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I – NOTA INTRODUTÓRIA
Durante o ano de 2012, a cuja avaliação da atividade se refere o presente relatório, a DireçãoGeral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) sofreu uma reestruturação, no âmbito do
PREMAC e nos termos da lei orgânica do Ministério das Finanças, aprov ada pelo Decreto-Lei
n.º 117/2011, de 15 de dezembro.
Nos termos da Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de
fevereiro, a DGAEP sucede nas atribuições do Instituto Nacional de Administração, I. P., nos
domínios do desenvolvimento de estudos aplicados e projetos de inovação e de apoio à mudança
organizacional, e a sua atual missão implica uma maior e melhor articulação com os serviços e
organismos que a nível central de cada ministério exercem funções de coordenação nas áreas de
gestão pública e dos recursos humanos, elegendo-os como interlocutores privilegiados na
promoção da eficiência e racionalidade da Administração Pública.
Assim, a DGAEP tem por 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.
O desenvolvimento da atividade da DGAEP assenta nos seguintes valores:
RESPONSABILIDADE pelo trabalho desenvolvido, defendendo o prestígio da instituição e dos seus
trabalhadores, respondendo em todos os momentos pelos seus atos, propostas e decisões com
permanente rigor, isenção e imparcialidade.
INTEGRIDADE ao serviço do interesse público com dedicação, competência e rigorosa probidade,
assumindo a igualdade dos cidadãos perante a lei, recusando qualquer forma de favorecimento
ou discriminação e não dando, em caso algum, acolhimento a quaisquer outros interesses de
qualquer natureza.
COMPROMISSO com a dedicação ao serviço público com espírito de missão, com o cumprimento
da lei, com o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e a absoluta lealdade aos
órgãos de poder do Estado de Direito Democrático, em particular ao Governo.
EXCELÊNCIA, querendo sempre fazer mais e melhor e, sabendo poder sempre ir mais além,
exigindo em cada dia o melhor de cada um para todos serem uma referência de qualidade e
confiança no que sabem e no que fazem.
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ATRIUIÇÕES
Nos termos do Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de fevereiro, a DGAEP prossegue as
seguintes atribuições:
a) Apoiar a definição das políticas referentes à organização, gestão e avaliação dos serviços
públicos, dinamizando e coordenando a sua aplicação, com vista ao aumento da sua
eficiência;
b) Apoiar a definição das políticas de recursos humanos na Administração Pública,
nomeadamente no que se refere aos regimes de emprego e de condições de trabalho,
regime de proteção social dos seus trabalhadores, sistemas de planeamento, gestão,
qualificação e desenvolvimento profissional e avaliação, dinamizando e coordenando a
sua aplicação, com vista à satisfação do interesse público e motivação dos trabalhadores;
c) Assegurar a coordenação técnica do sistema de proteção social da função pública, em
articulação com os serviços e organismos responsáveis pela concretização do direito à
respetiva proteção;
d) Efetuar estudos e pareceres, bem como proceder à sistematização de informação sobre
os regimes jurídicos relativos à qualificação e mobilidade de trabalhadores em funções
públicas e às políticas ativas de emprego público;
e) Disponibilizar

informação

estatística

sobre

o

emprego

público

e

os

recursos

organizacionais da Administração Pública, que permita sustentar as políticas públicas a
adotar relativamente a estas matérias, sem prejuízo das atribuições legalmente
conferidas ao Instituto Nacional de Estatística, I. P.;
f)

Assegurar a organização, gestão e desenvolvimento da base de dados do Sistema de
Informação da Organização do Estado (SIOE);

g) Desenvolver projetos de investigação e estudos aplicados no domínio das políticas
públicas na área da administração e gestão públicas e realizar trabalhos de consultoria,
na área de inovação e desenvolvimento organizacional;
h) Apoiar a definição e acompanhar a execução das políticas referentes às relações
coletivas de trabalho na Administração Pública e praticar os demais atos previstos na lei
relativos à resolução de conflitos coletivos de trabalho, estruturas de representação
coletiva de trabalhadores e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, no
âmbito da Administração Pública.

.
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ESTRUTURA ORGÂNICA
Esta estrutura vigente a partir de maio de 2012 é a representada no organograma que segue

Diretora-Geral

Departamento de
Regimes Jurídicos de
Emprego

Divisão de Regimes
Laborais e Proteção
Social

Departamento de
Estatística do Emprego
Público

Divisão de Recolha e
Análise de Dados
Estatísticos

Subdiretora-Geral

Subdiretor-Geral

Departamento das
Relações Coletivas de
Trabalho

Departamento de
Investigação, Relações
Internacionais e
Comunicação

Divisão de Comunicação
e Informação

Departamento de Gestão
e Administração

Departamento de Gestão
de Sistemas de
Informação

Divisão de Gestão
Orçamental e
Patrimonial

Divisão de Regimes de
Carreiras, Remunerações
e Avaliação

Divisão de Controlo do
Emprego Público
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SERVIÇOS E PRODUTOS
No âmbito do desenvolvimento das suas atividades, a Direção-Geral prestou vários serviços e
disponibilizou produtos decorrentes das suas diversas áreas de atuação, cuja síntese se encontra
mencionada no quadro I.
Quadro I
Principais Serviços e respetivos produtos
Serviços

Produtos

Apoio técnico respeitante a SIADAP, LVCR,
RCTFP, SIOE e CAF

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

Gestão e desenvolvimento de recursos
humanos

Pareceres técnicos; relatórios; informações

Planeamento, avaliação e controlo do
emprego público.

Pareceres técnicos, análises de situação e relatórios

Difusão de informação estatística sobre
emprego público

Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP),
trimestral;
Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP);
Publicações sobre metainformação e de conceitos
estatísticos;
Estudos

Gestão de informação para as AP da UE e
organizações internacionais

Sítio Web em inglês;
Estudos; informações; relatórios

Investigação no domínio das políticas públicas
na área da administração e gestão públicas

Estudos

Consultoria na área de inovação, CAF e
desenvolvimento organizacional

Pareceres técnicos; informações; assistência técnica

No âmbito do desenvolvimento da sua atividade a DGAEP, conceção até à disponibilização dos
serviços, relacionou-se com diversas entidades (Stakeholders/partes interessadas) que contribuem
ou participam na sua produção ou são seus destinatários.
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No quadro II, que segue estão identificados os Stakeholders externos.

Quadro II
Partes interessadas / Stakeholders
Órgãos de soberania
Ministro das Finanças / Secretário de Estado da Administração Pública
Ministérios/ Secretarias-Gerais e outros serviços setoriais competentes em matéria de RH
Trabalhadores da Administração Pública
Organizações Sindicais
Organismos da Administração Pública Central, Regional e Local, dos quais se destaca:
Instituto Nacional de Estatística (INE)
Instituto de Informática do MF
Instituto Nacional de Administração
Agência para a Modernização Administrativa
Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Min. Trabalho e Solidariedade Social
Banco de Portugal
Entidades membros do Grupo de Trabalho para as Estatísticas do Mercado de Trabalho do
Conselho Superior de Estatística
Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI)
Direção-Geral das Autarquias Locais
Organismos Centrais de Formação
Agência Nacional de Qualificação
Direção-Geral do Orçamento
Tribunal de Contas
Entidades Públicas Empresariais
Universidades
Administrações públicas da UE e dos PALOP
Rede EUPAN, CEEP Portugal e CEEP Europeu
Organismos internacionais com intervenção na área das estatísticas do mercado de trabalho: OIT, OCDE,
EUROSTAT
Empresas prestadoras de serviços, nomeadamente na área das TIC
Cidadãos em geral
Empresas Privadas
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II - AUTO-AVALIAÇÃO

II – AUTO-AVALIAÇÃO
2. 1. AVALIAÇÃO DO QUAR
QUAR 2012
Ministério das Finanças

Direcção-Geral da Administração e o do Emprego Público
MISSÃO: Apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos
recursos humanos, assegurar a informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução.
VISÃO: “Ser reconhecida como um serviço de referência sobre a Administração Pública.”
Objectivos Estratégicos
OE 1. Garantir o apoio na definição das políticas de recursos humanos para a Administração Pública.
OE 2. Garantir o apoio técnico na aplicação dos regimes de emprego e da gestão de recursos humanos.
OE 3. Garantir o apoio na definição e aplicação de instrumentos de gestão, de sistematização e caraterização dos recursos humanos da Administração Pública.
OE 4. Assegurar a recolha de dados e a disponibilização de informação estatística sobre a Administração Pública, na dimensão organizacional e de emprego público.
OE 5. Desenvolver estudos aplicados no domínio da avaliação da execução das políticas adotadas, na área da administração e gestão pública, bem como estudos comparados no âmbito do
relacionamento institucional e de cooperação mantido pela DGAEP a nível internacional.

Objectivos Operacionais
EFICÁCIA
INDICADORES

50%
2009

2010

2011

META 2012

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

O1. Desenvolver projeto para a conclusão da reforma dos regimes de proteção social dos trabalhadores em funções públicas, através da constituição de
um grupo de trabalho com representantes das várias áreas setoriais.
Ind 1 - Apresentar relatório do projeto e
respetivo plano de ação. (Prazo em meses
após a constituição do GT)

-

-

-

5

1

3

100%

6

100%

15%

Atingiu

O2. Desenvolver projeto sobre a sistematização do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) em matéria de regime, condições de
trabalho e contratação coletiva
Ind 2 - Apresentar projeto para uma nova
sistematização das matérias abrangidas pelo
RCTFP. (Prazo em meses após aprovação do
QUAR)

-

-

-

8

1

6

100%

7

O3. Melhorar a capacidade de resposta no apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e
remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal e
contratação coletiva

100%

15%

Atingiu

100%

20%

Ind 3 - Disponibilizar informação em matéria
de regimes de recursos humanos resultante
da interação na Rede Interministerial de
Trabalho Colaborativo (RITC). (Prazo em
meses após aprovação do QUAR)

-

-

-

6

1

4

50%

6

100%

Atingiu

Ind 4 - Apresentar Caderno de Análise com
identificação dos requisitos para o
desenvolvimento informático de um sistema
de controlo de créditos sindicais on-line.
(Prazo em meses após aprovação do QUAR)

-

-

-

4

1

2

25%

3

100%

Atingiu

Ind 5 - Disponibilizar guião de apoio ao
processo de constituição de comissões de
trabalhadores. (Prazo em meses após
aprovação do QUAR)

-

-

-

6

1

4

25%

5

100%

Atingiu

04. Desenvolver projeto de reformulação do atual Balanço Social, através da apresentação de projeto de diploma e quadros de recolha de dados
nominais dos trabalhadores e das entidades das administrações central, regional e local, tendo por referência os elementos que atualmente constam do
Relatório Único das empresas para efeitos estatísticos
Ind 6 - Apresentar relatório de análise e
projeto de diploma.(Prazo em meses após
aprovação do QUAR)

-

-

-

6

1

4

100%

6

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

100%

15%

Atingiu

100%

20%

Ind 7 - Publicitar três sínteses estatísticas
trimestrais após final de cada trimestre.
(Prazo em dias)

-

-

-

45

5

39

70%

45

100%

Atingiu

Ind 8 - Publicitar o Boletim do Emprego
Público (BOEP). (Prazo em meses após
aprovação do QUAR)

-

-

-

7

1

5

30%

6

100%

Atingiu

O6. Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das politicas públicas adotadas, ao nível nacional e internacional.
Ind 9 - Apresentar um estudo em uma das
áreas de intervenção. (Prazo em meses após
aprovação do QUAR).

-

-

-

8

1

6

100%

7

15%
100%

Atingiu
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EFICIÊNCIA
INDICADORES

20%
2009

2010

2011

META 2012

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

O7. Aumentar a capacidade de resposta no apoio técnico aos processos de revisão de carreiras e regimes remuneratórios

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

120%

100%

Ind 10 - Prazo médio de emissão de pareceres
relativos a processos de revisão de carreiras
e/ou categorias (prazo em dias)

-

-

-

25

5

10

50%

12,50

121%

Superou

Ind 11 - Prazo médio de emissão de parecer
relativo a processos de regimes
remuneratórios (prazo em dias)

-

-

-

20

5

10

50%

12,50

119%

Superou

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

QUALIDADE
INDICADORES

30%
2009

2010

2011

META 2012

Tolerância

Valor crítico

PESO

O8. Aumentar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada quanto à aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e
remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal e
contratação coletiva.

CLASSIFICAÇÃO

111%

100%

Ind 12 - Inquérito de satisfação na área dos
regimes de recursos humanos dirigido aos
interlocutores sectoriais da RITC (Grau de
satisfação na escala 1-5)

-

-

-

3,5

1

5

60%

4,6

118%

Superou

Ind 13 - Inquérito de satisfação na área da
contratação coletiva dirigido aos parceiros
(entidades empregadoras públicas e
sindicatos/comissão de trabalhadores (Grau
de satisfação na escala 1-5)

-

-

-

3,5

1

5

40%

4

100%

Atingiu

Planeado

Realizado

Classificação

Taxa de Realização dos Parâmetros
Eficácia

100,0%

O1. Desenvolver projeto para a conclusão da reforma dos regimes de proteção social dos trabalhadores em funções
públicas, através da constituição de um grupo de trabalho com representantes das várias áreas setoriais.

100%

100,0%

Atingiu

O2. Desenvolver projeto sobre a sistematização do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) em
matéria de regime, condições de trabalho e contratação coletiva

100%

100,0%

Atingiu

O3. Melhorar a capacidade de resposta no apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos,
carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho,
procedimento concursal e contratação coletiva

100%

100,0%

Atingiu

04. Desenvolver projeto de reformulação do atual Balanço Social, através da apresentação de projeto de diploma e
quadros de recolha de dados nominais dos trabalhadores e das entidades das administrações central, regional e local,
tendo por referência os elementos que atualmente constam do Relatório Único das empresas para efeitos estatísticos

100%

100,0%

Atingiu

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

100%

100,0%

Atingiu

O6. Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das politicas públicas adotadas, ao nível
nacional e internacional.

100%

100,0%

Atingiu

Eficiência
O7. Aumentar a capacidade de resposta no apoio técnico aos processos de revisão de carreiras e regimes remuneratórios

119,8%
100%

Qualidade

119,8%

Superou

111,0%

O8. Aumentar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada quanto à aplicação dos regimes de vínculos,
carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho,
procedimento concursal e contratação coletiva.

100%

111%

Superou

AVALIAÇÃO FINAL

100%

107,3%

Bom
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ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS OBJETIVOS DO QUAR
Nos quadros e texto seguintes são apresentados os objetivos operacionais e efetuada a análise da
execução dos mesmos, através dos respetivos indicadores.
Objetivos de eficácia

Ponderação – 50%

Objetivo 1

Ponderação

15%

Desenvolver projeto para a conclusão da reforma dos regimes de proteção social dos trabalhadores em
funções públicas, através da constituição de um grupo de trabalho com representantes das várias áreas
setoriais
Taxa de realização 100%

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 1 - Apresentar relatório do projeto e respetivo
plano de ação. (prazo em meses após a
constituição do GT)

100%

5

4

100%

Atingiu

Análise do desempenho
O grupo de trabalho (GT) com representantes das várias áreas setoriais encarregue do
desenvolvimento do projeto foi constituído em julho (mês 7).
O Relatório do projeto para a conclusão da reforma dos regimes de proteção social dos
trabalhadores em funções públicas, elaborado pelo grupo de trabalho, acompanhado do respetivo
Plano de Ação, foi apresentado a despacho superior em 29 de novembro de 2012 (mês 11).

Objetivo 2

Ponderação

15%

Desenvolver projeto sobre a sistematização do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
(RCTFP) em matéria de regime, condições de trabalho e contratação coletiva
Taxa de realização 100%

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 2 - Apresentar projeto para uma nova
sistematização das matérias abrangidas pelo
RCTFP. (prazo em meses após aprovação do QUAR)

100%

8

7

100%

Atingiu
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Análise do desempenho
Indicador 2
O projeto para uma nova sistematização das matérias pelo regime de Contrato de trabalho em
Funções Públicas (RCTFP) foi apresentado em novembro, tendo recebido despacho superior em 28
de novembro de 2012 e, posteriormente, sido remetido à tutela (SEAP).

Objetivo 3

Ponderação

20%

Melhorar a capacidade de resposta no apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de
vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas,
avaliação de desempenho, procedimento concursal e contratação coletiva
Taxa de realização 100%

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 3 - Disponibilizar informação em matéria de
regimes de recursos humanos resultante da
interação na Rede Interministerial de Trabalho
Colaborativo (RITC). (Prazo em meses após
aprovação do QUAR)

50%

6

6

100%

Atingiu

Ind 4 - Apresentar Caderno de Análise com
identificação dos requisitos para o
desenvolvimento informático de um sistema de
controlo de créditos sindicais on-line (prazo em
meses após aprovação do QUAR)

25%

4

3

100%

Atingiu

Ind 5 - Disponibilizar guião de apoio ao processo
de constituição de comissões de trabalhadores.
(Prazo em meses após aprovação do QUAR)

25%

6

5

100%

Atingiu

Indicador

Análise do desempenho
Indicador 3
A informação sobre matérias de regimes de recursos humanos resultante da interação na Rede
Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) foi disponibilizada no site da DGAEP em 16 de
outubro de 2012.
Indicador 4
O Caderno de Análise com identificação dos requisitos para o desenvolvimento informático de um
sistema de controlo de créditos sindicais on-line foi apresentado em 13 de julho.
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Indicador 5
O Guião de apoio ao processo de constituição de comissões de trabalhadores foi disponibilizado online em 10 de setembro de 2012.
Objetivo 4

Ponderação

15%

Desenvolver projeto de reformulação do atual Balanço Social, através da apresentação de projeto de
diploma e quadros de recolha de dados nominais dos trabalhadores e das entidades das administrações
central, regional e local, tendo por referência os elementos que atualmente constam do Relatório Único
das empresas para efeitos estatísticos
Taxa de realização 100%

Indicador

Peso

Ind 6 - Apresentar relatório de análise e projeto de
diploma (Prazo em meses após aprovação do QUAR)

100%

Meta Resultado

6

Taxa de
Realização

Classificação

100%

Atingiu

6

Análise do desempenho
Indicador 6
Foi desenvolvimento um projeto de diploma visando a reformulação do atual Balanço Social e
respetivos quadros de recolha de dados nominais dos trabalhadores e das entidades das
administrações central, regional e local. O projeto de diploma e o relatório de análise foram
apresentados superiormente em 31 de outubro.

Objetivo 5

Ponderação

20%

Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do
mercado de trabalho
Taxa de realização 100%

Indicador

Peso

Meta

Resulta
do

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 7 - Publicitar três sínteses estatísticas
trimestrais após final de cada trimestre. (Prazo em
dias)

70%

45

45

100%

Atingiu

Ind 8 - Publicitar o Boletim do Emprego Público
(BOEP). (prazo em meses após aprovação do QUAR)

30%

7

6

100%

Atingiu
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Análise do desempenho
Indicador 7
A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) é uma publicação trimestral, através da qual a
DGAEP divulga informação estatística de síntese sobre emprego público no âmbito das estatísticas
do mercado de trabalho. A informação disponibilizada centra-se em particular no universo de
entidades que compõem o setor das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional. É
igualmente disponibilizado um capítulo de síntese com indicadores de evolução do emprego no
universo da administração direta e indireta do Estado. Em notas técnicas, no final, são referidos os
principais conceitos.
O conjunto de dados e indicadores que são apresentados incidem em particular sobre o número de
trabalhadores, os fluxos de entradas e de saídas, bem como indicadores sobre remunerações e
ganhos médios. Como fontes estatísticas são privilegiados os dados sobre emprego recolhidos
através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, em paralelo com
outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e internacionais.
As publicações foram publicitadas no site da DGAEP nas seguintes datas: 1.º trimestre - 15 de maio;
2.º trimestre – 15 de agosto e 3.º trimestre – 15 de novembro.
Indicador 8
O BOEP — Boletim Estatístico do Emprego Público — é uma publicação através da qual a DGAEP
divulga com regularidade dados, indicadores e análises estatísticas sobre emprego público, no
âmbito das estatísticas do mercado de trabalho. A informação disponibilizada no boletim de 2012
contém um conjunto de indicadores detalhados de caracterização do emprego público
complementar aos dados publicados na SIEP do 2.º trimestre 2012.
O Boletim Estatístico do Emprego Público foi publicitado no site da DGAEP em 22 de outubro.

Objetivo 6

Ponderação

15%

Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das politicas públicas adotadas, ao
nível nacional e internacional
Taxa de realização 100%

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 9 - Apresentar um estudo em uma das áreas de
intervenção. (prazo em meses após aprovação do
QUAR)

100%

8

7

100%

Atingiu
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Análise do desempenho
Indicador 9
Foi desenvolvido e apresentado em 30 de outubro o estudo “A reforma da Administração Pública em
Portugal no pós-25 de Abril e a implementação do PREMAC – Avaliação intercalar do Plano de
Redução e Melhoria da Administração Central do Estado em 15 de Setembro de 2012”.
Objetivo de eficiência

Ponderação – 20%

Objetivo 7

Ponderação

100%

Aumentar a capacidade de resposta no apoio técnico aos processos de revisão de carreiras e regimes
remuneratórios
Taxa de realização 120%

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 10 - Prazo médio de emissão de pareceres
relativos a processos de revisão de carreiras e/ou
categorias (prazo em dias)

50%

25

12,50

121%

Superou

Ind 11 - Prazo médio de emissão de parecer relativo
a processos de regimes remuneratórios (prazo em
dias)

50%

20

12,50

119%

Superou

Análise do desempenho
Indicador 10
A evolução do desempenho, respeitante ao prazo médio de emissão de pareceres relativos a
processos de revisão de carreiras e/ou categorias, foi variável ao longo do ano, tendo sido
largamente superada, no primeiro semestre, a meta estabelecida (25) e mesmo o valor crítico (10).
Contudo, na segunda metade do ano, decorrente da complexidade dos pareceres emitidos, o prazo
médio alcançado, embora largamente positivo, já não superou o valor crítico, tendo-se situado, no
cômputo do ano, em 12,5.
Indicador 11
A evolução do desempenho, respeitante ao prazo médio de emissão de pareceres relativos a
processos de regimes remuneratórios, foi variável ao longo do ano, tendo havido execução só a
partir do terceiro trimestre, período em que se concentraram as solicitações sobre aquelas
matérias. O prazo médio alcançado foi largamente positivo, tendo-se situado em 12,5.
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Objetivo de qualidade

Ponderação – 30%

Objetivo 8

Ponderação

100%

Aumentar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada quanto à aplicação dos regimes
de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas,
avaliação de desempenho, procedimento concursal e contratação coletiva.
Taxa de realização 111%

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Ind 12 - Inquérito de satisfação na área dos
regimes de recursos humanos dirigido aos
interlocutores sectoriais da RITC (grau de
satisfação na escala 1-5)

60%

3,5

4,6

118%

Superou

Ind 13 - Inquérito de satisfação na área da
contratação coletiva dirigido aos parceiros entidades empregadoras públicas e
sindicatos/comissão de trabalhadores (grau de
satisfação na escala 1-5)

40%

3,5

4

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Indicador 12
Aos interlocutores sectoriais da Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo foi feito um
inquérito de satisfação, especificamente dirigido às matérias na área dos regimes de recursos
humanos. O questionário utilizado encontra-se em anexo (anexo 1)
Responderam ao inquérito os seguintes Ministérios: MF; MAI; MS; MEC; MEE; MDN; MAMAOT.
O Inquérito é constituído por 6 questões, tendo o resultado final, resultante da média aritmética
das pontuações atribuídas, sido de 4,595, distribuído da seguinte forma:

Questão 1 – 4,286
Questão 2 – 4,857
Questão 3 – 4,857
Questão 4 – 4,857
Questão 5 – 4,429
Questão 6 – 4,286
A distribuição das pontuações, por questão, é a representada no gráfico abaixo.
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Indicador 13
Para aferir do grau de satisfação dos interlocutores da DGAEP, relativamente aos serviços prestados
na área da contratação coletiva, foi lançado inquérito, fixando-se o valor de 3,5 como meta a
atingir, numa escala de 1 a 5.
Para tal foi utilizado um questionário de satisfação, composto por 15 itens, que foi enviado aos
interlocutores, que se encontra em anexo (Anexo 2).
Os elementos avaliados no questionário incidiram sobre as seguintes áreas:


Atendimento



Apoio Técnico



Documentos Disponibilizados



Apreciação Geral



Instalações

Responderam ao questionário enviado um total de 49 sujeitos, constituídos por Entidades
Empregadoras Públicas, Estruturas Sindicais, Comissões de Trabalhadores e Árbitros, sendo a
distribuição da amostra global, por esta tipologia de clientes apresentada no gráfico seguinte.

Os resultados obtidos através da análise das respostas ao questionário serão expressos em termos de
percentagens e do valor da mediana, obtido para cada item inquirido, de acordo com a escala de
avaliação utilizada, tendo sido atingido grau de satisfação de 4.
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AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO

Resumo da avaliação dos objetivos
Parâmetros
Denominação

Eficácia

Ponderação

50%

Objetivos

Avaliação

Ponderação/peso
Relativa(o)

Absoluta(o)

Taxa de
execução

Objetivo 1

15%

7,5%

100%

Atingiu

Objetivo 2

15%

7,5%

100%

Atingiu

Objetivo3

20%

10%

100%

Atingiu

Objetivo 4

15%

7,5%

100%

Atingiu

Objetivo 5

20%

10%

100%

Atingiu

Objetivo 6

15%

7,5%

100%

Atingiu

Objetivo

Classificação

Eficiência

20%

Objetivo 7

100%

20%

120%

Superou

Qualidade

30%

Objetivo 8

100%

30%

111%

Superou

107,3%

BOM

Pela análise do quadro anterior verifica-se que os dois parâmetros, eficiência e qualidade, foram
superados, tendo sido atingidos todos os objetivos do parâmetro eficácia.
Pela análise da ponderação absoluta dos objetivos constata-se que os objetivos 3, 5, 7 e 8 são os
objetivos mais relevantes, uma vez que, somando os pesos absolutos por ordem decrescente de
contribuição para a avaliação final de todos os objetivos, aquele conjunto perfaz uma percentagem
de 70% e corresponde a mais de metade dos mesmos.
Verificando-se que dos 4 objetivos mais relevantes foram superados dois (objetivos 7 e 8) e
atingidos os outros dois (objetivos 3 e 5), e tendo, na avaliação final, sido atingida uma taxa de
execução de 107,3%, pode concluir-se que o desempenho global foi claramente positivo.
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2. 2. ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES/APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
2. 2. 1. Análise da Satisfação dos Utilizadores do Site da Dgaep
A análise que se segue tem por base a ferramenta Google Analytics.
Em 2012 o site teve 1.438.633 visitas, efetuadas por 615.916 visitantes que visualizaram 4.552.326
páginas. A média de visualizações por visita foi de 3,16 páginas, com um tempo médio de
permanência de 2:27 minutos.
Os dados recolhidos foram tratados em 3 grandes blocos: análise mensal, análise anual e análise
generalista.

N.º de páginas visitadas por mês
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência
Designação

n.º pág. visitadas

Tempo médio de
permanência

1

Pesquisa

142 512

00:00:21

2

FAQ

140 828

00:00:26

3

Legislação

114 868

00:00:29

4

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

79 749

00:01:13

5

Concursos a decorrer na DGAEP

74 380

00:00:30

6

Emprego Público

72 748

00:00:27

7

Lei 12-A/2008

68 025

00:01:29

8

FAQ - LOE 2012

60 590

00:03:21

9

Circulares e Orientações Técnicas

58 571

00:00:17

10

FAQ - Faltas (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
março)

57 106

00:03:01

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.

SUBSITE SER TRABALHADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO PORTUGUESA
18 799 Visitantes;
38 275 Visitas;
90 546 Páginas visitadas;
2,37 Exibições de páginas por cada visita;
2:46 Minutos de tempo médio de permanência no site.

N.º de páginas visitadas por mês
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Páginas vistas por todos os visitantes/anos
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência

Designação

n.º pág. visitadas

Tempo médio
de
permanência

1

As ausências ao serviço - férias, faltas e licenças

19 365

00:02:48

2

A mobilidade na Administração Pública

9 898

00:03:28

3

O regime de trabalho na Administração Pública

8 360

00:02:36

4

Deveres, penas, direitos e garantias em
procedimento disciplinar

7 572

00:02:37

5

Iniciar Funções na Administração Pública

6 783

00:00:21

6

A remuneração, os suplementos e os prémios de
desempenho

5 101

00:02:34

7

A cessação de funções públicas

5 028

00:00:18

8

As carreiras e a alteração da posição remuneratória

3 976

00:02:07

9

As causas da cessação da relação jurídica de
emprego público

3 403

00:01:32

10

A procura de emprego público, o recrutamento e os
métodos de seleção

3 001

00:02:03

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.
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SUBSITE SER TRABALHADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO INGLESA
355 Visitantes;
738 Visitas;
1 824 Páginas visitadas;
2,47 Exibições de páginas por cada visita;
1:47 Minutos de tempo médio de permanência no site.

N.º de páginas visitadas por mês
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência
Designação

n.º pág.
visitadas

Tempo médio
de
permanência

124

00:00:06

1

Starting functions in Public Administration

2

Terminating functions

70

00:00:08

3

Freedom and equality of access to civil service

58

00:01:16

4

The social protection of workers fulfilling public
functions

48

00:01:48

5

Social benefits

46

00:01:04

6

Performing functions in Public Administration

46

00:00:17

7

Patterns of formation the public employment legal
relationship

42

00:01:39

8

Social protection

39

00:04:39

9

Employment regime in the Public Administration

33

00:00:58

10

The search for public employment, the recruitment and
selection methods

32

00:00:48

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.
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SUBSITE “RELAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO”

3 543 Visitantes;
7 209 Visitas;
30 756 Páginas visitadas;
4,27 Exibições de páginas por cada visita;
2m:32s de tempo médio de permanência no site.

N.º de páginas visitadas por mês
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência
Designação

n.º pág.
visitadas

Tempo médio
de
permanência

1

Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho

3 627

00:00:46

2

Comissões de trabalhadores

2 256

00:00:38

3

Acordos Coletivos de Trabalho em vigor

1 026

00:00:37

4

Acordos coletivos de trabalho outorgados ao abrigo do
RCTFP

978

00:00:06

5

Greve

945

00:00:27

6

Modelos

841

00:02:02

7

Comissões de trabalhadores - FAQ

775

00:02:01

8

Acordo coletivo de trabalho

729

00:00:30

9

Arbitragem

660

00:00:22

Acordos Coletivos de Trabalho em vigor

634

00:02:34

10

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.
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SUBSITE

e-tab SISTEMA DE INFORMAÇÃO

1 466 Visitantes;
4 226 Visitas;
22 277 Páginas visitadas;
5,27 Exibições de páginas por cada visita;
2:53 Minutos de tempo médio de permanência no site.
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência
Designação

n.º pág.
visitadas

Tempo médio
de
permanência

1

Tabelas e Nomenclaturas sobre Regimes de Vinculação,
Carreiras e Remunerações

10 726

00:00:30

2

Remunerações

3 125

00:01:28

3

Regimes / Carreiras

2 847

00:01:18

4

Modalidades de Vinculação

2 357

00:00:39

5

Outras Tabelas e Nomenclaturas

1 848

00:00:40

6

Classificações e Nomenclaturas (INE)

1 279

00:00:51

7

Termos de Utilização

74

00:00:58

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.
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SUBSITE CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) – ESTRUTURA COMUM DE AVALIAÇÃO
13 801 Visitantes;
17 681 Visitas;
53 820 Páginas visitadas;
3,04 Exibições de páginas por cada visita;
2:41 Minutos de tempo médio de permanência no site.
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As dez páginas mais visitadas e tempo médio de permanência

Designação

n.º pág.
visitadas

Tempo médio
de
permanência

1

Processo de Auto-avaliação - 10 passos

4 929

00:01:51

2

Materiais de Apoio

3 385

00:03:36

3

CAF - Educação

2 666

00:02:02

4

A CAF em Portugal

2 579

00:00:34

5

Passo 7 - Elaborar o Plano de Melhorias

2 080

00:02:05

6

CAF e Outros Modelos

1 928

00:00:39

7

CAF 2006

1 281

00:01:47

8

Publicações e Artigos

1 235

00:02:21

9

O que é a CAF

1 095

00:01:32

10

Bench Learning e Benchmarking

1 026

00:01:09

Nota: sombreado a amarelo a página com maior tempo médio de permanência.
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2. 2. 2. Análise da satisfação dos utilizadores da informação estatística
ANÁLISE GLOBAL DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DA INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICA SOBRE EMPREGO PÚBLICO
O inquérito de satisfação realizado junto dos utilizadores das publicações estatísticas produzidas
pelo Departamento de Estatística de Emprego Público (DEEP) da DGAEP teve como objetivos
caracterizar o perfil do utilizador, aferir a qualidade e oportunidade da informação estatística
publicada e identificar as necessidades e o grau de satisfação dos utilizadores.
O questionário do inquérito de satisfação foi disponibilizado no dia 10 de maio de 2013, via correio
eletrónico, com cerca de 5.800 e-mails válidos, dirigidos aos subscritores das publicações
estatísticas e outros utilizadores e interlocutores do DEEP, bem como a contactos específicos e
subscritores da Newsletter da DGAEP. Os gráficos e quadro que a seguir se apresentam traduzem os
resultados globais das 363 respostas recebidas até ao dia 20 de maio.

A - Caracterização dos respondentes
1. Estrutura etária e sexo: 70% dos respondentes têm menos de 50 anos, sendo a
maioria do sexo feminino
2,2
2,2
4,4

60 e mais

Homem
38,8%

15,7
25,6
15,7

40 a 49

Mulher
61,2%

21,5
37,2
10,2

30 a 39

20,1
30,3
0,8
1,7
2,5

Até 29
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Em percentagem
Homem

Mulher

Total

2. Nível de habilitações académicas: cerca de 72% dos respondentes possuem
habilitação de ensino superior

Habilitações académicas

Grupos etários

9,9
50 a 59

Ensino
Superior

71,9

Ensino
Secundário

26,7

Ensino
Básico

1,4

0,0

25,0
50,0
Em percentagem

75,0
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3. Qual o tipo de utilizador da informação estatística sobre emprego público que
melhor representa ou a que tipo de organização/entidade está ligado?
Respostas
N.º
%
Entidade da administração pública em geral

303

83,5

20

5,5

5

1,4

Entidade da área estatística, investigação ou estudos
Associação Sindical
Investigador

13

3,6

Estudante

7

1,9

Jornalista

5

1,4

10

2,8

363

100,0

Outro
Total respostas

B - Utilização da informação estatística
4. Há quanto tempo consulta/utiliza a informação estatística sobre emprego público?
39,4

Tempo de utilização

Mais de 5 anos

3 a 5 anos

19,0

15,2

2 a 3 anos

15,2

1 a 2 anos

11,3

Menos de 1 ano
0,0

25,0

50,0

75,0

Em percentagem

5. Finalidades que melhor representam a consulta e utilização da informação
estatística sobre emprego público (resposta múltipla)

237

177

Análise de tendências
de evolução

Outro

2
150

100

50

7,4%

Re-utilização/Re-divulgação dos
dados e indicadores estatísticos

37

N.º de ocorrências

22,6%

Investigação

48

200

27,4%

Conhecimento geral

146

250

36,6%

Análise da situação atual

0

5,7%

0,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Percentagem
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C - Graus de satisfação
6. Distribuição dos níveis de satisfação da informação estatística por atributo

Clareza

7,4

Atualidade

6,3

Pertinência

8,0

Período temporal

36,6

43,0

12,1

33,6

47,7

9,4

30,9

51,2

11,0

Nível de detalhe

8,8

41,3

8,3

38,8

39,4

6,1

43,3

7,2

43,8

7,2

Abrangência

6,3

Utilidade

8,0

Apresentação

8,8

39,1

40,2

10,7

Quadros Excel

9,1

36,6

42,1

10,5

Metainformação

8,5

Qualidade dos dados

40,8
30,3

15,7

41,3

5,5

0,0%

44,4

38,8

35,3

9,1

46,0

20,0%

40,0%

1 - Nada Satisfeito

60,0%

2

3

4

12,1
80,0%

100,0%

5 - Muito Satisfeito

7. Grau de satisfação global

Em percentagem

75,0
50,7

50,0

33,1

25,0
1,1

5,5

9,6

0,0
1 - Nada
Satisfeito

2

Média: 3,6

3

Mediana: 4,0

4

5 - Muito
Satisfeito

Moda: 4,0
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8. Nível médio de satisfação da informação estatística publicada, por atributo

Clareza

3,6

Atualidade

3,5

Pertinência

3,6

Período temporal

3,3

Nível de detalhe

3,5

Abrangência

3,5

Utilidade

3,6

Apresentação

3,5

Quadros Excel

3,5
3,4

Metainformação

Qualidade dos dados

3,6

Grau de satisfação global

3,6
0

1

2

3

4

5

Grau de satisfação

9. Grau de satisfação global sobre as publicações Síntese Estatística do Emprego
Público (SIEP) e Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP)

Média: 3,6
Em percentagem

75,0

SIEP

BOEP
52,9

51,2

50,0
34,7 33,6

25,0

1,4

1,9

3,3

7,7

5,0

8,3

0,0
1 - Nada
Satisfeito

2

3

4

5 - Muito
Satisfeito
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2. 3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

Questões

Aplicado
S

N

Fundamentação

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

X

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

X

X

Existe Código de Conduta dos
trabalhadores da DGAEP, no âmbito
do qual foi designado um Consultor
Ético, por despacho da Diretora-Geral
de 20-12-2010

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

X

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

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

X

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

X

Auditoria da AMA (controlo externo)

2.1 A estrutura organizacional estabelecida
obedece às regras definidas legalmente?

X

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

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

X

100%

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

X

37,1%

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)?

2 – Estrutura organizacional
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Questões

Aplicado
S

N

NA

Fundamentação

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço

X

Manuais existentes: gestão de
recursos financeiros; regulamento
do fundo de maneio; manual dos
bens móveis da DGAEP;
procedimentos respeitantes a
marcação e gozo de férias e
acumula-ção de funções, entre
outros.

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

X

Através das competências próprias
da Diretora-Geral e das que lhe
foram subdelegadas pelo Senhor
Secretário de Estado da
Administração Pública, com
faculdade de subdelegação

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X

É elaborado o plano de compras
para aquisições de bens e serviços
certos

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

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?

X

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Existem fluxogramas dos processos,
estabelecidos no âmbito da
implementação do GERFIP, com
identificação dos centros de custos

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas
áreas de contabilidade, gestão documental e
tesouraria?

X

Existem aplicações informáticas nas
áreas de: gestão orçamental;
recursos humanos; gestão da
assiduidade; processamento de
vencimentos; balanço social e
registo de correspondência

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

X

Aplicações integradas: gestão
orçamental; recursos humanos e
processamento de vencimentos
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Questões

Aplicado
S

N

NA

Fundamentação

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação (cont.)
4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que
garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade
dos outputs dos sistemas?

X

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

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

X

Sempre que necessário,
nomeadamente o GerBI

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

X

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

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

X

Backups diários de salvaguarda de
dados

X

Assegurada através de mecanismos de
autenticação e, em alguns casos
específicos, com recurso a
autenticação forte

4.7 A segurança na troca de informações e
software está garantida?
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2. 4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA
2. 4. 1. Análise dos resultados da atividade desenvolvida
Na consecução dos objetivos estratégicos foram estabelecidos 26 objetivos operacionais para
cuja prossecução foram desenvolvidas(os), por todas as unidades orgânicas, 88 atividade/s
/projetos.
Foram ainda estabelecidos 9 objetivos operacionais não diretamente relacionados com os
objetivos estratégicos, no âmbito dos quais foram desenvolvidas (os) 26 atividades/projetos.
A taxa de execução dos objetivos operacionais, diretamente relacionados com os objetivos
estratégicos, foi de 95% e está discriminada no quadro que segue.
OBJETIVOS
Objetivos
Estratégicos

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

ATIVIDADES/PROJETOS

Objetivos
Operacionais

N.º

Não
executados

Taxa de
realização

1.1

1

0

100%

1.2

1

0

100%

1.3

3

1

67%

1.4

4

0

100%

1.5

3

0

100%

1.6

1

0

100%

1.7

3

0

100%

1.8

3

0

100%

1.9

1

0

100%

2.1

10

2

80%

2.2

3

0

100%

2.3

4

0

100%

2.4

4

0

100%

2.5

4

0

100%

2.6

1

0

100%

2.7

4

1

75%

2.8

3

0

100%

2.9

2

0

100%

2.10

7

1

86%

3.1

5

1

80%

4.1

4

1

75%

4.2

4

0

100%

4.3

4

0

100%

4.4

6

0

100%

4.5

1

0

100%

5.1

2

0

100%

Taxa de realização global

95%
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A taxa de execução dos objetivos operacionais, não diretamente relacionados com os objetivos
estratégicos, foi de 80% e está discriminada no quadro que segue.
ATIVIDADES/PROJETOS
Objetivos
Operacionais

N.º

0.1

3

0

100%

0.2

3

2

33%

0.3

3

1

67%

0.4

2

0

100%

0.5

1

0

100%

0.6

6

1

83%

0.7

5

3

40%

0.8

1

0

100%

0.9

2

0

100%

Não
Taxa de
executados realização

Taxa de realização global

80%

A maioria das unidades orgânicas desenvolveu ainda atividades de rotina, relacionadas com as
respetivas competências, designadas por “atividades correntes”.
Foram ainda desenvolvidas, designadamente pelos departamentos DGA, DGSI e DIRIC, “atividades
de suporte” para apoio ao desenvolvimento de todas as atividades e projetos referidas(os).
A descrição de todas(os) as(os) atividades/projetos mencionados, níveis de realização, bem como
as UO responsáveis, constam dos mapas das páginas seguintes.
Constam ainda:
-

a atividade desenvolvida e não prevista no plano (atividade extra-plano);

-

a atividade de representação, interna e externa, a nível nacional e internacional.
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ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Garantir o apoio na definição das políticas de recursos humanos para a Administração Pública

Objetivo Operacional 1
Desenvolver projeto para a conclusão da reforma dos regimes de proteção social dos trabalhadores em funções públicas, através da constituição de um Grupo de
Trabalho com representantes das várias áreas setoriais

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.1.1

Identificar as diferenças de regime entre as
eventualidades do RPSC e convergir com o
RGSS, propor as soluções técnicas mais
adequadas e elaborar os respetivos projetos de
diploma, sempre que solicitado

Meta

5 meses após
a constituição
do Grupo de
Trabalho

Indicador

Data de entrega do
Relatório

Níveis de realização
Meios de
verificação

Sistema de
controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

Objetivo Operacional 2
Desenvolver projeto sobre a sistematização do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) em matéria de regime, condições de trabalho e
contratação coletiva

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.2.1.

Apresentar projeto visando a sistematização do
Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas (RCTFP), designadamente, em
matérias de regime e condições de trabalho

Meta

Indicador

Dezembro

Data de apresentação de
projeto

Níveis de realização
Meios de
verificação
Sistema de
controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X
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Objetivo Operacional 3
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.3.1.

Acompanhar a implementação de diplomas em
matéria de proteção social

Rácio = 1

1.3.2

Prestar consultadoria relativa aos diplomas em
matéria de proteção social, bem como nas
demais matérias no âmbito da proteção social,
dos subsistemas de saúde e da ação social
complementar

1.3.3

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

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Respostas/solicitações

Sistema de
controlo
interno

3

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

3

Resultados de inquérito
de satisfação dirigido às
SG, DGAL, DGAE/MEC e
ACSS/MS (escala 1 a 5)

Resultados
do inquérito

X

NC

T

S

CL

X

Avaliação e
justificação dos
desvios
Não foram publicados
novos diplomas sobre
estas matérias

Objetivo Operacional 4
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações (VCR)

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.4.1

Prestar consultadoria relativa ao regime de
vínculos carreiras e remunerações

1.4.2

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

Níveis de realização
Meios de
verificação

Meta

Indicador

C

3

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

3

Resultados de inquérito
de satisfação dirigido às
SG, DGAL, DGAE/MEC e
ACSS/MS (escala 1 a 5)

Resultados
de inquérito
de satisfação

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.4.3

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

1.4.4

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

Meta

80 %

3

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Reuniões realizadas /
reuniões solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

Resultados de inquérito
de satisfação dirigido às
SG, DGAL, DGAE/MEC e
ACSS/MS (escala 1 a 5)

Resultados
do inquérito

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Objetivo Operacional 5
Assegurar o apoio técnico aos trabalhos de revisão das carreiras e regimes remuneratórios
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.5.1

Apoiar o processo legislativo relativo à revisão
das carreiras e regimes remuneratórios,
designadamente, dando parecer sobre os
respetivos projetos

1.5.2

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

3

1.5.3

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

80 %

Meta

Rácio = 1

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Respostas/solicitações

Sistema de
controlo
interno

X

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

Reuniões realizadas /
reuniões solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 6
Aumentar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada quanto à aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do
contrato de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal e contratação coletiva

Indicadores de realização
N.º

1.6.1

Atividades/Projetos

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

Meta

3,5

Indicador

Resultados de inquérito
de satisfação a EEP e
Sindicatos (Escala 1 ‐5)

Níveis de realização

Meios de
verificação

C

Informação e
FAQ
disponibilizada
s no subsite
RCT

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Objetivo Operacional 7
Assegurar o apoio na definição de regimes adaptados de avaliação de desempenho

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

1.7.1

Prestar o apoio técnico solicitado à elaboração
de projetos de adaptação do sistema de
avaliação do desempenho

1.7.2

Prestar consultadoria relativa à matéria de
avaliação desempenho dos dirigentes e
trabalhadores, relativamente aos regimes
adaptados

3

1.7.3

Prestar apoio em reuniões que sejam
solicitadas pelas entidades interessadas nos
regimes adaptados

80 %

Meta

Rácio = 1

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Respostas/solicitações

Sistema de
controlo
interno

X

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

Reuniões realizadas /
reuniões solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 8
Recolher e disponibilizar informação analítica e de gestão sobre recursos humanos, autorização de admissões na AP, de mobilidades da Administração Regional e
Autárquica e de contratação de serviços

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

1.8.1

Tratamento mensal de informação, sobre
redução de pessoal dirigente no âmbito do
PREMAC, e disponibilização ao Gabinete SEAP
sempre que solicitado

Mensal

Permanente atualização
e informação mensal

Sistema de
controlo
interno

X

1.8.2

Levantamento e permanente atualização de
listagens dos dirigentes superiores designados,
da administração central, que tenham sido
objeto de publicitação em Diário da República,
e informação trimestral ao gabinete do SEAP

Trimestral

Permanente atualização
e informação trimestral
ao gabinete do SEAP

Sistema de
controlo
interno

X

1.8.3

Tratamento e disponibilização de informação
sobre pedidos prévios de recrutamento de
pessoal, pedidos de mobilidade interna da
administração regional e autárquica e cedência
de interesse público, sempre que solicitado
pelo gabinete SEAP

Sempre que
solicitado

Permanente atualização
e informação ao
gabinete do SEAP,
sempre que solicitado

Sistema de
controlo
interno

X

NC

T

S

Avaliação e
justificação dos
desvios

CL

Apresentado apenas um
relatório por e-mail no
final de Dezembro

Objetivo Operacional 9
Recolher e disponibilizar informação analítica relativa ao histórico de greves na Administração Pública – anos 2009 a 2012
Indicadores de realização
N.º

1.9.1

Atividades/Projetos

Carregar a Base das Greves -SIOE com o
histórico das greves (2009 -2012)

Meta

31-12-2012

Níveis de realização

Indicador

Meios de
verificação

C

Data de conclusão do
carregamento dos dados

Base de dados
SIOE – Módulo
Greves

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Garantir o apoio técnico na aplicação dos regimes de emprego e da gestão de recursos humanos

Objetivo Operacional 1
Melhorar a capacidade de resposta no apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato
de trabalho em funções públicas, avaliação de desempenho, procedimento concursal e contratação coletiva

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.1.1

Disponibilizar a informação em matéria de recursos
humanos gerada a partir das interações da Rede
Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC)

2.1.2

Elaborar Guião de Apoio ao Processo de
constituição de Comissões de Trabalhadores

2.1.3

Realizar sessão de trabalho com as CT registadas
junto da DGAEP

2.1.4

Prestar apoio técnico em matéria de negociação
coletiva

2.1.5

Elaborar o caderno de análise para implementação
de um sistema de controlo de créditos sindicais a
disponibilizar on-line

2.1.6

Elaborar o procedimento administrativo e selecionar
o prestador de serviços para desenvolvimento do
sistema de controlo de créditos sindicais

Setembro

2.1.7

Acompanhar o desenvolvimento do sistema de
controlo de créditos sindicais e realizar os testes de
implementação do sistema

15-12-2012

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Prazo de resposta

Site da DGAEP

X

Data de disponibilização do
Guião on-line

Subsite RCT

X

Junho

Data de realização da
sessão

Relatório da
sessão de
trabalho

X

80 %

Reuniões
realizadas/solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

Data de apresentação do
Caderno de análise, com
aprovação

Caderno de
análise

X

Data de adjudicação

Sistema de
controlo
interno

X

Data de conclusão dos
testes

Relatório de
testes

X

Meta
6 meses após
aprovação do
QUAR
31-10-2012

31-08-2012

Indicador

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Não implementado por
falta de disponibilidade
de recursos financeiros.
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Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Níveis de realização

Indicador

Meios de
verificação

C

2.1.8

Disponibilizar online Guião de apoio ao
processo de constituição de comissões de
trabalhadores

31-10-2012

Data de disponibilização
dos conteúdos

Guião online

X

2.1.9

Produzir novo sistema de FAQ do subsite RCT e
carregamento de conteúdos

30-06-2012

Data de implementação
do Sistema com
conteúdos carregados

Conteúdos
online

X

2.1.10

Criar layout e produzir novo questionário de
satisfação do subsite RCT

30-06-2012

Data de criação de
Layout e questionário

Questionário
online

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

OBJETIVO OPERACIONAL 2
Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação dos regimes jurídicos de emprego dos trabalhadores que exercem funções públicas

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.2.1

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

2.2.2

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

2.2.3

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

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

80 %

Reuniões realizadas/solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido
às Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultados
de
questionário
de satisfação

X

3

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 3
Assegurar a harmonização da aplicação do regime jurídico dos procedimentos concursais

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

2.3.1

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

3

2.3.2

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

2.3.3

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

2.3.4

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

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

80 %

Reuniões realizadas/solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 4
Assegurar a harmonização da aplicação do regime de avaliação do desempenho de dirigentes e trabalhadores

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.4.1

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

2.4.2

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

2.4.3

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

2.4.4

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

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

80 %

Reuniões realizadas/solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

3

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 5
Assegurar o apoio técnico aos serviços na aplicação do regime de contrato de trabalho em funções públicas

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.5.1

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

2.5.2

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

Meta

Níveis de realização
Meios de
verificação

Indicador

C

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

80 %

Reuniões realizadas/solicitadas

Sistema de
controlo
interno

X

2.5.3

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

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

2.5.4

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

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

3

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Objetivo Operacional 6
Assegurar a manutenção e desenvolvimento de conteúdos do subsite “Ser trabalhador na Administração Pública”

Indicadores de realização
N.º

2.6.1

Atividades/Projetos

Garantir permanente atualização e
melhoria do subsite “Ser trabalhador”

Meta

Dezembro

Indicador
Data da definição das
especificações e dos
requisitos das alterações

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Sistema de
controlo interno;
Site da DGAEP

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 7
Melhorar os sistemas de suporte de prestação de apoio técnico à administração

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.7.1

Manutenção da aplicação que gere a
emissão de pareceres sobre
propostas de contratação de serviços

Sempre
que
solicitado

2.7.2

Migração da base de dados para SQL

2.7.3

Garantir a disponibilização da nova
aplicação de suporte ao registo e
apreciação de pedidos em matéria
de prestação de serviços

2.7.4

Tratamento de dados sobre
prestação de serviços

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Atualização
disponibilizada

Sistema de controlo
interno

X

Setembro

Data de disponibilização
da aplicação

Sistema de controlo
interno

X

Outubro

Data de disponibilização
interna

Sistema de controlo
interno

X

Meta

48 h depois
do pedido

Indicador

Prazo de resposta

Sistema de controlo
interno

NC

T

S

CL

Avaliação e justificação
dos desvios

Desvio justificado pela
criação de nova divisão
que teve de assumir
também a emissão de
pareceres em matéria de
mobilidade interna e
externa, recrutamentos,
acompanhamento do
trabalho relativo ao censo
das fundações etc.. O
número de técnicos
anteriormente afeto,
apenas a prestações de
serviços, era 7 e passou a
4 para todas as matérias,
com dificuldades de
recrutamento que só
ficaram sanadas em início
de Outubro
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Objetivo Operacional 8
Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio (Portaria n.º 9/2012, de 10 de Janeiro)

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.8.1

Emitir parecer sobre pedidos de contratação
de serviços

3

2.8.2

Desenvolvimento e manutenção, pelo DGSI,
de uma base de dados para registo, emissão
automática de parecer, previamente
parametrizado e tratamento dos dados
recolhidos, com o apoio técnico-jurídico do
DRJE

30-11-2012

2.8.3

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

Meta

3

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Sistema de
controlo
interno

X

Data de entrada em
funcionamento da BD

Sistema de
controlo
interno

X

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido
às Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Objetivo Operacional 9
Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio sobre recrutamento de pessoal, mobilidade interna da administração regional e autárquica e cedência de
interesse público

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

2.9.1

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

Meta

3

Indicador

Qualidade e tempo da
informação (escala 1 a 5)

Níveis de realização
Meios de
verificação
Sistema de
controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X
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Indicadores de realização
N.º

2.9.2

Atividades/Projetos

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

Níveis de realização

Meta

Indicador

Meios de
verificação

C

3

Resultados de questionário de
satisfação (escala 1 a 5) dirigido às
Secretarias-Gerais, DGAL,
DGAE/MEC e ACSS/MS

Resultado de
inquérito de
satisfação

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Objetivo Operacional 10
Melhorar a capacidade de resposta no apoio técnico na aplicação dos regimes de emprego e da gestão de recursos humanos

Indicadores de realização
N.º

2.10.1
2.10.2
2.10.3

Atividades/Projetos

Instalação do circuito da Internet
Elaborar as peças procedimentais e
selecionar o prestador de serviços na área
de segurança da rede corporativa da DGAEP
Elaborar as peças procedimentais para
aquisição de servidores para o Datacenter

2.10.4

Elaborar o procedimento tendente à
substituição da UPS de apoio ao Datacenter

2.10.5

Instalação do acesso externo à interface
Web de documentação Bibliobase

Níveis de realização
Meios de
verificação

Meta

Indicador

Março

Data de
instalação do
circuito

Circuito em
funcionamento

X

De acordo com o
plano de aquisições

Data de
adjudicação

Sistema de
controlo interno

X

De acordo com o
plano de aquisições

Data de
adjudicação

Sistema de
controlo interno

X

De acordo com o
plano de aquisições

Setembro

Data de
adjudicação

Sistema de
controlo interno

Data da
aplicação
disponibilizada

Sistema de
controlo interno

C

NC

T

X

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Não implementado por
falta de disponibilidade
de recursos financeiros e
por aguardar a definição
proposta para a
governação das TIC,
nomeadamente no que
se refere à gestão do
Datacenter.

X
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Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

2.10.6

Disponibilizar a aplicação RITC - Rede
Interministerial de Trabalho Colaborativo com as novas valências e credenciação de
utilizadores

Setembro

Data da
aplicação
disponibilizada

Sistema de
controlo interno

X

2.10.7

RITC – Desenvolvimento e implementação
de Relatórios de apoio à gestão da melhoria
contínua

Outubro

Data da
aplicação
disponibilizada

Sistema de
controlo interno

X

NC

T

S

Avaliação e
justificação dos
desvios

CL

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

Objetivo Operacional 1
Desenvolver projeto de reformulação do atual Balanço Social, através da apresentação de projeto de diploma e quadros de recolha de dados nominais dos trabalhadores
e das entidades das administrações central, regional e local, tendo por referência os elementos que atualmente constam do Relatório Único das empresas para efeitos
estatísticos

Indicadores de realização
N.º

3.1.1

Atividades/Projetos

Elaborar relatório de análise sobre a reformulação do
Balanço Social incluindo módulos temáticos pertinentes
para fins estatísticos (à semelhança do “Relatório Único”
para as empresas) com a definição dos novos requisitos:
âmbito de aplicação, prazos, incumprimento, informação
a reportar e novo formulário de recolha (QUAR)

Meta

31-10-2012

Indicador

Data de
apresentação do
relatório

Meios de
verificação

Sistema de
registo
interno

Níveis de realização
C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X
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Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

3.1.2

3.1.3

Meios de
verificação

Níveis de realização

Meta

Indicador

Elaborar projeto de diploma de reformulação do Balanço
Social

31-10-2012

Data de
apresentação do
projeto de diploma

Sistema de
registo
interno

X

Propor o desenvolvimento de um instrumento de recolha
do Balanço Social através do site da DGAEP/SIOE, com
base no relatório de análise sobre a reformulação do
Balanço Social

31-10-2012

Data de
apresentação da
proposta

Sistema de
registo
interno

X

3.1.4

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

20-12-2012

Data de
disponibilização dos
documentos no site

Site DGAEP

3.1.5

Assegurar a recolha de informação dos Balanços Sociais
da Administração Pública 2011

Outubro

Prazo para a
recolha dos dados
da Adm. Central

Relatório de
Atividades

C

NC

T

X

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

Foram
reformuladas
instruções de
preenchimento e
FAQ específicas
para
estabelecimentos
de ensino. Deverá
ser completado
em 2013.

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

Objetivo Operacional 1
Garantir e monitorar a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades das administrações públicas disponibilizada no Sistema de Informação de
Organização do Estado (SIOE)

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

4.1.1

Efetuar auditorias à consistência da
informação do SIOE, registos em falta e
elaborar relatório para enviar ao DEEP

4.1.2

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

4.1.3

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

4.1.4

Disponibilizar o backoffice às entidades
utilizadoras do SIOE - 1.ª fase - entidades
piloto

Meta
1

5 dias úteis após
publicação do
respetivo diploma
ou ocorrência da
alteração

30-09-2012

31-12-2012

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

N.º de
auditorias

Relatórios de
auditoria

X

Prazo da
atualização da
informação

subSite do SIOE
Relatório de
atividades

X

Data de
disponibilização
dos manuais de
utilização do
SIOE

subSite do SIOE

X

Data de
disponibilização
dos mecanismos
de backoffice

Relatório de
atividades

NC

T

X

S

C
L

Avaliação e justificação
dos desvios

Face à continuação do
processo de extinção e
reorganização dos
Serviços e Organismos do
Estado, não foi oportuno
efetuar ainda este ano,
pelo que transitou para o
ano de 2013 (partilhado
c/ DGSI)
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Objetivo Operacional 2
Garantir a recolha de informação de caracterização sobre recursos humanos do universo de entidades do SIOE - Administração Central e Administração Regional e Local

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

4.2.1

Garantir a recolha trimestral da informação e
respetiva validação relativa à caracterização
dos recursos humanos das entidades públicas

4.2.2

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

30 dias após
o final do
trimestre

4.2.3

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

4

4.2.4

Prestar as informações necessárias às
entidades públicas no âmbito das obrigações
de reporte do SIOE

4

100%

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

N.º de recolhas de
Informação trimestral

Quadros de
recolha de
dados no
SIOE

X

Prazo para correção e
validação da Informação

Quadros de
recolha de
dados no
SIOE

X

N.º de atualizações da
Informação

subSite do
SIOE

X

Taxa de resposta = n.º
de entidades
respondentes / universo
das entidades

Publicações
do DEEP

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 3
Disponibilizar informação e indicadores estatísticos sobre emprego público no âmbito das estatísticas de mercado de trabalho.

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Níveis de realização

Meios de
verificação

C

N.º de
relatórios
estatísticos

Publicações
do DEEP

X

Indicador

4.3.1

Apuramento e tratamento estatístico dos dados e
indicadores de caracterização organizacional e de
recursos humanos na Administração Pública

4.3.2

Elaborar três edições trimestrais da Síntese Estatística do
Emprego Público (SIEP), com indicadores de emprego
(stock), de fluxos de entradas-saídas de trabalhadores e
de remunerações, garantindo a qualidade e a pertinência
da informação disponibilizada (QUAR)

45 dias após
final do
trimestre n

Prazo para
publicitação
de cada uma
das edições da
SIEP

Site da
DGAEP

X

4.3.3

Elaborar a edição do Boletim Estatístico do Emprego
Público (BOEP) com sistematização de informação e
indicadores estatísticos, a curto e médio prazo, sobre
aspetos relevantes da caracterização do emprego público
(estruturas etária e habilitacional, distribuição por
género, entre outras), garantindo a qualidade e a
pertinência da informação (QUAR)

15-10-2012

Prazo para a
publicitação
do BOEP

Site da
DGAEP

X

4.3.4

Realizar inquérito de satisfação da qualidade da SIEP
junto de entidades do Sistema Estatístico Nacional e dos
principais utilizadores

3

Resultados do
inquérito de
satisfação
(escala 1 a 5)

Relatório de
Atividades

X

4

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 4
Melhorar o sistema de produção da informação estatística sobre emprego público

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

4.4.1

Garantir a implementação e desenvolvimento das
recomendações no âmbito do Protocolo de Colaboração
entre a DGAEP e o INE, IP, com o objetivo de
preparação do reconhecimento da DGAEP como
entidade delegada para a produção de estatísticas de
emprego público no âmbito das estatísticas do mercado
de trabalho e do Sistema Estatístico Nacional (SEN)

4.4.2

Colaborar nos relatórios de avaliação das atividades
desenvolvidas e resultados alcançados do Grupo de
Trabalho de Acompanhamento do Protocolo de
Colaboração estabelecido entre o INE e a DGAEP

4.4.3

Níveis de realização
Meios de
verificação

Meta

Indicador

C

100 %

Percentagem de
recomendações
implementadas

Relatório de
atividades

X

2

N.º de Relatórios de
avaliação

Relatórios de
avaliação e
acompanhame
nto

X

Desenvolver a metainformação associada aos dados
estatísticos difundidos e publicar em documento
metodológico próprio.

Dezembro

Data de publicação
do documento
metodológico

Site da DGAEP

X

4.4.4

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

Dezembro

Prazo para
atualização do
Glossário estatístico

Site da DGAEP

X

4.4.5

Melhorar os mecanismos que permitam simplificar e
automatizar o tratamento da informação estatística
sobre o emprego público e propor medidas para
melhorar a performance do tratamento, com a
colaboração do DGSI, no que diz respeito à performance
da base de dados.

4.º
trimestre

Prazo para melhorar
o tratamento
estatístico
informático

Relatório de
atividades

X

4.4.6

Contribuir e acompanhar o desenvolvimento e
implementação de novas funcionalidades da base de
dados do SIOE

4.º
trimestre

Prazo para melhorar
as funcionalidades do
SIOE

Relatório de
Atividades

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 5
Desenvolver e disponibilizar tabelas sobre vínculos, carreiras e remunerações da AP (âmbito LVCR)

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

4.5.1

Assegurar o desenvolvimento das tabelas sobre
vínculos, carreiras e remunerações da AP
(LVCR) e respetiva nomenclatura, para apoio
aos serviços e ao Sistema de Tabelas Gerais
(STG)

Meta

Indicador

3 meses após alteração
legislativa

Prazo para
disponibilizar
as tabelas no
site DGAEP

Níveis de realização
Meios de
verificação

Subsite

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Desenvolver estudos aplicados no domínio da avaliação da execução das políticas adotadas na área da administração e
gestão pública, bem como estudos comparados no âmbito do relacionamento institucional e de cooperação, mantido pela DGAEP a nível
internacional
Objetivo Operacional 1
Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de evolução e comparação das políticas públicas adotadas, ao nível nacional e internacional

Indicadores de realização

Níveis de realização

N.º

Atividades/Projetos

5.1.1

Elaborar estudo comparativo das estruturas da
AP central antes e pós PREMAC, com enfoque
na respetiva caracterização macro e micro,
natureza e níveis de desconcentração dos
serviços.

Dezembro

Data de
conclusão do
estudo

Controlo
interno

X

5.1.2

Realizar estudo comparado sobre medidas de
austeridade nas AP da UE e respetivo impacto
ao nível do emprego público

Dezembro

Data de
conclusão do
estudo

Controlo
interno

X

Meta

Indicador

Meios de
verificação

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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ATIVIDADES/PROJETOS NÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Operacional 1
Criar uma base de dados de referência com publicações, nacionais e internacionais, sobre a AP – projeto plurianual
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

0.1.1

Carregar 1000 publicações “nacionais” na base
de dados

0.1.2
0.1.3

Meta

Ministrar formação em Bibliobase: módulo de
catalogação e pesquisa
Ministrar formação sobre repositórios
institucionais (nacionais e internacionais)

Dezembro
Novembro
Novembro

Níveis de realização
Meios de
verificação

Indicador
Data de disponibilização
da base de dados na
intranet
Data de realização da
formação
Data de realização da
formação

Intranet
Controlo
interno
Controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X
X
X

Objetivo Operacional 2
Monitorar a aplicação do SIADAP
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Indicador

Meios de verificação

Níveis de realização
C

NC

T

0.2.1

Elaborar relatório sobre a aplicação do
SIADAP 2 e 3 na Administração Pública
central referente a 2011

Dezembro

Data de entrega à
tutela do Relatório
final

Relatório físico

X

0.2.2

Elaborar relatório sobre a aplicação do
SIADAP 1 referente a 2011

Dezembro

Relatório elaborado

Relatório físico

X

0.2.3

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

Rácio = 1

Reuniões apoiadas /
reuniões previstas

Atas

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
Atendendo às
alterações
organizacionais
decorrentes do
PREMAC, não foi
possível recolher dados
devido quer à não
aplicação do SIADAP 2
e 3 quer à não
disponibilização dos
mesmos.

X
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Objetivo Operacional 3
Preparar e disponibilizar informação sobre a administração pública portuguesa
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Níveis de realização
Meios de
verificação

Meta

Indicador

Novembro

Data de
disponibilização da
exposição na internet

Exposição
online no
site da
DGAEP

X

X

0.3.1

Conceber e produzir exposição virtual “A
Administração Pública 1910-1974”- Conceção
gráfica e reprodução dos conteúdos da exposição
física

0.3.2

Apresentar comunicação sobre o impacto da crise
financeira nos recursos humanos da AP portuguesa
na 59ª reunião de DG da AP da UE (Presidência
dinamarquesa)

Junho

Data de apresentação
da comunicação

Programa do
evento

0.3.3

Apresentar comunicação sobre a reestruturação do
emprego público no contexto da crise financeira
na conferência organizada pelo EIPA em Maastricht

Novembro

Data de apresentação
da comunicação

Programa do
evento

C

NC

T

S

CL

X

Avaliação e
justificação dos
desvios

Cancelamento da
conferência pelo EIPA.

Objetivo Operacional 4
Criar a versão inglesa do subsite RCT – Relações Coletivas de Trabalho
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

0.4.1

Criar a estrutura, design e back‐office do RCT

Dezembro

Data de conclusão da
estrutura

BackOffice
operacional

X

0.4.2

Traduzir e disponibilizar os conteúdos online

Dezembro

Data de conclusão da
tradução

Versão
inglesa
online

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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Objetivo Operacional 5
Adaptar os conteúdos do site da DGAEP ao novo acordo ortográfico
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

0.5.1

Rever 150 páginas de conteúdos do Site da DGAEP

Meta

Indicador

Dezembro

Data de conclusão da
revisão

Níveis de realização
Meios de
verificação
Site da
DGAEP

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

Objetivo Operacional 6
Promover a cooperação internacional e institucional
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

Meta

Indicador

Níveis de realização
Meios de
verificação

C

0.6.1

Fomentar a cooperação com administrações
públicas de outros países, designadamente dos
PALOP, e com organismos internacionais

Rácio = 1

Reuniões realizadas/
/reuniões solicitadas

Controlo
interno

0.6.2

Participação no grupo de trabalho para análise da
capacidade operativa do CLAD e a sua incidência
na região ibero-americana.

Rácio = 1

Reuniões realizadas/
/reuniões solicitadas

Controlo
interno

0.6.3

Desenhar o logo para o Portal das Bibliotecas do
Ministério das Finanças

Março

Data de apresentação
do logo para
aprovação

Controlo
interno

X

0.6.4

Participar nas reuniões para a definição dos
conteúdos do Portal

Rácio = 1

n.º de presenças / n.º
reuniões realizadas

Controlo
interno

X

0.6.5

Participação no projeto de elaboração do código de
boas práticas em matéria de prevenção e reação a
situações de assédio sexual e moral, coordenado
pela CITE

Rácio = 1

n.º de presenças / nº
reuniões realizadas

Controlo
interno

X

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

X

A atividade do grupo
de trabalho foi adiada
por decisão do CLAD.
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Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

0.6.6

Prestar assistência técnica à DGeral da
Administração Pública de Cabo Verde no âmbito do
projeto plurianual de adaptação do modelo CAF à
Lei da Modernização Administrativa Cabo Verdiana
– 2012: Preparação e apresentação do projeto;
implementação da fase A (análise e adaptação do
modelo)

Níveis de realização
Meios de
verificação

Meta

Indicador

Dezembro

Data de conclusão da
fase A

Controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

Objetivo Operacional 7
Promover e monitorar a utilização da metodologia de auto‐avaliação Estrutura Comum de Avaliação – CAF (Common Assessment Framework)
Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

0.7.1

Apresentar projeto que habilite a DGAEP a operar
como gestora nacional da CAF External feedback

Meta

Indicador

Meios de
verificação

Dezembro

Data de apresentação do projeto

Controlo
interno

Registos

0.7.2

Constituir uma bolsa de Agentes de Feedback da
CAF

Dezembro

Data de
constituição da
bolsa

0.7.3

Prestar apoio técnico aos serviços públicos sobre
a aplicação da CAF/CAF Educação (resposta a
pedidos de informação/sensibilização,
esclarecimentos telefónicos e presenciais)

Rácio = 1

n.º de respostas aos
pedidos / nº de
pedidos efetuados

Relatório
semestral

0.7.4

Ministrar ações de formação sobre a CAF/CAF
Educação, de curta duração, no âmbito da
parceria DGAEP/INA

Rácio = 1

n.º de ações
realizadas/ n.º de
ações planeadas

Ações
realizadas

0.7.5

Criar instrumentos de apoio à aplicação da CAF
Educação: grelha de autoavaliação e
questionários

Dezembro

Data de conclusão
dos Instrumentos

Site DGAEP

Níveis de realização
C

NC

T

S

CL

Avaliação e justificação dos
desvios

X
A inscrição prévia da receita
no orçamento da DGAEP,
antes do início do projeto,
não foi legalmente viável
em 2012.

X

X

X

X

Cancelamento da formação
por parte do INA
Perda de oportunidade
devido à necessidade de
adaptação dos instrumentos
de apoio à nova CAF
Educação 2013
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Objetivo Operacional 8
Proceder à transferência do registo das reclamações na AP da DGAEP para a AMA

Indicadores de realização
N.º

Atividades/Projetos

0.8.1

Apresentar projeto de transferência do registo das
reclamações na AP para a AMA

Meta

Indicador

Dezembro

Data de apresentação
do projeto

Níveis de realização
Meios de
verificação
Sistema de
controlo
interno

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios

X

Objetivo Operacional 9
Implementar a aplicação de gestão de recursos humanos GeRHuP na DGAEP

Indicadores de realização

Níveis de realização

N.º

Atividades/Projetos

0.9.1

Desenvolvimento dos procedimentos inerentes à
entrada em funcionamento da aplicação de gestão
de recursos humanos GeRHuP

Dezembro

Relatório da GERAP

Registo de
entrada

X

0.9.2

Acompanhar e controlar a migração dos dados de
RH do SRH para a GeRHuP

Dezembro

Relatório da GERAP

Registo de
entrada

X

Meta

Indicador

Meios de
verificação

C

NC

T

S

CL

Avaliação e
justificação dos
desvios
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA E NÃO PREVISTA NO PLANO
Atividades/Projetos/Ações

Responsabilidade

Assegurar a implementação de procedimentos de modo a assegurar o cumprimento do programado
para a Lei do Orçamento de Estado de 2013 relativamente ao alargamento do âmbito do SIOE (Lei
n.º 57/2011, de 21 de novembro): empresas do sector empresarial do Estado e dos sectores
empresariais regionais, intermunicipais e municipais, bem como demais pessoas coletivas públicas e
outras entidades públicas.

DEEP

Executado

Analisar o novo universo de entidades a integrar o SIOE a partir de informação do Departamento de
Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística (INE, IP) complementada com informação de
outras fontes estatísticas oficiais e outras.

DEEP

Concluída a fase preparatória

Estatísticas das greves: através do módulo do SIOE e com a colaboração do DGSI, preparação,
recolha de dados, apuramento, tratamento estatístico e difusão dos dados relativos às greves
abrangidas pelo Despacho n.º 3876/2012-SEAP, de 12 de novembro.

DEEP

Executado

Apresentação do SIOE enquanto sistema de recolha e disponibilização de informação do universo de
referência das entidades das administrações públicas, bem plataforma de recolha de dados sobre
emprego e remunerações no Grupo de Trabalho de Estatísticas do Mercado de Trabalho do Conselho
Superior de Estatística.

DEEP

Apresentação de comunicação e
esclarecimentos.

Participação no GT e na elaboração de Relatórios de Acompanhamento no âmbito do Protocolo de
Colaboração entre a DGAEP e o INE, IP.

DEEP

Apresentação de relatório

Elaborar o caderno de análise para implementação de um sistema de Business Inteligence

DGSI

Data de apresentação do Caderno de análise,
com aprovação

Elaborar o procedimento administrativo e selecionar o prestador de serviços para desenvolvimento
do sistema de Business Inteligence

DGSI

Data de adjudicação

Acompanhar o desenvolvimento do sistema de Business Inteligence e realizar os testes de
implementação do sistema para indicadores de RH

DGSI/DEEP

Indicador de resultado

Data de conclusão dos testes

Preparação de modelo para recolha de elementos relativos ao DL 29/2001 (quotas para pessoas com
deficiência

DRJE

Data de conclusão

Preparação de base de dados para recolha e tratamento de informação da DCEP

DRJE

Data de conclusão

Tratamento de dados e envio de indicadores para o GabSEAP relativamente aos pedidos de
recrutamento externo e mobilidades interna e externa

DRJE

Data de envio
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Atividades/Projetos/Ações
Organização da exposição fotográfica promovida pela DGAEP

Responsabilidade
NGI*/DIRIC

Indicador de resultado
A exposição realizou-se em Dezembro

Colaboração no questionário “Human Resources Management Country Profiles” da OCDE

DEEP

Realizado ao longo do ano

Fornecimento de dados estatísticos sobre remunerações para o “2012 Survey on Compensation of
Employees” in Central /Federal Governments of OECD countries” da OCDE

DEEP

Realizado ao longo do ano

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

DEEP

Realizado ao longo do ano

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

DEEP

Fornecimento de dados bianual (SRQ)

* Unidade orgânica já não existente na atual estrutura. Os trabalhadores que a integravam, que entretanto foram afetos a diversas unidades orgânicas, participaram naquela ação.
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ATIVIDADES DE SUPORTE
Área

Atividades

Gestão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo

Elaborar o Mapa anual de Pessoal da DGAEP
Garantir os procedimentos administrativos relativos à relação jurídica de emprego:
Controlo da assiduidade, férias, faltas e licenças;
Verificação e controlo da atribuição dos benefícios sociais;
Processamento de vencimentos e prestações complementares, ajudas de custo, horas extraordinárias e outros encargos
com pessoal, e envio, por e-mail, das respetivas notas de abonos e descontos;
Entrega on-line à CGA da relação contributiva das respetivas quotizações através da Caixa Direta;
Entrega on-line à Segurança Social da relação contributiva das respetivas quotizações através da SS Direta;
Entrega on-line à ADSE da relação contributiva das respetivas quotizações através da ADSE Direta;
Elaboração e entrega das declarações de IRS aos trabalhadores;
Efetuar os procedimentos inerentes à ADSE respeitantes aos trabalhadores, incluindo as declarações de encargos com a
saúde;
Elaborar processos de aposentação de trabalhadores;
Emitir declarações a pedido dos interessados para efeito de procedimentos concursais ou outros,
Elaboração de contratos de trabalho em funções públicas;
Promover as publicações em Diário da República;
Elaborar os termos de posse para os Dirigentes intermédios;
Preparar e acompanhar o processo de Avaliação de Desempenho, incluindo registo e cômputo dos efeitos decorrentes;
Manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores.

Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Anual

DGA

Diário
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal

DGA

Variável
Variável
Variável
Variável
Variável
Anual
Diário

Elaborar o Balanço Social da DGAEP
Efetuar a abertura de procedimentos concursais para dirigentes intermédios
Efetuar a abertura de procedimentos concursais para recrutamento de novos postos de trabalho

Anual

DGA

Variável

DGA

Anual

DGA
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Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Anual

DGA

2.º Semestre

DGA

Carregamento no SIOE dos dados referentes aos recursos humanos da DGAEP

Trimestral

DGA

Preparar os dados a enviar em cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2012

Trimestral

DGA

Anual

DGA

1º Semestre

DGA

Julho

DGA

Monitorização do QUAR 2012

Semestral

DGA

Elaborar o QUAR 2013 de acordo com as orientações superiores e em articulação com o GPEARI do MF

Novembro

DGA

Elaborar o Plano de Atividades da DGAEP para 2013

Novembro

DGA

Área

Atividades

Gestão de Recursos Humanos,
Expediente e Arquivo

Assegurar a formação dos trabalhadores da DGAEP
Preparar o diagnóstico de necessidades de Formação e elaborar o respetivo Plano e Relatório
Organizar e promover ações de formação internas
Efetuar a inscrição de trabalhadores em ações de formação externa e acompanhar a sua concretização
Elaborar os procedimentos administrativos relativos aos estágios PEPAC na DGAEP

Preparar os mapas de pessoal respeitantes aos trabalhadores cuja situação profissional se iniciou ou se alterou durante o
ano

Planeamento
interno

Efetuar o levantamento dos procedimentos inerentes à gestão do expediente e elaborar respetivo manual
Elaborar o Plano de Atividades da DGAEP para 2012

Gestão de Recursos Financeiros

Desenvolver, no âmbito da execução financeira do Orçamento de Funcionamento, as seguintes ações:
Elaboração do Projeto de Orçamento de Funcionamento e PIDDAC;
Proposta e elaboração das alterações orçamentais e respetiva submissão no Portal da DGO;
Elaboração de propostas de transição de saldos, de abertura de crédito especial e de reforço orçamental;
Controlo do orçamento e respetiva execução orçamental;
Definição de circuitos, normas e regras contabilísticas permitindo a uniformização de procedimentos no enquadramento
do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP);
Estudos preparatórios para implementação de uma contabilidade analítica, tendo em vista o apuramento dos custos por
Unidade Orgânica;
Análise da execução orçamental;
Elaboração de relatórios de execução orçamental;
Apuramento da dívida – reporte da informação para o Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)

Anual
Variável
Variável
Mensal
Permanente

DGA/DGOP

Anual
Mensal
Semestral
Trimestral
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Atividades

Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Elaborar os projetos de Orçamento de Funcionamento e de Investimento da DGAEP e respetiva submissão no SOE - Sistema
de Informação da Elaboração Orçamento de Estado

Anual

DGA/DGOP

1º Trimestre

DGA/DGOP

Preparar o relatório de execução física e financeira do PIDDAC e posterior envio à Secretaria-Geral

Trimestral

DGA/DGOP

Acompanhamento, execução financeira e envio da informação do projeto SIOE à AMAo e ao Gestor do Projeto,
representado pela UMIC, no âmbito do Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC) inscrito QREN

Semestral

DGA/DGOP

Proceder à consulta no site da Direção-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) e Segurança Social, da situação
contributiva dos fornecedores e diligenciar para que procedam à respetiva regularização

Variável

DGA/DGOP

Elaborar mensalmente o Pedido de Libertação de Créditos (PLC) na aplicação de gestão – GeRFiP – Gestão de Recursos
Financeiros Partilhados

Mensal

DGA/DGOP

Efetuar os Pedido de Autorização de Pagamentos (PAP), através da aplicação de gestão – GeRFiP – Gestão de Recursos
Financeiros Partilhados e após autorizados, promover o respetivo pagamento

Variável

DGA/DGOP

Proceder à exportação das folhas de abonos e descontos processadas no SRH, efetuar o cabimento, compromisso e
respetivo pagamento, através da interligação GeRFiP / Homebanking

Mensal

DGA/DGOP

Gestão do Fundo de Maneio

Mensal

DGA/DGOP

Elaborar os projetos de Orçamento de Funcionamento e de Investimento da DGAEP e respetiva submissão no SOE - Sistema
de Informação da Elaboração Orçamento de Estado

Permanente

DGA/DGOP

Preparar, elaborar e remeter ao Tribunal de Contas a Conta de Gerência

Anual (abril)

DGA/DGOP

Elaborar manual de procedimentos internos relativos a deslocações e estadas, tendo em vista agilizar os procedimentos
relativos a deslocações, no País e no Estrangeiro, e uniformizar práticas internas nas diversas fases de autorização e de
reporte de despesas

Permanente

DGA/DGOP

Proceder ao preenchimento e envio ao MF do Anexo II – Deslocações em Território Nacional e Estrangeiro, nos termos da
Circular – Série A n.º 1351 de 2009

Mensal

DGA/DGOP

Permanente

DGA/DGOP

Área

Gestão de Recursos Financeiros

Proceder à identificação, quantificação e atualização das despesas anuais certas e proceder aos necessários registos
contabilísticos

Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos, financeiros e contabilísticos, emanados pelo Governo, Ministério das
Finanças, DGO, Secretaria-Geral, entre outros
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Área

Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Permanente

DGA/DGOP

Anual

DGA/DGOP

Desenvolver os procedimentos administrativos referentes à formação de contratos de aquisição de bens móveis e de
serviços, incluindo a redação das peças procedimentais, em conformidade com o disposto no Código dos Contratos
Públicos (CCP)

Variável

DGA/DGOP

Promover o registo dos procedimentos efetuados no âmbito do CCP na plataforma eletrónica, tendo em vista a
publicitação dos mesmos e uma maior transparência de mercado

Variável

DGA/DGOP

Proceder ao levantamento das necessidades de bens e serviços, tendo em vista a obtenção de benefícios, prossecução de
princípios de racionalidade nos procedimentos administrativos e eficiência na utilização dos recursos públicos.

Variável

DGA/DGOP

Zelar pelo cumprimento das normas no âmbito da aquisição de bens e serviços para os quais existe Acordo-Quadro e cujas
aquisições não se encontram centralizados pela UMC, efetuando os procedimento em plataforma eletrónica, com base nas
condições previamente negociadas pela ANCP e estabelecidas nos respetivos Cadernos de Encargos

Variável

DGA/DGOP

Registar e monitorizar a informação relativa a contratos celebrados pela DGAEP, promovendo a elaboração de informações
sempre que ocorra incumprimento ou rescisão dos contratos

Permanente

DGA/DGOP

Anual

DGA/DGOP

Assegurar o controlo de stocks em armazém, através do registo em sistema GERFIP dos movimentos:
entradas/saídas/transferências

Permanente

DGA/DGOP

Armazenar e conservar os bens adquiridos e proceder à sua distribuição, de acordo com as requisições efetuadas

Permanente

DGA/DGOP

Efetuar o controlo das encomendas em curso e dos respetivos prazos de execução até à sua completa satisfação

Permanente

DGA/DGOP

Anual

DGA/DGOP

Permanente

DGA/DGOP

Anual

DGA/DGOP

Atividades
Gerir a conservação e a manutenção das instalações, dos bens e equipamentos, nomeadamente, equipamentos de ar
condicionado, fotocopiadoras, instalações elétricas, viaturas e mobiliário

Gestão dos Recursos Logísticos

Identificar as necessidades de bens e serviços e elaborar o respetivo Plano Anual de Aquisições

Renegociar as condições contratuais de prestação de bens e serviços

Atualizar na plataforma da Agência Nacional de Compras (ANCP), o Inventário do Parque de Veículos do Estado (IPVE)
Registo e atualização dos ativos fixos e em curso, tendo em vista consolidar informação sobre o imobilizado e estado de
amortização
Prestar informação no âmbito do Programa de Gestão do Património Imobiliário Público (PGPI) e do Sistema de Informação
dos Imóveis do Estado (SIIE)
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Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Garantir o apoio de helpdesk a nível de micro‐informática e de telefones

Diário

DGSI

Garantir o apoio de helpdesk a nível da utilização dos telefones

Diário

DGSI

Apoiar os utilizadores nas diversas aplicações em uso (SRH, Gerfip, registo ponto métrico e outras aplicações
desenvolvidas por solicitação de departamentos)

Diário

DGSI

Variável

DGSI

Assegurar a salvaguarda e o armazenamento dos dados de todos os sistemas da DGAEP

Permanente

DGSI

Manter corretamente programada a central telefónica, bem como instalação e configuração de telefones

Permanente

DGSI

Diário

DGSI

Variável

DGSI

Diário

DGSI

Variável

DGSI

Permanente

DGSI

Identificar as necessidades de hardware e elaborar o despectivo plano de aquisições

Anual (revisão
semestral)

DGSI

Elaborar o plano de renovação de contratos de manutenção de software e hardware

Anual (revisão
semestral)

DGSI

Elaborar o plano anual de aquisições de consumíveis informáticos de economato

Anual (revisão
semestral)

DGSI

Apoiar tecnicamente as fases de análise e implementação de novas aplicações informáticas ou alterações a existentes

Variável

DGSI

Gestão de utilizadores na aplicação transversal à AP e gerida pela DGAEP (SIOE)

Variável

DGSI

Análise e desenvolvimento de soluções informáticas de apoio à consecução das atribuições da DGAEP (contratos de prestação de
serviços)

Variável

DGSI

Diário

DGSI

Área

Atividades

Gestão dos Recursos Informáticos

Ministrar apoio/formação interna na área das TIC em Access, Word, Excel e PowerPoint

Assegurar os serviços de comunicações adequando os níveis de segurança aos requisitos da DGAEP e garantir a segurança
da informação/dados existentes nos servidores
Análise aos logs nos servidores
Gerir e manter atualizado o software de gestão e administração de rede e manter operacional o sistema de segurança
perimétrica dos diversos sistemas de informação da DGAEP
Gestão das bases de dados e elaboração de scripts para responder ao solicitado pelos utilizadores
Garantir o funcionamento dos equipamentos que asseguram o funcionamento da rede sem vírus e sem spam (mensagem
eletrónica não solicitada enviada em massa)

Gestão de equipamentos cativos de rede
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Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

Elaboração e aplicação de baterias de testes aplicacionais

Variável

DGSI

Preparação e cruzamento de dados para respostas a inquéritos relativos a TIC

Variável

DGSI

Desenho, implementação e testes de formulários para recolha de dados

Variável

DGSI

Prestar colaboração técnica na participação em agrupamento de entidades adjudicantes do Ministério das Finanças, no
âmbito da Unidade Ministerial de Compras

Variável

DGSI

Permanente

DGSI

Variável; Sempre
que necessário

DGSI

Variável

DGSI

Trimestral

DGSI

A pedido

DGSI

Elaborar e divulgar manual com informação e regras sobre tecnologias de informação e comunicação na ótica do
utilizador e mantê‐lo atualizado

Anual

DGSI

Proceder à virtualização gradual dos servidores

Anual

DGSI

Elaborar o procedimento administrativo para aquisição de uma solução de Business Intelligence

Setembro

DGSI

Projeto de Business Intelligence com indicadores de RH

Dezembro

DGSI

Gestão dos Recursos Informáticos

Área

Atividades

Gerir a conservação e a manutenção dos bens e equipamentos informáticos
Condução dos procedimentos administrativos referentes à formação de contratos de aquisições de bens e serviços de TIC,
incluindo a redação das peças procedimentais, em conformidade com o disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP)
Acompanhar e garantir a execução dos contratos de aquisição de bens e serviços no âmbito das tecnologias de
informação e comunicação
Acompanhar a preparação, a execução física e respetivo reporte de informação do projeto SIOE a ser enviada às
diferentes entidades
Prestar o apoio para efetuar as instalações programadas entre o DIRIC e a equipa de desenvolvimento do site
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ATIVIDADES CORRENTES
N.º

Atividades

Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

1

Prestar consultadoria relativamente às matérias na área de atribuições do Departamento

Diária

DRCT

2

Assegurar o acompanhamento e controlo do sistema de créditos de horas dos membros das associações sindicais

Diária

DRCT

3

Assegurar o acompanhamento e controlo dos ACIP celebrados ao abrigo do artigo 250º do RCTFP

Variável

DRCT

4

Promoção do registo e caracterização das greves comunicadas à DGAEP

Variável

DRCT

5

Promoção de acordos e/ou da arbitragem necessária no âmbito dos processos de fixação de serviços mínimos em
caso de greve

Variável

DRCT

6

Apoiar tecnicamente os Tribunais arbitrais constituídos junto da DGAEP

Variável

DRCT

7

Efetuar o depósito e publicação de acordos coletivos de trabalho

Variável

DRCT

8

Proceder ao registo e publicações dos atos relativos às Comissões de Trabalhadores

Variável

DRCT

9

Apoiar tecnicamente os processos de resolução de conflitos coletivos de trabalho

Variável

DRCT

10

Elaboração de orientações, modelos e formulários a disponibilizar via subsite RCT

Variável

DRCT

11

Proceder à atualização da informação disponível no subsite RCT

Variável

DRCT

12

Disponibilizar a Newsletter da DGAEP

Quadrimestral

DIRIC

13

Tratar as imagens e conteúdos de edição para o site da DGAEP, Subsites STAP e RCT e Intranet

Diário

DIRIC

14

Apoiar a edição eletrónica das publicações da DGAEP

Variável

DIRIC

15

Assegurar as respostas e o apoio aos utilizadores dos sistemas informáticos geridos pela DGAEP (helpdesk) e
elaboração de relatórios

Diário/mensal

DIRIC

16

Elaborar relatório de avaliação das respostas ao questionário de satisfação do site da DGAEP e Subsite RCT

Anual

DIRIC

17

Registo das reclamações dos utentes/clientes dos organismos da AP

Diário

DIRIC

18

Elaborar relatórios de atividade da DCIAP: helpdesk e atendimento telefónico e presencial

Anual

DIRIC

19

Assegurar o atendimento telefónico da DGAEP

Diário

DIRIC

20

Traduzir para língua inglesa documentos sobre a Administração Pública

Diário

DIRIC

21

Disponibilizar informação sobre a AP portuguesa às Administrações da UE, à OCDE e a outros organismos
internacionais, em articulação com as diversas unidades orgânicas

Variável/mensal

DIRIC

22

Elaborar as factsheets relativas a Portugal no âmbito do Comité de Governação Pública (GOV) da OCDE

Semestral

DIRIC
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N.º

Atividades

Calendarização/
/Periodicidade

Responsabilidade

23

Preparar e participar nas reuniões do grupo de RH e de Diretores‐Gerais da EUPAN

Semestral

DIRIC

24

Preparar e participar nas reuniões do grupo de Emprego Público e Gestão da OCDE

Anual

DIRIC

25

Preparar e participar nas reuniões da secção nacional do CEEP Portugal e do CEEP europeu

Variável

DIRIC

26

Assegurar a logística e receção de delegações estrangeiras na DGAEP

Variável

DIRIC

27

Atualizar a versão inglesa do site

Semestral

DIRIC

28

Atualizar a página das Relações Internacionais da Internet e publicitar os estudos realizados no âmbito das
Presidências do Conselho da UE

Semestral

DIRIC

29

Atualizar a informação sobre a livre circulação de trabalhadores no Subsite “Ser Trabalhador na AP”

Variável

DIRIC

30

Assegurar a consultadoria à rede SOLVIT Portugal no âmbito da livre circulação de trabalhadores na União.

Variável

DIRIC

31

Assegurar a resposta de Portugal na rede de correspondentes nacionais da CAF (CAF network)

Permanente

DIRIC

32

Assegurar o apoio aos utilizadores da CAF (telefónico, por e‐mail, presencial)

Variável

DIRIC

33

Gestão do subsite da CAF (atualizar notícias e conteúdos)

Permanente

DIRIC

34

Assegurar a gestão do Centro de Documentação (registo, aquisição e empréstimo de publicações)

Permanente

DIRIC

35

Gestão





Permanente/
Mediante ocorrência

DEEP

36

Apoio helpdesk: SIOE ‐ RH

Permanente/por
ocorrência

DEEP

Variável

DEEP

Permanente

DEEP

Permanente

DEEP

Trimestral

DEEP

Por ocorrência

DEEP

Permanente

DEEP

37
38
39
40
41
42

do SIOE – Entidades
Esclarecer dúvidas das Entidades
Alterar dados de caracterização
Criar entidades
Confirmar alteração de dados efetuada pelas Entidades

Responder a pedidos de informação de entidades externas, solicitados diretamente ou através do INE (serviços
públicos nacionais e organismos de outros países da UE e da OCDE).
Efetuar a articulação com entidades externas (INE, BP, MSSS e outros) na troca de informação relevante para análise
estatística integrada do emprego público.
Colaborar com organizações internacionais (OCDE e EUROSTAT, em particular) na troca de informação estatística
relevante (dados e metadados) sobre emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho,
Elaborar trimestralmente a listagem das entidades públicas incumpridoras do SIOE para efeitos de comunicação à
Direção-Geral do Orçamento
Garantir a representação institucional em comités, comissões e grupos de trabalho internos e externos no âmbito
das estatísticas do emprego público.
Efetuar auditorias regulares à caracterização das entidades do universo do SIOE e corrigir inconsistências detetadas
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ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO EM ESTRUTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Atividade em grupos de trabalho internos (DGAEP)
Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho
GT para construção do sistema de
classificações, codificações e tabelas
de correspondência no âmbito do
emprego público.

Previsto
(n.º de reuniões)

Enquadramento/Objetivo

UO

Realizado

Despacho n.º 45/DG/2008.
Apoiar os serviços e os sistemas
informáticos (STG) na aplicação
legislativa da LVCR e RCTFP

DEEP/
DRJE

Por ocorrência

Para apoio dos sistemas informáticos (STG) foram
elaboradas diversas tabelas de correspondência e
tabelas de estruturas orgânicas (tendo o SIOE como
fonte de referência)
O grupo funcionou apenas durante os primeiros meses
do ano de 2012, até ao preenchimento do cargo do
chefe de divisão da DRCRA, momento a partir do qual
foi “descontinuado”

SIADAP

Análise de processos

DRJE

Funcionamento
permanente

Rede de Interlocutores de Trabalho
Colaborativo com as Secretarias-Gerais
ou departamentos centrais de Recursos
Humanos

Vínculos, carreiras e
remunerações, RCTFP e SIADAP
e Proteção Social

DRJE

Funcionamento
permanente

Foi dado apoio a todas as solicitações

PREMAC – Avaliação de diplomas
orgânicos

Reorganização de serviços da
administração central do Estado

DRJE

Funcionamento
permanente

Foram analisados todos os diplomas orgânicos
publicados

PREMAC – Listas de atividades,
procedimentos e listas de postos de
trabalho

Reorganização de serviços da
administração central do Estado

DRJE

Funcionamento
permanente

Foram realizadas todas as atividades previstas

Atividade em grupos de trabalho externos nacionais
Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho

Enquadramento/Objetivo

UO

Previsto
(n.º de reuniões)

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

Lei n.º 22/2008, de 13 de maio.
GT do Sistema Estatístico
Nacional (SEN)

DEEP

2

1 Reunião (26 de abril); incluiu apresentação do
SIOE.

GT conjunto INE e DGAEP e Comissão
de Acompanhamento

Protocolo de colaboração INE e
DGAEP
Acompanhamento dos trabalhos
no âmbito do Protocolo

DEEP

4

2 Reuniões presenciais e diversas análises do GT
através de email.

Realizado
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Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho

UO

Previsto
(n.º de reuniões)

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

Despacho do Ministro das
Finanças
Apreciar a legalidade de
disposições em matéria de
igualdade e não discriminação
entre mulheres e homens no
trabalho e no emprego,
constantes de IRCT negocial,
sempre que exista suspeita de
discriminação, conforme o
previsto no artigo 479º do
Código do Trabalho

DRCT

10

Participação em todas as reuniões

Reuniões com serviços da
Administração Pública

Acompanhamento e
implementação de: RVCR;
RCTFP; SIADAP; PSTFP.

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

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

Lista da Doenças Profissionais

DRJE

Conforme
solicitação

Não houve solicitações

Entidade de Recurso Técnico
Específico (ERTE) (coordenação)

Sistema de Quotas para
Deficientes

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

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

Acompanhar, apreciar e votar
processos de despedimento e
outros

DRJE

20

Participação em todas as reuniões

Conselho Consultivo da ADSE (em
representação da DGAEP)

Análise da atividade e parecer
sobre o relatório de contas

DRJE

1

Não houve reuniões

Aplicação dos Novos Regulamentos de
Coordenação dos Sistemas de
Segurança Social da União Europeia

Colaboração com DGSS/MSSS

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

Comissão Paritária para o Acordo de Carreiras Gerais

DRJE

Conforme
solicitação

Não houve reuniões

Comissão Paritária para o ACT da Carreira Especial Médica

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

Comissão Paritária do sistema de avaliação do ACTV da carreira especial
médica

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

Grupo de Trabalho para a Avaliação das Fundações – GTAF

DRJE

Não previsto no
Plano

Enquadramento/Objetivo

Realizado

Reuniões e elaboração de relatórios de qualificação
de entidades
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Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho

Enquadramento/Objetivo

UO

Previsto
(n.º de reuniões)

Realizado

Comissão para o Recrutamento e Seleção do Pessoal Dirigente da AP CRESAP

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

Delegação Portuguesa da Comissão Mista Luso-Brasileira

DRJE

Conforme
solicitação

Participação conforme solicitações

GT encarregue do Plano de
Classificação e Portaria de Gestão
documental do MF

DGA

Conforme
solicitação

4 reuniões (4 e 25 junho, 20 setembro e 30 outubro)

Elaboração do Plano de
Classificação e Portaria de
Gestão documental do MF

Atividade em grupos de trabalho externos internacionais
Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho

Enquadramento/Objetivo

UO

Previsto
(n.º de reuniões)

Realizado

Grupo de Peritos para a Base de
Dados de Finanças e Emprego Público
(PFED)

OCDE
Em conjunto com o INE

DEEP

1

1 (16-17 abril)

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

EUROSTAT

DEEP

2

2 (23 março e 28 setembro)

Grupo de Trabalho Artigo 83 do
Regulamento do Pessoal CE /
Pensões

EUROSTAT

DEEP

1

1 (29 junho)

Rede EUPAN de Diretores-Gerais

Despacho n.º 3/DG/2012, de 16-02
Participar nas reuniões dos Diretores-Gerais das AP
da UE organizadas pelas Presidências dinamarquesa
e cipriota

DIRIC

2

2

Grupo de Trabalho de Recursos
Humanos

Despacho n.º 3/DG/2012, de 16-02
Participar nas reuniões do GT organizadas pelas
Presidências dinamarquesa e cipriota

DIRIC

2

2

Comité de Governação Pública

Despacho n.º 3/DG/2012, de 16-02
Participar nas 43.ª e 44.ª sessões do CGP

DIRIC

2

2

Grupo de Trabalho sobre Emprego
Público e Gestão

Despacho n.º 3/DG/2012, de 16-02
Participar na reunião do GT

DIRIC

1

1
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Conselhos/Comissões/
/Grupos de Trabalho

Enquadramento/Objetivo

UO

Previsto
(n.º de reuniões)

Realizado

CEEP Europeu

Despacho n.º 3/DG/2012, de 16-02
Participar nas reuniões do Comité dos Assuntos
Sociais

DIRIC

2

1

Delegação Portuguesa da Comissão
Mista para Revisão da Convenção
sobre Segurança Social entre
Portugal e Cabo Verde

Relações Internacionais de Segurança Social (MSSS)

DRJE

1

Participação na reunião prevista
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2. 4. 2. Análise das causas de incumprimento das atividades e projetos
Conforme referido no início deste capítulo, o grau de execução dos objetivos operacionais
relacionados com os objetivos estratégicos, foi de 95 %.
Contudo, os objetivos cujo grau de execução ficou aquém do esperado envolvem
atividades/projetos que, na sua grande maioria, estavam relacionados com a atividade de
outras entidade ou dependiam de acontecimentos que, previsivelmente, ocorreriam em 2012,
o que nem sempre veio a acontecer. Assim, não foi possível executar na totalidade algumas
atividades relacionadas com a conclusão do PREMAC, em virtude de o processo de extinção e
reorganização dos serviços não te ficado concluído em 2012; outras atividades/projetos
tiveram de ser cancelados ou adiados, ou por questões de ordem financeira, designadamente
falta de recursos, ou pelo cancelamento de atividades de outras entidades das quais estavam
dependentes, como INA, EIPA e CLAD.
Salienta-se, contudo, que os objetivos que não tiveram uma execução de 100% são, na sua
maior parte, não diretamente relacionados com os objetivos estratégicos.
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2. 5. ANÁLISE DOS RECURSOS UTILIZADOS - HUMANOS E FINANCEIROS
RECURSOS HUMANOS

Ponto
s

Ponto
s

Efetivos

Desvio

Efetivos

Realizados

Efetivos

Planeados

Ponto
s

Dirigentes – Direção superior

3

60

3

60

0

0

Dirigentes – Direção intermédia e Chefes de equipa

12

192

12

192

0

0

Técnico Superior

53

636

52

624

1

-12

Coordenador Técnico

4

36

2

18

2

-18

Assistente Técnico

45

405

43

387

2

-18

Assistente Operacional

15

120

12

96

3

-24

Totais

132

1449

124

1377

8

-72

Grupos Profissionais

Evolução dos efetivos do organismo
2012
Datas
N.º de Efetivos no
organismo

31-12-2010

31-12-2011

165

133

30-06-2012

30-09-2012

31-12-2012

126

129

124

Pela análise dos quadros anteriores constata-se que se verifica uma tendência, nos últimos
anos, para o decréscimo de efetivos. Durante o ano de 2012, embora com flutuações, houve
um decréscimo de 9 efetivos, relativamente aos efetivos a 31 de dezembro de 2011 e de 8
relativamente ao planeado, distribuídos pelos diversos grupos profissionais, com exceção dos
dirigentes.
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RECURSOS FINANCEIROS
Orçamento de Funcionamento
A elaboração do presente relatório de execução financeira do orçamento atribuído à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), no ano de 2012, teve como base as
diferentes Fontes de Financiamento (FF), origens de fundos, e os correspondentes
pagamentos e aplicações de fundos, no período de janeiro a dezembro de 2012.
Por conseguinte, o orçamento inicial desta Direção-Geral, à data de 01-01-2012, era de €
4.992.573,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e três
euros), distribuído da seguinte forma:
Quadro 1 – Orçamento Inicial da DGAEP
Fontes de financiamento

Orçamento inicial (€)

111

4.972.573,00

123

20.000,00

TOTAL

4.992.573,00

No entanto, e por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
ficaram cativos nos orçamentos de funcionamento da DGAEP os montantes abaixo
mencionados:
Quadro 2 – Orçamento Corrigido da DGAEP
Fontes de
Financiamento

Orçamento Inicial (€)

Cativações (€)

Orçamento corrigido (€)

111

4.972.573,00

202.944,00

4.769.629,00

123

20.000,00

4.440,00

15.560,00

Total

4.992.573,00

207.384,00

4.785.189,00

Face aos valores apresentados no quadro 2 constata-se que o orçamento inicial da DGAEP
suportou, em termos relativos, uma redução de 4,15 %.
Para além da cativação mencionada anteriormente, a DGAEP ficou ainda sujeita à cativação
adicional de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros), nas rúbricas integradas no agrupamento
de “despesas com pessoal”, conforme o determinado na Deliberação do Conselho de Ministros
n.º 390/2012, de junho, resultando assim uma dotação corrigida de € 4.385.189,00 (quatro
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e nove euros), conforme se verifica
no Quadro 3:
Quadro 3 – Cativação adicional vs. Orçamento Corrigido
Fontes de
Financiamento

Orçamento
corrigido (€)

Cativações
adicionais (€)

Orçamento corrigido (€)

111

4.769.629,00

400.000,00

4.369.629,00

123

15.560,00

0,00

15.560,00

Total

4.785.189,00

400.000,00

4.385.189,00
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Posteriormente, e no âmbito do PREMAC, a DGAEP sucedeu nas atribuições do Instituto
Nacional de Administração, I.P. (INA), pelo que se tornou necessário proceder a uma
reestruturação com transferência de atribuições e de trabalhadores. Neste sentido, foi
efetuado um reforço financeiro no orçamento desta Direção-Geral, no montante total de
€ 104.533,00 (cento e quatro mil, quinhentos e trinta e três euros), conforme demonstrado no
Quadro 4:
Quadro 4 – Reforço Financeiro vs Orçamento Corrigido
Fontes de
Financiamento

Orçamento
corrigido (€)

Reforço
Financeiro (€)

Orçamento
corrigido (€)

111

4.369.629,00

104.533,00

4.474.162,00

123

15.560,00

0,00

15.560,00

Total

4.385.189,00

104.533,00

4.489.722,00

Em suma, aos 31-12-2012 a DGAEP apresentava um orçamento corrigido de € 4.489.722,0000
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e dois euros).
No quadro abaixo, encontram-se discriminados, por Fonte de Financiamento (FF), os valores
das dotações iniciais e dotações corrigidas atribuídas à Direcção-Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP), nos anos de 2010, 2011 e 2012.
Quadro 5 -Execução Orçamental 2010/2011/2012
Unid: Euro

FF

Orçamento

2010

2011

Taxa de
Variação
(2011 vs.
2012)

2012

Funcionamento /OE

FF111

Orçamento Inicial

6.563.373

6.023.882

4.972.573

-17,45%

Orçamento Corrigido (liq.
cativos)

5.942.738

5.757.117

4.474.162

-22,28%

5.688.920

4.477.910

3.755.566

-16,13%

95,73%

77,78%

83,94%

Orçamento Inicial

207.098

100.000

20.000

-80,00%

Orçamento Corrigido (liq.
cativos)

541.564

82.000

15.560

-81,02%
-100,00%

Pagamentos efetuados
Grau de Execução
Funcionamento /RP

FF123

470.168

7.633

0

86,82%

9,31%

0,00%

Inicial

6.770.471

6.123.882

4.992.573

-18,47%

Final

6.484.302

5.839.117

4.489.722

-23,11%

Executado

6.159.088

4.485.543

3.755.566

-16,27%

94,98%

76,82%

83,65%

Pagamentos efetuados
Grau de Execução
Total de Funcionamento

Grau de Execução
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Da leitura dos dados constantes do quadro supra, constata-se que os orçamentos de
Funcionamento da DGAEP (F.F. 111 e F.F 123) têm vindo a decrescer significativamente,
relativamente ao ano de 2010.
Gráfico 1 – Análise comparativa aos orçamentos nos anos 2010,2011 e 2012

8.000.000
6.000.000
4.000.000

Orçamento Corrigido

2.000.000

Pagamentos

0
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Quadro 6 -Execução Orçamental detalhada por Subagrupamento Económico (2012)

Orçamento 2012
Ff 111 e 123

Orçamento
Inicial

Orçamento
Corrigido

Pagamentos

Saldo anual

Taxa de
execução

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

(5)=(3)/(2)X100

Despesas com pessoal
Remunerações certas e
permanentes

3.213.276,00

3.000.020,00

2.716.865,51

283.154,49

90,56%

29.600,00

21.942,00

21.438,35

503,65

97,70%

574.541,00

517.513,00

485.971,18

31.541,82

93,91%

3.817.417,00

3.539.475,00

3.224.275,04

315.199,96

91,09%

61.000,00

82.950,00

39.813,59

43.136,41

48,00%

656.756,00

540.902,00

312.962,10

227.939,90

57,86%

717.756,00

623.852,00

352.775,69

271.076,31

56,55%

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00%

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00%

1.900,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00%

Outras despesas - reserva

126.565,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total despesas correntes

126.565,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

50.935,00

50.935,00

41.701,74

9.233,26

81,87%

246.000,00

246.000,00

135.692,09

110.307,91

55,16%

12.000,00

12.000,00

1.027,05

10.972,95

8,56%

Total despesas bens de capital

308.935,00

308.935,00

178.420,88

130.514,12

57,75%

Total geral

4.972.573,00

4.474.162,00

3.755.471,61

718.690,39

83,94%

Abonos variáveis ou eventuais
Segurança social
Total despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de bens
Aquisição de serviços
Total despesas aquisição de
bens e serviços
Transferências correntes
Instituições sem fins lucrativos
Famílias - outras
Total transferências correntes
Despesas correntes

Aquisição de bens de capital
Equipamentos informática
Software informático
Equipamentos administrativos
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Gráfico 2 – Despesas distribuídas pelos Agrupamentos Económicos (2012)
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Análise da despesa
Face ao atrás descrito, e numa perspetiva de análise financeira por agrupamentos
económicos, conclui-se o seguinte:
1. As despesas com o Pessoal representaram 85,86% do total da despesa, nelas se
enquadrando as remunerações certas e permanentes, os abonos variáveis ou
eventuais e os encargos com a segurança social;
2. As aquisições de bens e serviços representaram somente 9,39% do total da despesa,
donde se destacam, em especial, os contratos inerentes à limpeza e segurança das
instalações, o arrendamento do edifício sito na Rua Almeida Brandão, os encargos
com as deslocações ao estrangeiro, bem como as despesas inerentes às viaturas desta
Direção-Geral (combustíveis, seguros, reparações, pagamento do imposto único de
circulação);
3. As aquisições de bens de capital refletiram 4,75% do total da despesa da DGAEP,
nomeadamente a aquisição de novas licenças de software e de novos computadores.
Durante o ano em apreço a DGAEP não inscreveu no seu orçamento nenhum projeto
intrínseco ao Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da
Administração Central (PIDDAC), razão pela qual o presente relatório não analisa a
execução orçamental do mesmo.
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III – AVALIAÇÃO FINAL
3. 1. APRECIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Durante o ano de 2012 a DGAEP passou por uma reestruturação tendo ocorrido sucessão de
atribuições do INA e o redimensionamento de algumas áreas de atuação. A par da
reestruturação ocorreu a consequente rotação de pessoal, tendo a estabilização das
estruturas e dos respetivos recursos humanos ocorrido só a partir do segundo semestre do
ano, facto que marcou, de forma determinante, o ano de 2012.
Apesar destas condicionantes e da redução de recursos financeiros e humanos, pode concluirse, pela apreciação do que foi referido neste relatório que a DGAEP teve um desempenho
apreciável.
Assim, a concretização do Plano de Atividades, conforme foi demonstrado nos capítulos
precedentes, apresenta uma taxa de execução global de 91%, salientando-se:
-

o cumprimento de todos os objetivos do Quadro de Avaliação e Responsabilização,
tendo sido atingidos 75% e superados 25%, estes correspondentes a objetivos
relevantes e com um peso absoluto de 50%;

-

a concretização ou superação de 95% dos objetivos operacionais das Unidades
Orgânicas, diretamente relacionados com os objetivos estratégicos;

-

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

-

desenvolvimento de um número significativo de atividades, projetos e ações extraplano.

3. 2. MENÇÃO PROPOSTA PELO DIRIGENTE MÁXIMO
Relativamente à avaliação final do desempenho dos serviços, prevê o artigo 18º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro que o “Desempenho bom” deverá ser atribuído aos serviços que
atinjam todos os objetivos, superando alguns.
Assim, considerando os resultados alcançados por este organismo, designadamente a
avaliação dos objetivos integrantes do QUAR – em que os oito objetivos foram atingidos,
tendo sido superados três –, propõe-se, nos termos do nº 1 do da referida Lei, a atribuição da
menção qualitativa de Desempenho Bom.

3. 3. CONCLUSÕES PROSPETIVAS
Com base na avaliação efetuada e no contexto atual refere-se, em conclusão, o que se
perspetiva para o ciclo de gestão seguinte:
1. Aumentar o nível de satisfação dos clientes em particular e de todas as partes
interessadas em geral.
2. Continuar a potenciar a utilização sistemas de informação ao dispor, que têm vindo a
evoluir significativamente, no sentido de servir, cada vez melhor, os utilizadores e
marcar a sua posição como serviço público de referência.
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3. No âmbito da alteração do modelo organizativo e funcional do Ministério das
Finanças, previsto na seção II – artigos 18.º a 23.º - da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, que aprova o orçamento de estado para 2013:


Efetuar da melhor forma, e em estrita cooperação, a transição para a SGMF das
competências em matéria de gestão de recursos humanos, financeiros e
patrimoniais, nos termos do disposto nos artigos 18.º a 23.º



Assegurar que a adaptação das estruturas da DGAEP se efetua de forma racional e
eficiente, a nível dos novos circuitos de responsabilidades e procedimentos e
garantindo a melhor articulação com a SGMF, com vista à obtenção de ganhos de
eficiência e eficácia dos serviços.
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SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS NO PRESENTE DOCUMENTO
UNIDADES ORGÂNICAS DA DGAEP

DEEP – Departamento de Estatística do Emprego Público
DGA – Departamento de Gestão e Administração
DGSI – Departamento de Gestão de Sistemas de Informação
DIRIC – Departamento de Investigação, Relações Internacionais e Comunicação
DRCT – Departamento das Relações Coletivas de Trabalho
DRJE – Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego
OUTRAS SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS

ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado) – Direção-Geral de Proteção Social aos
Trabalhadores em Funções Públicas
AMA – Agência para a Modernização Administrativa
AP da UE – Administrações Públicas da União Europeia
BOEP – Boletim do Observatório do Emprego Público
CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação)
CCAS – Conselho de Coordenação da Avaliação dos Serviços
CEEP - Centro Europeu de Empresas de Serviços de Interesse Geral
CGA – Caixa Geral de Aposentações
CLAD – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarollo (Centro Latino-americano
de Administração para o Desenvolvimento)
DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais
EEP – Entidades Empregadoras Públicas
EIPA – European Institute of Public Administration (Instituto Europeu de Administração
Pública)
EUPAN – European Union Public Administration Network (Rede de Administrações Públicas da
União Europeia)
EUROSTAT – Serviço Estatístico da União Europeia
FAQ – Frequently Asked Questions (perguntas frequentes)
GT – Grupo de trabalho
INE – Instituto Nacional de Estatística
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LVCR – Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações
MEC – Ministério da Educação e Ciência
MEE – Ministério da Economia e do Emprego
MF – Ministério das Finanças
MS – Ministério da Saúde
MSSS – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico
OE – Objetivo Estratégico
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PA – Plano de Atividades
PALOP – País(es) Africano(s) de Língua Oficial Portuguesa
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RCTFP – Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
RH – Recursos Humanos
RVCR – Regimes de Vinculação, Carreiras e Remunerações
SEAP – Secretário de Estado da Administração Pública
SEN – Sistema Estatístico Nacional
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SIOE – Sistema de Informação de Organização do Estado
SOLVIT – rede online de resolução de problemas na qual participam os Estados Membros da
UE com o objetivo de dar resposta às dificuldades decorrentes de uma aplicação
incorreta da legislação do mercado interno pelas autoridades públicas
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
UE – União Europeia
UO – Unidade Orgânica
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ANEXO

Inquérito DGAEP 2012 - RITC

A Rede de Interlocutores de Trabalho Colaborativo (RITC) estabelecida entre a DGAEP e os
departamentos setoriais responsáveis pelos RH, que privilegia a troca de informação entre
estes serviços de forma direta e informal, identificando e contribuindo para a resolução de
questões pertinentes nas matérias de interesse comum, potenciando a difusão da informação
pelos diversos serviços e organismos dos respetivos ministérios na resposta às questões e na
difusão de informação direta e informal, encontra-se em funcionamento regular,
constituindo, na opinião da DGAEP, uma mais valia para a administração pública.
Ainda assim importa, na esteira da avaliação a que se tem procedido nos anos anteriores,
averiguar da utilidade e pertinência da RITC numa perspetiva de constante melhoria e
desenvolvimento do apoio prestado pela DGAEP, razão que motiva o pedido de preenchimento
do presente questionário por todos os interlocutores sectoriais no mais breve prazo possível.
1. A RI procura disponibilizar a informação solicitada de forma informal e por isso mais
célere, por via eletrónica ou por telefone. Considera esta modalidade de informação:
Extremamente interessante

1

Muito interessante

2

Bastante interessante

3

Interessante

4

Sem interesse

5

2. A RI abrangia na primeira fase apenas o SIADAP, LVCR e RCTFP e foi depois estendida
à generalidade das matérias de regime de emprego público. Considera esta extensão:
Extremamente útil

1

Muito útil

2

Bastante útil

3

Útil

4

Inútil

5

3. A RI procura ser um instrumento de difusão de informação junto dos serviços, em
estreita colaboração com os departamentos sectoriais. Considera esta vertente:
Extremamente útil

1

Muito útil

2

Bastante útil

3

Útil

4

Inútil

5

4. A RI procura ser também um instrumento de harmonização interpretativa no âmbito
da Administração Pública. Considera esta vertente:
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Extremamente importante

1

Muito importante

2

Bastante importante

3

Importante

4

Sem importância

5

5. De uma forma global, como qualifica as respostas obtidas via RI?
Muito rápidas

1

Rápidas

2

Bastante rápidas

3

Suficientemente rápidas

4

Morosas

5

6. De uma forma global, como qualifica as respostas obtidas via RI?
Fornecem a informação completa de forma concisa e clara

1

Fornecem a informação necessária de forma concisa e clara

2

Fornecem a informação necessária de forma clara

3

Fornecem a informação necessária

4

Não fornecem informação suficiente

5
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INQUÉRITO DGAEP 2012

Inquérito DGAEP 2012

Tendo em conta as alterações legislativas que se vêm contínuamente registando na área dos RH, particularmente as
decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, a DGAEP continuou, durante o ano de 2012, a disponibilizar no seu site,
legislação e informação relevante para os serviços e organismos da administração pública e respetivos trabalhadores,
através do seu site e subsites, designadamente no subsite Ser trabalhador da Administração Pública, procurando por esta
via garantir o apoio técnico aos departamentos sectoriais responsáveis pelos RH, restantes serviços e trabalhadores.
Para averiguar a utilidade e pertinência deste tipo de disponibilização de materiais de apoio e informação, numa perspetiva
de constante melhoria e desenvolvimento do apoio prestado, foi elaborado o presente inquérito, cujo preenchimento se
solicita no mais breve prazo possível
Assinalar
com uma
cruz

1. Em geral, considera a informação/documentação de apoio disponibilizada no site:
Óptima
Muito boa
Boa
Suficiente
Insuficiente

5
4
3
2
1

2. No seu entender, numa apreciação global, como é apresentada a informação no site ?
De forma muito clara e perceptível
De forma clara e perceptível
De forma bastante clara e perceptível
De forma suficientemente clara e perceptível
De forma pouco clara e perceptível

5
4
3
2
1

3. Do ponto de vista de organização e localização,como decorre a procura de informação/acesso à
documentação no site ?
Mais rapidamente do que previa
Rapidamente
Com alguma rapidez
Com alguma morosidade
Não consegui localizar a informação pretendida

5
4
3
2
1

4. Com base na informação disponibilizada no site, geralmente são esclarecidas as dúvidas/questões tidas?
Totalmente
Em grande parte
No essencial
Parcialmente
Não são esclarecidas

5
4
3
2
1

5. Em geral, considera os modelos disponibilizados no site
Extremamente úteis
Muito Úteis
Bastante úteis
Úteis
Inúteis

5
4
3
2
1
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