e entregue ao OBSEP 
para tratamento  

12 
Elaboração de 2 relatórios sobre “Teletrabalho” e “Mobilidade” nas 
Administrações Públicas Europeias a pedido do SEAP 

DRICD 
Apresentação dos relatórios uma semana 
após terem sido solicitados 

13 
Elaboração do estudo “Impacto da Crise nas Administrações Públicas 
Europeias” 

DRICD Estudo efectuado e disponibilizado no CD 

14 Apoio contencioso no âmbito do PEPAC DGDRH Pareceres de resposta à PGR e à SGMFAP 
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Nº Projectos/Actividades / Acções UO Indicador de resultado 

15 Formação Estagiários PEPAC  
DGDRH 

DGO 
Participação na sessão de formação inicial 
dos estagiários 

16 Formação entidades promotoras PEPAC DGDRH 15 Sessões formativas nas Secretarias-Gerais 

17 
Gestão do gabinete de apoio à comunicação social no âmbito da 
greve 

DGDRH/DGSI Gestão da greve geral de 24 de Novembro 

18 Comissão paritária do acordo de carreiras gerais DRJE Concluído 

19 

 
Projecto de formação profissional DRJE Concluído 

20 
Revisão da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro (procedimento 
concursal) 

DRJE Concluído 

21 Higiene, segurança e saúde no trabalho DRJE Concluído 

22 Prémio “Igualdade é Qualidade” DRJE Concluído 

23 Assiduidade na Administração Pública DRJE Concluído 

24 

Projecto de diploma sobre SIADAP - Ponderação curricular (incluindo 
acompanhamento das negociações com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da AP) 

DRJE Concluído (em colaboração com os Sindicatos) 

25 Procedimentos e prevenção da corrupção DRJE Concluído 
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Actividade em grupos de trabalho internos (DGAEP) 
 

Conselhos/Comissões/Grupos de 
Trabalho Internos 

Unidade 
Orgânica 

N.º de 
reuniões 

(previsão) 
Análise de realização 

Balanço Social (revisão e actualização 
do BS) 

DGDRH 
OBSEP 
DGSI 

1 
Grupo de trabalho concluiu o objectivo de reformular o modelo do BS, 
conforme despacho da Sra. Directora-Geral 

GT para construção do sistema de 
classificações, codificações e tabelas 
de correspondência no âmbito do 
emprego público, com vista à 
concretização legislativa da LVCR e 
RCTFP 

OBSEP 
DRJE 

DGDRH 

 
5 

Realizadas 5 reuniões, entre as quais 2 com a participação o Instituto de 
Informática do MFAP. Coordenação do trabalho desenvolvido efectuada 
sobretudo via email 

Tarefas e Avenças DRJE 
Funcionamento 

permanente 
Em execução 

Protecção Social DRJE 
Funcionamento 

permanente 
Em execução 

SIADAP DRJE 
Funcionamento 

permanente 
Em execução 

Pontos de contacto com as 
Secretarias-Gerais ou 
departamentos centrais de 
Recursos Humanos 

DRJE 
Funcionamento 

permanente 
Em execução 

Comissão de análise ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de 
Março 

DRJE 
Dependente de 

solicitação 
Em execução 
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Actividade de representação institucional 
 
Neste capítulo apresentam-se as actividades de representação da DGAEP, através das suas UO, no contexto nacional como e no contexto 
internacional, bem como de cooperação. 
Assumem particular relevância, no contexto internacional, as actividades decorrentes da participação nas estruturas integrantes da rede de 
administrações públicas da União Europeia (EUPAN). 
 

Participação em grupos de trabalho no contexto nacional 

 

Conselhos/Comissões/Grupos de Trabalho (Externos) Unidade Orgânica 
N.º de 

reuniões 
Análise de realização 

GT sobre estatísticas do mercado de trabalho (GTEMT) da 
Secção Permanente de Estatísticas Sociais do Conselho 
Superior de Estatística 

OBSEP 
DRJE 

2 
Realizada 1 reunião no âmbito do novo Grupo 
de Trabalho  em 26-10-2010 

GTEMT – Subgrupo I: inventariação e acompanhamento das 
principais fontes estatísticas do mercado de trabalho 

OBSEP 1 
Realizada  1 reunião conjunta dos subgrupos 
do GTEMT em 26-10-2010 

GTEMT – Subgrupo II: estatísticas de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 

OBSEP 
DRJE 

1 
Realizada  1 reunião conjunta dos subgrupos 
do GTEMT em 26-10-2010 

GTEMT – Subgrupo III (analisar e produzir recomendações 
sobre os conteúdos – mercado de trabalho – e promover a 
partilha de experiências e boas práticas) 

OBSEP 1 
Realizada  1 reunião conjunta dos subgrupos 
do GTEMT em 26-10-2010 

Comissão Permanente de Revisão da Lista das Doenças 
Profissionais (em representação do SEAP) 

DRJE 
Conforme 
solicitação 

Em execução 
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Conselhos/Comissões/Grupos de Trabalho (Externos) Unidade Orgânica 
N.º de 

reuniões 
Análise de realização 

Grupo de trabalho para elaboração do modelo de participação 
dos acidentes de trabalho dos órgãos e serviços da 
Administração Pública 

DRJE 
Conforme 
solicitação 

Em execução 

Entidade de Recurso Técnico Específico (ERTE) (coordenação) DRJE 
Conforme 
solicitação 

Em execução 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) 
 

DRJE 26 Em execução 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 
 

DRJE 6 
Cessou a participação da DGAEP neste Grupo 
de Trabalho 

Conselho Consultivo da ADSE (em representação da DGAEP) 

 
DRJE 1 Em execução 

Conselho Consultivo da CGA (em representação da DGAEP) 
 

DRJE 
1 Em execução 

Grupo de trabalho para a implementação do sistema para 
Troca Electrónica de Dados no âmbito da aplicação dos 
Regulamentos Comunitários de segurança social 

DRJE 
Conforme 
solicitado 

O DRJE dinamizou este grupo ao nível da 
DGAEP, conforme pedido da Segurança 
Social. Ocorreram, pelo menos, 6 reuniões 
entre a DGAEP e a SS 
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Participação em grupos de trabalho no contexto internacional 

 

Conselhos/Comissões/Grupos de Trabalho (Externos) 
Unidade 
Orgânica 

N.º de 
reuniões 

Análise de realização 

Grupo de Peritos para a Base de Dados de Finanças e Emprego 
Público (PFED) OBSEP 1 Realizada 1 reunião em 04-03-2010 

Grupo de Trabalho Artigo 65 do Regulamento do Pessoal / 
Questionário sobre Remunerações Padrão (SRQ) 

OBSEP 1 Realizada 1 reunião em 15-03-2010 

Grupo de Trabalho Recursos Humanos (HRWG) DRJE 2 Realizada uma reunião 

Grupo de Trabalho Innovative Public Service Working Group 
(IPSG) 

DGO 3 
Por motivo orçamental participação em apenas duas das 
reuniões (Presidências espanhola e belga) 

Grupo de Peritos CAF DGO 2 
Por motivo orçamental participação em apenas uma 
reunião  

Reuniões dos Directores-Gerais da A.P DRICD 2 
Participação nas 2 reuniões realizadas no âmbito das 
Presidências espanhola e belga  

Grupo de Trabalho Recursos Humanos (HRWG) DRICD 3 
Por motivo orçamental participação em apenas duas das 
reuniões (Presidências espanhola e belga) 

Diálogo Social DRICD 4 Participação em 1 reunião (Presidência belga) 

Sessão do Comité de Governação Pública DRICD 1 Participação na reunião 

Grupo de Trabalho sobre Emprego Público e Gestão DRICD 1 Participação na reunião 
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VII - ANÁLISE DOS RECURSOS UTILIZADOS  

7.1 - Recursos humanos  

 

Dos recursos humanos com que a DGAEP contava em 31 de Dezembro de 2009, para 

assegurar a execução dos projectos/actividades definidos no Plano de Actividades de 

2010, 119 eram do sexo feminino e 41 do sexo masculino, num total de 160 efectivos. 

Destes, 16 exerciam funções em Comissão de Serviço no âmbito da LVCR e 144 em 

Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas.   

 
Gráfico 13 

 

  

       Trabalhadores da DGAEP em 31 de Dezembro de 2009   

Nesta data a carreira com maior número de efectivos na DGAEP era a de assistente 

técnico, com 64 postos de trabalho ocupados, o que representava uma taxa de 40 % 

do total dos efectivos, seguida da carreira técnica superior com 55 trabalhadores, a 

que correspondia uma taxa de 34 %.  

No ano de 2010, foi extinto o Departamento de Recrutamento e Selecção (DRSP), o 

que originou uma reafectação dos recursos humanos nesta Direcção-Geral.  

Ao longo do ano de 2010, registou-se a saída de 23 trabalhadores, 22 em todas as 

carreiras/categorias e 1 no cargo de direcção intermédia do 1.ºgrau. O maior número 

de saídas verificou-se na carreira/ categoria de técnico superior, tendo saído 11 

trabalhadores. 

Da totalidade dos trabalhadores que saíram, 13 fizeram-no por aposentação/limite de 

idade, 3 iniciaram mobilidade interna noutros serviços, 2 saíram por procedimento 

concursal, 2 cessaram a mobilidade interna na DGAEP, 1 por extinção da unidade 

orgânica cessou a comissão de serviço, 1 iniciou comissão de serviço fora da Direcção-

Geral e 1 solicitou a passagem à situação de mobilidade especial. 

Ao longo do ano de 2010, verificou-se a entrada de 9 efectivos, 8 da carreira técnica 

superior e 1 da carreira de especialista de informática. 
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Tendo como referência as admissões verificadas no ano, sobre o total das saídas, 

temos uma taxa de cobertura em 2010 de 39%. 

A idade média dos trabalhadores da DGAEP no ano em análise era de 51,7 anos 

Por opção gestionária, foi alterado o posicionamento remuneratório a 17 

trabalhadores pertencentes a todas as carreiras/categorias existentes no mapa de 

pessoal. 

 

Afectação dos Recursos Humanos às unidades orgânicas da DGAEP 

 

Os efectivos da DGAEP reportados a 31 de Dezembro de 2010, encontravam-se afectos 

às unidades orgânicas, conforme se indica no quadro seguinte:   

 

Quadro XXI 

 

Unidade orgânica Dirigente 
Técnico 
Superior 

Informática 
Assistente 

Técnico 
Assistente 

Operacional 
TOTAL 

Direcção e 
 Núcleo de Gestão de 
Instalações (NGI) 

3 1 0 6 3 13 

Divisão das Relações 
Colectivas de Trabalho 
(DRCT) 

1 3 0 1 0 5 

Departamento de Gestão 
Organizacional (DGO) 

1 3 0 2 0 6 

Departamento de 
Regimes Jurídicos de 
Emprego (DRJE) 

2 21 0 9 1 33 

Departamento de Gestão 
e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos da 
Administração Pública 
(DGDRH) 

2 10 0 2 0 14 

Observatório do Emprego 
Público (OBSEP) 

1 4 0 1 0 6 

Departamento de Gestão 
dos Sistemas de 
Informação (DGSI) 

1 0 7 3 2 13 

Departamento de 
Relações Internacionais, 
Comunicação e 
Documentação (DRICD) 

2 4 0 10 6 22 

Departamento de Gestão 
e Administração (DGA) 

2 5 0 23 5 35 

Total 15 51 7 57 17 147 

 
 
 
 
 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

75/90

7.2 - Recursos financeiros 

Orçamento de Funcionamento 

A execução financeira do orçamento atribuído à Direcção-Geral da Administração e do 

Emprego Público, no ano de 2010, teve como base as diferentes Fontes de 

Financiamento (origens de fundos) e os correspondentes pagamentos (aplicações de 

fundos) no período de Janeiro a Dezembro de 2010. 

 

No contexto de mudança de instalações para a Praça do Comércio, Ala Oriental, 2º 

Piso, do edifício do Ministério das Finanças, a DGAEP confrontou-se com um acréscimo 

de custos sem a correspondente dotação no orçamento para o ano de 2010, não 

obstante as necessidades estimadas terem sido devidamente fundamentadas na 

Memória Justificativa do orçamento para 2010. 

 

Na sequência da celebração em 23/04/2010 do auto de cedência e aceitação das 

instalações afectas pelos despachos de Suas Excelências o Secretário de Estado da 

Administração Pública e Ministro de Estado e das Finanças, respectivamente com as 

referências 654/2009-SEAP, de 26/05/2009 e 374/09-MEF, de 02/06/2009, outorgado 

entre o Estado Português, através da Direcção-Geral do Tesouro (DGT) e a DGAEP, 

decidiu esta Direcção-Geral expor detalhada e fundamentadamente, através da 

Informação 03/GDG/2010 de 18/05/2010, a necessidade de financiamento adicional 

para a concretização da mudança de instalações. 

 

Em consequência, Sua Ex.ª o Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, 

aprovou, em 20/08/2010, o reforço do orçamento da DGAEP, na Fonte de 

Financiamento 123 – Receitas Próprias, na quantia de € 204.379, por contrapartida do 

orçamento do Serviços e Fundo Autónomo – Serviços Sociais da Administração Pública 

(SSAP). 

 

Paralelamente, foram tomadas diligências no sentido de obter o competente despacho 

de autorização para um crédito especial no montante de €137.782,39, a inscrever na 

Fonte de Financiamento 123 - Receita com Transição de Saldos, ano 2010. Salienta-se 

que o referido valor respeita à transição do saldo de gerência do ano de 2009 do 

orçamento da DGAEP, com compensação em receita. 

 

Face a este enquadramento, a estrutura do financiamento atribuído à DGAEP, o grau 

de execução face ao orçamento corrigido e a evolução da execução orçamental 

2009/2010, encontra-se reflectida no quadro seguinte: 
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Quadro XXII - Execução Orçamental 2009/2010 

(Unid: Euro) 

FF Orçamento 2009 2010 
Variação 

(em pontos 
percentuais) 

Funcionamento /OE       

FF111 

Orçamento Inicial 6.411.801 6.563.373 2,36 

Orçamento Corrigido  6.411.801 5.942.738 -7,31 

Pagamentos efectuados 5.639.544 5.688.920 0,87 

Grau de Execução 87,96% 95,73% 7,77 

Funcionamento /RP       

FF123 

Orçamento Inicial 147.918 207.098 40 

Orçamento Corrigido 279.298 541.564 93,9 

Pagamentos efectuados 77.707 470.168 505,05 

Grau de Execução 27,82% 86,82% 59 

  Total de Funcionamento   

Inicial 6.559.719 6.770.471 3,21 

Final 6.691.099 6.484.302 -3,09 

Executado 5.717.251 6.159.088 7,73 

Grau de Execução 85,45% 94,98% 9,53 

 

Por conseguinte, da leitura dos dados constantes do quadro supra, ressaltam os 

seguintes aspectos: 

• A dotação inicial afecta aos orçamentos de Funcionamento (FF111 e 123), 

atribuídos à DGAEP, em 2010, aumentou 3,21 pontos percentuais, 

relativamente ao ano de 2009;  

• Grau de execução orçamental aumentou em 9,53% em relação a 2009. 

Esta conjuntura justifica-se pelo reforço de verba (entrada de fundos) e 

correspondentes despesas (saídas de fundos) decorrentes das obras de reparação e 

adaptação das novas instalações, bem como, da aquisição de equipamentos de ar 

condicionado e outros bens necessários à obtenção de condições de trabalho 

condignas, atento às características do edifício de estilo Pombalino. 

O grau de execução orçamental em 2009 foi apenas de 85,45%, uma vez que a data 

tardia em que se reuniram as condições orçamentais para legalmente desencadear os 

procedimentos de contratação pública e os prazos legais para a sua tramitação 

determinaram que a execução dos contratos daí decorrentes apenas se efectuasse em 

2010 e consequentemente os respectivos pagamentos.  
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Por seu turno, e pelas razões já expostas, em 2010, o grau de execução ascendeu aos 

94,98%.  

 

Análise da despesa 

No ano em apreciação, a despesa global dos Orçamentos de Funcionamento (FF 111 - 

Orçamento de Estado e FF123 - Receitas Próprias), situou-se nos € 6.159.088, sendo 

que: 

• As despesas com pessoal representaram 73,78% do total da despesa, 

integrando as Remunerações Certas e Permanentes, Abonos Variáveis ou 

Eventuais e Segurança Social. 

• As Aquisições de Bens e Serviços correntes, ascenderam a 22,89% do total 

executado;  

• As Aquisições de Bens de Capital ascenderam a 3,17% do total executado;  

• As transferências correntes ascenderam a 0,17% do total executado. Nos 

termos do ponto 31 da Circular Série A nº1359 da DGO, incluiu-se neste 

agrupamento os encargos a suportar pelo organismo no âmbito do programa 

de estágios profissionais na A.P (PEPAC). 

 
Quadro XXIII - Comparação - Execução 2010 / Execução 2009 

                                                                                                                              (Unid: euro) 

Execução do Orçamento de 
Funcionamento 

2009 2010 

FF111 
FF123 

Despesas com Pessoal 4.702.187,00 4.544.101,52 

Despesas com Bens e Serviços  952.453,00 1.409.657,49 

Transferências Correntes 540 10.222,02 

Despesas com Bens de capital 62.071,00 195.107,02 

Total das Despesas  5.717.251,00 6.159.088,05 
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Gráfico 14 - Execução do Orçamento de Funcionamento - Ano Económico 2010 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 15 
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Programa de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração central 

(PIDDAC) 

 

Considerando todas as Fontes de Financiamento [Nacionais (111 e 112) e Comunitária 

(212)], constatamos que, em 2010, o orçamento inicial dos programas inscritos sob a 

responsabilidade da DGAEP ascendeu a € 367.625,00. 

Este valor encontra-se desagregado em: 

• Financiamento Nacional (Capítulo 50 do OE) ao qual corresponde o montante 

de € 308.330,00 que, após cativações impostas por Lei1 apresentou a dotação 

corrigida de € 244.476,00 (composto pelas duas Fontes de Financiamento: FF 

111 - € 191.042,00 e FF112 - € 53.434,00). 

• Financiamento Comunitário (FEDER), ao qual corresponde o montante de € 

59.295. 

Assim, a Componente Nacional corrigida de cativos, apresentou uma execução 

financeira em 31/12/2010 de 67,42%. Quanto à Componente Comunitária, a taxa de 

execução foi de 41,32%. 

Os quadros seguintes traduzem os financiamentos e os pagamentos dos Projectos 

PIDDAC, nos anos 2009 e 2010 

Quadro XXIV - Comparação 2010/2009 – Cap.50 OE e FEDER 
 

                                                                                                                                          (Unid: euro) 

                    PIDDAC 2009 2010 

FF111 
FF112 

Orçamento Inicial 395.000 308.330 

Orçamento Corrigido 
(liq. cativos) 

365.375 
244.476 

Pagamentos  204.352 164.835 

Grau de Execução 55,93% 67,42% 

PIDDAC /R. Comunitárias     

FF 212 

Orçamento Inicial 172.620 59.295 

Orçamento Corrigido 
(liquido cativos) 

172.620 59.295 

Pagamentos  4.416 24.502 

Grau de Execução 2,56% 41,32% 

 

                                                 
1
  Cativações efectuadas ao abrigo do Artigo 2º da Lei n.º3-B/2010, I série do DR nº82, de 28/04 

Cativações efectuadas em conformidade com o ponto 2 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº72-A/2010, de 18/06 
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Total PIDDAC 2009 2010 
Diferencial  

(em %) 

 Inicial 567.620 367.625 -35,23 
Final  537.995 303.771 -43,54 
Executado 208.768 189.338 -9,31 
Grau de Execução / Ano Ref. 38,80% 62,33%   

 

A diminuição das despesas de investimento verificadas em 2010 resultou das seguintes 

condições:   

a) redução do plafond inicialmente atribuído; 

b) baixa execução dos  projectos comunitários financiados pelo FEDER, 

c) despacho de Sª. Exª. o Ministro de Estado e das Finanças, datado de 28/09/2010, 

cujo teor veio determinar que as dotações do PIDDAC não comprometidas não 

podiam ser utilizadas o que inviabilizou os planeados processos de aquisição. 

Assim, as verbas afectas ao PIDDAC/2010 foram aplicadas em três programas, a saber: 

• P001 - Sociedade da Informação e Governo Electrónico; 

• P006 - Construção, Remodelação e Apetrechamento das Instalações; 

• P0028 - Modernização e Qualificação da Administração Pública. 

 

No primeiro programa, P001 - ”Sociedade de Informação e Governo Electrónico”, 

foram incluídos os projectos: 

• Projecto 3200 – Renovação dos Equipamentos Informáticos; 

• Projecto 5785 – Sistema de Informação de Organização do Estado. 

 

No que concerne ao Projecto 3200 – Renovação dos Equipamentos Informáticos, o 

mesmo apresentou uma execução financeira nula. Situação esta, justificada por 

factores internos e externos vivenciados pela DGAEP no presente ano, 

nomeadamente: 

a) a mudança de instalações para um espaço com uma nova configuração das 

salas de trabalho, que implicou a necessidade de reequacionar novas aquisições 

a efectivar no enquadramento dos objectivos e metas do projecto; 

b) as sucessivas alterações impostas pelas medidas preconizadas pelo Governo 

para o desenvolvimento e-government, designadamente, através de 

plataformas electrónicas que despoletaram a necessidade de adquirir 

equipamentos que permitam a operacionalidade das soluções; 

c) a especificidade dos equipamentos de suporte da DGAEP e a necessidade de 

expansão do conceito de gestão centralizado de impressão, tendo em vista a 

redução de custos na aquisição de consumíveis decorrentes da progressiva 

eliminação de impressoras pessoais. 
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Inserido no mesmo programa, destaca-se o Projecto 5785 - “Sistema de Informação 

de Organização do Estado (SIOE)”. 

Tal projecto, aprovado no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN), inscrito no Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC) e 

financiado pelo FEDER, iniciou-se em 2008 e integra diversos sistemas de informação, 

designadamente a caracterização de serviços e organismos, caracterização de recursos 

humanos e informação sobre a avaliação de desempenho na AP, integração com 

cartão do cidadão, integração com o espaço “Ser Trabalhador na AP” e implementação 

da Rede de Interlocutores. 

O objectivo da actividade de Desenvolvimento do SIOE é o de se constituir como um 

sistema de informação único de caracterização organizacional de todos os serviços e 

entidades públicas, nas suas diferentes tipologias, que integram os serviços de apoio a 

Órgãos de Soberania, a Administração Central, a Administração Regional e a 

Administração Local Autárquica. Neste sentido, foi considerada a Rede de 

interlocutores como meio privilegiado de interacção entre os serviços da AP. 

Deste modo, em 2010, deu-se inicio à preparação dos procedimentos de contratação 

pública para estudo e implementação de melhorias funcionais no sistema, quer ao 

nível de desenvolvimento (estudos/consultadoria), quer ao nível de software, no que 

diz respeitos aos seguintes Projectos:   

• RITC, Rede de interlocutores de Trabalho Colaborativo 

• Desenvolvimento e implementação de um instrumento de recolha de dados 

relativos à adesão às Greves/Manifestação da AP  

No segundo Programa – P006, insere-se o Projecto 3959 – Conservação e 

Melhoramento das Instalações da DGAEP. Neste âmbito e considerando a mudança 

para as novas instalações como um dos objectivos estratégicos desta Direcção-Geral, 

todos os esforços e recursos foram canalizados para o Projecto acima referido, de 

modo a obter uma cabal realização, o qual veio a apresentar uma taxa de realização de 

95,10%. 

Por último, no Programa P0028 - Modernização e Qualificação da Administração 

Pública, enquadra-se o Projecto 4725 – Gestão Processual da DGAEP que, registou 

uma execução de 55% no ano em apreciação. Sobre esta matéria, acresce referir que a 

solução que a DGAEP preconiza pretende ser uma ferramenta de gestão, tanto do 

ponto de vista do dirigente como do técnico, com particular enfoque na optimização 

de fluxos de trabalho, bem como, no controle de prazos.  
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

Nos quadros de avaliação do grau de execução de cada projecto e actividade:  

C – Concluído, significando execução integral da actividade no ano em causa. 

NC – Não concluído, significando execução incompleta; Indicação da respectiva 

justificação. 

T – Transferido, o que significa que o Projecto ou Actividade foi transferido para o ano 

seguinte; Indicação da respectiva justificação.  

S – Suspenso, significando Projecto ou Actividade interrompido no ano em causa podendo 

vir a ser retomado; Indicação da respectiva justificação.  

CA – Cancelado, o que significa que o Projecto ou Actividade foi retirado definitivamente; 

Indicação da respectiva justificação. 

Unidades Orgânicas da DGAEP: 

DGA - Departamento de Gestão e Administração 

DGDRH - Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos da 

Administração Pública 

DGO - Departamento de Gestão Organizacional 

DGSI - Departamento de Gestão de Sistemas de Informação 

DRICD - Departamento de Relações Internacionais, Comunicação e Documentação 

DRJE - Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego 

DRSP - Departamento de Recrutamento e Selecção de Pessoal 

OBSEP- Observatório do Emprego Público 

Em todo o documento são ainda utilizadas as seguintes SIGLAS e ACRÓNIMOS: 

ADIE - Administração Directa e Indirecta do Estado 

ADSE - Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração 

Pública 

AMA - Agência para a Modernização Administrativa 

AP - Administração Pública 

APCER - Associação Portuguesa de Certificação 

APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade 

AP da UE - Administrações Públicas da União Europeia 

ARA - Administração Regional Autónoma 

BEP- Bolsa de Emprego Público  

BOEP- Boletim do Observatório do Emprego Público 

CAF - Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação) 

CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica 

CGA - Caixa Geral de Aposentações 

DECAF - Diploma de Especialização em Implementação da CAF 
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EFQM - European Foundation for Quality Management (Fundação Europeia de Gestão 

da Qualidade) 

EIPA - European Institute of Public Administration (Instituto Europeu de Administração 

Pública) 

EUPAN - European Public Administration Network (rede informal dependente dos 

Directores-Gerais responsáveis pelas Administrações Públicas nos estados 

membros) 

FAQ- Frequently Asked Questions (perguntas frequentes) 

GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento 

GERAP- Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública 

GT - Grupo de Trabalho 

HRWG - Human Resources Working Group (Grupo de trabalho de Recursos Humanos -  

EUPAN) 

II - Instituto de Informática (do MFAP) 

INA - Instituto Nacional de Administração, IP 

INR - Instituto Nacional para a Reabilitação  

IPSG - Innovative Public Service Group (Grupo de Serviços Públicos Inovadores - EUPAN) 

ME- Ministério da Educação 

MFAP - Ministério das Finanças e da Administração Pública 

OE - Objectivo estratégico 

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OIT- Organização Internacional do Trabalho 

PEPAP - Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública 

PRACE - Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

QUAR- Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RCM - Resolução do Conselho de Ministros 

RH - Recursos Humanos 

RVCR - Regimes de vínculos, de carreiras e de remunerações  

SEAP - Secretário de Estado da Administração Pública 

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

Pública 

SIOE - Sistema de Informação de Organização do Estado 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UE - União Europeia 

UO - unidade orgânica (ou unidades orgânicas) 



ANEXO 
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ANÁLISE GLOBAL AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO APLICADO EM 2010 
 

Os quadros e gráficos seguintes apresentam os resultados do questionário de 

satisfação dirigido às Secretarias-Gerais, Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP (ACSS, IP) e Região Autónoma dos Açores (RAA). 

O questionário incidiu sobre a informação e FAQs disponibilizadas na página 

electrónica da DGAEP medida através de inquérito (escala 1-5), em que o 1 representa 

o nível de satisfação mínimo e o 5 representa o nível de satisfação máximo. 

 

A. Contabilização da frequência das respostas para cada questão 
 

1. Em geral, considera a informação/documentação de apoio disponibilizada 
no site:  

 
Contagem 

Óptima 5

Muito boa 4 9

Boa 3 1

Suficiente 2

Insuficiente 1

3,9

4

Média

Moda

Escala
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2. No seu entender, numa apreciação global, como é apresentada a 

informação no site? 

 
Contagem 

De forma muito clara e perceptível 5 1

De forma clara e perceptível 4 9

De forma bastante clara e perceptível 3

De forma suficientemente clara e perceptível 2 1

De forma pouco clara e perceptível 1

3,9

4Moda

Média

Escala

 
 

 
3. Do ponto de vista de organização e localização, como decorre a procura de 

informação/acesso à documentação no site? 
 

Contagem 

Mais rapidamente do que previa 5 1

Rapidamente 4 4

Com alguma rapidez 3 5

Com alguma morosidade 2 1

Não consegui localizar a informação pretendida 1

3,5

3

Média

Escala

Moda  
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4. Com base na informação disponibilizada no site, geralmente são 
esclarecidas as dúvidas/questões tidas? 

 
Contagem 

Totalmente 5 1

Em grande parte 4 5

No essencial 3 4

Parcialmente 2 1

Não são esclarecidas 1

3,5

4

Escala

Média

Moda  
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5. Em geral, considera os modelos disponibilizados no site: 

 

Contagem 

Extremamente úteis 5 4

Muito Úteis 4 6

Bastante úteis 3

Úteis 2 1

Inúteis 1

4,2

4Moda

Escala

Média
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B. Análise Global 
 

a. Análise global do nível médio de satisfação dos interlocutores, por questão 
 

Questões
Nível Médio por Questão 

na Escala (1 a 5)

1. Em geral, considera a informação/documentação de apoio 

disponibilizada no site:
3,9

2. No seu entender, numa apreciação global, como é apresentada a 

informação no site ?
3,9

3. Do ponto de vista de organização e localização,como decorre a 

procura de informação/acesso à documentação no site ?
3,5

4. Com base na informação disponibilizada no site, geralmente são 

esclarecidas as dúvidas/questões tidas?
3,5

5. Em geral, considera os modelos disponibilizados no site: 4,2

Média Global 3,8

 
 
 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1 2 3 4 5 Média 
Global

3,9 3,9
3,5 3,5

4,2 3,8

Nível médio de satisfação dos 
interlocutores por questão

 



________________________________________________________________ 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Relatório de Actividades de 2010 

89/90

 

b. Análise global do valor médio das respostas, por interlocutor 
 
 

Interlocutores
Valor Médio das 

Respostas
Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS, IP) 4,0

Secretaria-Geral Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP)
4,0

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) 4,0

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (MAOT)
4,3

Secretaria-Geral do Ministério da Cultura (MC) 3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e do 

Ensino Superior (MCTES)
3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (MDN) 2,2

Secretaria-Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento (MEID)
3,6

Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, dos 

Transportes e das Comunicações (MOPTC)
3,8

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (MS) 4,0

Região Autónoma dos Açores (RAA) 4,4

Média Global 3,8  
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