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Sumário executivo
O presente Relatório de Atividades, elaborado em cumprimento das disposições conjugadas do
n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro e do artigo 8.º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, apresenta uma síntese dos resultados da
atividade desenvolvida pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) em
2020.
Assente numa estratégia de transformação da Administração Pública, foi aprovado o DecretoLei n.º 126/2019, de 29 de agosto, que autoriza a implementação de projetos experimentais
desenvolvidos com recurso ao mecanismo do «direito ao desafio», que implica a suspensão
temporária de regimes legais vigentes, através de instrumento legal adequado para esse efeito
e pelo período de duração de cada projeto, aplicando-se a título temporário as soluções
normativas inovadoramente previstas e juridicamente autorizadas, para um âmbito restrito, por
esse mesmo instrumento legal.
É neste quadro jurídico e organizacional, necessariamente transitório, porque associado à
natureza experimental do projeto, que a DGAEP se comprometeu conceber, desenvolver,
implementar e avaliar um novo modelo de instrumentos de gestão, numa lógica de
modernização, simplificação, coerência e redução da carga administrativa associada. Para o ano
de 2020, nos termos daquele diploma legal, a DGAEP apresentou à tutela, para aprovação, o
Plano Estratégico que se propunha implementar no horizonte temporal de quatro anos. Porém,
atento o planeamento previsto no citado Decreto-Lei n.º 126/2019, para 2020 houve lugar,
ainda, à proposta e apresentação do Plano de Atividades (PA).
A atividade planeada para 2020, num quadro de modernização do Estado e da Administração
Pública, assentou em quatro eixos transformadores, a saber: Investir nas Pessoas, Desenvolver
a Gestão, Explorar a Tecnologia e Reforçar a Proximidade. De salientar que assumiu particular
importância, nas atividades e projetos a desenvolver ao longo do ano, o investimento em novas
tecnologias e processos, o estímulo ao trabalho colaborativo e em equipa, o aprofundamento
de medidas que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal dos trabalhadores, o
desenvolvimento de novos modelos de gestão e a promoção da melhoria da qualidade dos
serviços a prestar pela DGAEP aos membros do Governo e aos órgãos, serviços e demais
entidades da Administração Pública.
Contudo, no ano de 2020, primordialmente marcado pelo contexto da pandemia COVID 19,
constrangimentos e limitações condicionaram o desenvolvimento de uma parte significativa da
atividade planeada, impedindo a concretização de objetivos e indicadores que estavam
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dependentes de condições externas à DGAEP, e/ou que pressuporiam comportamentos de
relacionamento presencial, determinando a impossibilidade de desenvolvimento de algumas
atividades e projetos, pela reafectação dos recursos a outras que, entretanto, se impuseram
como mais prioritárias.
A nível de objetivos do QUAR, houve sucessivas alterações ao documento inicialmente
aprovado, essencialmente por determinações estratégicas da tutela, das quais se dará conta no
capítulo próprio, que determinaram que as versões finais do QUAR e do PA 2020, a cuja
avaliação dá conta o presente relatório, só viessem a ser aprovadas em outubro de 2020.
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Nota introdutória
A DGAEP é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia
administrativa, nos termos do disposto no Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de
fevereiro que definiu a missão, as atribuições e o tipo de organização interna. Em 2019, foi
estabelecida a atual estrutura nuclear e respetivas competências, pela Portaria n.º 60/2019, de
13 de fevereiro, contando com seis unidades orgânicas nucleares e outras tantas unidades
flexíveis; estas, criadas e definidas as respetivas competências pelo Despacho n.º 2450/2019, de
15 de fevereiro, publicado no DR, 2ª série, de 12 de março.
É uma entidade que 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), que é um 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 gestão e desenvolvimento
da base de dados do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE);



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

A nossa estrutura orgânica
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I. AUTOAVALIAÇÃO
I.1. Avaliação do QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
O QUAR da DGAEP para 2020 estabelece os três objetivos estratégicos seguintes, no âmbito dos
quais foram formulados dez objetivos operacionais:
OE 1 - Assegurar a monitorização, avaliação e análise prospetiva do emprego público;
OE 2 - Desenvolver metodologias e instrumentos de apoio à gestão que promovam a
melhoria do desempenho, a eficiência, a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal,
e o reforço das condições de trabalho e de motivação dos trabalhadores;
OE 3 - Garantir o apoio técnico nos domínios dos modelos organizacionais, modelos de
avaliação e do sistema de emprego público.
Contudo, a versão do QUAR inicialmente aprovada, a par do Plano de Atividades, por Despacho
do SEAP, de 02-03-2020, exarado na Informação n.º I/220/2020/SGPCM, de 26-02-2020, era
diversa, tendo, entre abril e setembro de 2020, sofrido alterações que adiante exporemos.
Assim, em abril foi solicitada pelo Gabinete da Senhora Ministra a revisão do QUAR e do Plano
de Atividades, no sentido do alinhamento dos objetivos QUAR da DGAEP com os objetivos
estratégicos e as medidas 2020-2023 para a área governativa da Modernização do Estado e da
Administração Pública.
Posteriormente, na sequência de Despacho da Senhora Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administrativa, de 14-09-2020, exarado no documento do Gabinete SEIMA
“Notas sobre a reformulação do QUAR 2020 da DGAEP e PA – agosto 2020”, foi efetuada nova
reformulação do QUAR e, consequentemente, do Plano de Atividades, no sentido da sua
adequação.
A versão final veio a ser aprovada por despachos das tutelas, SEAP e SEIMA, de 30-10-2020.

Reformulações de objetivos e indicadores
O QUAR da DGAEP inicialmente aprovado em março, para 2020 (anexo I), era constituído por
sete objetivos e catorze indicadores. No período entre abril e setembro de 2020, porém, como
já antes referido, foi objeto de reformulações várias, por indicação da tutela, nomeadamente a
introdução de novos objetivos e indicadores, e uma proposta da DGAEP, tendo, a versão final,
aprovada a 30 de outubro, passado a ter nove objetivos e vinte indicadores.
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Assim, por indicação da tutela, foram introduzidas as alterações e reformulações que de seguida
se descrevem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
A redação inicial este objetivo estratégico “Desenvolver metodologias e instrumentos de
apoio à gestão que promovam a eficiência, a conciliação da vida profissional, familiar e
pessoal, e o reforço das condições de trabalho e de motivação dos trabalhadores” foi
alterada, passando a ter a redação acima referida: “Desenvolver metodologias e instrumentos
de apoio à gestão que promovam a melhoria do desempenho, a eficiência, a conciliação da
vida profissional, familiar e pessoal, e o reforço das condições de trabalho e de motivação dos
trabalhadores”.
OBJETIVO 01
A meta do INDICADOR 1 “Número de iniciativas de promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
na Administração Pública”, que inicialmente era “4”, passou a ser “2”.
OBJETIVO 02
Este objetivo, “Renovar os instrumentos de gestão – projeto experimental co “direito ao
desafio”” passou a ter a seguinte: “Renovar os instrumentos de gestão”.
Foram introduzidos dois novos indicadores (n.ºs 4 e 5), com as seguintes formulações:
INDICADORES

META
2020

Tolerância

Valor
crítico

Ind. 4 - N.º de linhas de ação implementadas no âmbito do trabalho
colaborativo produzido no contexto do Grupo de Trabalho CCAS e do
plano de ação SIIGEP

3

0

5

350

10

260

Ind. 5 - Prazo de apresentação de modelo de questionário para
implementação de modelo de avaliação 360.º previsto no plano de
ação SIIGEP e em articulação com o GTCCAS (n.º dias)

OBJETIVO 06
Neste objetivo, com a redação “Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração
Pública", foi introduzido um novo indicador (n.ºs 15), com a seguinte formulação:
INDICADORES
Ind. 15 - Prazo médio para análise e parecer dos projetos
apresentados no âmbito de candidaturas SIIGEP, com "direito ao
desafio" (dias úteis)
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META
2020

Tolerância

Valor
crítico

6,00

1,00

4,00

NOVOS OBJETIVOS
Foram introduzidos dois novos objetivos, 08 e 09, e respetivos indicadores, com as seguintes
formulações:
Obj. 8 - Implementar Medidas SIMPLEX
META
2020

Tolerância

Valor
crítico

Ind. 18 - Percentagem de medidas, com financiamento externo, com
implementação iniciada no prazo de um mês após aprovação da
respetiva candidatura

80%

10%

100%

Ind. 19 - Percentagem de medidas sem necessidade de financiamento
externo com implementação iniciada no corrente ano

80%

10%

100%

INDICADORES

Obj. 9 - Avaliar a satisfação dos stakeholders externos, com vista à melhoria da relação com os mesmos e
dos serviços prestados
INDICADORES
Ind. 20 - Resultado do questionário de avaliação de satisfação dos
stakeholders externos da DGAEP, utilizando, a título experimental, o
modelo a desenvolver no âmbito do GTCCAS (escala 1 a 5)

META
2020

Tolerância

Valor
crítico

3,8

0,2

5

OBJETIVO 06
Por proposta da DGAEP, de agosto, foi removido, do objetivo 7, o indicador 16 “Prazo para
criação de um espaço para utilização pelos filhos ou netos dos trabalhadores, em caso de
necessidade de acompanhamento daqueles no local e trabalho (n.º dias)” (Ind. 13 na versão
aprovada em março), atendendo à inviabilidade da sua concretização no contexto de
pandemia, tendo merecido decisão de aprovação das tutelas (SEAP e SEIMA), por despachos
de 30-10-2020.
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Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados

Nos quadros e texto seguintes é apresentada a análise qualitativa e quantitativa da execução
dos objetivos operacionais constantes do QUAR. O formulário com a execução final do
QUAR2020 consta do anexo II a este relatório.

Objetivos de eficácia

Ponderação: 52%

Objetivo 1

Peso

25%

Contribuir para a implementação do Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração Pública 2020
Taxa de realização

100,0%

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Ind. 1 - Número de iniciativas de
promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho na Administração Pública

[1;3]

6

50%

3

100%

Atingiu

Ind. 2 - Prazo para apresentação de
relatório intercalar de monitorização
referente às Medidas 4, 6 e 7 (n.º
dias)

[171;185]

128

50%

171

100%

Atingiu

Indicador

Taxa de
Classificação
Realização

Indicador 1
Foram concretizadas três iniciativas, a saber:
1 - Publicação do suplemento da Revista de Administração Pública dedicado à Segurança e Saúde
no Trabalho na Administração Pública;
2 - Participação da DGAEP em projetos de trabalho colaborativo no âmbito da SST;
3 - Realização de reunião da Rede Colaborativa SST-AP, no dia 16 de dezembro, com
apresentação do projeto de avaliação dos riscos psicossociais.

Indicador 2
O relatório de monitorização das medidas foi apresentado a 19 de junho, conforme previsto (dia
171).
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Objetivo 2

Peso

18%

Renovar os instrumentos de gestão
Taxa de realização

100,00%

Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 3 - Prazo de apresentação do
modelo de monitorização do plano
estratégico e do plano de gestão (n.º
dias)

[322;342]

242

40%

339

100%

Atingiu

Ind. 4 - N.º de linhas de ação
implementadas no âmbito do
trabalho colaborativo produzido no
contexto do Grupo de Trabalho CCAS
e do plano de ação SIIGEP

3

5

30%

3

100%

Atingiu

Ind. 5 - Prazo de apresentação de
modelo de questionário para
implementação de modelo de
avaliação 360.º previsto no plano de
ação SIIGEP e em articulação com o
GTCCAS (n.º dias)

[340;360]

260

30%

356

100%

Atingiu

Indicador 3
O modelo de monitorização, documento elaborado pelo Grupo de Trabalho dos Instrumentos
de Gestão, foi enviado para despacho da Direção no dia 4 de dezembro (dia 339).

Indicador 4
Foram consideradas 3 linhas de ação.
No âmbito do CCAS - 2 linhas de ação, a saber: foi concluída a linha de ação L6 (entregável
enviado à tutela em 17 de novembro); na linha de ação L8 os primeiros entregáveis foram
remetidos à tutela em 23 de novembro.
No âmbito do Plano de Ação SIIGeP - realização pela DGAEP e pelo INA das oficinas de
participação sobre o SIADAP, de 11 a 17 de dezembro.
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Indicador 5
Para efeitos de cumprimento deste Indicador 5 foram elaborados e apresentados à Direção, a
21 de dezembro (dia 356), os seguintes documentos:
·Proposta de modelo de avaliação 360°;
·Proposta de ficha de avaliação dos trabalhadores e dirigentes intermédios; e
·Proposta de questionário para a avaliação dos dirigentes superiores.

Objetivo 3

Peso

19%

Prosseguir a reformulação e ampliação do SIOE
Taxa de realização

0%

Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Ind. 6 - Número de novos conteúdos
informativos e ou interativos para
apoio ao utilizador do SIOE
propostos

[5;7]

9

50%

0

0%

Não
atingiu

2

3

50%

0

0%

Não
atingiu

Ind. 7 - Número de tutoriais online
desenvolvidos, tendo em vista
incentivar a utilização do SIOE e
minimizar o impacto da
reformulação da aplicação nos
empregadores que prestam
informação no SIOE

Taxa de
Classificação
Realização

Indicadores 6 e 7
A execução destes indicadores foi prejudicada por a nova aplicação informática do SIOE não ter
sido concluída e disponibilizada em 2020.
Assim, foram desenvolvidos novos conteúdos informativos e ou interativos para apoio ao
utilizador do SIOE, em paralelo com o desenvolvimento da aplicação, ainda em fase de testes. A
sua versão definitiva está condicionada à implementação da aplicação online para a
reformulação e ampliação do SIOE, que não foi terminada em 2020.
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Objetivo 4

Peso

19%

Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público
Taxa de realização

100%

Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 8 - Número de coleções de
indicadores estatísticos a publicar nas
quatro Sínteses Estatísticas do Emprego
Público (SIEP)

[190;210]

263

40%

205

100%

Atingiu

Ind. 9 - Prazo para a apresentação de
modelos analíticos e prospetivos, que
permitam utilizar os dados disponíveis
sobre emprego e remunerações, para
apoio à formulação, acompanhamento
e avaliação das políticas públicas (n.º
dias)

[295;315]

221

30%

315

100%

Atingiu

Ind. 10 - Prazo para apresentação do
Relatório da Contratação Coletiva de
2019 (n.º dias)

[173;183]

130

30%

181

100%

Atingiu

Indicador 8
A SIEP do 1.º e 2.º trimestres de 2020 - Renovar os instrumentos de gestão - foi publicada a 2409-2020, em resultado da respetiva recolha de dados ter sido adiada para o mês de julho, de
acordo com o calendário excecional estabelecido pelo Despacho da Ministra da Modernização
do Estado e da Administração Pública n.º 4346/2020, de 6 de abril. A 16 de novembro foi
publicada a SIEP do 3.º trimestre 2020.
Indicador 9
As atividades foram concluídas dentro do prazo estabelecido.
Indicador 10
O relatório da Contratação Coletiva de 2019 foi apresentado à Direção a 29 de junho, tendo
merecido despacho de concordância de 01-07-2020, pelo que foi cumprido o prazo previsto.
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Objetivo 5

Peso

19%

Assegurar a preparação da Presidência portuguesa da UE 2021 da rede EUPAN
Taxa de realização

100%

Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 11 - Prazo de elaboração dos
trabalhos para a apresentação oficial
da Presidência PT da EUPAN na
reunião de DG das AP, no âmbito da
Presidência alemã da UE (n.º dias)

[308;322]

231

50%

315

100%

Atingiu

Ind. 12 - Prazo de elaboração de
publicação sobre a AP PT, em versão
inglesa (n.º dias)

[337;351]

253

50%

344

100%

Atingiu

Indicadores 11 e 12
Os trabalhos e a publicação foram concluídos nos prazos previstos.

Objetivos de eficiência

Ponderação: 11%

Objetivo 6

Peso

100%

Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública
Taxa de realização

195,4%

Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Ind. 13 - Redução do prazo médio
de conclusão dos processos de
consolidação de mobilidade
intercarreiras e para autorização
para o exercício de funções após os
70 anos

[9%;11%]

14,00%

40%

40%

288%

Superou

Ind. 14 - Prazo médio para
atualização (elaboração e entrega)
dos conteúdos do Portal da DGAEP
e/ou dos diferentes subsites,
contados a partir do facto que o
determina (dias úteis)

[13;17]

10,00

30%

4,5

153%

Superou

Ind. 15 - Prazo médio para análise e
parecer dos projetos apresentados
no âmbito de candidaturas SIIGEP,
com "direito ao desafio" (dias úteis)

[5;7]

4,00

30%

4,75

116%

Superou

16

Taxa de
Classificação
Realização

Indicador 13
Atendendo a que muitos dos pedidos provenientes do Gabinete SEAP são solicitados com
prioridade ou urgência, o cumprimento dos prazos fez com que o objetivo fosse largamente
superado. Acresce que, a aprovação e divulgação da Circular n.º 2/DGAEP/2020, que reativou a
RITC, permitiu diminuir a alocação de recursos a respostas de serviços e particulares, ficando
com uma maior disponibilidade para resposta a processos do Gabinete, o que, conjuntamente
com o reforço da atualização das plataformas eletrónicas da DGAEP, resultou na superação da
meta prevista para este indicador, no caso, uma redução acentuada do prazo estabelecido e
alcançado no ano anterior para a mesma tipologia de processos.

Indicador 14
Objetivo superado devido à Circular n.º 2/DGAEP/2020, que veio permitir a alteração de
estratégia, passando o DRJE a responder primacialmente ao Gabinete SEAP e às SecretariasGerais ou organismos congéneres, os quais, por sua vez, centralizam as questões relativas às
diferentes áreas Governativas. A alteração de estratégia possibilitou o reforço da atualização e
disponibilização de conteúdos nas plataformas eletrónicas da DGAEP e a permanente
atualização do microsite dedicado à pandemia por Covid-19, o que permitiu superar as
expectativas inicialmente previstas quanto aos prazos de disponibilização de conteúdos e
garantir a superação da meta prevista para este indicador. Ainda de salientar que se tratou de
um objetivo fixado para efeitos de SIADAP aos técnicos do DRJE, pelo que, a superação dos
objetivos individuais resultou na superação do mesmo em sede de QUAR.

Indicador 15
Este indicador, cujo resultado foi variável ao longo do ano, veio a atingir um prazo médio de 4,75
dias úteis, o que representa uma ligeira superação relativamente ao planeado.
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Objetivos de qualidade

Ponderação: 37%

Objetivo 7

Peso

34%

Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a trabalhador/a
Taxa de realização
Indicador

Meta

Ind. 16 - Prazo para criação de um espaço para
utilização pelos filhos ou netos dos trabalhadores
em caso de necessidade de acompanhamento
daqueles no local e trabalho (n.º dias)

Valor
crítico

Peso

Resultado

100%

2

100%

Taxa de
Classificação
Realização

Removido

Ind. 17 - Número de iniciativas de
responsabilidade social com participação de
trabalhadores

2

3

100%

Atingiu

O indicador 16 foi removido por proposta da DGAEP, que mereceu decisão de aprovação das
tutelas (SEAP e SEIMA), por despachos de 30-10-2020

Indicador 17
Foram desenvolvidos dois projetos de responsabilidade social: apoio à implementação do
processo CAF em São Tomé e Príncipe; e colaboração com a freguesia de Santa Maria Maior, no
apoio a residentes carenciados.

Objetivo 8

Peso

33%

Implementar Medidas SIMPLEX
Taxa de realização

125%

Valor
crítico

Peso

Resultado

Ind. 18 - Percentagem de medidas,
com financiamento externo, com
implementação iniciada no prazo de [70%;90%]
um mês após aprovação da
respetiva candidatura

100%

0%

n.a.

n.a.

n.a.

Ind. 19 - Percentagem de medidas
sem necessidade de financiamento
externo com implementação
iniciada no corrente ano

100%

100%

100%

125%

Superou

Indicador

Meta

[70%;90%]
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Taxa de
Classificação
Realização

Indicador 18
Neste indicador estavam em causa duas medidas SIMPLEX: "SIOE+Próximo" e “Espaço do
Empregador Público”. Foi apresentada candidatura ao sistema de apoio à transformação digital
da Administração Pública (SAMA2020) para financiamento dos projetos que integram aquelas
medidas. Considerando que ainda se aguarda a decisão sobre essas candidaturas, o resultado
deste indicador, foi considerado como “não aplicável”, deixando de ter qualquer peso no
objetivo.

Indicador 19
Neste indicador estavam em causa quatro medidas SIMPLEX sem necessidade de financiamento
externo, das quais a DGAEP é entidade gestora de duas, com a seguinte execução:
- "CAF+ - O reforço da capacidade organizacional através da autoavaliação” - Projeto com
desenho concluído e definição de requisitos efetuada. Ficha de projeto SIMPLEX elaborada;
- "Ferramenta de avaliação 360º online" - projeto conjunto com a ESPAP e o INA. Ficha de
projeto, com identificação das atividades, elaborada em conjunto com a ESPAP.
Considerando que as referidas medidas da responsabilidade da DGAEP sem necessidade de
financiamento externo tiveram implementação iniciada em 2020, para a avaliação deste
indicador só estas duas foram tidas em conta.
E, nesse sentido, pelos motivos acima referidos, este objetivo é medido somente pelo indicador
19.

Objetivo 9

Peso

33%

Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP
Taxa de realização
Indicador

Meta

Valor
crítico

Peso

Resultado

Ind. 20 - Resultado do questionário de
avaliação de satisfação dos stakeholders
externos da DGAEP, utilizando, a título
experimental, o modelo a desenvolver
no âmbito do GTCCAS (escala 1 a 5)

[3,6;4]

5

100%

3,7
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100%

Taxa de
Classificação
Realização

100%

Atingiu

Síntese da avaliação final do QUAR

Em síntese, dos nove objetivos constantes do QUAR, foram superados dois, cumpridos seis e um
não cumprido.
Quanto aos cinco objetivos mais relevantes, foram superados dois, com taxas de execução muito
significativas, pelos motivos já referidos, e cumpridos três.
Contudo, salienta-se que, o objetivo que não foi atingido - Obj. 3 - Prosseguir a reformulação e
ampliação do SIOE - teve a sua prossecução inviabilizada por condicionantes externas à DGAEP,
dado que o mesmo estava dependente de aplicação informática cuja disponibilização não veio
a ocorrer nas datas previstas, nem durante o ano de 2020.
Em termos quantitativos, esta situação traduz-se numa taxa de execução do QUAR de 103,7%.
No que respeita à análise por natureza dos objetivos e indicadores, constata-se que o parâmetro
Eficiência alcançou uma taxa de execução de 195,4%, o parâmetro Qualidade uma taxa de
108,3% e o parâmetro Eficácia uma taxa de 81%, por incluir o objetivo que ficou prejudicado
pelas condicionantes referidas.

Taxas de realização do QUAR por parâmetros
Eficácia

Eficiência

Qualidade

Totais

Planeado

52%

11%

37%

100,0%

Realizado

42,1%

21,5%

40,1%

103,7%

Taxas de realização

81%

195,4%
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108,3%

103,7%

I.2. Análise da afetação dos recursos

Conforme se retira dos quadros de recursos humanos e recursos financeiros do QUAR –
execução final (anexo II), foram atingidas taxas de execução e desvios aceitáveis,
relativamente ao planeado.

Recursos financeiros
Em 2020, o orçamento inicial da DGAEP foi de 4,179 M€, maioritariamente financiado por
Receitas Gerais (FF111), sendo que por Receitas Próprias foi unicamente estimado um
financiamento de 7m€ (FF123).
Em termos comparativos, os orçamentos iniciais da DGAEP nos últimos três anos não
apresentam variações significativas, registando-se um pequeno aumento no orçamento inicial
de 2019 face a 2018, valor este que se mantém inalterado em 2020.
A execução do orçamento global da DGAEP foi de 3,86M€, o que traduz uma taxa de realização
de 95%, face à dotação corrigida, conforme quadro seguinte:

Orçamento

2018

2019

Variação Homóloga
2020 vs 2019

2020

Valor

%

4.131.681

4.178.988

4.178.988

0

6.825

0

131.296

131.296

Dotação Corrigida

4.155.352

4.178.988

4.047.692

-131.296

-3,1

Despesa efetuada

3.675.089

3.829.002

3.863.694

34.692

0,9

Grau de Execução

88%

92%

95%

Orçamento Inicial
Cativos

0,0

Fonte: GERFIP

Dos recursos financeiros utilizados em 2020, incluindo todas as fontes de financiamento,
verificou-se um decréscimo de 50% das despesas de capital, comparando com 2019,
representando apenas 0,6% no peso percentual da despesa realizada.

21

Para este resultado contribuíram, por um lado, o não pagamento da fatura relativa à aquisição
do novo check point firewall, por ter sido apresentada já no final do ano (no montante de cerca
de 38m€), bem como a impossibilidade de execução tempestiva do procedimento de aquisição
de uma nova solução de storage (no montante máximo previsto de cerca de 33m€), encargos
que, inevitavelmente, passaram para o ano de 2021.

Orçamento de funcionamento

2018

2019

2020

Variação Homóloga
2020 vs 2019
Valor

Despesas c/ Pessoal
Aquisições de bens e serviços
Outras despesas
Despesas de capital
TOTAL

%

3.120.965

3.322.185

3.459.691

137.506

4,1%

220.115

404.475

325.520

-78.955

-19,5%

55.000

55.061

55.000

-61

-0,1%

234

47.281

23.483

-23.798

-50,3%

3.396.314

3.829.002

3.863.694

34.692

0,9%

Fonte: GERFIP

Em relação às outras despesas correntes, que incluem as despesas com bens e serviços, registouse igualmente um decréscimo, destas últimas de 19,5% face ao ano anterior, tendo contribuído
para este resultado a insuficiente distribuição de fundos disponíveis ao longo do ano, não
permitindo a adjudicação de diversos procedimentos aquisitivos, resultando numa execução de
77% face à respetiva dotação corrigida (422.062€).
Este constrangimento levou a que não tenha sido possível efetivar o pagamento de faturas no
montante de cerca de 87m€, cuja receção ocorreu maioritariamente no final do exercício, tendo,
consequentemente, a sua execução passado para o exercício de 2021. Acrescem, ainda, cerca
de 14m€ cuja execução material não permitiu a emissão de fatura e o respetivo pagamento
ainda dentro do exercício de 2020, obrigando, mais uma vez, a que a respetiva despesa passe a
onerar o exercício de 2021.
De assinalar que a DGAEP registou, com referência a 31-12-2020, pagamentos em atraso, à luz
da LCPA, no montante de 818.562€, sendo 801.990€ respeitantes ao cumprimento do Princípio
da Onerosidade (ano de 2018, 2019 e 1.º semestre de 2020) – para cujo montante total não tem
havido dotação orçamental suficiente para acomodar – e os restantes 16.572€ de dívida a
fornecedores, vencida há mais de 90 dias no final do ano.
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Por outro lado, as cativações decorrentes da aplicação da LOE2020, que não foram revertidas,
apesar dos pedidos efetuados através da Entidade Coordenadora do Programa Orçamental,
impediram a abertura de diversos procedimentos aquisitivos, respeitantes, nomeadamente, à
melhoria dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação.

Estrutura da despesa em 2020

1,4%

0,6%

8,4%

89,5%

Despesas com Pessoal

Despesas em bens e serviços

Outras despesas

Despesas de capital

Fonte: GERFIP

Constata-se que as despesas com pessoal têm um peso percentual de 89,5 da despesa global
realizada, facto que reflete a tipologia da missão da DGAEP no contexto da Administração
Pública Portuguesa.
Em termos de execução da despesa, a mesma registou, em termos globais, um acréscimo face
ao ano anterior, tendo contribuído para este resultado o aumento das despesas com pessoal,
que cresceram 4.
Este aumento deveu-se ao facto de o número total de efetivos ter sido, na maior parte do ano,
igual ou superior ao verificado ao longo do ano de 2019, tendo decrescido apenas nos últimos
meses do ano, e ao pagamento de abonos a trabalhadores, pela cessação da relação jurídica de
emprego.

23

Recursos humanos
A 31-12-2020, exerciam funções na DGAEP 88 efetivos, sendo 15 dirigentes, em comissão de
serviço ou em regime de substituição, e os restantes 73 em regime de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por tempo indeterminado, dos quais, 8 técnicos superiores em regime de
mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras.
Conforme se retira dos dados constantes do quadro de recursos humanos do QUAR – execução
final (anexo II), foram atingidas taxas de execução e desvios aceitáveis.
Executado a
31-12-2020

Planeado
Cargos/Carreiras

Pontuação
Efetivos

Pontos

Efetivos

Pontos

Desvio

Taxa
execução

Dirigentes – Direção superior

20

3

60

3

60

0

100%

Dirigentes – Direção intermédia

16

13

208

12

192

-16

92%

Técnico Superior

12

56

672

43

516

-156

77%

Investigador

12

2

24

2

24

0

100%

Especialista de informática

12

7

84

5

60

-24

71%

Técnico de informática

9

1

9

1

9

0

100%

Coordenador Técnico

9

1

9

1

9

0

100%

Assistente Técnico

8

19

152

18

144

-8

95%

Assistente Operacional

5

5

25

3

15

-10

60%

107

1243

88

1029

-214

83%

Totais

Os recursos humanos apresentaram, a 31-12-2020, uma taxa de execução global de 83%, tendo,
contudo, a maior parte de cargos/carreiras atingido a taxa de 100%, relativamente ao planeado.
Salienta-se, porém, que os desvios mais significativos são nas carreiras de “técnico superior” (156) e de “especialista de informática” (-24), reflexo de aposentações e da grande dificuldade
de recrutamento e de retenção de trabalhadores destas carreiras.
Por este motivo, tem-se recorrido aos diversos mecanismos de recrutamento para aumentar os
efetivos, designadamente, a mobilidade na categoria ou intercarreiras, em face dos
constrangimentos de novas admissões para a Administração Pública.
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Evolução dos efetivos
A evolução dos efetivos, à data de 31 de dezembro, nos três últimos anos (2018 a 2020)
encontra-se espelhada no quadro seguinte:
Anos
Cargos/
Carreiras
Dirigentes superiores

Dirigentes intermédios

Técnicos superiores

Assistentes técnicos

Assistentes operacionais

Especialistas de
informática

Técnicos de informática

Investigadores

2018
(1)

2019
(2)

2020
(3)

Variação
2020-2019
(3) – (2)

F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma
F
M
Soma

2
1
3
8
3
11
31
10
41
16
6
22
3
2
5
4
2
6
0
1
1
1
1
2

1
1
2
8
4
12
35
10
45
14
6
20
3
2
5
3
4
7
0
1
1
1
1
2

2
1
3
7
5
12
33
10
43
13
6
19
2
1
3
2
3
5
0
1
1
1
1
2

+1
0
+1
-1
+1
0
-2
0
-2
-1
0
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
0

TOTAIS

91

94

88

-6

Verifica-se que os recursos humanos da DGAEP registaram, a 31-12-2020, (88) um decréscimo
de seis (6) efetivos, relativamente a 31-12-2019 (94), embora, durante o ano, o número médio
se tenha mantido ou, em alguns meses, tenha sido mesmo superior ao total de efetivos no final
de 2019. A diminuição é resultante de diversas movimentações, das quais se salienta 9
aposentações, de 2 efetivos em cada uma das carreiras de técnico superior e de especialista de
informática, carreiras profissionais que, atendendo às atribuições e competências da DGAEP,
são as de que mais carece de recursos. Por este motivo, nos últimos anos, tem-se, por um lado,
procurado aumentar as dotações de TS no mapa de pessoal e, por outro, recorrido aos diversos
mecanismos de recrutamento para aumentar os efetivos.
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Assim, em 2021, continua a haver necessidade de reforçar os efetivos das carreiras de técnico
superior e de especialista de informática, face ao decréscimo verificado, às progressivas
atribuições e competências da Direção-Geral e à previsão de aposentações, em virtude do nível
etário dos trabalhadores. Nesse sentido, antevê-se vir a dotar a DGAEP com o número adequado
de trabalhadores daquelas carreiras, através de recrutamentos diversos, alguns já
desencadeados no final de 2020.

Balanço Social
Da análise dos dados do Balanço Social (anexo III) infere-se que, os 88 efetivos, existentes a 3112-2020, refletem um ligeiro decréscimo, relativamente a um período de estabilização, de 2015
a 2019, após um período de significativo decréscimo. Esta oscilação foi resultado de uma
movimentação correspondente a taxas de admissões de 12,5% e de saídas de 19,3%, que
refletem, pelo lado das admissões, a tentativa de reforço dos efetivos e, pelo lado das saídas, a
grande dificuldade de retenção dos recursos humanos e o ritmo de aposentação, fruto do
elevado nível etário dos trabalhadores, transversal a todas as carreiras.
A carreira de técnico superior tem vindo a aumentar o seu peso no mapa de pessoal, na
sequência da dimensão crescentemente especializada em que se enquadra a missão da DGAEP.
Na linha desta tendência, constata-se um nível de escolaridade elevado, sendo a licenciatura o
grau académico mais representado e a percentagem de efetivos com habilitação superior –
licenciatura, mestrado e doutoramento – de 74%.
Verifica-se uma predominância de efetivos do sexo feminino, com uma taxa de feminização de
68,2%, e uma média etária de 53,4 anos, superior à média da Administração Central que se situa
em 47,3 anos, segundo os dados do BOEP – Boletim de Emprego Público, de junho de 2020.
Embora nos últimos anos tenham sido admitidos novos trabalhadores para a base das carreiras
de técnico superior e de especialista de informática, continua a verificar-se que o índice de
emprego jovem (percentagem de efetivos com idades até 25 anos) é nulo, sendo o leque etário
- diferença entre a idade do indivíduo mais novo - 30 anos - e a do mais velho – 68 anos - de 38
anos.
As despesas com o pessoal totalizaram, em 2020, 3.459.691€, o que representa um aumento de
4% relativamente ao ano anterior, em resultado, como já referido no capítulo dos recursos
financeiros, de o número total de efetivos só ter decrescido nos últimos meses do ano e aos
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abonos pagos a trabalhadores, pela cessação da relação jurídica de emprego – aposentações de
técnicos superiores e de especialistas de informática – alguns no topo da carreira.
Daquele montante, destaca-se o encargo com a remuneração base que representa 61,2% do
total. O leque salarial, rácio entre a remuneração máxima ilíquida, incluindo despesas de
representação, e o salário mais baixo situa-se, em 2020, nos 7,1;
No ano de 2020, as ausências totalizam 1.633,5 dias, com destaque para as ausências por motivo
de doença, que representam 95,5% do total. A taxa de absentismo situou-se nos 7,64%.
Verifica-se ainda, à semelhança de anos anteriores, uma quase nula taxa de sinistralidade e a
inexistência de procedimentos disciplinares, o que indicia, em geral, um elevado nível de
responsabilidade e de cumprimento dos deveres a que estão sujeitos, por parte dos
trabalhadores e, também, um saudável ambiente de trabalho.

Formação profissional
O contexto em que foi vivido o ano de 2020, marcado pela situação de pandemia COVID 19, a
par do efeito dos constrangimentos orçamentais, teve um grande reflexo na frequência de ações
de formação profissional pelos trabalhadores da DGAEP.
Com vista à elaboração do Plano de Formação para 2020, nos termos e para os efeitos do artigo
12.º do Regime da Formação Profissional na Administração Pública (RFP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, foi desencadeado um diagnóstico de
necessidades de formação que deveria atender, preferencialmente, à formação identificada no
processo de avaliação do desempenho, bem como a decorrente das exigências dos postos de
trabalho que os trabalhadores ocupam.
Pretendia-se que a identificação das ações formativas resultasse da participação conjunta de
destinatários e seus superiores hierárquicos, de molde a poder abarcar o desenvolvimento de
competências e satisfazer as necessidades de formação sentidas por ambos como essenciais
para a melhoria das atividades e tarefas que os trabalhadores desenvolvem.
Para o efeito, solicitou-se, a todos os responsáveis de departamento, o preenchimento de
formulário próprio e a sua remessa ao DGRI, com vista ao seu tratamento e à elaboração do
Plano de formação, atentas as disponibilidades orçamentais que eram escassas.
Foram recolhidos e tratados os dados do diagnóstico e incluído no Plano de Atividades o elenco
das necessidades de formação identificadas. Porém, a dificuldade de encontrar oferta formativa
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que desse resposta às necessidades detetadas e fosse, simultaneamente, consentânea com as
disponibilidades financeiras, prejudicou a elaboração do Plano Formação.
Posteriormente, já no período de estado de emergência, ocasionado pela doença COVID 19, foi
sendo autorizada, casuisticamente, a frequência de ações consideradas prioritárias – dentro da
oferta disponível, em regime de videoconferência – e para as quais existia disponibilidade
orçamental.
Neste contexto e, atendendo à escassez de recursos financeiros nas rubricas de formação
profissional – 800,00€ para formação em TIC e 710,00 para outra formação – foram unicamente
frequentadas, por três dirigentes e dois técnicos superiores, 5 ações de formação profissional,
sendo uma na área das TIC e as restantes de outras áreas.
No Relatório de Formação, em anexo (anexo IV) consta a informação mais detalhada.
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I.3. Execução do Plano de Atividades

Conforme foi estabelecido no Plano Estratégico 2020-2023 e transposto para o enquadramento
do Plano de Atividades 2020, em termos estratégicos, a DGAEP desenvolve as suas
competências através de quatro atividades principais e seis secundárias (atividades de negócio).
Transversalmente, são também desenvolvidas atividades de modernização e atividades de
gestão e suporte, algumas das quais sustentam as iniciativas estratégicas transversais.

Atividades estratégicas
P1. APOIO TÉCNICO AO GOVERNO
P2. APOIO TÉCNICO AOS ORGANISMOS
PRINCIPAIS
P3. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO
P4. DINAMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
S1. APOIO ÀS ESTRUTURAS DE REPRESENTAÇÃO COLETIVA DOS TRABALHADORES
S2. APOIO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA E À RESOLUÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO
S3. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
SECUNDÁRIAS
S4. COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
S5. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
S6. PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SST NA AP

No âmbito do desenvolvimento destas atividades, foram estabelecidos, no Plano de Atividades
para 2020, 67 objetivos operacionais e 81 indicadores de desempenho.
O elenco dos objetivos e respetivos indicadores de execução consta do anexo V.
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Grau de execução do Plano de Atividades

N.º

Objetivos

Taxa de
execuç
ão

1

Responder a pedidos de parecer solicitados pelo membro do Governo da tutela.

115,9%

2

Analisar processos no âmbito do artigo 99.º-A da LTFP.

100,0%

3

Participar em reuniões de negociação coletiva, incluindo reuniões preparatórias.

93,8%

4

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

110,0%

5

Habilitar o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública à emissão de
autorização a pedidos de pré-reforma.

100,0%

6

Assegurar a preparação da Presidência portuguesa da UE 2021 da rede EUPAN (Obj. 5 QUAR).

100,0%

7
8
9
10
11
12

13

Melhorar o tempo médio de emissão de pareceres no âmbito das estruturas organizacionais e
processos de gestão.
Promover a utilização da CAF (Common Assessment Framework) nos serviços da
Administração Pública.
Responder a pedidos de parecer e de esclarecimento apresentados por serviços.
Assegurar a resposta aos pedidos de informação formulados na Rede Interministerial de
Trabalho Colaborativo (RITC).
Assegurar a resposta aos pedidos de informação formulados pela Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública (eSPap).
Analisar e emitir pareceres técnicos em pedidos de parecer prévio sobre prestação de
serviços, nas modalidades de tarefa e avença.
Desenvolver o projeto “Foco em…”. Elaborar folheto informativo/apontamento do
DRJE/DGAEP em formato digital para disponibilização periódica interna e aos stakeholders da
DGAEP, contendo informação jurídica transversal e ou apontamentos sobre temas da
atualidade das áreas de recursos humanos.

125,0%
100,0%
115,9%
100,0%
100,0%
108,3%

125,0%

14

Assegurar o apoio à elaboração do Balanço Social pelas entidades da Administração Pública.

100,0%

15

Melhorar o apoio técnico aos serviços da Administração Pública (Obj. 6 QUAR).

195,4%

16

Melhorar a qualidade da informação disponibilizada no Portal da DGAEP

100,0%

17
18

Avaliar a satisfação dos stakeholders externos, com vista à melhoria da relação com os
mesmos e dos serviços prestados (Obj. 9 QUAR)
Disponibilizar informação estatística, analítica e prospetiva sobre o emprego público. (Obj 4
QUAR).

100,0%
100,0%

19

Disponibilizar dados de adesão a greves, nos termos do Despacho n.º 3876/2012 SEAP.

100,0%

20

Proceder ao registo com caracterização dos pré-avisos de greve e ao envio para publicitação
no portal da DGAEP.

112,5%

21

Divulgar informação relativa a greves, por tipologia e por setores de atividade.

100,0%

22

Prosseguir a reformulação e ampliação do SIOE (Obj. 3 QUAR).

0,0%

23

Acompanhamento de novos desenvolvimentos no âmbito da manutenção evolutiva dos novos
módulos do SIOE.

0,0%

30

Objetivos

N.º
24

25
26
27
28
29

Desenvolver, atualizar e publicar a metainformação 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 - Sistema Estatístico Nacional.
Gerir o SIOE-Recursos Humanos de forma a disponibilizar o sistema para a recolha a todas as
entidades respondentes nos prazos legalmente previstos, assegurando o envio de alertas para
as entidades.
Gerir o SIOE-Entidades assegurando a atualização do universo de entidades do setor público,
tal como definido pelo INE, incluindo as respetivas tabelas.
Assegurar a resposta a questionários e solicitações de indicadores estatísticos de entidades
externas nacionais, como o INE, e internacionais, designadamente o EUROSTAT.
Realizar ações de sensibilização e sessões de esclarecimento (roadshow) dirigidas às entidades
empregadoras públicas sobre a nova plataforma e os novos módulos do SIOE.
Manter o projeto de Bussiness Intelligence (BI) com dados de suporte aos indicadores de
recursos humanos e disponibilização em produção de novos desenvolvimentos e atribuir
permissões de acesso aos utilizadores do projeto.

Taxa de
execuç
ão
100,0%

100,0%

100,0%
100,0%
0,0%

0,0%

30

Reforçar o conhecimento institucional no âmbito da análise organizacional.

31

Contribuir para a melhoria das práticas de liderança na Administração Pública.

32

Renovar os instrumentos de gestão (Obj. 2 QUAR)

33

Contribuir para a melhoria do planeamento estratégico na Administração Pública.

0,0%

34

Promover a aplicação da CAF 2020 nos serviços da Administração Pública.

49,0%

35

Promover a adaptação da CAF à PSP (projeto colaborativo).

0,0%

36

Reforçar a bolsa de agentes de feedback externo.

0,0%

37

Melhorar o desempenho organizacional da DGAEP (através da implementação de ações de
melhoria na sequência do processo de avaliação CAF desenvolvido em 2019).

0,0%

38

Elaborar proposta de integração dos 14 princípios da Resolução da OCDE na CAF 2020.

39
40

Desenvolver protocolo de cooperação entre a DGAEP e a DNFP de Cabo Verde na área da CAF
e do PEF.
Prestar informação aos serviços da AP nas matérias da área do direito coletivo, bem como às
associações sindicais, comissões de trabalhadores ou outras estruturas de representação
coletiva de trabalhadores.

100,0%
0,0%
100,0%

100,0%
0,0%

124,5%

41

Acompanhamento e controlo dos créditos de horas para exercício de atividade sindical.

100,0%

42

Promover a análise e registo dos estatutos e eleições de Comissões de Trabalhadores.

129,7%

43

Promover o depósito dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

127,9%

44

Apoiar os árbitros nos processos de resolução coletiva de conflitos e os Colégios Arbitrais nos
processos de arbitragem de serviços mínimos em caso de greve.

100,0%

45

Divulgar o tutorial de apoio à aplicação da CAF.

46

Renovar a imagem do site da CAF.

0,0%
100,0%
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Taxa de
execuç
ão

Objetivos

N.º
47

Divulgar informação no âmbito do Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração Pública 2020.

100,0%

48

Desenvolver e implementar novos layouts para os diferentes subsites da DGAEP.

100,0%

49

Melhorar os suportes de comunicação externa da DGAEP.

100,0%

50

Participar em grupos de trabalho e comissões nacionais e internacionais

100,0%

51
52
53
54

Elaborar recensão crítica e sessão de divulgação do livro: Philosophy and Public Administration
– an introduction, de Edoardo Ongaro.
Organizar Webinar sobre o estudo realizado pela AP brasileira sobre “políticas de gestão do
desempenho no setor público”.
Responder às solicitações informativas/inquéritos provenientes das Administrações da UE,
OCDE, Rede EUPAN, EUROSTAT e outros organismos internacionais.
Coorganizar a reunião de trabalho anual no âmbito do MdE entre Portugal e Espanha na área
da função pública.

100,0%
100,0%
100,0%
0,0%

55

Organizar a PPUE 2021 da rede EUPAN.

100,0%

56

Prestar informações e esclarecimentos a entidades públicas no âmbito do reporte no SIOE, e
disponibilizar apoio no registo de dados sobre a atividade social dos empregadores, os
trabalhadores e os prestadores de serviços.

100,0%

57

Desenvolver o processo de criação das Unidades Locais no âmbito da nova aplicação do SIOE.

0,0%

58
59
60
61
62

Reforçar a proximidade com as entidades públicas, desenvolvendo o projeto "Gestor
Dedicado no SIOE".
Recolher e validar os dados de caracterização de entidades e de trabalhadores (dados
agregados e individuais) e promover a sua correção junto das entidades sempre que surjam
inconsistências.
Efetuar auditorias para aferir a qualidade dos dados.

0,0%

100,0%

100,0%

Disponibilizar informação regular à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG),
designadamente no âmbito da monitorização da aplicação da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto,
e do Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de julho.
Contribuir para a implementação do Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração Pública 2020 (Obj. 1 QUAR).

100,0%

100,0%

63

Implementar medidas SIMPLEX (Obj. 8 QUAR)

125,0%

64

Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a
trabalhador/a (Obj. 7 QUAR).

100,0%

65

Elaborar os instrumentos de gestão.

120,0%

66

Realizar ações de formação/sensibilização sobre conciliação da vida profissional e pessoal,
dirigidas aos trabalhadores e aos dirigentes da DGAEP.

0,0%

67

Implementar a gestão documental.

0,0%

Grau de execução total

80,3%

Conforme quadro “Grau de execução do plano de Atividades” a execução global dos objetivos
do Plano foi de 80,3%.
32

Objetivos PA - classificação
60%
50%
40%
30%
20%
10%
19%

54%

7%

19%

Superados

Atingidos

Não atingidos

S/ execução por
motivos alheios
(incluindo
pandemia)

0%

Esta execução corresponde, conforme gráfico “Objetivos PA – classificação”, a 19% de objetivos
superados, 54% atingidos, 7% não atingidos e 19% sem execução por motivos externos,
incluindo condicionantes em resultado da pandemia COVID 19 (sombreados a azul no quadro
“Grau de execução do plano de Atividades”).
Estes últimos, que correspondem a 13 objetivos, viram a sua execução impossibilitada pelos
seguintes motivos/condicionantes:

- Objetivos 22, 23, 28,29,57 e 58
22
23
28
29

Prosseguir a reformulação e ampliação do SIOE (Obj. 3 QUAR).
Acompanhamento de novos desenvolvimentos no âmbito da manutenção evolutiva dos novos
módulos do SIOE.
Realizar ações de sensibilização e sessões de esclarecimento (roadshow) dirigidas às entidades
empregadoras públicas sobre a nova plataforma e os novos módulos do SIOE.
Manter o projeto de Bussiness Intelligence (BI) com dados de suporte aos indicadores de
recursos humanos e disponibilização em produção de novos desenvolvimentos e atribuir
permissões de acesso aos utilizadores do projeto.

57

Desenvolver o processo de criação das Unidades Locais no âmbito da nova aplicação do SIOE.

58

Reforçar a proximidade com as entidades públicas, desenvolvendo o projeto "Gestor Dedicado
no SIOE".
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Conforme já referido na execução do Objetivo 3 do QUAR, aqui incluído, estes objetivos ficaram
comprometidos por a nova aplicação informática do SIOE, da qual todos estavam dependentes,
não ter sido concluída e disponibilizada em 2020.

- Objetivos 35, 36 e 37
35

Promover a adaptação da CAF à PSP (projeto colaborativo).

36

Reforçar a bolsa de agentes de feedback externo.

37
39

Melhorar o desempenho organizacional da DGAEP (através da implementação de ações de
melhoria na sequência do processo de avaliação CAF desenvolvido em 2019).
Desenvolver protocolo de cooperação entre a DGAEP e a DNFP de Cabo Verde na área da CAF e
do PEF.

Objetivo 35 - Este objetivo estava dependente da iniciativa da PSP. O projeto foi adiado por força
da pandemia.
Objetivo 36 - A formação de agentes de feedback externo foi adiada para 2021 devido à situação
de pandemia.
Objetivo 37 - Embora iniciados dois projetos tendentes à implementação de ações de melhoria,
os mesmos não foram finalizados e as ações de melhoria não foram implementadas. O atraso é
justificado pela situação de pandemia e a identificação de outros projetos como mais
prioritários.
Objetivo 39 - Não foi elaborado por se estar a aguardar decisão das autoridades cabo-verdianas,
que não chegou a ser tomada em 2020.

- Objetivos 54, 66 e 67
54
66
67

Coorganizar a reunião de trabalho anual no âmbito do MdE entre Portugal e Espanha na área da
função pública.
Realizar ações de formação/sensibilização sobre conciliação da vida profissional e pessoal,
dirigidas aos trabalhadores e aos dirigentes da DGAEP.
Implementar a gestão documental.

Objetivo 54 - Devido à crise pandémica as autoridades espanholas cancelaram a reunião.
Objetivo 66 - Esta formação foi adiada para 2021 devido à situação de pandemia.
Objetivo 67 - Não tendo a ESPAP, até ao final do ano, apresentado a aplicação, ficou inviabilizada
a execução deste indicador e objetivo.
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Outras atividades desenvolvidas extra Plano de Atividades
Conforme referido, as atividades a seguir enumeradas, não previstas no Plano, impuseram-se,
como prioritárias, por vezes por determinação da tutela, pelo contexto da pandemia, ou por
decisão superior, sendo, em alguns casos, o envolvimento transversal a várias unidades
orgânicas.
Atividades extra Plano
Representação no PREVPAP (CAB MCTES, CAB MTSSS e CAB Saúde)
Representação na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
Participação no Grupo de Trabalho denominado "Acompanhamento do desenvolvimento da
metodologia de avaliação de impacto legislativo sobre a Administração Pública"
Monitorizações de teletrabalho em contexto Covid-19
No âmbito do PREVPAP, participação na CAB Cultura na CAB MCTES
Participação no júri da Marca Entidade Empregadora Inclusiva (iniciativa do IEFP)
Participação na Comissão Técnica para a Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres
Participação em 9 projetos do 1.º Plano de Trabalho Colaborativo, a saber:
1.2. Produzir um guia para a liderança em ambientes de crise;
1.3. Produzir um guia para a gestão de projetos em teletrabalho;
1.4. Elaborar uma matriz de apoio à criação de equipas de trabalho transversal;
2.1. Criar um guia para o apoio ao bem-estar e saúde mental dos trabalhadores em
teletrabalho;
2.2. Criar guias e orientações para a segurança e saúde em teletrabalho;
2.3. Criar uma oferta formativa específica em segurança e saúde no trabalho;
3.1. Elaborar um plano de ação para a inovação na administração pública;
3.2. Criar uma aceleradora de ideias em serviços públicos;
4.1. Criar um plano de comunicação interna para a administração pública no contexto de crise.
Participação, na qualidade de oradores, em dois webinars do INA, no âmbito dos projetos do
1.º Plano de Trabalho Colaborativo.
Participação no Grupo de Trabalho CCAS (grupo de trabalho para a dinamização do Conselho
Coordenador de Avaliação dos Serviços). No âmbito deste GT, para além da participação no
desenvolvimento do Plano de Ação, a DGAEP, enquanto entidade cocoordenadora, participou
ativamente nas diferentes Linhas de Ação.
Participação como dinamizadores nas Oficinas de Participação dedicadas ao SIADAP, em
conjunto com o INA
Assegurar todos os trabalhos da ERTE
Participação na definição de UFCD transversal, sobre teletrabalho, para integrar o Catálogo
Nacional de Qualificações em conjunto com a ANQEP
Participação no Grupo de Trabalho de Gestão de Conteúdos da Bússola (em conjunto com a
AMA e o INA)
Tratamento de dados da AP com vista à monitorização, avaliação e prospetiva do emprego
público para apoiar as políticas públicas

35

Atividades extra Plano
Implementação da recolha extraordinária de informação sobre os trabalhadores das
administrações públicas (RITAP), incluindo o apoio técnico ao carregamento dos dados pelas
entidades e a análise e tratamento da informação recolhida e criação de página da internet
dedicada
Realização seminário "10 anos de contratação coletiva na A.P." e criação do respetivo vídeo
Desenvolvimento e permanente atualização do mini site dedicado à Covid-19
Reestruturação da homepage do portal por forma a alojar as imagens "estamos On" e
"Trabalho Colaborativo"
Criação de páginas dedicadas à celebração do dia da SST
Criação de secção no portal dedicada ao trabalho colaborativo
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I.4. Apreciação dos serviços prestados

No âmbito do objetivo 9 do QUAR “Renovar o modelo de gestão interna da DGAEP”, foram
inquiridos os stakeholders externos da DGAEP tendo sido obtido um grau de satisfação de 3,7,
numa escala de 0 a 5, conforme referido no resultado do indicador 20 - Resultado do

questionário de avaliação de satisfação dos stakeholders externos da DGAEP, utilizando, a
título experimental, o modelo a desenvolver no âmbito do GTCCAS (escala 1 a 5). O respetivo
Relatório da avaliação de satisfação constitui o anexo VI.
Foi lançado ainda um questionário para avaliar o grau de satisfação dos utentes do Portal da
DGAEP, cujo Relatório constitui o anexo VII.

I.5. Audição de dirigentes intermédios e trabalhadores
Em 2020, a DGAEP não efetuou audição de dirigentes e trabalhadores.
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I.6. Avaliação do Sistema de Controlo Interno (SCI)
Aplicado
Questões

Fundamentação
S

N

NA

1 – Ambiente de controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações
técnicas do sistema de controlo interno?
1.2 É efetuada internamente uma verificação
efetiva sobre a legalidade, regularidade e
boa gestão?

X

X

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

1.3 Os elementos da equipa de controlo e
auditoria possuem a habilitação necessária
para o exercício da função?
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)?
1.5 Existe uma política de formação do pessoal
que garanta a adequação do mesmo às
funções e complexidade das tarefas?
1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos
contactos regulares entre a direção e os
dirigentes das unidades orgânicas?

X

X

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

X

Plano anual de formação elaborado com base no
levantamento de necessidades mais urgentes e nas
disponibilidades financeiras.

X

É realizada, mensalmente, reunião da direção com
todos os dirigentes intermédios.

X

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e
controlo externo?
2 – Estrutura organizacional

2.1 A estrutura organizacional estabelecida
obedece às regras definidas legalmente?

X

Lei Orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar
n.º 27/2012, de 29 de fevereiro; estrutura nuclear e
número máximo de unidades flexíveis
estabelecidos na Portaria n.º 60/2019, de 13 de
fevereiro. O Despacho n.º 2450/2019, de 12 de
março de 2019, aprova a estrutura flexível

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

X

Na avaliação de desempenho do biénio 2017–2018
foram avaliados todos os trabalhadores que
reuniam condições – 100%.

X

Frequentaram, pelo menos uma ação de formação
5,7% dos trabalhadores. Esta reduzida taxa resulta
da escassez de meios financeiros da DGAEP,
associada ao contexto de pandemia e outros
condicionalismos referidos no respetivo relatório

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

Fundamentação
S

N

NA

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

Manuais existentes: regulamento do fundo de
maneio; manual dos bens móveis da DGAEP;
regulamento do horário de trabalho;
procedimentos da área de expediente;
procedimentos respeitantes a marcação e gozo de
férias e acumulação de funções.

X

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

X

3.3 É elaborado anualmente um plano de
compras?

X

A competência para autorização da despesa
(competência própria do DG) foi delegada na SDG,
pelo Despacho n.º 4442/2020, 26/02, publicado DR,
2.ª série, n.º 72, de 13 de abril de 2020.

De acordo com o modelo vigente, em 2020, de
prestação centralizada de serviços comuns,
assegurada pela SGPCM, o Plano de compras é
elaborado anualmente
X

3.4 Está implementado um sistema de rotação de
funções entre trabalhadores?
3.5 As responsabilidades funcionais pelas
diferentes tarefas, conferências e controlos
estão claramente definidas e formalizadas?
3.6 Há descrição dos fluxos dos processos,
centros de responsabilidade por cada etapa
e dos padrões de qualidade mínimos?
3.7 Os circuitos dos documentos estão
claramente definidos de forma a evitar
redundâncias?
3.8 Existe um plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas?
3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas é executado e
monitorizado?

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

X
No âmbito do modelo de serviços partilhados com
a SGPCM, as responsabilidades pelas diferentes
funções e tarefas, conferências e controlos, bem
como os respetivos fluxos de processos,
encontram-se estabelecidos por aquela entidade.

X

X

X
O plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas foi revisto e atualizado em 2019

X

Existem aplicações informáticas nas áreas cuja
gestão não transitaram para a SG conforme,
designadamente, gestão da assiduidade e registo
de correspondência

X
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Aplicado
Questões

Fundamentação
S

N

NA

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço

X

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

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que
garanta a fiabilidade, oportunidade e
utilidade dos outputs dos sistemas?
4.4 A informação extraída dos sistemas de
informação é utilizada nos processos de
decisão?
4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para
o acesso de terceiros a informação ou ativos
do serviço?
4.6 A informação dos computadores de rede está
devidamente salvaguardada (existência de
backups)?

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

X

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

X

Sempre que necessário, nomeadamente o GerBI

X

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

X

São efetuados backups diários de salvaguarda de
dados

X

Assegurada através de mecanismos de
autenticação e, em alguns casos específicos, com
recurso a autenticação forte
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I.7. Causas de incumprimento de ações ou projetos

Os resultados alcançados pela DGAEP em 2020, que se relata e avalia neste documento de
gestão, não refletem claramente o trabalho desenvolvido. Tratou-se de um ano atípico, por via
do contexto em que toda a sociedade viveu, da predominância do teletrabalho, com as
especificidades que introduziu no desenvolvimento de algumas atividades.
Assim, conforme referido no capítulo de Análise dos resultados alcançados e dos desvios
verificados no QUAR, bem como no capítulo de Execução do Plano de Atividades, durante o ano
de 2020, diversos condicionalismos, na maior parte externos à DGAEP, determinaram o não
cumprimento de um objetivo do QUAR e vários do Plano de Atividades.
No que respeita ao projeto SIOE+, atendendo à elevada complexidade do sistema de informação
em desenvolvimento, associado ao facto de a empresa contratada para o efeito ter,
frequentemente, revelado dificuldade na concretização, atempada e com a qualidade exigida,
das atividades previstas na documentação de suporte à respetiva contratação e consequente
número de correções solicitadas pela DGAEP, o projeto em apreço não foi concluído durante o
ano de 2020, de modo a permitir a execução das atividades associadas aos indicadores
formulados em QUAR. Estas condicionantes impossibilitaram assim a consecução do objetivo 3,
bem como de outros objetivos do Plano, como referido.
Por outro lado, verificou-se um significativo envolvimento de dirigentes e técnicos da DGAEP,
em múltiplas tarefas não planeadas, já elencadas na “atividade extraplano”, de que se salienta
as relacionadas com a pandemia COVID 19, e que, na globalidade, desviaram para si recursos
humanos inicialmente afetos a outras atividades, associado ainda à carência de efetivos em
algumas áreas.
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I.8. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho

Atento o ambiente interno e externo em que se enquadra a sua atividade, a DGAEP tenciona,
com vista à melhoria sustentada do desempenho, desenvolver as seguintes medidas:


Manter um constante comprometimento da liderança e de todos os trabalhadores com a
inovação e desenvolvimento organizacional;



Continuar a imprimir à atuação da DGAEP uma nova dinâmica alinhada com os três eixos
de intervenção definidos para a Administração Pública, a saber: a valorização dos
trabalhadores e do trabalho em funções públicas, o desenvolvimento de boas condições de
trabalho e a melhoria da gestão pública;



Reestruturar-se, adequando-se às competências que assumirá, na sequência do DL n.º
19/2021, de 15 de março, que cria o INA, I.P.;



Reiterar a relevância da criação e reforço de condições para implementação de medidas de
política para a Administração Públicas mais fortes, mais coesas e mais equitativas,
designadamente através da análise, preparação e elaboração de estudos prévios, quer no
domínio dos modelos organizacionais quer nas áreas dos regimes de emprego público, de
remunerações e de carreiras, em ordem a contribuir para a sua sustentabilidade;



Incentivar um ambiente favorável à criação de redes colaborativas, viabilizando a
participação dos dirigentes e técnicos, em representação da DGAEP, no maior número de
áreas de trabalho conjunto;



Potenciar a melhoria das condições de trabalho, a segurança e a saúde dos trabalhadores
e a dar continuidade à conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar;



Promover todas as medidas possíveis para reforçar a capacidade de resposta técnica da
DGAEP, nomeadamente, por recurso a todos os meios de recrutamento legalmente
admissíveis e cujo suporte orçamental seja viabilizado.
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II. OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

II.1. Publicidade institucional
Nos termos dos artigos 10.º e 11.º da Resolução de Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25
de junho, que introduziu mecanismos de controlo e divulgação sobre a colocação de publicidade
institucional do Estado e de outras pessoas coletivas públicas, refere-se que a DGAEP não
realizou qualquer despesa neste âmbito, tendo sido assegurado o respetivo reporte à Entidade
Reguladora para a Comunicação Social.

II.2. Programa de Gestão do Património Imobiliário
A DGAEP envia, anualmente, à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, até 30 de março de cada
ano, a informação respeitante ao imóvel arrendado para arquivo. Esta informação não tem
sofrido qualquer alteração.
No âmbito da aplicação do Princípio da Onerosidade (Portaria n.º 278/2012, de 14-09, alterada
pela Portaria n.º 222-A/2016, de 12-08), a DGAEP registou, com referência a 31-12-2020,
pagamentos em atraso, à luz da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, o montante de
€ 801.990, sendo certo que a dívida vencida ascendia a € 862.388 (respeitante aos anos de 2018
a 2020), para cujo montante total não houve dotação orçamental suficiente para acomodar.

II.3. Medidas de modernização administrativa
O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13
de maio, estipula que o Plano de Atividades deve contemplar, em capítulo próprio, as medidas
de modernização administrativa que o serviço se propõe desenvolver, nomeadamente as
relativas à desburocratização, qualidade e inovação e, em especial, as que deem cumprimento
à prestação de serviços de forma digital, conforme estabelece o n.º 1 do artigo 2.º do DecretoLei n.º 74/2014, de 13 de maio.
Neste âmbito, em 2020, foram desenvolvidas, essencialmente, medidas relacionadas com as
exigências de informação sobre o contexto em que se vivia e as orientações do governo e da
DGS:
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1. Desenvolvimento do mini site dedicado à Covid-19;
2. Reestruturação da homepage do portal por forma a alojar as imagens "estamos On" e
"Trabalho Colaborativo";
3. Criação de secção no portal dedicada ao trabalho colaborativo.
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III. AVALIAÇÃO FINAL
III. 1. Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançado
Da avaliação da atividade desenvolvida em 2020, conforme foi demonstrado nos capítulos
precedentes, conclui-se que a taxa de execução do QUAR foi de 103,7% e a avaliação global do
Plano de Atividades foi de 80,3%, sendo estes desvios maioritariamente resultantes de fatores
externos que impossibilitaram a concretização e mesmo o desenvolvimento de vários objetivos.
Assim, no respeitante ao QUAR, não foi atingido um objetivo, atingidos seis e dois superados.
Salienta-se que, durante o ano de 2020, voltou a verificar-se um significativo volume de trabalho
solicitado à Direção-Geral, na atividade corrente e projetos, e não previsto no plano, que
envolveu um elevado número de recursos e exigiu um esforço adicional, não obstante as
múltiplas diligências para ultrapassar a situação, designadamente o recrutamento por
mobilidade na categoria ou intercarreiras.
Acresce que, orientações superiores houve que determinaram o desenvolvimento de atividades
não previstas no plano e que absorveram igualmente recursos humanos significativos.

III. 2. Menção proposta pelo dirigente máximo
Relativamente à avaliação final do desempenho dos serviços, prevê o artigo 18.º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro que o “Desempenho satisfatório” deverá ser atribuído aos serviços
que atinjam todos os objetivos ou os mais relevantes.
Conforme referido no capítulo de Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados no
QUAR, durante o ano houve diversas contingências que tiveram como resultado a
impossibilidade de desenvolvimento de alguns trabalhos, em que se inclui a não disponibilização
da aplicação do SIOE, por entidade externa, o que comprometeu a concretização do objetivo 3
do QUAR - Prosseguir a reformulação e ampliação do SIOE.
Assim, face aos resultados alcançados nos objetivos do QUAR, em que dos cinco objetivos mais
relevantes, dois foram superados e três foram atingidos, o que resultou numa taxa de realização
final de 103,7%, propõe-se, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
dezembro, a atribuição da menção qualitativa de DESEMPENHO SATISFATÓRIO.
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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 a ação da DGAEP, no decurso do ciclo de gestão seguinte:
 Execução de novas competências decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.º 19/2021
de 15 março, enquanto serviço integrador das atribuições do INA, nas áreas do
recrutamento centralizado e da mobilidade;
 Execução dos projetos objeto de candidatura ao SAMA2020 – SIOE Mais Próximo e
DGAEP Mais Ágil – com um investimento de cerca de 1.870.000€, a executar entre 2021
e 2022;
 Investimento na prestação de um serviço de apoio técnico que corresponda às
necessidades e expectativas dos seus clientes externos, assumindo-se como a entidade
de referência nas suas áreas de atividade e tornando-se numa organização mais aberta
ao exterior, com maior interação e proximidade dos seus interlocutores e aumentando
a sua capacidade de ajustar a sua resposta às necessidades dos diversos organismos;
 Afirmação do seu posicionamento como entidade de referência no desenvolvimento
organizacional da administração pública, definindo modelos organizacionais com
capacidade adaptativa e da implementação de modelos de gestão com foco na
inovação;
 Participação na preparação e elaboração de estudos técnicos nas áreas dos regimes de
emprego público, de remunerações e de carreiras, em ordem a contribuir para a sua
equidade e sustentabilidade futuras;
 Criação de condições para a participação de dirigentes e técnicos, em representação da
DGAEP, num maior número de redes de trabalho colaborativo;
 Desenvolvimento da participação no projeto experimental de Renovação dos
instrumentos de gestão, com recurso ao Direito ao Desafio, nos termos do Decreto-Lei
n.º 126/2019, de 29 de agosto;
 Disponibilização de dados que permitam análises e estudos aprofundados, com base em
indicadores estatísticos e de gestão que impliquem o cruzamento de diversas variáveis
de caracterização do emprego público, potenciando a disponibilização de informação
estatística de suporte à definição e avaliação das políticas de emprego público e à gestão
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de recursos humanos, ultimando a implementação do projeto “SIOE+”, que
consubstancia uma reformulação e robustecimento do Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE);
 Investimento no fortalecimento e na capacitação das lideranças, na motivação dos
trabalhadores designadamente através da promoção do trabalho em equipa, do seu
envolvimento nos modelos de gestão e da adoção de programas de bem-estar no
trabalho;
 Reforço do número de efetivos e a inerente qualificação dos recursos humanos, de
modo a garantir o preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal
e não ocupados, dotando a Direção-Geral de conhecimento especializado que assegure
o cumprimento das respetivas atribuições;
 Promoção da melhoria das condições de trabalho, da segurança e da saúde dos
trabalhadores e à conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar.
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