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I – NOTA INTRODUTÓRIA 

 

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

administração direta do Estado elabora, em conformidade com o Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de 

setembro, o Relatório Anual de Atividades, instrumento de gestão fundamental que avalia e analisa 

a execução da atividade desenvolvida durante o ano que terminou, consignada no Plano de 

Atividades. 

Com a publicação da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro (Lei do SIADAP) ficou instituída a 

necessidade dos organismos públicos adotarem como matriz comum, para efeitos de avaliação do 

desempenho dos serviços públicos, o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), no qual 

constam os objetivos operacionais com maior impacto na prossecução das suas atribuições e cuja 

auto-avaliação é, hoje, parte integrante dos relatórios de atividades. 

Assim, o presente relatório foi elaborado de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 183/96, 

de 27 de setembro, e nos artigos 8º e 15º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro e tem como 

principal objetivo caracterizar a atividade desenvolvida e os resultados obtidos pela DGAEP de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2012. 

O ano de 2013 foi marcado, primordialmente, pela mudança de direção da DGAEP e pela transição 

de competências, em matérias de gestão de recursos, para a Secretaria-Geral, por força da 

alteração do modelo organizativo do Ministério das Finanças, consignada na Lei do Orçamento do 

Estado para 2013, com a consequente centralização de atribuições comuns na Secretaria-Geral. 

Os resultados aqui sumariamente apresentados não teriam sido possíveis sem o intenso trabalho de 

trabalhadores e dirigentes, em inúmeros casos com uma dedicação e empenho além do exigível.   
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CARACTERIZAÇÃO DA DGAEP 

MISSÃO 

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

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

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

VALORES 

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

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

com permanente rigor, isenção e imparcialidade. 

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

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

favorecimento ou discriminação e não dando, em caso algum, acolhimento a quaisquer outros 

interesses de qualquer natureza. 

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

cumprimento da lei, com o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e a 

absoluta lealdade aos órgãos de poder do Estado de Direito Democrático, em particular ao 

Governo. 

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

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

confiança no que sabem e no que fazem. 

ATRIBUIÇÕES 

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

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

eficiência;  

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

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

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

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

vista à satisfação do interesse público e motivação dos trabalhadores; 

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

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

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

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

e às políticas ativas de emprego público; 

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

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

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

Estatística, I. P.; 

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

Informação da Organização do Estado (SIOE); 

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

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

inovação e desenvolvimento organizacional; 

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

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

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

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

Administração Pública. 

 

ESTRUTURA ORGÂNICA 
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II. 1. AVALIAÇÃO DO QUAR 
 

M ET A                         

2013

OE 1. 

OE 2.  

OE 3.  

OE 4.  

OE 5.  

Peso: 65%

OB 1. Peso: 33%

R esultado  

2011

R esultado  

2012

M ET A  

2013
T o lerância

Valo r 

C rí t ico
P ESO R ESULT A D O

T A XA   

R EA LIZ A ÇÃ O

319 15 274 100% 273 126%

OB 2. Peso: 34%

R esultado  

2011

R esultado  

2012

M ET A  

2013
T o lerância

Valo r 

C rí t ico
P ESO R ESULT A D O

T A XA   

R EA LIZ A ÇÃ O

45 5 35 50% 45 100%

105 10 75 25% 105 100%

303 10 273 25% 303 100%

OB 3. Peso: 33%

R esultado  

2011

R esultado  

2012

M ET A  

2013
T o lerância

Valo r 

C rí t ico
P ESO R ESULT A D O

T A XA   

R EA LIZ A ÇÃ O

273 15 226 100% 245 115%

Peso: 18%

OB 4. Peso: 100%

R esultado  

2011

R esultado  

2012

M ET A  

2013
T o lerância

Valo r 

C rí t ico
P ESO R ESULT A D O

T A XA   

R EA LIZ A ÇÃ O

6 1 10 50% 18 175%

25 5 50 50% 13 65%

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

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

Administração Pública.

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

emprego público.

Aprovado em: 2013-03-02ANO: 2013

IN D IC A D OR ES

Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de análise e comparação das políticas públicas, no âmbito do emprego público, ao nível nacional e/ou 

internacional

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

Desenvolver estudos aplicados no domínio da avaliação da execução das políticas adotadas, na área da administração e gestão pública, bem 

como estudos comparados no âmbito do relacionamento institucional e de cooperação mantido pela DGAEP a nível internacional.

Organismo: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

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

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

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

Objectivos Estratégicos

T A XA     

R EA LIZ A ÇÃ O
D ESIGN A ÇÃ O

Garantir o apoio na definição das políticas de recursos humanos para a Administração Pública

Ind 1.  Apresentar  três estudos até 15 de novembro (prazo 

em dias).

C LA SSIF IC A ÇÃ O

Ind 5. Número de instrumentos de normalização 

disponibilizados (modelos, formulários, bases de dados, 

etc.)

Superou

IN D IC A D OR ES

EFICIÊNCIA

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

em funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal, controlo de emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no 

âmbito da página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes.

IN D IC A D OR ES

C LA SSIF IC A ÇÃ O

Ind 4. Apresentação do projeto de diploma até 30 de 

setembro (prazo em dias).
Superou

Desenvolvimento de um projeto de sistematização da legislação laboral da Administração Pública, em colaboração com o Instituto de Direito do Trabalho, 

da Faculdade de Direito de Lisboa

Ind 3. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 

15 de abril e 30 de outubro (prazo em dias).

Atingiu

Atingiu

Ind 2.  Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego 

público (SIEP) . (prazo em dias após o final de cada 

trimestre)

IN D IC A D OR ES

Não atingiu
Ind 6. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - 

Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Atingiu

Superou

C LA SSIF IC A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

 Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho
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Peso: 17%

OB 5. Peso: 100%

R esultado  

2011

R esultado  

2012

M ET A  

2013
T o lerância

Valo r 

C rí t ico
P ESO R ESULT A D O

T A XA   

R EA LIZ A ÇÃ O

3,5 0,5 5 100% 3,79 100%

EFET IV OS PON TOS

20 3 60

16 12 192

12 51 612

9 1 9

9 1 9

8 29 232

5 11 55

108 1169

EXEC UT A D O

3.876.377,97

3.548.764,44

327.613,53

0,00

0,00

41.201,19

3.917.579,16

-27

0

-136

-15

TOTAL 148

D ESV IO

0

0

Dirigentes - Direção superior 3

Recursos Humanos

D ESIGN A ÇÃ O PON TU A ÇÃ O

PLA N EA D OS R EA LIZA D OS

EFET IV OS

Outros Valores  €                                                         135.001,00 

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)  €                                  4.202.704,00 285.124,84

PIDDAC  €                                                                                -   

1.900,00

0,00

93.799,81

D ESVIO

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

133 124 108

99.129,56

90.295,47

Despesas c/Pessoal  €                                                    3.647.894,00 

Aquisições de Bens e Serviços  €                                                         417.909,00 

Recursos Financeiros

D ESIGN A ÇÃ O P LA N EA D O

Orçamento de Funcionamento  €                                                    4.067.703,00 

-204Técnico Superior 68

PON TOS

60

192

816

Outras Despesas Correntes  €                                                               1.900,00 

-382

Assistente Operacional 

Coordenador Técnico 4 36

9

368

70

1551

191.325,03

14

Assistente Técnico 46

Técnico de Informática 1

Atingiu

QUALIDADE

C LA SSIF IC A ÇÃ O

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 12

Ind 7. Resultado do Inquérito de Satisfação aos 

utilizadores da página eletrónica (escala de 1 a 5)

IN D IC A D OR ES

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

componentes
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ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS OBJETIVOS DO QUAR 
 

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

objetivos operacionais do QUAR 

 

 

Objetivos de eficácia Ponderação – 65% 

Objetivo 1 Ponderação 33% 

Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de análise e comparação das políticas públicas, no âmbito 

do emprego público, ao nível nacional e/ou internacional 

Taxa de realização 126% 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

Ind 1. Apresentar três estudos até 15 de novembro (prazo 

em dias). 
100% 319 274 126% Superou 

 

Análise do desempenho 

Indicador 1 

Dos estudos realizados ao longo de 2013, no âmbito da atividade do Departamento de Investigação, 

Relações Internacionais e Comunicação foram destacados, pela sua relevância, os seguintes três a 

que se refere este indicador do objetivo 1, que tiveram ainda – os dois primeiros - a participação de 

técnicos de outros dois departamentos: 

- O MODELO DE ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ANÁLISE COMPARADA 

DOS 27 ESTADOS-MEMBROS DA UE/2013 

O presente estudo teve como objetivo analisar comparativamente o modelo de organização e 

duração do tempo de trabalho na Administração Pública dos 27 Estados Membros da UE. 

Em primeiro lugar, foi analisado o conjunto de princípios e orientações básicas que derivam 

das Diretivas da UE relativas a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho no 

setor público, nas quais são fixadas as prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria 

de organização do tempo de trabalho aplicáveis aos períodos de descanso diário, pausas, 

descanso semanal, tempo máximo de trabalho semanal, férias anuais, bem como a certos 

aspetos do trabalho noturno, do trabalho por turnos e do ritmo de trabalho. Também foi 

estudado o caso de Portugal, no que se refere à evolução do regime geral de duração do 

trabalho desde 1988 até 2012 e ao enquadramento legal em vigor: o DL 259/98, de 18 de 
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agosto, a Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP) e a Lei n.º 66/2012, de 31 de 

dezembro. Para concluir a primeira parte, procurou-se analisar de forma comparada a 

transposição da Diretiva comunitária 2003/88 na generalidade dos EM da UE27. 

Em segundo lugar, foi efetuado um levantamento dos atuais regulamentos e práticas relativas 

à organização e duração do tempo de trabalho nos EM, apresentando-se algumas das 

principais características do quadro legislativo e a identificação da legislação em causa. 

Em terceiro lugar, foram estudados os dados empíricos relativos à duração do tempo de 

trabalho, com base em três aspetos: os efeitos do tempo de trabalho sobre a segurança e 

saúde no local de trabalho; os efeitos do tempo de trabalho na sua conciliação com a vida 

familiar, a incidência do tempo de trabalho na produtividade, bem como outros fatores que 

podem afetar o desempenho das organizações, tais como a adaptação das horas de trabalho à 

procura do mercado, a satisfação dos trabalhadores, o seu desempenho e o absentismo. 

Por último, tendo por referência os dados disponibilizados pela OECD2, bem como a legislação 

em vigor nos EM procedeu-se à abordagem comparada das férias, feriados, licenças e horários 

contratados nos 27 EM da União Europeia. 

- A CONTRATAÇÃO COLETIVA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MODELO PORTUGUÊS 

(2009-2013). 

Em Portugal, a consagração de um amplo direito de contratação coletiva para a 

Administração Pública é uma realidade muito recente – ocorreu apenas com a aprovação da 

Lei n.º 23/2004, de 22 de junho. Até então, só as entidades públicas empresariais podiam 

recorrer à contratação coletiva. Mais, na vigência desse regime (original), a contratação 

coletiva acabaria por não sair do campo das possibilidades, ou da lei (não existe nenhum 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho desse período). Só a partir de 2009 é que 

se assistirá a desenvolvimentos significativos neste âmbito, após a entrada em vigor do 

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP). 

Pode dizer-se que esta mudança – consubstanciada na implementação de um novo sistema de 

regulação da relação jurídica de emprego público – se insere num processo, amplo, de 

aproximação dos regimes aplicáveis aos trabalhadores do setor público e do setor privado; e 

de integração no âmbito do emprego público de vários dos institutos originários do Direito do 

Trabalho. 

É nesse âmbito que se insere o presente estudo. Pretendeu-se, por um lado, identificar as 

principais características do modelo de contratação coletiva fixado no RCTFP; e, por outro, 

proceder a uma primeira avaliação quanto à sua implementação e aos resultados e impacto 

das opções consagradas na lei. 

- ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA DECORRENTE DO PRACE E 

DO PREMAC 

Na sequência da realização do trabalho “A reforma da Administração Pública em Portugal no 

pós-25 de abril e a implementação do PREMAC - Avaliação intercalar do Plano de Redução e 

Melhoria da Administração Central do Estado”, o presente estudo pretendeu efetuar uma 

focalização mais pormenorizada sobre as estruturas da Administração Pública Central 
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portuguesa, assim como a análise da sua evolução e dos seus cambiantes, resultante da 

implementação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) e 

do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado (PREMAC). 

Para melhor se perceber o que resultou dos supracitados programas e de que forma evoluíram 

as estruturas no contexto da reforma administrativa ao longo da última década, o estudou foi 

estruturado em dois capítulos. Em primeiro lugar, foi apresentado o sistema político-

institucional e as políticas de reforma da administração pública central em Portugal, entre 

1976 e 2012. 

O segundo capítulo constituiu-se como o centro nevrálgico do estudo uma vez que é nele que 

se procedeu a uma apresentação tão fina quanto possível da evolução das estruturas da 

administração pública central (APC) entre 2006 a 2012, salientando as mudanças ocorridas em 

função da implementação das medidas preconizadas quer pelo PRACE, quer pelo PREMAC, 

bem como ainda o efeito das alterações na dimensão dos ministérios e no número de 

organismos que os compõem e, por último, quais os tipos de organismos mais frequentemente 

objeto de fusão, extinção e reestruturação. 

A meta estabelecida para a realização destes três estudos foi largamente ultrapassada, devido ao 

envolvimento de toda a equipa de investigação do DIRIC, com uma vasta experiência de recolha e 

tratamento de dados/informação, tendo parte do trabalho sido desenvolvido em horário pós-

laboral. 

Estes estudos foram submetidos à consideração do Senhor Secretário de Estado da Administração 

Pública que os mandou publicar no site da DGAEP. 

 

 

Objetivo 2 Ponderação 34% 

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

Taxa de realização 100% 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

Ind 2. Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego 
público (SIEP) (prazo em dias após o final de cada trimestre) 

50% 45 45 100% Atingiu 

Ind 3. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 
15 de abril e 30 de outubro (prazo em dias). 

25% 105 105 100% Atingiu 

25% 303 303 100% Atingiu 

Análise do desempenho 

Indicador 2 
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A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) é uma publicação trimestral, através da qual a 

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

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

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

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

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

públicas, consistente com o respetivo universo definido pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

(capítulo II). 

O conjunto de dados e indicadores que são apresentados incidem em particular sobre o número de 

trabalhadores, os fluxos de entradas e de saídas, bem como indicadores sobre remunerações e 

ganhos médios. Como fontes estatísticas são privilegiados os dados sobre emprego recolhidos 

através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, em paralelo com 

outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e internacionais. Em notas técnicas, no 

final, são referidos os principais conceitos. 

As publicações foram publicitadas no site da DGAEP nas seguintes datas: 1.º trimestre - 15 de maio; 

2.º trimestre – 15 de agosto e 3º trimestre – 15 de novembro. 

 

Indicador 3 

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

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

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

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

divulgada trimestralmente na SIEP – Síntese Estatística do Emprego Público. 

Em particular no n.º 9, publicado em outubro de 2013, foi disponibilizado um conjunto de 

indicadores detalhados de caracterização do emprego público complementar aos dados publicados 

na SIEP 2.º trimestre 2013. 

A informação disponibilizada centra-se no universo de entidades que compõem o sector das 

administrações públicas na ótica da contabilidade nacional e no conjunto das empresas e demais 

entidades públicas ou maioritariamente participadas pelo sector público que compõem os 

subsectores das sociedades financeiras e não financeiras públicas, consistente com o respetivo 

universo definido pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. O conjunto de dados e indicadores 

estatísticos de caracterização apresentados utilizam como fonte privilegiada a informação sobre 

emprego recolhida através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, 

em paralelo com outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e internacionais. 
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Objetivo 3 Ponderação 33% 

Desenvolvimento de um projeto de sistematização da legislação laboral da Administração Pública, 
em colaboração com o Instituto de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito de Lisboa 

Taxa de realização 115% 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

Ind 4. Apresentação do projeto de diploma até 30 de 
setembro (prazo em dias). 

100% 273 245 115% Superou 

 

Análise do desempenho 

Indicador 4 

O projeto de sistematização da legislação laboral da Administração Pública teve origem no Gabinete 

do Secretário de Estado e foi concretizado pela DGAEP, em articulação com o Instituto de Direito de 

Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Os trabalhos de elaboração desta proposta, que concretizam a fusão dos anteriores regimes 

constantes da Lei n.º 12-A/2008 e da Lei n.º 59/2008, respetivamente, a Lei de vinculação, carreiras 

e remunerações e o regime e regulamento do contrato de trabalho em funções públicas e de outros 

diplomas aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas, iniciou-se no mês de fevereiro de 2013, 

tendo sido apresentada a primeira proposta consolidada no mês de junho. 

A partir de meados de junho iniciaram-se no Gabinete do SEAP reuniões periódicas com os 

sindicatos, que contaram sempre com a presença da DGAEP, onde foram discutidas as propostas e 

comentários apresentados pelas associações sindicais e acolhidas e reponderadas algumas das 

soluções constantes da proposta que foi sendo aprimorada, tendo o projeto ficado fechado a 2 de 

setembro. 

O objetivo de elaboração do projeto de diploma até 30 de setembro, definido no Plano, foi assim 

superado. 
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Objetivo de eficiência Ponderação – 18% 

Objetivo 4 Ponderação 100% 

Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e 
remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de 
desempenho, procedimento concursal, controlo de emprego público, prestações de serviços e 
contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes. 

Taxa de realização 120 % 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

Ind 5. Número de instrumentos de normalização 
disponibilizados (modelos, formulários, bases de dados, etc.) 

50% 6 18 175% Superou 

Ind 6. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - Rede 
Interministerial de Trabalho Colaborativo 

50% 25 13 65% Não atingiu 

 

Análise do desempenho 

Indicador 5 

O elevado número de processos que foi necessário tratar no âmbito do OBJETIVO OPERACIONAL – 

“Desenvolver projeto para implementação do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na 

Administração Pública e proceder ao acompanhamento e execução do programa”, conduziu a que se 

optasse por uma abordagem proactiva e flexível do Programa, pelo que se procurou uniformizar os 

suportes a utilizar pelos candidatos, pela DGAEP e pelos decisores, de forma a promover o mais 

adequado acompanhamento do Programa e a simultânea rentabilização dos diversos tipos de 

recursos envolvidos, sem prejuízo da observância integral do estipulado na Portaria n.º 221-A/2013. 

Deste modo acabou por ser largamente superado o número de templates que se encontrava previsto 

para as diferentes áreas do departamento, o que se traduziu num ganho de eficiência e eficácia no 

normal desenrolar do Programa. 

 

Indicador 6 

A Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) é uma Rede de pontos focais, interlocutores 

privilegiados entre serviços públicos e a DGAEP nos processos de aplicação, acompanhamento e 

avaliação da execução das políticas de recursos humanos e de emprego público na Administração 

Pública e no cumprimento de todas as obrigações legais e convencionais de informação, ligados 

entre si através de uma plataforma eletrónica. 

A RITC tem por principal objetivo assegurar resposta às solicitações dos serviços, através das 

respetivas Secretarias-Gerais ou serviços setoriais competentes em matéria de recursos humanos no 

âmbito de um Ministério. 
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O presente indicador visava medir o número de conteúdos gerados e disponibilizados na troca de 

informação entre os diferentes interlocutores da DGAEP e externos na Mediateca da RITC, tendo 

sido estabelecida a meta de 25. Porém, o número alcançado situou-se bastante aquém do que se 

encontrava previsto. Tal facto deveu-se a múltiplos fatores, sendo de salientar que, estando em 

causa mais um mecanismo que contribui para a harmonização interpretativa das questões que se 

colocam a todos os ministérios, considera-se que só deverão ser disponibilizadas as respostas a 

questões que sejam transversais e de interesse geral e, sendo-o, apenas aquelas que sejam 

respostas absolutamente consolidadas. São estes os factos que, de forma expressiva, contribuíram 

para a disponibilização de um número de conteúdos inferior ao que se previa e que constava como 

meta deste indicador. Contudo, face ao referido, considera-se que os conteúdos disponibilizados são 

relevantes nas áreas de recursos humanos e emprego público, e foram ao encontro das necessidades 

dos interlocutores da RITC. 

 

Assim, embora a meta estabelecida para um dos indicadores não tenha sido alcançada, a avaliação 

global do objetivo é positiva. 

 

 

Objetivo de qualidade Ponderação – 17% 

Objetivo 5 Ponderação 100% 

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

Taxa de realização 100% 

 

Indicador Peso Meta Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

Ind 7. Resultado do Inquérito de Satisfação aos utilizadores 
da página eletrónica (escala de 1 a 5) 

100% 3,5 3,79 100% Atingiu 

 

Análise do desempenho 

Indicador 7 

O Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página eletrónica da DGAEP foi efetuado através do 

questionário que constitui o anexo 1 a este relatório, tendo sido obtido o nível médio de satisfação 

de 3,79. 

O questionário do inquérito foi disponibilizado online e os resultados apresentados foram obtidos no 

período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013. 

Os gráficos e quadros que a seguir se apresentam traduzem os resultados globais das 929 respostas 

recebidas naquele período. 
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A. Caracterização dos respondentes 

ESTRUTURA ETÁRIA E SEXO (QUESTÕES 1 E 2) 

Os respondentes têm, maioritariamente, menos de 50 anos - 64% -, situando-se no escalão dos 40 – 

49 o maior número, e sendo a maioria do sexo feminino. 

 

 

 

 

 
 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO (QUESTÃO 3) 

Os respondentes são em larga maioria – 84% - trabalhadores de organismo da Administração direta 

ou indireta do Estado. 
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B. Caracterização da motivação 

 

RAZÃO DA VISITA AO SITE DA DGAEP (QUESTÃO 4) 

Os respondentes são em larga maioria – 84% - trabalhadores de organismo da administração direta 

do estado e a razão mais frequente de visita ao site é “porque já conhecia”, com uma percentagem 

de 82%. 

 

 
 

INFORMAÇÃO PROCURADA (QUESTÃO 5) 

As questões procuradas no site são muito variadas, porém, podemos destacar as que foram 

procuradas por mais de 50% dos respondentes: “Recursos Humanos da AP”; “FAQ”; “Legislação” e 

“Circulares e orientações técnicas”. 
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C. Graus de satisfação 

 

As questões colocadas no inquérito respeitantes ao grau de satisfação, propriamente dito, 

numeradas de 6 a 11, são as constantes do quadro abaixo que contem ainda o nível médio de 

satisfação obtido. 

Os gráficos seguintes apresentam, em detalhe, os resultados de cada uma das questões 

 

Questões 
Nível médio 

(escala 1 a 5) 

6. A informação consultada era clara? 3,86 

7. A informação consultada foi útil? 4,07 

8. O site da DGAEP é fácil de navegar? 3,71 

9. O desenho do site da DGAEP é agradável? 3,60 

10. Classifique a rapidez do site da DGAEP 3,85 

11. Classifique de uma forma global o site da DGAEP 3,65 (1) 

Média global 3,79 

(1)  Valor correspondente à escala de 1 a 5 
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6. A INFORMAÇÃO CONSULTADA ERA CLARA? 

Média – 3,86; Mediana – 4; Moda - 4 

 

 

7. A INFORMAÇÃO CONSULTADA FOI ÚTIL? 

Média – 4,07; Mediana – 4; Moda - 4 

 

 

8. O SITE DA DGAEP É FÁCIL DE NAVEGAR? 

Média – 3,71; Mediana – 4; Moda - 4 
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9. O DESENHO DO SITE DA DGAEP É AGRADÁVEL? 

Média – 3,60; Mediana – 4; Moda - 4 

 

 

10. CLASSIFIQUE A RAPIDEZ DO SITE DA DGAEP 

Média – 3,85; Mediana – 4; Moda - 4 

 

 

11. CLASSIFIQUE DE UMA FORMA GLOBAL O SITE DA DGAEP 

Média – 7,30 (2); Mediana – 8; Moda - 8 

 
 

(2) Para efeitos de apuramento do grau de satisfação global, foi apurado o valor correspondente, na escala de 
1 a 5
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AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO 

Resumo da avaliação dos objetivos 

PARÂMETROS OBJETIVOS AVALIAÇÃO 

Denominação Ponderação Objetivo 
Ponderação/peso Taxa de 

execução 
Classificação 

Relativa(o) Absoluta(o) 

Eficácia 65% 

Objetivo 1 33% 21,45% 126% Superou 

Objetivo 2 34% 22,10% 100% Atingiu 

Objetivo 3 33% 21,45% 115% Superou 

Eficiência 18% Objetivo 4 100% 18% 120% Superou 

Qualidade 17% Objetivo 5 100% 17% 100% Atingiu 

 112,2%  

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que os parâmetros de avaliação eficácia e eficiência 

foram superados e o parâmetro qualidade sido atingido. Na globalidade dos objetivos foram 

superados três dos cinco objetivos do QUAR. 

Pela análise da ponderação absoluta dos objetivos constata-se que os objetivos 1, 2 e 3 são os 

objetivos mais relevantes, uma vez que, somando os pesos absolutos por ordem decrescente de 

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

de 65% e corresponde a mais de metade dos mesmos. 

Verificando-se que dos 3 objetivos mais relevantes (1, 2 e 3) foram superados dois (objetivos 1 e 3) 

e atingido o restante (objetivo 2), e tendo, na avaliação final, sido atingida uma taxa de execução 

de 112,2%, pode concluir-se que o desempenho global foi claramente positivo. 
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II. 2. APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
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II. 2. 1. ANÁLISE DE PERFORMANCE DO PORTAL DA DGAEP 

 

O portal 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 portal da DGAEP, durante o ano 2013, sofreu quer alterações estruturais quer evolutivas de 

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

Tendo por base a ferramenta Google Analytics foram coligidos dados, que achámos relevantes para 

uma melhor perceção do desempenho do portal e quais os conteúdos mais relevantes. 

Em 2013 o portal contou com 1.637.500 visitas efetuadas por 954.669 visitantes, que visualizaram 

5.087.730 páginas. A média de páginas visualizadas por visita foi de 3, com um tempo médio de 

permanência no portal de 3,40 minutos. 

Dos dados recolhidos e tratados, é apresentada, nas páginas seguintes, a análise mensal respeitante 

ao ano de 2013, designadamente, gráfico com o n.º as visualizações ao longo do mês e quadro com 

os 10 conteúdos – TOP 10 – mais visualizados no mês em causa. São ainda assinaladas as páginas 

onde se registou, em cada mês, tempo médio de permanência mais elevado. 
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ANÁLISE MENSAL 
 

JANEIRO 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 
Nota técnica sobre a implementação das medidas previstas na Lei do 
Orçamento do Estado para o ano de 2013 

35.270 01:24 

2 
Lei n.º 66/2012. Alteração e aditamentos a diversos diplomas 
aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas 

18.241 01:03 

3 FAQs 17.078 00:27 

4 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

14.909 00:22 

5 Pesquisa 13.475 00:28 

6 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

12.858 01:15 

7 Lei n.º 12-A/2008 9.537 01:30 

8 Lei n.º 66/2012 9.191 02:42 

9 Lei n.º 100/99 7.780 01:36 

10 Emprego Público 6.856 00:28 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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FEVEREIRO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQ's 16.550 00:27 

2 Pesquisa 12.083 00:25 

3 Legislação 9.928 00:30 

4 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

8.618 01:20 

5 
Nota técnica sobre a implementação das medidas previstas na Lei do 
Orçamento do Estado para o ano de 2013 

6.198 01:48 

6 Lei n.º 12-A/2008 6.067 01:49 

7 Lei n.º 100/99 5.567 01:43 

8 Lei n.º 59/2008 5.207 01:57 

9 Circulares e Orientações Técnicas 5.138 00:17 

10 Emprego Público 5.114 00:33 

 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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MARÇO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 16.519 00:23 

2 Pesquisa 12.942 00:21 

3 Legislação 9.881 00:29 

4 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

7.942 01:13 

5 Lei n.º 59/2008 5.579 02:00 

6 Emprego Público 5.482 00:40 

7 FAQs - LOE 2013 (19-04-2013) 5.420 02:58 

8 Lei n.º 12-A/2008 5.048 01:44 

9 Lei n.º 100/99 5.041 01:38 

10 Circulares e Orientações Técnicas 4.860 00:16 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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ABRIL 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 13.637 00:23 

2 Pesquisa 11.816 00:21 

3 Legislação 8.826 00:28 

4 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

6.462 01:10 

5 FAQs - DL n.º 100/99 - Faltas (24-04-2013) 5.292 04:02 

6 Lei 12-A/2008 5.289 01:37 

7 Emprego Público 5.276 00:39 

8 Concursos a decorrer na DGAEP 5.187 00:29 

9 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 4.991 03:30 

10 Lei n.º 59/2008 4.890 02:07 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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MAIO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 13.761 00:23 

2 Pesquisa 10.954 00:19 

3 Legislação 9.140 00:30 

4 FAQs - DL n.º 100/99 - Faltas (24-04-2013) 7.655 03:32 

5 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

6.353 01:09 

6 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 6.257 03:00 

7 Notícia - Disponibilização de FAQ 5.870 02:05 

8 Notícia - Coordenação dos Sistemas de Segurança Social 5.050 01:01 

9 Emprego Público 5.047 00:41 

10 FAQs - Proteção Social (24-04-2013) 4.800 03:58 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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JUNHO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 9.913 00:26 

2 Pesquisa 9.232 00:20 

3 Legislação 7.090 00:28 

4 Notícia 5.101 01:20 

5 Concursos a decorrer na DGAEP 5.074 01:04 

6 Emprego Público 5.064 02:48 

7 Notícia - Conclusão do PREMAC. Procedimentos 4.763 03:02 

8 FAQs - Faltas (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março) 3.892 00:40 

9 Circulares e Orientações Técnicas 3.875 01:48 

10 FAQs - LOE 2012 3.873 03:42 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência 
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JULHO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 Pesquisa 10.639 00:22 

2 FAQs 10.239 00:25 

3 Legislação 9.040 00:35 

4 
Notícia - Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho – Regulamenta o 
Programa de Rescisões por Mútuo Acordo 

6.253 01:12 

5 Emprego Público 5.025 00:34 

6 Concursos a decorrer na DGAEP 4.693 00:33 

7 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 4.622 02:46 

8 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

4.295 01:14 

9 Circulares e Orientações Técnicas 4.273 00:18 

10 Legislação Lei n.º 12-A/2008 4.149 01:45 

 
NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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AGOSTO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 Notícia - Programa de Rescisões por Mútuo Acordo 45.185 03:40 

2 Pesquisa 13.672 00:23 

3 FAQs 9.733 00:27 

4 
Notícia - Lei n.º 59/2013-remunerações, suplementos, outras 
componentes remuneratórias dos trabalhadores de Entidade Pública 
(Novas versões do formulário) 

7.832 02:41 

5 Legislação 7.657 00:33 

6 Emprego Público 7.579 00:36 

7 Página de entrada 7.372 01:11 

8 
Destaques - Lei n.º 59/2013 de 23 de agosto - Formulário Eletrónico e 
Instruções de Preenchimento  

7.348 04:36 

9 Legislação - Portaria n.º 221-A/2013 7.082 03:29 

10 Concursos a decorrer na DGAEP 6.836 00:28 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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SETEMBRO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 29.140 00:26 

2 Pesquisa 18.545 00:24 

3 
Destaque - Lei n.º 59/2013 de 23 de agosto - Formulário Eletrónico e 
Instruções de Preenchimento 

16.685 04:26 

4 
Notícia - Lei n.º 59/2013, de 23 de agosto – prazo de entrega dos 
formulários termina no dia 23 de setembro 

14.566 01:25 

5 
Notícia - Lei n.º 59/2013-remunerações, suplementos, outras 
componentes remuneratórias dos trabalhadores de Entidade Pública 
(Novas versões do formulário) 

13.411 02:39 

6 
FAQs - Lei n.º 68/2013, de 29/08 - Alterações ao período normal de 
trabalho 

12.756 03:35 

7 
Notícia - Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto - Estabelece a duração do 
período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas – 
disponibilização de FAQ 

12.156 00:52 

8 Legislação 11.379 00:32 

9 
Notícia - Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto - Estabelece a duração do 
período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas 

10.655 00:57 

10 Legislação - Lei n.º 68/2013 10.632 03:11 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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OUTUBRO 

 

 
 

 

TOP 10 

 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 23.171 00:28 

2 Pesquisa 17.141 00:23 

3 
Notícia - Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto - Estabelece a duração do 
período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas – 
Esclarecimento - Nota 

13.217 01:34 

4 Legislação 13.077 00:32 

5 Carreiras e Remunerações 8.786 01:58 

6 Contrato de Trabalho em Funções Públicas de A a Z 7.914 03:55 

7 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 7.818 03:24 

8 Emprego Público 7.481 00:46 

9 Lei n.º 59/2008 7.376 02:03 

10 
FAQs - Lei n.º 68/2013, de 29/08 - Alterações ao período normal de 
trabalho 

7.374 02:57 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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NOVEMBRO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 15.923 00:28 

2 Pesquisa 13.813 00:23 

3 Legislação 10.164 00:33 

4 Notícia - Nova FAQ. Subsídio de Férias 7.608 00:28 

5 

Notícia - Greve Geral prevista para dia 8 de novembro 2013 - 
Despacho n.º 3876/2012 do Secretário de Estado da Administração 
Pública 

7.177 01:24 

6 Carreiras e Remunerações 6.155 01:51 

7 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 5.637 03:19 

8 Emprego Público 5.578 00:46 

9 Lei n.º 59/2008 5.464 02:11 

10 Lei n.º 12-A/2008 5.169 01:53 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência
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DEZEMBRO 

 

 
 
 

TOP 10 
 

 Descrição dos conteúdos 
N.º pág. 
visitadas 

Tempo médio 
de permanência 

1 FAQs 11.495 00:29 

2 Pesquisa 10.118 00:20 

3 Legislação 7.663 00:34 

4 
Notícia - Trabalhadores em funções públicas. Requalificação 
(Atualização) 

5.734 00:48 

5 
Notícia - Procedimentos para a operacionalização do pagamento das 
compensações no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo 

5.601 02:27 

6 Lei n.º 59/2008 4.967 02:13 

7 Circulares e Orientações Técnicas 4.382 00:22 

8 
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP) 

4.228 01:21 

9 FAQs - RCTFP (24-04-2013) 4.181 03:21 

10 Lei n.º 12-A/2008 4.046 02:01 

 

NOTA: Páginas onde se registou maior tempo de permanência 
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II. 3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 
 
Com a Centralização de atribuições comuns na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, 
transitaram para aquele organismo as atribuições nos domínios da gestão dos recursos humanos, 
financeiros e patrimoniais da DGAEP, pelo que, as questões colocadas no âmbito do Sistema de 
Controlo Interno com aqueles domínios relacionadas, deixaram de se aplicar. 
 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

 

1 – Ambiente de controlo 

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

X    

1.2 É efetuada internamente uma verificação 
efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 
gestão? 

X   

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

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria 
possuem a habilitação necessária para o 
exercício da função? 

  X  

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de 
integridade que regem o serviço (ex. códigos 
de ética e de conduta, carta do utente, 
princípios de bom governo)? 

X   

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

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que 
garanta a adequação do mesmo às funções e 
complexidade das tarefas? 

X   

Plano anual de formação elaborado 
com base, fundamentalmente, nas 
propostas decorrentes da avaliação de 
desempenho. 

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

X    

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e 
controlo externo? 

 X   

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida 
obedece às regras definidas legalmente? 

X   

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

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

  X 

No ano de 2013, por força da 
alteração introduzida à Lei n.º 66-
B/2007, de 28-12, pela LOE 2013, não 
se efetuou avaliação de desempenho 
anual. 

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

X   

14% (a reduzida percentagem de 
trabalhadores que frequentaram 
ações de formação em 2013, resulta 
da significativa redução de verba 
disponível para formação e da não 
realização de inúmeras ações em que 
estavam inscritos trabalhadores) 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X   

Manuais existentes: regulamento do 
fundo de maneio; manual dos bens 
móveis da DGAEP; procedimentos 
respeitantes 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 

Nos termos da atual legislação, a 
competência para autorização de 
despesa cabe à Secretaria-Geral do MF, 
nos termos do art.º 25.º da LOE 2013 

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X   

É elaborado o plano de compras para 
aquisições de bens e serviços, 
atualmente, em articulação com a 
SGMF 

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

  X  

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

X    

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

X   

Existem fluxogramas dos processos, 
estabelecidos no âmbito da 
implementação do GERFIP, com 
identificação dos centros de custos, 
embora a gestão de recursos 
financeiros seja da competência da 
SGMF, nos termos do art.º 25.º da LOE 
2014 

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

X    

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas? 

X    

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

X    

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

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

X   

Existem aplicações informáticas nas 
áreas que se mantêm na DGAEP, 
designadamente: gestão da 
assiduidade; balanço social e registo de 
correspondência. 

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

  X  
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação (cont.) 

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

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

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

X   Sempre que necessário, 
nomeadamente o GerBI 

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

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

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

X   Backups diários de salvaguarda de 
dados 

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

X   

Assegurada através de mecanismos de 
autenticação e, em alguns casos 
específicos, com recurso a 
autenticação forte 
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II. 4. – ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
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II. 4. 1. – Análise dos resultados da atividade desenvolvida 

 

Na prossecução dos objetivos estratégicos foram estabelecidos 31 objetivos operacionais para cuja 

realização foram desenvolvidas/os inúmeros/as atividades/projetos, da responsabilidade, única ou 

partilhada, de todas as unidades orgânicas, conforme consta do plano de atividades. 

A taxa de execução dos objetivos operacionais, diretamente relacionados com os objetivos 

estratégicos, foi de 111% e está discriminada no quadro que segue. 

 

OBJETIVOS EXECUÇÃO 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 
TAXA DE 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

OBJ. OP. 

OE 1 

1.1 120% Superou 

1.2 119% Superou 

1.3 113% Superou 

1.4 125% Superou 

1.5 125% Superou 

1.6 125% Superou 

1.7 125% Superou 

1.8 125% Superou 

1.9 108% Superou 

1.10 100% Atingiu 

OE 2 

2.1 100% Atingiu 

2.2 125% Superou 

2.3 125% Superou 

2.4 125% Superou 

2.5 125% Superou 

2.6 100% Atingiu 

2.7 113% Superou 

2.8 113% Superou 

2.9 119% Superou 

2.10 100% Atingiu 

2.11 100% Atingiu 

OE 3 3.1 88% Não atingiu 

OE 4 

4.1 100% Atingiu 

4.2 113% Superou 

4.3 119% Superou 

4.4 100% Atingiu 

4.5 90% Não atingiu 

4.6 100% Atingiu 

OE 5 

5.1 100% Atingiu 

5.2 104% Superou 

5.3 88% Não atingiu 

Taxa de realização global 111%  
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Em 2013 foram ainda desenvolvidas/os 18 atividades/projetos no âmbito de objetivos operacionais 

não diretamente relacionados com os objetivos estratégicos. 

 

A taxa de realização daqueles objetivos operacionais foi de 100,28% e está discriminada no quadro 

que segue. 

 

 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 
TAXA DE 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

0.1 100% Atingiu 

0.2 100% Atingiu 

0.3 92% Não atingiu 

0.4 100% Atingiu 

0.5 110% Superou 

0.6 100% Atingiu 

Taxa de 
realização 

100,28%  

 

 

A maioria das unidades orgânicas desenvolveu ainda atividades de rotina, relacionadas com as 

respetivas competências, designadas por “atividades correntes”. 

Foram ainda desenvolvidas, designadamente pelos departamentos DGA, DGSI e DIRIC, “atividades de 

suporte” para apoio ao desenvolvimento de todas as atividades e projetos referidas(os). 

A taxa de execução global do Plano é de 109%. 

A avaliação da atividade é apresentada nas páginas seguintes, compreendendo: 

- Execução e respetiva justificação das/os atividades/projetos que foram superados e das/os que 

não foram atingidos; 

- Atividade desenvolvida e não prevista no plano de atividades –Atividade extra-plano; 

 

Quanto à atividade de representação, interna e externa, a nível nacional e internacional foi 

concretizada na sua maioria a participação prevista no plano. 
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ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – OBJETIVOS QUE FORAM SUPERADOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Garantir o apoio na definição das políticas de recursos humanos para a Administração Pública 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

Desenvolver projeto para implementação do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Pública e proceder ao acompanhamento e execução 
do programa 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.1.1 Elaborar draft de portaria Relativamente ao Programa de rescisões por mútuo acordo, aprovado pela Portaria n.º 221-A/2013, 
verificou-se um acompanhamento passo a passo de todo o processo tendo sido rececionados e tratados 
todos os requerimentos remetidos pelo universo de trabalhadores abrangidos, tendo excedido  3.100 
pedidos. 

Foram elaboradas respostas a mais de 1.700 pedidos de esclarecimento colocados na caixa de correio 
criada especificamente para o Programa. 

A DGAEP antecipou o acompanhamento do Programa criando um subsite específico que permitiu 
também esclarecer um elevado número de dúvidas por parte dos candidatos e dos serviços, tendo-se 
registado desde a data da sua entrada em funcionamento até 31-12-2013 um número total de 225.519 
acessos. O subsite e os respetivos conteúdos informativos foram disponibilizados em 5 de agosto. 

O acompanhamento do Programa teve início com a realização de um total de 20 sessões de 

esclarecimento durante o mês de setembro: em todas as capitais de distrito; uma sessão na Maia para 
dirigentes do MEC e uma segunda sessão em Lisboa. Foram ainda realizadas, em articulação com a 

Direção da DGAEP, mais 12 sessões de esclarecimento sectoriais, junto dos serviços de diferentes 
ministérios, bem como diversas reuniões de coordenação com os interlocutores técnicos para 
acompanhamento da implementação do Programa. 

Com início de funcionamento em 8 de agosto, foi criado um Helpdesk diretamente vocacionado para o 
Programa, não se tendo registado nenhuma reclamação escrita. 

Este Helpdesk atendeu, desde a o início do Programa até 30 de novembro (data de fecho), um total de 
2.559 chamadas telefónicas. Antes e após este período (5 a 31 de agosto e no mês de dezembro) foram 
ainda atendidas mais 2.479 chamadas telefónicas no Helpdesk de apoio ao Programa. 

Para o acompanhamento do processo e facilitação do trabalho dos diversos intervenientes foi criado um 
número total de 14 templates, neste mesmo período. 

Os requerimentos registados na DGAEP foram alvo de intervenção técnica nas diferentes fases do 

1.1.3 
Criar e assegurar o funcionamento de helpdesk de 
apoio ao Programa, dotando-o dos conhecimentos 
necessários ao apoio aos requerentes 

1.1.4 
Elaborar templates de documentos a disponibilizar 
para efeitos de adesão ao programa, de reenca-
minhamento e de proposta de decisão 

1.1.5 
Acompanhar a implementação da Portaria n.º 221-
A/2013 

1.1.6 
Prestar consultadoria relativa à aplicação da 
Portaria n.º 221-A/2013 

1.1.7 
Elaborar conteúdos para o site na parte especifi-
camente destinada às rescisões por mútuo acordo 

1.1.8 
Estruturar e desenvolver sessões de 
esclarecimento em todas as capitais de distrito 

1.1.9 
Validar a informação constante dos requerimen-
tos, proceder ao cálculo das compensações a 
atribuir e preparar decisão superior 
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1.1.10 
Manutenção da aplicação que gere o Programa de 
Rescisões 

processo em prazos que não excederam 1 dia útil. 

Foram atualizados todos os conteúdos do subsite, sempre que tal se justificou. 

Todo o trabalho desenvolvido no âmbito deste programa, conforme acima referido, excedeu o que 
havia sido planeado, tendo as metas estabelecidas para todas as atividades sido largamente 
ultrapassadas, pelo que este objetivo operacional foi claramente superado em todas as fases e 
procedimentos da sua execução. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 

Desenvolver projeto para recolha de informação sobre remunerações, suplementos remuneratórios e outras componentes remuneratórias dos trabalhadores de 
entidades públicas 
 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.2.1 Elaborar draft de proposta de diploma Relativamente ao projeto para recolha de informação sobre remunerações, 
suplementos remuneratórios e outras componentes remuneratórias dos 
trabalhadores de entidades públicas, a que se refere o presente objetivo 
operacional, foram ultrapassadas as metas definidas e, consequentemente, 
superado o objetivo. 

Assim, foi elaborado um primeiro draft de projeto de diploma que foi entregue 
em Março de 2013, e um modelo de recolha de dados, entregue em abril, bastante 
antes da data que se encontrava prevista por motivos que se prendem com a 
iniciativa do membro do Governo da tutela e a redefinição de timings que foi 
solicitada; os o ficheiro de recolha de dados e instruções de preenchimento foram 
disponibilizadas em agosto, e acompanhada permanentemente a recolha e 
tratamento de dados com origem nos serviços da AP, que teve por base a 
obrigação de reporte instituída pela Lei n.º 59/2013, de 23 de agosto, que teve a 
duração de um mês. No período de reporte e nas fases anterior e posterior foi 
garantida toda a consultadoria à recolha que se traduziu num número que rondou 
os 900 pedidos de apoio e que obteve uma qualidade média de 3,22 (sistema de 
controlo interno), que superou a qualidade estimada de 3 (escala 1-5). 

Relativamente aos resultados do inquérito geral lançado pela DGAEP aos principais 
interlocutores foi obtido um resultado de satisfação global de 4,85. 

Os tempos de resposta situaram-se, em média, nos 4,88 dias seguidos. 

1.2.3 Elaborar modelo de documento para recolha de informação 

1.2.4 
Elaborar e disponibilizar instruções de preenchimento relativas ao 
modelo de documento para recolha de informação 

1.2.5 
Acompanhar a recolha de informações sobre remunerações, suplementos 
remuneratórios e outras componentes remuneratórias dos trabalhadores 
de entidades públicas 

1.2.6 
Prestar consultadoria relativa à recolha de informações sobre 
remunerações, suplementos remuneratórios e outras componentes 
remuneratórias dos trabalhadores de entidades públicas 

1.2.7 
Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de respostas a 
questões mais frequentes (FAQ) 

1.2.8 
Manutenção da aplicação que gere o tratamento da informação sobre 
remunerações, suplementos remuneratórios e outras componentes 
remuneratórias 
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OBJETIVO OPERACIONAL 3 
Elaborar e desenvolver projeto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

 

N.º 
ATIVIDADES/PROJETOS 

DESENVOLVIDOS 
EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.3.1 

Acompanhar a elaboração 
e desenvolvimento do 
projeto da Lei Geral do 
Trabalho em Funções 
Públicas 

O projeto de elaboração da proposta de Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas teve origem no Gabinete do Secretário de 
Estado e foi concretizado pela DGAEP, em articulação com o Instituto de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa. 

A DGAEP participou, conjuntamente com o Instituto de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa e em estreita 
articulação com o Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública na elaboração e desenvolvimento do projeto de 
diploma da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.  

Os trabalhos de elaboração desta proposta, que concretizam a fusão dos anteriores regimes constantes da Lei n.º 12-A/2008 e 
da Lei n.º 59/2008, respetivamente a Lei de vinculação, carreiras e remunerações e o regime e regulamento do contrato de 
trabalho em funções públicas e de outros diplomas aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas iniciou-se no mês de 
fevereiro de 2013, tendo sido apresentada a primeira proposta consolidada no mês de junho. 

A partir de meados desse mês iniciaram-se no Gabinete do SEAP reuniões periódicas com os sindicatos, que contaram sempre 
com a presença da DGAEP, onde foram discutidas as propostas e comentários apresentados pelas associações sindicais e 
acolhidas e reponderadas algumas das soluções constantes da proposta que foi sendo aprimorada ao longo da maior parte do 
ano, tendo assim sido efetuado o acompanhamento de todas as reuniões para as quais foi solicitado o apoio da DGAEP. 

O objetivo de elaboração da proposta superou, assim, os timings inicialmente definidos no Plano. 

1.3.2 

Prestar apoio em reuniões 
que sejam realizadas para 
o efeito, designadamente 
no acompanhamento das 
negociações com as 
associações sindicais 
promovidas pelo Secretário 
de Estado da Administração 
Pública 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 4 
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.4.1 
Acompanhar a implementação de diplomas em matéria de 
proteção social 

Foram superadas todas as atividades desenvolvidas no âmbito da harmonização da aplicação do 
regime de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas. Os respetivos indicadores, 
constantes do sistema de controlo interno, alcançaram uma qualidade média de 3,15, superando 
a meta de 3 definida no PA2013. 

Também o inquérito de satisfação, respondido pelos serviços que constituem os principais 
interlocutores da DGAEP, alcançou 4,85 (escala 1-5), ultrapassando a meta de 3,00 definida no 
PA, encontrando-se assim superados todos os indicadores deste objetivo. 

1.4.2 
Prestar consultadoria aos serviços e organismos da 
administração pública em matéria de proteção social 

1.4.3 
Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de 
respostas a questões mais frequentes (FAQ) 
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OBJETIVO OPERACIONAL 5 
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações (VCR) 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.5.1 Prestar consultadoria relativa ao regime de vínculos carreiras e remunerações Relativamente às atividades respeitantes à 
harmonização da aplicação do regime de Vínculos, 
Carreiras e Remunerações (VCR) foram superados 
todos os indicadores definidos no PA, quer os 
indicadores de qualidade, quer o acompanhamento 
de reuniões solicitadas, quer, finalmente o 
inquérito de satisfação dirigido aos principais 
serviços interlocutores da DGAEP, em sede de 
harmonização interpretativa dos regimes, 
conforme consta dos registos no sistema de 
controlo interno. 

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

1.5.3 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos centrais de 
recursos humanos ou outros serviços 

1.5.4 
Assegurar o funcionamento da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) com as Secretarias-
Gerais ou departamentos de recursos humanos setoriais de todos os Ministérios 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 6 
Assegurar o apoio técnico aos trabalhos de revisão das carreiras e regimes remuneratórios 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.6.1 
Apoiar o processo legislativo relativo à revisão das carreiras e regimes remuneratórios, designadamente, 
dando parecer sobre os respetivos projetos Relativamente ao apoio técnico aos trabalhos de 

revisão das carreiras e regimes remuneratórios  
foram superados todos os indicadores, conforme a 
medição final dos indicadores constantes do 
sistema de controlo interno, quer os indicadores 
de qualidade e prazo, quer o acompanhamento de 
reuniões solicitadas. 

1.6.2 Prestar consultadoria relativa às carreiras de regime geral, especial e não revistas 

1.6.3 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos centrais de 
recursos humanos ou outros serviços, bem como pelo Gabinete do Secretário de Estado da 
Administração Pública 
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OBJETIVO OPERACIONAL 7 
Assegurar a execução do programa de reforma e modernização da administração central 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.7.1 Dar parecer sobre diplomas orgânicos dos serviços, no âmbito do PREMAC Neste objetivo operacional foram superados todos os indicadores de prazo 
definidos no PA, conforme a medição final dos indicadores constantes do 
sistema de controlo interno, tendo sido sempre alcançados prazos de execução 
inferiores aos previstos. 

1.7.2 
Dar Parecer sobre as listas de atividades e procedimentos, na sequência de 
processos de reorganização de serviços 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 8 
Desenvolvimento de um projeto de sistematização da legislação laboral da Administração Pública, em colaboração com o Instituto de Direito do Trabalho, da 
Faculdade de Direito de Lisboa 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.8.1  
Sistematização da legislação laboral da AP na 
parte relativa ao Direito coletivo 

O projeto de sistematização da legislação laboral da Administração Pública foi elaborado em colaboração 
com o Instituto de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito de Lisboa. A sistematização da legislação 
laboral na parte relativa ao Direito coletivo, iniciou-se no mês de fevereiro de 2013, tendo sido apresentada 
a proposta consolidada no mês de junho. Foi efetuado o acompanhamento de todas as reuniões com o 
Instituto de Direito do Trabalho e com os Sindicatos para as quais foi solicitado o apoio da DGAEP. 
Tendo as metas sido ultrapassadas, o objetivo foi superado. 

1.8.2 
Acompanhamento de reuniões com IDT e 
Sindicatos 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 9 
Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em 
funções públicas, avaliação do desempenho, procedimento concursal, controlo de emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no âmbito da 
página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes. 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

1.9.2 Desenvolver e implementar o subsite PRMA 
A premência de tudo o que se relacionou com o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo (PRMA) fez com 
que as atividades de implementação do subsite PRMA, criação dos respetivos logotipo, cartazes e folheto e 
implementação do simulador, tivessem sido todas concluídas antes dos prazos estabelecidos, com esforço 
redobrado dos executantes.. 

1.9.3 Criar logotipo, cartazes e folheto do PRMA 

1.9.5 
Desenvolver e implementar o simulador do 
cálculo da compensação da rescisão 
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OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação dos regimes jurídicos de emprego dos trabalhadores que exercem funções públicas 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.2.1 
Prestar consultadoria relativa aos regimes jurídicos de emprego na Administração Pública bem como 
às condições de trabalho dos respetivos trabalhadores 

Relativamente ao presente objetivo foram superados 
todos os indicadores definidos no PA, quer os 
indicadores de qualidade, quer o acompanhamento de 
reuniões solicitadas, quer, finalmente o inquérito de 
satisfação dirigido aos principais serviços 
interlocutores da DGAEP, em sede de harmonização 
interpretativa dos regimes superaram as metas fixadas 
no PA 

2.2.2 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos centrais de 
recursos humanos ou outros serviços 

2.2.3 
Assegurar o funcionamento da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) com as 
Secretarias-Gerais ou departamentos de recursos humanos de todos os Ministérios 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 
Assegurar a harmonização da aplicação do regime jurídico dos procedimentos concursais 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.3.1 
Prestar consultadoria relativamente às questões respeitantes à aplicação das normas relativas aos 
procedimentos concursais 

Relativamente ao presente objetivo foram 
superados todos as metas definidas no PA, quer 
os indicadores de qualidade, quer o 
acompanhamento de reuniões solicitadas, quer, 
finalmente o inquérito de satisfação dirigido aos 
principais serviços interlocutores da DGAEP, em 
sede de harmonização interpretativa dos 
regimes, superaram as metas fixadas no PA 

2.3.2 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos centrais de 
recursos humanos ou outros serviços 

2.3.3 
Assegurar o funcionamento da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) com as Secretarias-
Gerais ou departamentos de recursos humanos de todos os Ministérios 
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OBJETIVO OPERACIONAL 4 
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de avaliação do desempenho de dirigentes e trabalhadores 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.4.1 
Prestar consultadoria relativamente às questões respeitantes à aplicação do regime de 
avaliação do desempenho de dirigentes e trabalhadores 

Todos os indicadores e metas definidos no PA 2013 se encontram 
superados. 

Foi superada a meta de qualidade do primeiro indicador garantido 
o acompanhamento em 100% das reuniões solicitadas e obtidos 
valores acima da meta prevista nos questionários de satisfação 
dirigidos aos principais serviços interlocutores da DGAEP, em sede 
de harmonização interpretativa dos regimes. 

2.4.2 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos 
centrais de recursos humanos ou outros serviços  

2.4.3 
Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de respostas a questões mais 
frequentes (FAQ) 

2.4.4 
Assegurar o funcionamento da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) 
com as Secretarias-Gerais ou departamentos de recursos humanos de todos os 
Ministérios 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5 
Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação do regime de contrato de trabalho em funções públicas 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.5.1 
Prestar consultadoria relativa ao regime de contrato de trabalho em funções públicas e respetiva 
regulamentação 

Quanto ao presente objetivo foram superadas 
todos as metas definidas no PA: foi superada a 
meta de qualidade do primeiro indicador 
garantido o acompanhamento em 100% das 
reuniões solicitadas e obtidos valores acima da 
meta prevista nos questionários de satisfação 
dirigidos aos principais serviços interlocutores da 
DGAEP, em sede de harmonização interpretativa 
dos regimes 

2.5.2 
Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por Secretarias-Gerais, departamentos centrais de 
recursos humanos ou outros serviços  

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

2.5.4 
Assegurar o funcionamento da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) com as Secretarias-
Gerais ou departamentos de recursos humanos de todos os Ministérios 
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OBJETIVO OPERACIONAL 7 
Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio (Portaria n.º 9/2012, de 10 de Janeiro) 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.7.1 Emitir parecer sobre pedidos de contratação de serviços 
A meta fixada para o primeiro indicador foi atingida, salientando-se o valor bastante 
baixo do prazo de resposta, atendendo ao elevado número de processos submetidos a 
parecer do SEAP. 
Relativamente ao questionário de satisfação dirigido aos principais serviços 
interlocutores da DGAEP, verifica-se também a superação da meta fixada em 3 (4,85) 

2.7.2 
Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de 
respostas a questões mais frequentes (FAQ) ou formulários 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 8 
Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio sobre recrutamento de pessoal, mobilidade interna da administração regional e autárquica e cedência de 
interesse público 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.8.1 
Emitir parecer sobre pedidos de parecer prévio sobre recrutamento de 
pessoal, mobilidade interna da administração regional e autárquica e 
cedência de interesse público 

Verifica-se o cumprimento da meta definida no primeiro indicador em que se 
encontrava estabelecido um valor de qualidade média de 3 (escala 1-5), uma vez 
que foi obtido 3,02. Quanto ao inquérito de satisfação dirigido aos principais 
serviços interlocutores da DGAEP, verificou-se a superação do valor previsto de 3 
(4,85) 2.8.2 

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

 

OBJETIVO OPERACIONAL 9 
Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em 
funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal, controlo de emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no âmbito da 
página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

2.9.1 

Atualização de conteúdos disponibilizados nos subsites: Ser Trabalhador; 
Contrato de A a Z e Relações Coletivas de Trabalho em matéria de Direito 
coletivo, na sequência das alterações introduzidas pelas leis nºs 66/2012 e 
66-B/2012, de 31-12-2012 

Os conteúdos foram elaborados e obtido despacho favorável a 16-1-2013. 

Foi dado apoio à totalidade (100%) dos pedidos apresentados, quer em matéria 
de resolução de conflitos coletivos de trabalho, quer em matérias ligadas à 
constituição, registo de estatutos e eleições das Comissões de Trabalhadores. 
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2.9.2 
Prestar apoio técnico em matéria de negociação coletiva e de constituição 
de comissões de trabalhadores na AP 

Quanto ao inquérito de satisfação dirigido aos principais serviços interlocutores 
da DGAEP, a meta foi fixada em 3 (escala 1-5) e o resultado atingido foi de 4,85, 
pelo que foi também superada. 

Assim, tendo todas as metas estabelecidas sido superadas também o foi o 
objetivo. 

2.9.3 
Elaborar orientações técnicas, circulares ou conjuntos de respostas a 
questões mais frequentes (FAQ). 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Assegurar a recolha de dados e a disponibilização de informação estatística sobre a Administração Pública, na dimensão organizacional e 
de emprego público 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Garantir e monitorizar a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades das administrações públicas e sector público empresarial disponibilizada no 
Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE) 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

4.2.1 
Garantir a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades 
do sector público empresarial no SIOE, pela aplicação Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro (LOE 2013) que altera a Lei do SIOE 

Todas as novas entidades criadas pela aplicação da Lei n.º 66-B/2012 até 26 de 
março. 

4.2.2 

Assegurar a atualização do universo de entidades públicas no SIOE, de 
acordo com a Lei do SIOE, acompanhando a implementação do PREMAC 
ou outras alterações organizacionais, garantindo a qualidade e a 
consistência da informação sobre a caracterização das entidades 

Recolha de dados e processo de criação da entidade no SIOE dentro de 1 a 2 dias 
em média. 

Atualização no SIOE da reorganização administrativa das freguesias (tabelas) e 
Juntas de Freguesia (entidades). 

4.2.3 
Garantir a atualização dos manuais informativos disponíveis no SIOE 
relacionados com a apresentação do SIOE e manuais de utilização para o 
exterior 

Manuais atualizados em 28 de março não havendo necessidade de outra 
atualização. 

4.2.6 Manutenção do projeto de BI com indicadores de RH 
Foram disponibilizados pelo menos 10 indicadores correspondentes aos quadros de 
recolha de dados no SIOE. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 3 
Garantir a recolha de informação de caracterização sobre recursos humanos do universo de entidades do SIOE – Administração Central, Administração Regional e 
Local e Sector Público Empresarial 
 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

4.3.1 

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

Para além das 4 recolhas trimestrais normais foram recolhidos 
dados da administração local em pelo menos mais 3 períodos 
específicos, para todos os trimestres do ano e do ano anterior o 
que implicou novas validações e correções dos dados da 
administração local. 

4.3.2 
Assegurar a validação e a qualidade dos dados de caracterização dos recursos humanos 
recolhidos e promover a sua correção junto das entidades sempre que surjam 
inconsistências 

Em média, entre 20 a 25 dias após o final do trimestre os dados 
foram validados e corrigidos. 

4.3.3 
Garantir a atualização dos conteúdos informativos disponíveis no SIOE relacionados com 
a recolha dos dados dos recursos humanos (quadros de recolha, manual do utilizador, 
instruções de preenchimento, FAQ) 

Última atualização dos documentos no site do SIOE a 20 de 
dezembro com referência à data de 31 de dezembro. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Desenvolver estudos aplicados no domínio da avaliação da execução das políticas adotadas na área da administração e gestão pública, 
bem como estudos comparados no âmbito do relacionamento institucional e de cooperação, mantido pela DGAEP a nível internacional 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das políticas públicas adotadas, ao nível nacional e internacional 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

5.2.2 
Realizar estudo sobre o modelo de organização e duração do tempo de trabalho na administração pública – 
Análise comparada dos 27 Estados-membros da UE. Os três estudos realizados foram concluídos 

eantes do prazo estabelecido, devido ao 
empenhamento e envolvimento de toda a 
equipa de investigação do DIRIC, com uma 
vasta experiência de recolha e tratamento 
de dados/informação, tendo parte do 
trabalho sido desenvolvidos em horário pós-
laboral. 

5.2.2 
Realizar estudo sobre o modelo de organização e duração do tempo de trabalho na administração pública – 
Análise comparada dos 27 Estados-membros da UE. 

5.2.4 
Realizar estudo sobre a contratação coletiva na AP – caracterização e avaliação do modelo português (2009-
2013) 

 

Objetivo operacional, não enquadrado em objetivos estratégicos 
 

OBJETIVO OPERACIONAL 5 
Promover e monitorar a utilização da metodologia de auto‐avaliação Estrutura Comum de Avaliação – CAF (Common Assessment Framework) 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO 

051 
Elaborar Manual e instrumentos de apoio ao Processo de 
Feedback Externo da CAF  

Manual e instrumentos de apoio concluídos 1 mês antes do prazo devido à colaboração de 1 
técnica do Departamento com conhecimentos técnicos na área das competências. 
Tradução efetuada 2 meses antes do prazo, devido à urgência da sua disponibilização. Para o 
efeito houve dedicação exclusiva do tradutor a esta atividade. 052 Traduzir a CAF 2013 
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ATIVIDADES/PROJETOS QUE NÃO FORAM ATINGIDOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Garantir o apoio na definição de instrumentos de gestão, de sistematização e de caracterização dos recursos humanos da Administração 
Pública 

 

Objetivo Operacional 1 
Desenvolver projeto de reformulação do atual Balanço Social, designadamente quanto a quadros de recolha de dados para as entidades das administrações central, regional e 
local, tendo por referência os elementos que atualmente constam do Relatório Único das empresas para efeitos estatísticos 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS JUSTIFICAÇÃO 

3.1.1 
Propor o desenvolvimento de um instrumento de recolha do 
atual Balanço Social através do site da DGAEP/SIOE- fase 
intermédia 

Objetivo alcançado na sua maior parte, designadamente no respeitante à reformulação da recolha de 
dados e ao tratamento da informação dos Balanços Sociais da AP. 
Contudo, por razões de oportunidade, os conteúdos informativos e documentos de apoio à elaboração 
do Balanço Social só foram disponibilizados no site em janeiro de 2014 e, no respeitante à atividade 
“proposta de desenvolvimento de um instrumento de recolha do atual Balanço Social através do site 
da DGAEP/SIOE”, esta foi objeto de reanálise, face ao desenvolvimento do projeto do Relatório Único 
da AP, a partir do qual se pretende que venha a ser retirado o Balanço Social. 

3.1.3 

Elaborar e disponibilizar os conteúdos informativos e 
documentos de apoio à elaboração do Balanço Social por 
parte das entidades (instruções de preenchimento, manual 
do utilizador e FAQ) no site da DGAEP 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Assegurar a recolha de dados e a disponibilização de informação estatística sobre a Administração Pública, na dimensão organizacional e 
de emprego público 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Garantir e monitorizar a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades das administrações públicas e sector público empresarial disponibilizada no Sistema de 
Informação de Organização do Estado (SIOE) 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS JUSTIFICAÇÃO 

4.2.4 
Disponibilizar o backoffice às 
entidades utilizadoras do SIOE.  

Objetivo alcançado na sua maior parte, com exceção da disponibilização do backoffice às entidades utilizadoras do SIOE 
(atividade 4.2.4) que passou para início de 2014 por atraso na elaboração do Manual do utilizador 
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OBJETIVO OPERACIONAL 5 
Melhorar o sistema de produção da informação estatística sobre emprego público 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS JUSTIFICAÇÃO 

4.5.3 
Atualizar a metainformação associada aos dados estatísticos 
difundidos e publicar em documento metodológico próprio 

Objetivo alcançado na sua maior parte, designadamente no respeitante às atividades a 
desenvolver no âmbito do Protocolo de Colaboração entre a DGAEP e o INE, IP e ao 
desenvolvimento das funcionalidades da base de dados do SIOE. 
Contudo, relativamente ao documento metodológico detalhado elaborado com colaboração do 
INE, a versão resumida só será publicada no site da DGAEP em 2014, bem como um novo 
Glossário. 

4.5.4 
Atualizar e desenvolver o sistema de conceitos e definições 
utilizados nas estatísticas do emprego público harmonizado com as 
práticas internacionais e o SEN. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Desenvolver estudos aplicados no domínio da avaliação da execução das políticas adotadas na área da administração e gestão pública, bem como 
estudos comparados no âmbito do relacionamento institucional e de cooperação, mantido pela DGAEP a nível internacional 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das políticas públicas adotadas, ao nível nacional e internacional 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS JUSTIFICAÇÃO 

5.2.7 Realizar estudo sobre a desconcentração  Estudo suspenso por decisão superior 
 

OBJETIVO OPERACIONAL 3: 
Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das políticas públicas adotadas, ao nível nacional e internacional 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS JUSTIFICAÇÃO 

5.3.2 
Realização de estudo relativo à aferição 
da representatividade sindical  

Durante o segundo semestre de 2013, em razão da mobilidade de pessoal, houve a necessidade de reafetar o estudo a 
uma nova trabalhadora, tendo o prazo de entrega sofrido um adiamento até ao final do ano de 2014 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3: 
Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções 
públicas, avaliação do desempenho, procedimento concursal, controlo de emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da 
DGAEP, em todas as suas componentes 

 

N.º ATIVIDADES/PROJETOS JUSTIFICAÇÃO 

0.3.1 

Colaborar na mudança dos servidores 
da DGAEP e respetivos sites e subsites 
e posterior adaptação ao novo 
ambiente informático. 

Esta atividade teve uma execução de 90%, tendo ficado pendente por ter surgido uma incompatibilidade, facto pelo qual 
foi proposta a vinda de técnico especializado. Ficou assim por executar a disponibilização da página referente ao software 
Bibliobase - base de dados bibliográfica de referências da Administração Pública -, cuja realização transitou para o ano 
seguinte  
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ATIVIDADES EXTRA-PLANO DESENVOLVIDAS 
 
Foram ainda desenvolvidas as atividades elencadas no quadro abaixo, não previstas no Plano de Atividades, e da responsabilidade dos 
departamentos indicados. 
 

ATIVIDADES RESPONSABILIDADE 

Apoio administrativo diário (Helpdesk) aos Programas de Rescisões (8 de agosto a 31 de dezembro) DRCT/DIRIC 

Fornecimento de dados estatísticos e metadados (inventário de métodos) sobre emprego e remunerações ao INE para o “Purchasing 
Power Parities - Survey on compensation of government employees” do EUROSTAT/EU 

DEEP 

Fornecimento de dados estatísticos e elaboração de manual (com dados e metodologia) para o “Questionário sobre Remunerações 
Padrão (SRQ)” do EUROSTAT/UE - Grupo de Trabalho Artigo 65 do Regulamento do Pessoal 

DEEP 

Conceber soluções informáticas para produção dos documentos necessários ao Programa de Rescisões e que não eram gerados 
automaticamente. 

DGSI 

Apuramento de dados para enviar aos interlocutores técnicos e à tutela com os dados do Programa de Rescisões. DGSI 

Carregamento dos dados dos questionários sobre remunerações, suplementos remuneratórios e outras componentes remuneratórias 
dos trabalhadores de entidades 

DGSI 
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II. 4. 2. Análise das causas de incumprimento das atividades e projetos 

 

Conforme referido no início deste capítulo, o grau de execução dos objetivos operacionais 

diretamente relacionados com os objetivos estratégicos, foi de 111 %. 

No respeitante às causas de incumprimento das atividades e projetos, refere-se, em primeiro 

lugar que a não realização do planeado incidiu, exclusivamente em atividades e em nenhum 

projeto, atividades essas que concorriam para a concretização de objetivos mas que, pelas 

sua características, não comprometiam o desenvolvimento das restantes. 

Assim, os objetivos cujo grau de execução ficou aquém do esperado, resulta, essencialmente, 

da não concretização de algumas atividade que não foram desenvolvidas ou concluídas, por 

motivos de saída de trabalhadores, de afetação de trabalhadores a outras atividades mais 

relevantes ou por motivos não imputáveis ao organismo, tendo, ainda, ocorrido, por decisão 

superior, o caso de suspensão de uma atividade. 

No entanto, as atividades não desenvolvidas ou não concluídas pouco ou nada 

comprometerem a prossecução dos objetivos operacionais, pois nenhum deles teve grau de 

execução inferior a 88%. 
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II. 5. ANÁLISE DOS RECURSOS UTILIZADOS - HUMANOS E FINANCEIROS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Cargos/Carreiras 
Efetivos 

31-12-2012 

Efetivos 

31-12-2013 
Desvio 

Dirigentes – Direção superior 3 3 0 

Dirigentes – Direção intermédia e Chefes de 
equipa 

12 12 0 

Técnico Superior  42 41 -1 

Investigador 3 3 0 

Especialista de informática 7 7 0 

Técnico de informática 1 1 0 

Coordenador Técnico 2 1 1 

Assistente Técnico 42 29 -13 

Assistente Operacional 12 11 -1 

Totais 124 108 -16 

 

Evolução dos efetivos do organismo 

Datas 31-12-2011 31-12-2012 

2013 

30-06-2013 30-09-2013 31-12-2013 

N.º de Efetivos no organismo 
133 124 112 111 108 

 

Pela análise dos quadros acima constata-se que se verifica uma tendência, nos últimos anos, 

para o decréscimo de efetivos. Durante o ano de 2013, esse decréscimo de efetivos, num 

total de 16, refletiu-se principalmente na carreira de assistente técnico (13), resultante 

essencialmente de três fatores: a saída de trabalhadores para a Secretaria-Geral, na 

sequência da centralização da gestão de recursos naquele organismo, aposentação e 

rescisões. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

O orçamento de Funcionamento inicial da DGAEP, à data de 01-01-2013, era de 

€4.855.913,00. O orçamento corrigido, após cativos e congelamentos, era de € 4.202.704,00 

(quatro milhões, duzentos e dois mil, setecentos e quatro euros). 

 

Análise da despesa 

Face à execução que é apresentada no quadro da página seguinte, e numa perspetiva de 

análise financeira por agrupamentos económicos, conclui-se o seguinte: 

1. A taxa de execução do orçamento foi de 93,22% o que representa um aumento 

relativamente a 2012, onde a taxa se havia fixado em 83,94%; 

2. As despesas com o Pessoal representaram 90,59% do total da despesa, nelas se 

enquadrando as remunerações certas e permanentes, os abonos variáveis ou eventuais 

e os encargos com a segurança social; 

3. As aquisições de bens e serviços representaram somente 8,36% do total da despesa, 

onde se destacam, os contratos inerentes à limpeza e segurança das instalações, o 

arrendamento do edifício sito na Rua Almeida Brandão (arquivo), os encargos com as 

deslocações ao estrangeiro, bem como com comunicações e viaturas da Direção-Geral 

(combustíveis, seguros, reparações, imposto único de circulação); 

4. As aquisições de bens de capital, que refletem somente 1,05% do total da despesa da 

DGAEP, são respeitantes a manutenção de hardware e software informático e a 

aquisição de um sistema de deteção de incêndios nas instalações. 

 

Relativamente ao ano anterior verifica-se um decréscimo percentual na despesa com 

aquisições de bens e serviços e, principalmente, na despesa com aquisição de bens de capital, 

o que se deve à impossibilidade de concretização de algumas aquisições, previstas para o final 

do ano, pela morosidade dos respetivos processos aquisitivos, em parte, decorrente de 

exigências legais. 

 

No quadro da página seguinte é apresentada a execução orçamental detalhada por 

subagrupamento económico. 
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Execução Orçamental detalhada por Subagrupamento Económico (2013) 

 

ORÇAMENTO

INICIAL

ORÇAMENTO

CORRIGIDO
PAGAMENTOS

SALDO 

ANUAL

TAXA DE 

EXECUÇÃO

%

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(3)/(2)X100

REMUNERAÇÕES CERTAS E 

PERMANENTES
3.411.086,00 2.943.247,00 2.881.883,35 61.363,65 97,92%

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 30.600,00 38.241,00 31.588,53 6.652,47 82,60%

SEGURANÇA SOCIAL 636.776,00 666.406,00 635.292,56 31.113,44 95,33%

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL 4.078.462,00 3.647.894,00 3.548.764,44 99.129,56 97,28%

AQUISIÇÃO DE BENS 69.324,00 29.674,00 13.897,26 15.776,74 46,83%

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 603.995,00 388.235,00 313.716,27 74.518,73 80,81%

TOTAL DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS
673.319,00 417.909,00 327.613,53 90.295,47 78,39%

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00%

FAMÍLIAS - OUTRAS 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00%

OUTRAS DESPESAS - RESERVA 120.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DESPESAS CORRENTES 120.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 40.000,00 21.823,00 0,00 21.823,00 0,00%

SOFTWARE INFORMÁTICO 135.500,00 71.253,00 21.890,19 49.362,81 30,72%

EQUIPAMENTOS 20.000,00 41.925,00 19.311,00 22.614,00 46,06%

TOTAL DESPESAS  BENS DE CAPITAL 195.500,00 135.001,00 41.201,19 93.799,81 30,52%

TOTAL GERAL 5.069.331,00 4.202.704,00 3.917.579,16 285.124,84 93,22%

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

ORÇAMENTO 2013

FF 111

DESPESAS COM PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES
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III – AVALIAÇÃO FINAL 

 

III. 1. APRECIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

A concretização do Plano de Atividades, conforme foi demonstrado nos capítulos precedentes, 

apresenta uma taxa de execução global de 109%, salientando-se: 

- a superação de 60% dos objetivos do Quadro de Avaliação e Responsabilização, tendo sido 

superados dois dos três objetivos relevantes a que corresponde um peso absoluto de 65%, 

e atingida uma taxa de execução de 112,2%; 

- a superação de 61,3% dos objetivos operacionais diretamente relacionados com os 

objetivos estratégicos 

- um grau de execução de 111% dos objetivos operacionais das Unidades Orgânicas, 

diretamente relacionados com os objetivos estratégicos; 

- o desenvolvimento de 100% das atividades de suporte e correntes previstas no Plano; 

- o desenvolvimento de algumas atividades relevantes extra-plano. 

 

 

III. 2. MENÇÃO PROPOSTA PELO DIRIGENTE MÁXIMO 

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

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

atinjam todos os objetivos, superando alguns. 

Assim, considerando os resultados alcançados pela DGAEP em 2013, designadamente a 

avaliação dos objetivos integrantes do QUAR – em que os cinco objetivos foram atingidos, dos 

quais foram superados quatro –, propõe-se, nos termos do nº 1 do da referida Lei, a atribuição 

da menção qualitativa de DESEMPENHO BOM. 
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III. 3. CONCLUSÕES PROSPETIVAS 

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

perspetiva para o ciclo de gestão seguinte: 

1. Aumentar o nível de satisfação dos clientes em particular e de todas as partes 

interessadas em geral. 

2. Reforçar o seu corpo de técnicos e a multidisciplinaridade do mesmo, no sentido de ser 

capaz de manter elevados níveis de qualidade nos serviços que presta. 

3. Continuar a potenciar a utilização dos sistemas de informação ao dispor, que têm vindo a 

evoluir significativamente, no sentido de servir, cada vez melhor, os utilizadores e 

marcar a sua posição como serviço público de referência. 

4. No âmbito da alteração do modelo organizativo e funcional do Ministério das Finanças, 

previsto na seção II – artigos 24º a 28º - da Lei n.º 83-B/2013, de 31 de dezembro, que 

aprova o Orçamento do Estado para 2014, garantir a melhor articulação com a SGMF, a 

nível dos circuitos de responsabilidades e procedimentos, com vista à obtenção de 

ganhos de eficiência e eficácia dos serviços, bem como a reorganização da estrutura de 

apoio interno, num contexto de redução de efetivos e maximização de recursos. 
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SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS NO PRESENTE DOCUMENTO 

UNIDADES ORGÂNICAS DA DGAEP 

DEEP – Departamento de Estatística do Emprego Público 

DGA – Departamento de Gestão e Administração 

DGSI – Departamento de Gestão de Sistemas de Informação 

DIRIC – Departamento de Investigação, Relações Internacionais e Comunicação 

DRCT – Departamento das Relações Coletivas de Trabalho 

DRJE – Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego 
 

OUTRAS SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS  

ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado) – Direção-Geral de Proteção Social aos 
Trabalhadores em Funções Públicas 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa 

AP da UE – Administrações Públicas da União Europeia 

BOEP – Boletim do Observatório do Emprego Público 

CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação) 

CCAS – Conselho de Coordenação da Avaliação dos Serviços  

CEEP - Centro Europeu de Empresas de Serviços de Interesse Geral 

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CLAD – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarollo (Centro Latino-americano 
de Administração para o Desenvolvimento) 

DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais 

EEP – Entidades Empregadoras Públicas 

EIPA – European Institute of Public Administration (Instituto Europeu de Administração 
Pública) 

EUPAN – European Union Public Administration Network (Rede de Administrações Públicas da 
União Europeia) 

EUROSTAT – Serviço Estatístico da União Europeia  

FAQ – Frequently Asked Questions (perguntas frequentes) 

GT – Grupo de trabalho 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

LVCR – Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações 

MEC – Ministério da Educação e Ciência 

MEE – Ministério da Economia e do Emprego 

MF – Ministério das Finanças 

MS – Ministério da Saúde 
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MSSS – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

OE – Objetivo Estratégico 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

PA – Plano de Atividades 

PALOP – País(es) Africano(s) de Língua Oficial Portuguesa 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RCTFP – Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas  

RH – Recursos Humanos 

RVCR – Regimes de Vinculação, Carreiras e Remunerações 

SEAP – Secretário de Estado da Administração Pública 

SEN – Sistema Estatístico Nacional  

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

SIOE – Sistema de Informação da Organização do Estado 

SOLVIT – rede online de resolução de problemas na qual participam os Estados Membros da UE 
com o objetivo de dar resposta às dificuldades decorrentes de uma aplicação 
incorreta da legislação do mercado interno pelas autoridades públicas 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

UE – União Europeia 

UO – Unidade Orgânica 
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