2018

PA

plano de actividades

ÍNDICE
Nota Introdutória .................................................................................................................... 2
I.

Apresentação ............................................................................................................... 3
Quem somos ........................................................................................................................3
As nossas atribuições ...........................................................................................................5
A nossa estrutura orgânica ..................................................................................................6
Quem são as nossas partes interessadas? ...........................................................................7
Como estruturamos a nossa atividade para cumprirmos a Missão? ..................................8
Os nossos processos-chave (negócio) .................................................................................9
Os nossos processos de gestão ..........................................................................................10
Os nossos processos de suporte ........................................................................................11
Quem faz o quê? ................................................................................................................12

I.

Alinhamento estratégico ............................................................................................ 14
Grandes Opções do Plano (GOP) 2018 | Opções com impacto na DGAEP .......................15
Objetivos estratégicos QUAR DGAEP .................................................................................16
Atividades e projetos 2018 ................................................................................................17
Matriz de relacionamento dos objetivos com as unidades orgânicas ...............................20
Atividades ..........................................................................................................................23

II.

Recursos .................................................................................................................... 37
Recursos Humanos ............................................................................................................37
Recursos Financeiros .........................................................................................................37

III.

Metodologia de elaboração ....................................................................................... 39

IV.

Anexos ....................................................................................................................... 40
Anexo I - Siglas e acrónimos ..............................................................................................40
Anexo II - QUAR .................................................................................................................42
Anexo III - Projetos .............................................................................................................50

1

Nota Introdutória
O Plano de Atividades é um instrumento previsional de gestão, enquadrado no Sistema
Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),
consignado na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, e elaborado em cumprimento do
estabelecido no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro.
Independentemente da imposição legal, o Plano de Atividades assume particular importância
enquanto instrumento previsional de gestão e documento estruturante da atividade da
Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), pois é nele que se encontra
definida a estratégia e se apresenta a programação da atividade a desenvolver na prossecução
dos objetivos e metas a alcançar, bem como dos recursos envolvidos.
Para 2018, foram traçados pela tutela quatro novos objetivos estratégicos a prosseguir, os
quais traduzem o rumo que, de acordo com a sua missão e as prioridades superiormente
estabelecidas, a Direção-Geral seguirá.
No Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), integrante do presente plano,
encontram-se os objetivos operacionais respeitantes aos projetos de maior relevância no
corrente ano e que envolverão a maior parte dos recursos da Direção-Geral.
Dos objetivos integrantes do QUAR destacam-se os respeitantes aos projetos relacionados
com a valorização dos trabalhadores em funções públicas, bem como o projeto designado
SIOE+, que já teve início em 2017, mas que se desenvolverá, fundamentalmente, no ano de
2018, como instrumento de grande relevância para o conhecimento da Administração Pública.
Estes projetos envolvem recursos significativos, humanos e materiais, e consubstanciam um
esforço assinalável de toda a Direção-Geral na prossecução dos objetivos traçados pela tutela.
A Diretora-geral

Joana Ramos
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I. Apresentação

Quem somos

A DGAEP é um serviço central da Administração direta do Estado, integrado no Ministério
das Finanças e dotado de autonomia administrativa.
Tem responsabilidades ao nível do estudo, conceção, coordenação e apoio técnico ao
governo na definição das políticas que respeitam à Administração Pública,
designadamente nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego e da
gestão dos recursos humanos, assegurando a informação e dinamização das medidas
adotadas e contribuindo para a avaliação da sua execução.
Junto da DGAEP funciona o Conselho Consultivo para os Assuntos da Administração e
Emprego Público (CAEP), órgão de consulta para apoio à definição das políticas de
organização e gestão da Administração Pública e do emprego público e do qual fazem
parte o membro do Governo da tutela, representantes de outros membros do Governo,
dirigentes máximos de diversos organismos e outras individualidades.
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As nossas atribuições


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



Apoiar a definição das políticas de recursos humanos na Administração Pública,
nomeadamente no que se refere aos regimes de emprego e proteção social, bem
como definição de sistemas de planeamento, qualificação e desenvolvimento
profissional e avaliação, com vista à motivação dos trabalhadores;



Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público e os recursos
organizacionais da Administração Pública, assegurando a base de dados do Sistema
de Informação da Organização do Estado (SIOE) e o respetivo desenvolvimento;



Desenvolver projetos de investigação e estudos aplicados no domínio das políticas
públicas na área da administração e assegurar as atividades de âmbito
internacional, nomeadamente no quadro da União Europeia;



Apoiar a definição e acompanhar a execução das políticas referentes às relações
coletivas de trabalho na Administração Pública e assegurar o cumprimento das
atribuições legais, nomeadamente as referentes à resolução de conflitos coletivos

Decreto-Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de fevereiro
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A nossa estrutura orgânica
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Quem são as nossas partes interessadas?
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Como estruturamos a nossa atividade para cumprirmos a Missão?
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Os nossos processos-chave (negócio)

APOIO TÉCNICO AO MEMBRO DO
GOVERNO NA DEFINIÇÃO DE
POLÍTICAS
Organização da administração
pública, regimes de emprego
público, condições de
trabalho e relações coletivas
de trabalho
Caracterização das entidades
do setor público e respetivos
trabalhadores

APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS
NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS

Definição de estruturas
orgânicas
Regimes de emprego e
condições de trabalho

Sistemas de proteção social

Relações coletivas de trabalho

Controlo de aquisição de
serviços

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO

Estatísticas sobre emprego
público e recursos
organizacionais
Instrumentos de apoio
técnico nas áreas de
emprego, condições de
trabalho, proteção social e
relações coletivas

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Divulgação de informação

Gestão de conteúdos do
portal

Realização de ações de
divulgação e sessões de
esclarecimento

Centro de documentação

Modelo CAF
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Os nossos processos de gestão

PLANEAMENTO E CONTROLO DE
GESTÃO

COMUNICAÇÃO

MELHORIA CONTÍNUA

Planeamento estratégico

Comunicação externa

Autoavaliação

Planeamento operacional

Comunicação interna

Gestão de processos

Monitorização dos resultados

Avaliação da satisfação dos
clientes

Avaliação dos resultados
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Os nossos processos de suporte

GESTÃO SI/TIC

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

GESTÃO FINANCEIRA

PATRIMÓNIO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA

Desenvolvimento tecnológico

Gestão dos trabalhadores

Preparação do orçamento e
prestação de contas

Contratação pública

Gestão de sistemas e
aplicações

Apoio ao recrutamento e à
avaliação do desempenho

Execução orçamental

Gestão e manutenção de
equipamentos

Gestão de insfraestruturas,
comunicações e segurança

Gestão da segurança, higiene
e saúde no trabalho

Gestão do fundo de maneio

Gestão do aprovisionamento
e economato

Apoio aos utilizadores

Formação e desenvolvimento
profissional

Condições de trabalho e
clima organizacional
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Quem faz o quê?

Processos-chave (negócio)

DRJE

Departamento de
Regimes Jurídicos de
Emprego
(DRJE)

Departamento de
Estatísticas do
Emprego Público
(DEEP)

Departamento de
Relações Coletivas de
Trabalho

DEEP

DRCT

DIRIC

• Apoiar a definição das politicas referentes à organização, gestão e avaliação
dos serviços públicos e das políticas de recursos humanos na Administração
Pública (AP);
• Apoiar os serviços da AP na aplicação do quadro legal vigente no âmbito da
organização dos serviços, regimes de emprego e condições de trabalho,
proteção social e sistemas de avaliação e desenvolvimento profissional;

•Caracterizar as entidades do setor público e disponibilizar informação
estatística sobre o emprego público, com produção de publicações periódicas
e outros instrumentos de suporte de difusão estatística;
•Assegurar a gestão da base de dados do Sistema de Informação e Organização
do Estado (SIOE) e o respetivo desenvolvimento, procedendo à caracterização
da evolução das políticas públicas desenvolvidas na área de recursos humanos
da AP;

• Assegurar e acompanhar a execução das políticas referentes às relações
coletivas de trabalho na AP, nomeadamente no âmbito da contratação
coletiva;

(DRCT)

• Apoiar os processos de resolução de conflitos coletivos e de arbitragem de
serviços mínimos e prestar assessoria aos árbitros;

Departamento de
Investigação,
Relações
Internacionais e
Comunicação

•Coordenar e apoiar as atividades de âmbito bilateral e multilateral,
designadamente iniciativas em matéria de cooperação com outros países e
desenvolver projetos de investigação e estudos aplicados no domínio das
políticas públicas;
• Estimular a gestão pela qualidade, designadamente através da promoção CAF
na AP.

(DIRIC)
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DIRIC

Departamento de
Investigação,
Relações
Internacionais e
Comunicação

Departamento de
Gestão e
Administração
(DGA)

Departamento de
Gestão de Sistemas
de Informação
(DGSI)

Processos de suporte

DGA

Processos de gestão

DGSI

•Gerir e garantir o funcionamento da página eletrónica da DGAEP e
da intranet, assegurando a reestruturação e atualização da imagem
e dos conteúdos produzidos;
• Proceder à dinamização do Centro de Documentação e das
edições e publicações da DGAEP

• Assegurar as matérias de gestão interna referentes às áreas de
recursos humanos, patrimoniais e financeiros, designadamente os
processos de contratação pública, em articulação com a Secretariageral no âmbito do modelo de serviços partilhados vigente;
• Assegurar a área de planeamento, com elaboração dos
instrumentos de gestão, incluindo a interligação com o GPEARI, e
execução do sistema de avaliação do desempenho
•Propor e acompanhar o desenvolvimento e a implementação de
soluções informáticas de apoio ao funcionamento e gestão da
DGAEP e assegurar o desenvolvimento e gestão da base de dados
do SIOE;
•Gerir e manter operacional toda a infraestrutura de comunicação,
equipamento informático e suportes lógicos da DGAEP
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I.

Alinhamento estratégico

A implementação da missão e da visão, que a liderança promove e comunica à organização no
seu conjunto, só pode ser concretizada através de uma estratégia e de um planeamento
adequados. Neste sentido, a partir da visão e da missão estabelece-se a direção da organização
em termos do seu desenvolvimento, objetivos e metas a atingir.
Nas entidades e organismos da Administração Pública, o planeamento de atividades está
sujeito a um enquadramento legal específico, uma vez que estão inseridas num sistema mais
amplo, nomeadamente no âmbito das políticas públicas decididas à escala nacional e que
constituem um quadro de referência estratégica, designadamente o programa do governo e as
Grandes Opções do Plano.
Assim, o alinhamento estratégico do presente Plano de Atividades foi delineado a partir das
Grandes Opções do Plano (GOP) 2016-2019, cuja continuidade se encontra refletida nas GOP
de 2018, com impacto nas atribuições e competências da DGAEP e a sua ligação aos objetivos
estratégicos constantes do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), formulados de
acordo com as prioridades estabelecidas pela tutela.
No contexto acima indicado, foram identificados os objetivos estratégicos a prosseguir pela
DGAEP em 2018, cuja concretização resulta da realização de diversos objetivos operacionais
em resultado das atividades das diferentes unidades orgânicas, mas também do trabalho
desenvolvido em parceria com diferentes serviços do Ministério das Finanças, refletindo uma
organização interna com metodologias de trabalho transversal e o aproveitamento de
sinergias entre diferentes serviços da Administração Pública.
De entre os objetivos estratégicos do Plano de atividades da DGAEP para 2018, destacam-se os
constantes do QUAR, alguns dos quais correspondem a projetos que refletem precisamente o
referido trabalho colaborativo através da definição de objetivos partilhados com parceiros
estratégicos como a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA) e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P (eSPap).
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Grandes Opções do Plano (GOP) 2018 | Opções com impacto na DGAEP
As Grandes Opções do Plano 2016-2019 estabelecem, entre outras, linhas orientadoras de
simplificação administrativa e de valorização de funções públicas, com medidas como a
eliminação gradual da redução salarial e a reposição do regime das 35 horas de trabalho
semanal. Em 2018, refere o diploma que aprova as GOP no ponto 6. Modernização do Estado
“(…) A partir de 2018 serão implementadas novas dimensões do eixo de intervenção centrado
na valorização individual dos trabalhadores e do trabalho em funções públicas, garantindo
perspetivas de desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, com remuneração
adequada, formação de qualidade, a possibilidade de adquirir novas competências através de
uma experiência profissional rica e diversificada (…)”.
Relativamente às atribuições da DGAEP destacam-se as opções constantes do quadro abaixo,
com impacto na sua atividade, a partir das quais estão alinhados objetivos estratégicos
estabelecidos para a Direção-Geral, como explanado no capítulo seguinte.

GOP 6 – Modernização do Estado
Valorização de funções públicas
•

Descongelamento gradual das progressões na Administração Pública
Dando aos funcionários públicos perspetivas de valorização na carreira, de acordo com as regras
justas e baseadas no mérito

•

Desenvolvimento de boas condições de trabalho e a promoção da saúde
Para que os funcionários públicos sejam os primeiros agentes ativos da melhoria do funcionamento
da administração pública e estejam mobilizados na prestação de bons serviços e na criação de valor
para cidadãos e empresas

•

Melhoria da organização e da gestão pública
Promovendo a utilização racional dos recursos e a boa gestão das pessoas, das quais depende a
eficiência na gestão a eficácia na concretização das missões dos serviços públicos
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Objetivos estratégicos QUAR DGAEP
Tendo presente o alinhamento acima indicado com as GOP, foram estabelecidos como
objetivos estratégicos da DGAEP em 2018 vetores essenciais à sua missão de apoio à definição
de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da gestão pública, dos
regimes de emprego no âmbito da valorização e reconhecimento do trabalho em funções
públicas e da melhoria da gestão dos recursos humanos. É ainda estabelecido como objetivo
estratégico da DGAEP o reforço da capacidade institucional e de comunicação, com o intuito
de assegurar a respetiva afirmação, enquanto serviço integrado na administração direta com
responsabilidades na área da administração e do emprego público.

Grandes Opções do
Plano
(GOP 2018)

Objetivos
estratégicos
QUAR (OE)

Descongelamento
gradual das
progressões da AP

OE 1

Desenvolvimento de
boas condições de
trabalho e a
promoção da saúde
ocupacional

Descrição

Garantir o apoio técnico às medidas de valorização dos
trabalhadores em funções públicas
Garantir o apoio técnico na definição e aplicação dos

OE 2

regimes de gestão de recursos humanos e promoção das
condições de trabalho
Garantir o apoio técnico ao desenvolvimento e

OE 3
Melhoria da
organização e da
gestão pública

manutenção dos instrumentos de organização e gestão
pública

OE 4

Reforçar a capacidade institucional e comunicação da
DGAEP
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Atividades e projetos 2018
Para a consecução dos objetivos estratégicos acima identificados contribuem os objetivos
operacionais constantes do QUAR, para além das restantes atividades e projetos a realizar pela
DGAEP no ano 2018. Assim, tendo presente o alinhamento já referido afigura-se adequado
destacar no Quadro 1., as atividades e projetos de maior relevo que a Direção-Geral se propõe
desenvolver no ano 2018.
As atividades correspondem essencialmente à concretização dos objetivos operacionais
fixados, alguns dos quais refletidos nos projetos mencionados no Anexo III, parte do universo
mais alargado das políticas para a Administração Pública definidas para 2018 pela Secretária
de Estado da Administração e do Emprego Público, com a metodologia de trabalho transversal
já explicitada, ou seja, parcerias estratégicas com diferentes serviços do Ministério das
Finanças e sobretudo a necessidade de um trabalho de permanente interação e coordenação
entre as diversas unidades orgânicas da DGAEP, como decorre da matriz de relacionamento
igualmente infra (vide Quadro 2.).
Quadro 1

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Atividades e Projetos

OOP01 Executar Elaborar estudo com proposta de linhas orientadoras
um Programa de
Apresentar proposta de revisão de carreiras de acordo com
Harmonização de
prioridades definidas pela tutela
Carreiras
(Projeto 1.3)

OE 01 - Garantir
o apoio técnico
às medidas de
valorização dos
trabalhadores
em funções
públicas

OOP02
Monitorizar e
apoiar a
execução do
PREVPAP

Apoio técnico ao processo negocial com associações sindicais
Elaborar FAQ e realizar sessão de esclarecimento
Prestar esclarecimento a serviços

Efetuar reporte do número de procedimentos concursais
realizados no âmbito do PREVPAP nos diversos serviços
Realizar sessões de esclarecimento destinadas aos serviços e
OOP03 Criar um elaborar FAQs no âmbito do processo descongelamento das
sistema de apoio carreiras
Assegurar resposta em help desk dedicado aos pedidos de
ao
descongelamento informação efetuados no âmbito do processo de
descongelamento
das carreiras
(Projeto 1.4.)

(Projeto 1.5.)

Participação no acompanhamento e controle orçamental
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Objetivos
Estratégicos

OE 02. Garantir
o apoio técnico
na definição e
aplicação dos
regimes de
gestão de
recursos
humanos e
promoção das
condições de
trabalho

OE 03. Garantir
o apoio técnico
ao
desenvolvimento
e manutenção
dos
instrumentos de
organização e
gestão pública

Objetivos
Operacionais

OOP04 – Criar
condições para
implementação
dos SST
(Projeto 2.1.)

Atividades e Projetos
Apresentar proposta de instrumento normativo para criação
dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho e unidade de
enquadramento organizacional para trabalhadores com
ausência prolongada
Apresentar proposta de instrumento normativo para inovação
da metodologia de verificação da incapacidade
Elaborar instrumentos de apoio à operacionalização dos SST
Elaborar reporte sobre taxa de cobertura dos SST

OOP09- Melhorar
o apoio técnico Apoiar a gestão dos créditos sindicais
aos serviços da
AP, estruturas
sindicais,
comissões de
trabalhadores e Elaborar relatório de registo de greves no universo da
Administração Pública
árbitros, em
matéria de
direito coletivo
Realizar estudo de enquadramento com proposta de modelo de
OOP05 –
gestão pública no âmbito de grupo de trabalho a constituir
Assegurar o
apoio técnico à superiormente
criação de um Apresentar proposta de instrumento normativo para novo
novo quadro
enquadramento legal da gestão pública
legal para a
Gestão Pública Elaborar e divulgar instrumentos de apoio à implementação do
modelo de gestão pública
(Projeto 3.3.)
Apoiar o processo legislativo de alteração do enquadramento
jurídico do SIOE
OOP06 –
Implementar o
SIOE+

Assegurar a tramitação do procedimento aquisitivo de modo a
garantir a respetiva adjudicação

(Projeto 3.5.)

Desenvolver e implementar o SIOE+
OOP07 –
Melhorar a
informação
estatística sobre
o emprego
público

Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público
no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

OOP08.
Implementar um
projeto-piloto de
gestão
documental na
Direção-Geral
OOP10 Organizar
o 3.º encontro
OE 04. Reforçar
nacional da CAF a capacidade
Estrutura Comum
institucional e
de Avaliação
comunicação da
(Common
DGAEP
Assessment
Framework)
OOP011.
Melhorar a
qualidade da
informação
disponível no
Portal da DGAEP

Atividades e Projetos

Definir procedimentos e circulação de documentos de modo a
garantir desmaterialização de processos

Organizar congresso de esclarecimento e divulgação da CAF,
com vista ao apoio técnico aos serviços sobre aplicação do
modelo

Atualizar conteúdos no portal da DGAEP e garantir a respetiva
disponibilização.

No âmbito das atividades a realçar no decurso do ano 2018, e na senda da já referida
metodologia transversal, cumpre ainda mencionar as parcerias estratégicas estabelecidas com
a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), quer através da
participação do INA no projeto designado “Aprovar um novo quadro legal para a gestão
pública”, quer pela intervenção da DGAEP, com a realização de atividades, em projetos da
responsabilidade do INA, constantes do seguinte quadro:
Projeto 1.1. Executar as ações do
Programa Incode para a
Administração Pública

Diagnóstico das Carreiras de Informática existentes Projeto em parceria com o INA (entidade promotora do
projeto)

Projeto1.2. Desenvolver uma
Framework de novas competências
para a AP

Elaborar projeto de portaria com modelo de competências Projeto em parceria com o INA (entidade promotora do
projeto)

Projeto 3.1. Desenvolver um Modelo
Comum de Competências de Gestão e Avaliar e alterar o quadro legal de competências e
Liderança para Dirigentes do setor
recrutamento dos dirigentes na AP
público
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Matriz de relacionamento dos objetivos com as unidades orgânicas
Para a prossecução dos objetivos estabelecidos no Plano concorrem as atividades
desenvolvidas por todas as unidades orgânicas da direção-Geral, conforme decorre da
seguinte matriz:
Quadro 2
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

OOP01 Executar
um Programa de
Harmonização de
Carreiras
(Projeto 1.3.)

Atividades e Projetos

Elaborar estudo com proposta de linhas
orientadoras

X

Apresentar proposta de revisão de
carreiras de acordo com prioridades
definidas pela tutela

X

Apoio técnico ao processo negocial com
associações sindicais

X

Elaborar FAQs e realizar sessão de
OOP02
OE 01 - Garantir o
esclarecimento
Monitorizar e
apoio técnico às
apoiar a execução
medidas de
do PREVPAP
Prestar esclarecimento a serviços
valorização dos
(Projeto 1.4.)
trabalhadores em
Efetuar reporte do número de
funções públicas
procedimentos concursais realizados no
âmbito do PREVPAP nos diversos serviços
Realizar sessões de esclarecimento
destinadas aos serviços e elaborar FAQs
no âmbito do processo descongelamento
das carreiras

OOP03 Criar um
sistema de apoio
ao
Assegurar resposta em help desk dedicado
descongelamento aos pedidos de informação efetuados no
das carreiras
âmbito do processo de descongelamento
(Projeto 1.5.)

OE 02. Garantir o
apoio técnico na
definição e
aplicação dos
regimes de
gestão de
recursos
humanos e
promoção das
condições de
trabalho

OOP04 – Criar
condições para
implementação
dos SST
(Projeto2.1.)

DRJE DEEP DRCT DIRIC DGSI DGA

X

X

X
X

X

X

Participação no acompanhamento e
controle orçamental

X

Apresentar proposta de instrumento
normativo para criação dos Serviços de
Segurança e Saúde no Trabalho e unidade
de enquadramento organizacional para
trabalhadores com ausência prolongada

X

Apresentar proposta de instrumento
normativo para inovação da metodologia
de verificação da incapacidade

X

Elaborar instrumentos de apoio à
operacionalização dos SST

X

X

X
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Atividades e Projetos
Elaborar reporte sobre taxa de cobertura
dos SST

DRJE DEEP DRCT DIRIC DGSI DGA

X

X

OOP09- Melhorar
o apoio técnico Apoiar a gestão dos créditos sindicais
aos serviços da
AP, estruturas
sindicais,
comissões de
trabalhadores e Elaborar relatório de registo de greves no
árbitros, em
universo da Administração Pública
matéria de direito
coletivo

OE 03. Garantir o
apoio técnico ao
desenvolvimento
e manutenção
dos instrumentos
de organização e
gestão pública

OE 04. Reforçar a
capacidade
institucional e
comunicação da
DGAEP

Realizar estudo de enquadramento com
proposta de modelo de gestão pública no
OOP05 –
âmbito de grupo de trabalho a constituir
Assegurar o apoio superiormente
técnico à criação
Apresentar proposta de instrumento
de um novo
normativo para novo enquadramento
quadro legal para
legal da gestão pública
a Gestão Pública
Elaborar e divulgar instrumentos de apoio
(Projeto 3.3)
à implementação do modelo de gestão
pública

OOP07 –
Melhorar a
informação
estatística sobre
o emprego
público
OOP08.
Implementar um
projeto-piloto de
gestão
documental na
Direção-Geral
OOP10 Organizar
o 3.º encontro
nacional da CAF Estrutura Comum
de Avaliação
(Common
Assessment
Framework)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assegurar a tramitação do procedimento
aquisitivo de modo a garantir a respetiva
adjudicação

X

X

Desenvolver e implementar o SIOE+

X

X

Disponibilizar informação estatística sobre
o emprego público no âmbito das
estatísticas do mercado de trabalho

X

Apoiar o processo legislativo de alteração
do enquadramento jurídico do SIOE
OOP06 –
Implementar o
SIOE+
(projeto 3.5.)

X

Definir procedimentos e circulação de
documentos de modo a garantir
desmaterialização de processos

Organizar congresso de esclarecimento e
divulgação da CAF, com vista ao apoio
técnico aos serviços sobre aplicação do
modelo

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Atividades e Projetos

OOP011.
Melhorar a
qualidade da
informação
disponível no
Portal da DGAEP

Atualizar conteúdos no portal da DGAEP e
garantir a respetiva disponibilização.

DRJE DEEP DRCT DIRIC DGSI DGA

X

X

X

X
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Atividades
A atividade da DGAEP encontra-se estruturada nos processos de negócio já indicados, de apoio
técnico ao membro do Governo na definição de medidas de política de organização da
administração e emprego público e de apoio aos serviços na execução das medidas,
produzindo informação e procedendo à sua divulgação, nomeadamente através do portal da
Direção-Geral, os quais só são possíveis através de uma permanente interação com os
processos de gestão e de suporte, nomeadamente na área dos sistemas de informação.
Nos quadros seguintes encontram-se descritas as atividades a executar no desenvolvimento
dos diferentes processos de negócio, gestão e suporte da DGAEP no ano 2018 com indicação
das unidades orgânicas intervenientes.
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Quadro 3
Processo: Assegurar o apoio técnico ao membro do governo da tutela
QUAR

Projeto

Atividade

Indicadores

OOP01

Proj. 1.3.

Elaborar estudo com proposta de linhas orientadoras

Dias

46

DRJE

OOP01

Proj. 1.3.

Apresentar proposta de revisão de carreiras de acordo com
Dias
prioridades definidas pela tutela

30

DRJE

Projeto 1.3.

Apoio técnico ao processo negocial com associações sindicais em
representação da SEAEP

90

Proj.1.4.

Efetuar reportes do número de procedimentos concursais realizados
N.º de reportes
no âmbito do PREVPAP nos diversos serviços

Projeto 1.5.

Participação no acompanhamento e controle orçamental

OOP02

OOP04

Proj. 2.1.

OOP04

Proj. 2.1.
Projeto 2.1.

Taxa de participação nas
reuniões convocadas (%)

Dias (reunião com
DGO+IGF)

Apresentar proposta de instrumento normativo para criação dos
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho e unidade de
Dias
enquadramento organizacional para trabalhadores com ausência
prolongada
Apresentação de instrumento normativo para alteração de
Dias
metodologia de verificação da incapacidade
Elaborar reporte sobre taxa de cobertura dos SST

Dias

OOP05

Proj.3.3 entidade Realizar estudo de enquadramento com proposta de modelo de
copromotora
gestão pública no âmbito de grupo de trabalho a constituir
INA
superiormente

Dias (após constituição do
GT)

OOP05

Proj.3.3 entidade
Apresentar proposta de instrumento normativo para novo
copromotora
enquadramento legal da gestão pública
INA

Dias (após decisão de
modelo)

Meta Tolerância

2

UO

DRJE

3

DRJE
DEEP

66

DRJE
DEEP

120

DRJE

180

DRJE

330

DRJE
DEEP

120

DRJE
DIRIC
DEEP

30

DRJE
DIRIC
DEEP
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OOP06

Proj.3.5.

OOP09
Proj. 1.1.
Parceria INA entidade
promotora
Proj. 1.2.
Parceria INA entidade
promotora

Apoiar o processo legislativo de alteração do enquadramento
Dias
jurídico do SIOE
Elaborar relatório de registo de greves no universo da Administração
Dias
Pública

3

DRJE
DEEP

360

DRCT

Programa Incode para AP - diagnóstico das carreiras informáticas
existentes

Dias

150

DRJE
DEEP

Framework de novas competências para a AP - projeto de Portaria
de revisão da Portaria n.º 213/2009

Dias a contar da data de
envio do modelo pelo INA

30

DRJE

Modelo Comum de competências de gestão e liderança para dirigentes do setor público:

Proj. 3.1.
Parceria INA entidade
promotora
(DGAEP+CRESAP)

Proposta de plano de trabalhos, com intervenções do INA e CRESAP

5

Analisar e avaliar o status em matéria de formação e recrutamento
de dirigentes superiores e intermédios AP

10

Conceber e desenvolver modelo de competências para dirigentes
superiores e intermédios da AP
Apresentar proposta de revisão de Portaria n.º 146/2011, de 7 de
abril
Efetuar estudo sobre o reflexo do referencial de competências no
processo de recrutamento dos dirigentes intermédios
Propor alteração ao quadro legal do recrutamento dos dirigentes
intermédios
Assegurar resposta a processos sobre relações coletivas de trabalho
Responder a pedidos de parecer solicitados pelo membro do
governo da tutela, incluindo apoio ao processo legislativo
Elaboração de projetos de diploma

Dias a contar da data de
receção de
iniciativas/documentos do
INA:

30

DRJE

10
60
60

Tempo médio de resposta
(dias úteis)
Tempo médio de resposta
(dias úteis)
Tempo médio de resposta
(dias úteis)

5

DRCT

10

1

DRJE
DRCT

60

5

DRJE
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Processo:
QUAR

OOP02

Prestar apoio técnico às reuniões de negociação coletiva da SEAEP,
com elaboração das respetivas atas

Tempo médio de
elaboração de atas (dias
úteis)

10

2

DRJE

Responder a pedidos de informação estatística sobre emprego e
remunerações no sector público solicitados pelo membro do
governo da tutela

Tempo médio de resposta
(dias úteis)

2

1

DEEP

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

Proj.1.4.

Atividade

Indicadores
FAQs e sessões de
esclarecimento (dias úteis
a contar da publicação da
Lei)

Apoiar os serviços de gestão de recursos humanos nos
procedimentos concursais a realizar no âmbito do Prevpap,
designadamente com elaboração de FAQs, sessão de esclarecimento
e resposta a pedidos
Dias úteis de resposta a
pedidos

Meta Tolerância UO

30
DRJE
7

OOP03

Proj.1.5.

Realizar sessões de esclarecimento destinadas aos serviços e
elaborar FAQs no âmbito do processo descongelamento gradual das
carreiras elaborar/disponibilizar FAQs em página própria no âmbito
do processo descongelamento gradual das carreiras

OOP03

Proj.1.5.

Assegurar resposta em help desk dedicado aos pedidos de
informação efetuados no âmbito do processo de descongelamento

Dias úteis de resposta a
pedidos

3

DRJE

OOP04

Proj. 2.1.

Elaborar instrumentos de apoio à operacionalização dos SST

n.º de instrumentos

4

DRJE
DIRIC

Dias (após decisão de
modelo)

60

DRJE

Tempo médio de resposta
(dias úteis)

20

Proj.3.3 entidade Elaborar e divulgar instrumentos de apoio à implementação do
copromotora INA modelo de gestão pública
Responder a pedidos de parecer e de esclarecimento apresentados
por serviços

Dias

31

DRJE
DIRIC

5

DRJE

26

Responder a pedidos de parecer e esclarecimento apresentados por
particulares

Tempo médio de resposta
(dias úteis)

30

5

DRJE

Processo: Prestar apoio técnico em matéria de prestação de serviços
QUAR

Processo:
QUAR
OP09

Projeto

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Analisar e emitir pareceres técnicos em pedidos de prestação de
serviços, nas modalidades de tarefa e avença

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

10

2

DRJE

Elaborar orientações técnicas ou conjuntos de respostas a questões
mais frequentes (FAQ)
Apurar e tratar dados sobre prestação de serviços tramitados no
SIAS

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

10

2

DRJE

N.º de relatórios

2

DRJE
DGSI

Novos desenvolvimentos/ parametrização do SIAS e resposta a
pedidos de entidades
Criar credenciais de acesso ao registo no Sistema de Informação das
Aquisições de Serviços (SIAS) e proceder ao registo das contrapartes
na base de dados

Tempo médio de resposta
(horas)

48

DGSI

Prazo médio de resposta
(horas)

48

12

DGSI

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

Atividade

Indicadores

Assegurar o registo dos créditos sindicais e apoiar a respetiva gestão Prazo médio dias úteis
Manutenção da aplicação de gestão de créditos sindicais
Apoio à conciliação, mediação e arbitragem no âmbito da resolução
dos conflitos coletivos de trabalho
Assegurar o apoio aos serviços no decurso do processo negocial dos
acordos coletivos de trabalho e efetuar o respetivo depósito e
publicação

Tempo médio de resposta
(horas)
Prazo médio de resposta
(dias úteis)
Prazo médio de resposta
(dias úteis)

Meta Tolerância UO
3

DRCT

48

DGSI

5

DRCT

30

DRCT

27

Responder a pedidos de esclarecimento solicitados pelas estruturas
sindicais

Tempo médio de resposta
(dias úteis)

10

DRCT

Realização do WorkShop

Dias

330

DRCT

Processo: Assegurar o registo de greves e recolha de dados
QUAR

Projeto

Atividade

Indicadores

Assegurar o registo dos avisos prévios de todas greves comunicadas
Administração Pública

Prazo para registo (dias
úteis)

2

DRCT

Prazo médio para
Tratamento e disponibilização dos dados de avisos prévios de greves
disponibilização após
comunicados no âmbito da Administração Pública
solicitação (dias úteis)

5

DRCT
DGSI

Recolha dos dados de adesão à greve nos termos do Despacho n.º
3876/2012 SEAP

7

DEEP

10

DEEP

Tratamento e disponibilização dos dados de adesão às greves,
recolhidos nos termos do Despacho n.º 3876/2012 SEAP

Processo:
QUAR

Meta Tolerância UO

Prazo médio para recolha
dos dados (dias úteis)
Prazo médio para
disponibilização após
período de greve (dias
úteis)

Garantir a qualidade da informação sobre entidades do sector público e recolher informação de caracterização dos
recursos humanos do universo de entidades do SIOE e efetuar suporte à respetiva aplicação
Projeto

Atividade
Gerir o SIOE-Entidades assegurando a atualização do universo de
entidades do sector público, tal como definido pelo INE, incluindo as
respetivas tabelas, e desenvolver o processo de criação das unidades
locais.
Gerir o SIOE – Recursos Humanos de forma a disponibilizar o sistema
para a recolha trimestral a todas as entidades respondentes nos
prazos legalmente previstos, assegurando o envio de alertas para as
entidades.

Indicadores

Meta Tolerância UO

Data de disponibilização
da informação (dias)

360

Prazo médio
disponibilização da data
de carregamento e envio
de alertas (dias úteis)

2

5

DEEP

DEEP

28

Prestar informações, responder a pedidos de esclarecimento a
Prazo médio de resposta
entidades públicas no âmbito do reporte do SIOE e prestar apoio nos
(dias úteis)
carregamentos de dados de Recursos Humanos
Prazo médio para
Assegurar a recolha e validação dos dados de caracterização dos
validação e correção da
recursos humanos e promover a sua correção junto das entidades
informação após o final
sempre que surjam inconsistências
do trimestre (dias)
Prazo médio para
Atualizar os conteúdos informativos disponíveis no SIOE
disponibilização dos
relacionados com a recolha dos dados dos recursos humanos
conteúdos antes da data
(quadros de recolha, manual do utilizador, instruções de
do início do carregamento
preenchimento, Perguntas Frequentes)
do SIOE (dias úteis)
Prazo médio, após último
Elaborar a listagem trimestral, e atualizá-la sempre que relevante,
dia legalmente previsto
das entidades públicas incumpridoras do carregamento de dados no
para a recolha de dados
SIOE para efeitos de comunicação à Direção-Geral do Orçamento.
(dias úteis)
Efetuar auditorias à consistência da informação do SIOE e elaborar
Prazo médio de conclusão
relatório sempre que se justifique
das auditorias (dias úteis)

2

1

DEEP

30

DEEP

5

DEEP

5

1

DEEP

DGSI

Garantir as condições necessárias à recolha e validação trimestral da
Prazo médio de resposta
informação relativa à caracterização dos recursos humanos de todos
(dias úteis)
os serviços integrados

DGSI

Criar a estrutura de dados intermédia, com os dados do SIOE,
Prazo médio de resposta a
durante a fase de carregamento, para efeitos de produção das SIEP e contar do primeiro dia útil
dos BOEP
de cada trimestre

17

Apoiar a implementação e o desenvolvimento de carregamentos do
SIOE-RH via Webservices, para garantir a qualidade dos dados
Prazo de resposta às
reportados pelas entidades, através da disponibilização de regras de
solicitações (dias)
registo, validação e outras instruções sobre registo de dados para
fins estatísticos às entidades que o solicitem

30

3

DGSI

DEEP
DGSI

29

Processo:
QUAR
OOP06

OOP07

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

Atividade

Indicadores

Proj.3.5.

Implementar o desenvolvimento do SIOE+

Prazo para desenvolver e
implementar o SIOE +
(dias após adjudicação)

180

N.º de coleções de
indicadores a publicar na
SIEP (trimestral)

170

DEEP

N.º de coleções de
indicadores a publicar no
BOEP

120

DEEP

Analisar, tratar e compilar dados para o período desde o ano de
2005 (BDAP), de forma a constituir séries longas de informação e
indicadores estatísticos.

Prazo, antes da data
prevista para difusão
(dias)

45

DEEP

Desenvolver, atualizar e publicar a meta informação estatística
associada aos dados e indicadores publicados em documentos
metodológicos próprios, garantindo a harmonização de conceitos e
definições com as práticas internacionais e o SEN.

Data de atualização – 31
dez. (n.º dias)

362

Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no
âmbito das estatísticas do mercado de trabalho

Meta Tolerância UO
3

3

DEEP
DGSI

DEEP

Proceder à recolha e tratamento dos dados do Inquérito anual sobre
Prazo, contado após o
Planos para a Igualdade nas empresas do SEE e SEL, e disponibilizar
início da recolha (dias)
ao GPEARI e à DGTF.

90

DEEP

Responder a pedidos de informação e indicadores estatísticos de
entidades externas nacionais

7

DEEP

Realizar inquérito de satisfação sobre as publicações estatísticas

Prazo médio de resposta
(dias úteis)
Data de lançamento (dias)

349

Data de apresentação de
relatório do ano anterior
(dias)

60

3

DEEP

DEEP

30

Proceder ao apuramento e efetuar o tratamento estatístico de
informação administrativa protocolada, com a finalidade de permitir Prazo, contado após
o acompanhamento e análise regular de indicadores sobre o número receção da informação
de trabalhadores e remunerações pagas nas entidades do sector
administrativa (dias úteis)
público.

15

5

DEEP

Processo: Garantir o apoio à elaboração do Balanço Social pelas entidades da Administração Pública
QUAR

Projeto

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Elaborar os conteúdos informativos e os documentos de apoio para
a elaboração do Balanço Social de 2018 pelas entidades (instruções
de preenchimento, manual do utilizador e Perguntas Frequentes)

Data da disponibilização
online - 19 dez (dias)

353

10

DEEP

Data de conclusão da
Recolher a informação constante dos Balanços Sociais das entidades recolha dos dados dos
centrais da Administração Pública.
Balanços Sociais – 28 set
(dias)

271

10

DEEP

Processo: Assegurar a participação em grupos de trabalho nacionais e/ou internacionais
QUAR

Projeto

Proj. 1.4.

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Participar em grupos de trabalho internacionais: Rede EUPAN; Presidências
da UE; OCDE, instituições da UE (Grupo Estatuto, Eurostat GT Artigo 64.º e
Taxa de participação nas
65.º/Remunerações e GT Artigo 83º/Pensões do Regulamento do Pessoal CE
reuniões convocadas (%)
, Comité Europeu de Diálogo Social para as Administrações Centrais,
Comissão de Assuntos Sociais do CEEP Europeu)

95

2

DIRIC
DRJE
DEEP

Prestar apoio técnico em reuniões solicitadas por Secretarias-Gerais,
departamentos centrais de recursos humanos ou outros serviços.
Participar em grupos de trabalho: Comissões de Avaliação Bipartida Taxa de participação nas
(CAB) do PREVPAP; Comissão Paritária do ACT nº 12/2011, Entidade reuniões convocadas (%)
de Recurso Técnico Específico (ERTE), Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE)

95

2

DRJE

31

Garantir a representação institucional em grupos de trabalho
nacionais no âmbito das estatísticas do emprego público,
designadamente GT Estatísticas do Mercado de Trabalho do
Conselho Superior de Estatística.
Participar no grupo de trabalho responsável pelo Plano para a
Igualdade do Ministério das Finanças, no âmbito do Plano Nacional
para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação
Participar em reuniões solicitadas pelos serviços e organismos da
Administração pública; nas reuniões do Plano Setorial TIC do
Ministério das Finanças (PSTIC-MF), no grupo de trabalho para a
troca eletrónica de dados do sistema de coordenação da legislação
internacional

Taxa de participação nas
reuniões dos grupos de
trabalho (%)

95

2

DEEP

Taxa de participação nas
reuniões do grupo de
trabalho (%)

95

2

DGA

Taxa de participação nas
reuniões dos grupos de
trabalho (%)

95

2

DGSI

Processo: Promover a cooperação internacional/institucional e a difusão de informação sobre Emprego e Administração Pública
QUAR

Projeto

Processo
Promover e assegurar a logística da receção de delegações
estrangeiras na DGAEP no âmbito da cooperação com
administrações públicas de outros países e organismos
internacionais
Assegurar a resposta a solicitações e inquéritos provenientes das
Administrações da UE, OCDE, EUROSTAT e outros organismos
internacionais

Indicadores

Meta Tolerância UO

Visitas técnicas realizadas
(n.º)

2

1

DIRIC

Prazo médio de resposta
às solicitações (dias úteis)

4

1

DIRIC

Processo: Difundir e promover a utilização da CAF
QUAR
OOP10

Projeto

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Organizar congresso de esclarecimento e divulgação da CAF, com
vista ao apoio técnico aos serviços sobre aplicação do modelo

Grau de satisfação dos
clientes

3,8

Promover a celebração de parcerias para promoção da CAF

Parcerias estratégicas
celebradas (n.º)

2

DIRIC
DGA
1

DIRIC

32

Elaboração e divulgação da revista CAF eNews
Prestar apoio técnico aos serviços sobre aplicação da CAF/CAF
Educação e realizar ações de formação e divulgação/esclarecimento
sobre candidaturas ao Processo de Feedback Externo

Edições divulgadas (n.º)
Prazo médio de resposta a
pedidos de
esclarecimento (dias
úteis)
Ações realizadas (n.º)

6

1

DIRIC

3

1

DIRIC

6

1

DIRIC

Processo: Garantir a disponibilização de informação no Portal da DGAEP e na INTRANET
QUAR

Projeto

Atividade
Elaborar orientações técnicas, conjuntos de respostas a questões
mais frequentes (FAQ) ou outros conteúdos a disponibilizar no
portal ou subsites da DGAEP, incluindo CAF, e assegurar a publicação
dos conteúdos
Assegurar a resposta a questões colocadas através do Portal da
DGAEP
Desenvolver a Newsletter da DGAEP no formato eNews

OOP11.

Indicadores
Resultados do inquérito
aos utilizadores do Portal
da DGAEP nas perguntas
relativas à clareza e
utilidade dos conteúdos
(escala 1 a 5)
Prazo médio de resposta
(dias úteis)
Newsletters

desenvolvidas em
formato e-news (n.º)

Meta Tolerância UO

3,5

0,5

DRJE
DEEP
DRCT
DIRIC

2

1

DIRIC

2

1

DIRIC

Traduzir para língua inglesa documentos e legislação sobre
administração pública e manter atualizadas as versão em inglês dos
subsites "Ser Trabalhador na AP" e "RCT"

Percentagem de
conteúdos traduzidos (%)

80

5

DIRIC

Gerir o questionário de satisfação aos utilizadores do Portal da
DGAEP e elaborar o relatório anual com disponibilização online

Data da disponibilização
online do relatório de
2017 - 15 jan (dias)

15

5

DIRIC

Elaborar e garantir a atualização das informações e dos documentos
disponibilizados na intranet, em função de alterações legislativas e
ou novas orientações da Direção

Prazo médio da
atualização dos conteúdos
(dias úteis)

10

2

DGA
DIRIC

33

Processo: Administrar e garantir a segurança do sistemas de informação e desenvolver novas soluções informáticas
QUAR

Projeto

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Garantir a atualização dos sistemas de informação e das bases de
dados, atribuir e ou revogar credencias e acessos dos utilizadores

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

2

1

DGSI

suporte aos indicadores de recursos humanos e
disponibilização em produção de novos desenvolvimentos e
atribuir permissões de acesso aos utilizadores do projeto

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

1

0

DGSI

Dar resposta às ocorrências de eventos críticos, registados nos
ficheiros de log dos sistemas, e realizar atualizações periódicas dos
sistemas e software;

Prazo médio de
resposta (dias a contar

Garantir a segurança dos serviços de comunicação e do sistema de
segurança periférica;
Assegurar a atualização do software de gestão de rede e o
funcionamento do sistema de segurança da informação nos
servidores; garantir o funcionamento dos equipamentos e do
software antivírus e anti SPAM
Compilar informação e preparar respostas a inquéritos,
levantamentos de informação e outros questionários no âmbito das
TIC
Efetuar nos postos de trabalho, com as características técnicas
necessárias, a migração para novas versões de sistema operativo e
de ferramentas de produtividade.
Implementar o projeto de virtualização

Dias

135

Apresentar relatório de projeto da virtualização

Dias (após conclusão do
projeto)

10

Manter o projeto de Bussiness Intelligence (BI) com dados de

24

DGSI

Prazo médio de resposta
(horas)

12

DGSI

Prazo médio de resposta
(horas)

24

DGSI

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

5

da solicitação)

Percentagem de
50%
equipamentos atualizados

1

DGSI

DGSI
DGSI
DGSI
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Processo: Prestar apoio aos utilizadores e promover a partilha de conhecimento e a inovação
QUAR

Processo:
QUAR

Projeto

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Apoiar os utilizadores ao nível da microinformática, comunicações e
aplicações, garantir a conservação e a manutenção dos bens e
equipamentos

Prazo médio de resposta
(dias úteis)

1

0

DGSI

Promover a realização de ações de formação/informação internas
destinadas aos utilizadores informáticos

Ações realizadas (n.º)

3

1

DGSI

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

Proj.3.5.

Atividade

Indicadores

Meta Tolerância UO

Elaborar o projeto de orçamento e os planos financeiros, incluindo
área de RH

Prazo de antecipação para
entrega do projeto de
orçamento, face ao
estabelecido (dias úteis)

2

1

DGA

Assegurar a realização dos procedimentos necessários à execução
do orçamento e prestação de contas

Prazo médio de
elaboração dos
documentos dos
processos (dias úteis)

4

1

DGA

Realizar todos os procedimentos inerentes às empreitadas e
aquisições de bens e serviços necessárias ao funcionamento do
organismo, incluindo aquisições na área dos sistemas de informação,
em articulação com o departamento responsável

Prazo médio de
elaboração dos
documentos dos
processos (dias úteis)

5

1

DGA
DGSI

Assegurar a tramitação do procedimento aquisitivo do SIOE+

Dias

180

DGA
DEEP
DGSI
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Processo:

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

QUAR

Atividade

Indicadores

Realizar todos os procedimentos inerentes à gestão dos recursos
humanos, incluindo o técnico ao processo de avaliação de
desempenho dos trabalhadores, a atualização de processos
individuais e de bases de dados de RH, o controlo das ausências e
respetivas justificações e a elaboração dos mapas mensais de
assiduidade para efeitos de processamento de vencimentos

Prazo médio de resposta
às solicitações (dias úteis)

Assegurar a formação profissional dos trabalhadores

Recolher e tratar dados dos trabalhadores e efetuar o respetivo
carregamento trimestral no SIOE

QUAR
OOP08

Projeto

Atividade

Prazo de elaboração do
plano anual de formação
(28 fevereiro - n.º dias)
Prazo de antecipação para
entrega do relatório
anual, face à data
estabelecida (dias úteis)
Prazo médio dos
carregamentos em
antecipação ao final dos
prazos estabelecidos (dias
úteis)

Indicadores

Implementar sistema de gestão documental e definir procedimentos
Prazo de implementação
e circulação de documentos de modo a garantir desmaterialização
(n.º dias)
de processos
Prazo médio de resposta
Elaborar os instrumentos de gestão, designadamente QUAR, Plano e
de elaboração dos
Relatório de atividades e acompanhar o respetivo processo de
documentos e após
monitorização da atividade em articulação com o GPEARI; Elaborar
obtenção dos dados
Balanço Social e Mapa de Pessoal.
necessários

Meta Tolerância UO

6

2

DGA

59

5

DGA

4

1

DGA

4

1

DGA

Meta Tolerância UO
DGSI
DGA
DRCT

360

60

10

DGA

36

II.

Recursos

O mapa de pessoal aprovado para o ano 2018 contempla 90 postos de trabalho e 15 cargos
dirigentes, realçando-se a manutenção da tendência, verificada nos últimos anos, de reservar
um maior número de postos de trabalho à carreira de técnico superior. No início do ano, os
efetivos da DGAEP correspondem a 90 colaboradores, mas estima-se uma evolução positiva
deste número no primeiro semestre do ano, através da conclusão de procedimento concursal
para recrutamento de 3 trabalhadores da carreira de especialista de informática e de
concretização de recrutamentos por mobilidade, para além das solicitações efetuadas no
âmbito do plano anual de recrutamento.

Recursos Humanos
UNIDADE
ORGÂNICA Dirigente

GRUPO DE PESSOAL
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Informático

TOTAL

DIREÇÃO

3

-

1

1

-

5

DRJE

3

23

5

-

-

31

DEEP

2

10

1

-

-

13

DGSI

1

-

3

-

5

9

DIRIC

2

4

4

-

-

10

DGA

2

5

5

4

-

16

DRCT

1

3

2

-

-

6

TOTAL

14

45

21

5

5

90

Recursos Financeiros
Para atingir os objetivos e assegurar a execução dos projetos/atividades definidos no Plano de
Atividades de 2018, a DGAEP dispõe de um orçamento inicial no montante de €4.131.681,00
euros, dos quais 84,47% se destinam a despesas com pessoal e o remanescente destina-se
essencialmente a assegurar o funcionamento dos sistemas de informação e instalações. No
ano 2018, no contexto orçamental da DGAEP, realça-se a contribuição de Portugal no âmbito

37

da participação no Instituto Europeu de Administração Pública (IEAP), permitindo restabelecer
o contacto com um centro de excelência que promove estudos e formação em assuntos

europeus e matérias de interesse comum dos países da UE.

Tipo de despesa

Orçamento inicial

Despesas com pessoal

Peso relativo

3.490.000,00 €

84,47%

Aquisições de bens e serviços

474.031,00 €

11,47%

Outros encargos financeiros

10.000,00 €

0,24%

Transferências correntes

55.000,00 €

1,33%

25,00 €

0,00%

102.625,00 €

2,48%

4.131.681,00 €

100,00%

outras despesas
Despesas de capital

Total

Fonte: Gerfip
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III.

Metodologia de elaboração

O processo de elaboração do Plano de Atividades iniciou-se a partir da definição pelo membro
do Governo da tutela dos objetivos estratégicos e operacionais da Direção-Geral, constantes
do Quadro de Avaliação e Responsabilização, os quais são objeto de concretização,
nomeadamente no âmbito de projetos transversais com diferentes serviços do Ministério das
Finanças, mas sobretudo como resultado do trabalho transversal desenvolvido pelas diversas
unidades orgânicas da DGAEP. De seguida, foi elaborado o modelo do plano, a partir do qual
foi efetuado o trabalho de identificação dos processos cometidos à DGAEP no ano 2018, com
respetivos indicadores e metas a cumprir pelas diversas unidades orgânicas e a definição das
atividades a desenvolver na sua prossecução.
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IV.

Anexos

Anexo I - Siglas e acrónimos
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
DPG – Divisão de Planeamento e Gestão
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) – Instituto de Proteção e Assistência
na Doença, I.P.
BOEP – Boletim Estatístico do Emprego Público
CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação)
CEEP - Centro Europeu das Empresas com Participação Pública e/ou Interesse Económico
Geral
CGA – Caixa Geral de Aposentações, I.P.
DGLAB – Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas
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)
GeRHuP – Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública
GT – Grupo de trabalho
INE – Instituto Nacional de Estatística, I.P.
IPSG – Innovative Public Services Group (Grupo de Trabalho dos Serviços Públicos
Inovadores)
LAN – Local area network (rede de área local)
LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
MANFOP - Manual de Avaliação das Necessidades de Formação em Organismos Públicos
MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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ME – Ministério da Educação
MEF – Macroestrutura Funcional
MTSSS – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
MF – Ministério das Finanças
OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PALOP – País (es) Africano (s) de Língua Oficial Portuguesa
PDF – Portable Document Format
PEF – Procedure for External Feedback (Processo de avaliação externa da CAF)
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RH – Recursos Humanos
SEAEP – Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público
SEE – Setor Empresarial do Estado
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Pública
SIOE – Sistema de Informação da Organização do Estado
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
UO – Unidade Orgânica
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Anexo II - QUAR
QUAR
Quadro de Avaliação e Responsabilização

2018

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
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.

Objetivos Estratégicos
OE 1.

Garantir o apoio técnico às medidas de valorização dos trabalhadores em funções públicas

OE 2.

Garantir o apoio técnico na definição e aplicação dos regimes de gestão de recursos humanos e promoção das condições de trabalho

OE 3.

Garantir o apoio ao desenvolvimento e manutenção dos instrumentos de organização e gestão pública

OE 4.

Reforçar a capacidade institucional e comunicação da DGAEP

EFICÁCIA

Ponderação:

01. Executar um Programa de harmonização de carreiras

75%

Peso:

14%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 1 - Prazo para apresentação de estudo com proposta de linhas
orientadoras (dias)

-

-

-
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2

30

50%

0%

n.a.

IND. 2 - Prazo de apresentação das propostas de revisão de carreiras
(de dias a contar da data de definição superior de prioridades)

-

-

-

30

2

25

50%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO
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02. Monitorizar e apoiar a execução do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública

Peso:

14%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 3 - Prazo de elaboração das FAQs e realização de sessão de
esclarecimento (dias úteis a contar da data de publicação da Lei)

-

-

-

30

2

25

40%

0%

n.a.

IND. 4 - Prazo médio de resposta a pedidos de esclarecimento (dias
úteis)

-

-

-

7

1

4

40%

0%

n.a.

IND. 5 - N.º de reportes dos procedimentos concursais realizados nos
serviços abrangidos

-

-

-

3

0

4

20%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO

03. Criar um sistema de apoio ao descongelamento das carreiras

Peso:

14%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 6 - Prazo para elaboração das FAQS - Fase II (dias)

-

-

-

31

2

25

50%

0%

n.a.

IND. 7 - Prazo médio de resposta a esclarecimentos pelo Helpdesk (dias
úteis)

-

-

-

3

0

2

50%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO

04. Criar condições para a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho

Peso:

14%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 8 - Prazo para apresentação da Proposta de instrumento
normativo para criação dos SST e de unidade de enquadramento
organizacional para trabalhadores com ausência prolongada (dias)

-

-

-

105

3

90

40%

0%

n.a.

IND. 9 - Prazo para apresentação da proposta de instrumento
normativo para inovação da metodologia de verificação de
incapacidade (dias)

-

-

-

180

3

160

40%

0%

n.a.

IND. 10 - Número de instrumentos de apoio elaborados para a
operacionalização dos SST (número de documentos de suporte)

-

-

-

4

0

5

20%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO
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05. Assegurar o apoio técnico para o reforço da utilização dos instrumentos de gestão pública

Peso:

10%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 11 - Prazo para apresentação de estudo de enquadramento com
proposta de modelo de gestão pública (n.º de dias após constituição
do Grupo de Trabalho)

-

-

-

120

3

100

50%

0%

n.a.

IND. 12 - Prazo para apresentação da proposta de instrumento
normativo para novo enquadramento legal da gestão pública (dias
após decisão sobre a proposta de modelo apresentada)

-

-

-

30

2

25

50%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO

06. Implementar o SIOE +

Peso:

14%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 13 - Prazo para apresentação da proposta de diploma de
alteração à Lei do SIOE para inclusão do SIOE + (dias)

-

-

-

15

2

10

40%

0%

n.a.

IND. 14 - Prazo médio de resposta às solicitações no âmbito do apoio
técnico à conclusão do processo legislativo de alteração à Lei do SIOE
para inclusão do SIOE + (dias úteis após solicitação)

-

-

-

3

0

2

30%

0%

n.a.

IND. 15 - Prazo para desenvolver e implementar o SIOE + (Fase I) (dias
após conclusão do procedimento concursal)

-

-

-

180

3

160

30%

0%

n.a.

INDICADORES

RESULTADO

07. Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho

Peso:

10%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

INDICADORES

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 16 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros
Excel, a publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público
(SIEP) trimestrais

163

164

167

170

5

220

50%

0%

n.a.

IND. 17 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros
Excel, a publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

-

-

-

180

5

230

50%

0%

n.a.

RESULTADO
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08. Implementar um projeto-piloto de gestão documental na Direção-Geral
INDICADORES
IND. 18 - Prazo de implementação do projeto (dias)

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

-

-

-

360

5

340

100%

RESULTADO

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

Peso:

10%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

0%

n.a.

Ponderação:

10%

Peso:

100%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

IND. 19 - Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos
sindicais (dias úteis)

-

-

4

3

0

2

50%

0%

n.a.

IND. 20 - Prazo para disponibilização de relatório de greves no universo
da AP (dias)

-

-

-

360

5

340

50%

0%

n.a.

Ponderação:

15%

INDICADORES

RESULTADO

QUALIDADE
10. Organizar o 3.º encontro nacional da CAF - Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework)
INDICADORES
IND. 21 - Grau de satisfação dos participantes (escala de 1 a 5)

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

-

-

-

3,5

0,2

5

100%

RESULTADO

11. Melhorar a qualidade da informação disponível no Portal da DGAEP
INDICADORES
IND. 22 - Resultado do inquérito de satisfação aos utilizadores do
portal (escala de 1 a 5)

2015

2016

2017

META
2018

Tolerância

Valor
crítico

PESO

-

3,8

3,8

3,8

0,2

5

100%

RESULTADO

Peso:

50%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

0%

n.a.

Peso:

50%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

0%

n.a.
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Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

Objetivos

Planeado

Realizado

Taxa de Realização
Parâmetros/Objetivos

Objetivos mais relevantes
(vide Instruções)
Classificação
Ponderação

Identificação

EFICÁCIA

75%

0,0%

0,0%

01. Executar um Programa de harmonização de carreiras

14%

0,0%

0,0%

0,11

X

02. Monitorizar e apoiar a execução do Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários na Administração Pública

14%

0,0%

0,0%

0,11

X

03. Criar um sistema de apoio ao descongelamento das carreiras

14%

0,0%

0,0%

0,11

X

14%

0,0%

0,0%

0,11

X

10%

0,0%

0,0%

0,08

06. Implementar o SIOE +

14%

0,0%

0,0%

0,11

07. Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público no âmbito das
estatísticas do mercado de trabalho

10%

0,0%

0,0%

0,08

08. Implementar um projeto-piloto de gestão documental na Direção-Geral

10%

0,0%

0,0%

0,08

EFICIÊNCIA

10%

0,0%

0,0%

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

100%

0,0%

0,0%

QUALIDADE

15%

0,0%

0,0%

10. Organizar o 3.º encontro nacional da CAF - Estrutura Comum de Avaliação
(Common Assessment Framework)

50%

0,0%

0,0%

0,08

11. Melhorar a qualidade da informação disponível no Portal da DGAEP

50%

0,0%

0,0%

0,08

TAXA DE
REALIZAÇÃO FINAL

100%

0,0%

0,0%

1,00

04. Criar condições para a implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho
05. Assegurar o apoio técnico para o reforço da utilização dos instrumentos de
gestão pública

X

0,10
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Indicadores

Fonte de Verificação

Justificação do Valor Crítico

IND. 1 - Prazo para apresentação de estudo com proposta de linhas
orientadoras (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 2 - Prazo de apresentação das propostas de revisão de carreiras
(de dias a contar da data de definição superior de prioridades)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 3 - Prazo de elaboração das FAQs e realização de sessão de
esclarecimento (dias úteis a contar da data de publicação da Lei)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 4 - Prazo médio de resposta a pedidos de esclarecimento (dias
úteis)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 5 - N.º de reportes dos procedimentos concursais realizados nos
serviços abrangidos

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 6 - Prazo para elaboração das FAQS - Fase II (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 7 - Prazo médio de resposta a esclarecimentos pelo Helpdesk (dias
Sistema de registo interno (numerado/datado)
úteis)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 8 - Prazo para apresentação da Proposta de instrumento
normativo para criação dos SST e de unidade de enquadramento
organizacional para trabalhadores com ausência prolongada (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 9 - Prazo para apresentação da proposta de instrumento
normativo para inovação da metodologia de verificação de
incapacidade (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 10 - Número de instrumentos de apoio elaborados para a
operacionalização dos SST (número de documentos de suporte)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 11 - Prazo para apresentação de estudo de enquadramento com
proposta de modelo de gestão pública (n.º de dias após constituição
do Grupo de Trabalho)
IND. 12 - Prazo para apresentação da proposta de instrumento
normativo para novo enquadramento legal da gestão pública (dias
após decisão sobre a proposta de modelo apresentada)
IND. 13 - Prazo para apresentação da proposta de diploma de
alteração à Lei do SIOE para inclusão do SIOE + (dias)
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IND. 14 - Prazo médio de resposta às solicitações no âmbito do apoio
técnico à conclusão do processo legislativo de alteração à Lei do SIOE
para inclusão do SIOE + (dias úteis após solicitação)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 15 - Prazo para desenvolver e implementar o SIOE + (Fase I) (dias
após conclusão do procedimento concursal)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 16 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros
Excel, a publicar nas quatro Sínteses Estatísticas do Emprego Público
Página eletrónica da DGAEP
(SIEP) trimestrais

Número máximo de coleções a publicar, se reunidas as melhores
condições

IND. 17 - N.º de coleções de indicadores estatísticos, incluindo quadros
Página eletrónica da DGAEP
Excel, a publicar num Boletim do Emprego Público (BOEP)

Número máximo de coleções a publicar, se reunidas as melhores
condições

IND. 18 - Prazo de implementação do projeto (dias)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 19 - Prazo médio de respostas relativas a gestão de créditos
sindicais (dias úteis)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 20 - Prazo para disponibilização de relatório de greves no universo
Sistema de registo interno (numerado/datado)
da AP (dias)

Melhor resultado possível de alcançar, se reunidas as melhores condições

IND. 21 - Grau de satisfação dos participantes (escala de 1 a 5)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

IND. 22 - Resultado do inquérito de satisfação aos utilizadores do
portal (escala de 1 a 5)

Sistema de registo interno (numerado/datado)

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

REALIZADOS

PLANEADOS

30-jun

Efetivos

Pontos

Efetivos

Pontos

30-set
Efetivos

DESVIO

31-dez

Pontos

Efetivos

Taxa de
Execução

Pontos

Dirigentes - Direção superior

20

3

60

0

0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

16

12

192

0

0

Técnico Superior

12

54

648

0

0

Investigadores

12

2

24

0

0

Especialistas de Informática

12

7

84

0

0

Técnico de informática

9

1

9

0

0
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Coordenador Técnico

9

1

9

0

0

Assistente Técnico

8

20

160

0

0

Assistente Operacional

5

5

25

0

0

105

1211

Total

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

0

0

0

0

0

0

31-122015

31-122016

Previsto
31-12-2017

Realizado
31-12-2017

Previsto
31-12-2018

90

93

102

90

105

0
Realizado
31-12-2018

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO

PLANEADO

INICIAL

EXECUÇÃO

CORRIGIDO
30-jun

Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Juros e outros encargos
Transferências
Outras despesas correntes
Despesas de capital

4.326.881,00 €

4.184.762,00 €

€ 3.490.000,00

€ 3.490.000,00

€ 3.490.000,00

€ 474.031,00

€ 769.231,00

€ 627.137,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 25,00

€ 25,00

€-

€ 102.625,00

€ 2.625,00

€ 2.625,00
€

PIDDAC
TOTAL
(OF+PIDDAC+Outros)

30-set
-

4.131.681,00 €

- €
4.131.681,00 €

4.326.881,00 €

€

€
€

31-dez
-

€

-

€
€

€

€
-

4.184.762,00 €

SALDO

€

Taxa de
Execução
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Anexo III - Projetos
PROJETO 1.3
EXECUTAR UM PROGRAMA DE HARMONIZAÇÃO DE CARREIRAS
DESCRIÇÃO

Definir as carreiras que necessitam de revisão, para garantir maior coerência e
equidade no sistema de emprego público.

PROJETO 1.4
MONITORIZAR A EXECUÇÃO DO PREVPAP
Acompanhar as CAB, garantindo a celeridade na conclusão dos trabalhos. Apoiar os

DESCRIÇÃO organismos no lançamento e tramitação dos procedimentos concursais, para garantir que
todos os trabalhadores são admitidos em 2018

PROJETO 1.5
CRIAR UM SISTEMA DE APOIO E CONTROLO DO DESCONGELAMENTO DAS CARREIRAS
Criar um sistema de apoio e controlo do descongelamento das carreiras, para garantir
DESCRIÇÃO que o processo é gerido de forma adequada e as regras são aplicadas uniformemente na
AP (FAQ´s, notas técnicas, Helpdesk, auditorias).

PROJETO 2.1
CRIAR SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
DESCRIÇÃO

Aprovar o regime legal dos serviços de saúde e segurança no trabalho na administração
pública.

PROJETO 3.3
APROVAR UM NOVO QUADRO LEGAL PARA A GESTÃO PÚBLICA
Rever, simplificar e integrar os instrumentos de gestão do setor público. Esta revisão
DESCRIÇÃO permitirá dispor de um conjunto prático de ferramentas para todas as fases do ciclo de
gestão. Divulgar os novos instrumentos privilegiando as ferramentas eletrónicas.

PROJETO 3.5
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE RECOLHA DE DADOS PARA APOIO ÀS POLÍTICAS PARA A AP
Rever o diploma relativo ao SIOE, para definir o âmbito de metodologia de recolha dos
dados nos novos módulos. Implementar o SIOE+. Em 2018, garantir o funcionamento de
DESCRIÇÃO
pelo menos um novo módulo (mapa de pessoal). Em 2019 dispor do balanço social já no
novo modelo aprovado

PROJETO 3.6
PROMOVER NOVOS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
DESCRIÇÃO Participar na equipa a constituir com o Ministério da Saúde
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