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I – NOTA INTRODUTÓRIA
CARACTERIZAÇÃO DA DGAEP
MISSÃO
Apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da
gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, assegurar a informação e
dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução.

VALORES
RESPONSABILIDADE pelo trabalho desenvolvido, defendendo o prestígio da instituição e dos
seus trabalhadores, respondendo em todos os momentos pelos seus atos, propostas e decisões
com permanente rigor, isenção e imparcialidade.
INTEGRIDADE ao serviço do interesse público com dedicação, competência e rigorosa
probidade, assumindo a igualdade dos cidadãos perante a lei, recusando qualquer forma de
favorecimento ou discriminação e não dando, em caso algum, acolhimento a quaisquer outros
interesses de qualquer natureza.
COMPROMISSO com a dedicação ao serviço público com espírito de missão, com o
cumprimento da lei, com o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e a
absoluta lealdade aos órgãos de poder do Estado de Direito Democrático, em particular ao
Governo.
EXCELÊNCIA, querendo sempre fazer mais e melhor e, sabendo poder sempre ir mais além,
exigindo em cada dia o melhor de cada um para todos serem uma referência de qualidade e
confiança no que sabem e no que fazem.
ATRIBUIÇÕES
a) Apoiar a definição das políticas referentes à organização, gestão e avaliação dos serviços
públicos, dinamizando e coordenando a sua aplicação, com vista ao aumento da sua
eficiência;
b) Apoiar a definição das políticas de recursos humanos na Administração Pública,
nomeadamente no que se refere aos regimes de emprego e de condições de trabalho, regime
de proteção social dos seus trabalhadores, sistemas de planeamento, gestão, qualificação e
desenvolvimento profissional e avaliação, dinamizando e coordenando a sua aplicação, com
vista à satisfação do interesse público e motivação dos trabalhadores;
c) Assegurar a coordenação técnica do sistema de proteção social da função pública, em
articulação com os serviços e organismos responsáveis pela concretização do direito à
respetiva proteção;
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d) Efetuar estudos e pareceres, bem como proceder à sistematização de informação sobre os
regimes jurídicos relativos à qualificação e mobilidade de trabalhadores em funções públicas
e às políticas ativas de emprego público;
e) Disponibilizar informação estatística sobre o emprego público e os recursos organizacionais da
Administração Pública, que permita sustentar as políticas públicas a adotar relativamente a
estas matérias, sem prejuízo das atribuições legalmente conferidas ao Instituto Nacional de
Estatística, I. P.;
f) Assegurar a organização, gestão e desenvolvimento da base de dados do Sistema de
Informação da Organização do Estado (SIOE);
g) Desenvolver projetos de investigação e estudos aplicados no domínio das políticas públicas na
área da administração e gestão públicas e realizar trabalhos de consultoria, na área de
inovação e desenvolvimento organizacional;
h) Apoiar a definição e acompanhar a execução das políticas referentes às relações coletivas de
trabalho na Administração Pública e praticar os demais atos previstos na lei relativos à
resolução de conflitos coletivos de trabalho, estruturas de representação coletiva de
trabalhadores e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, no âmbito da
Administração Pública.

ESTRUTURA ORGÂNICA

(1)

(1) O cargo de direção intermédia de 1.º grau referente ao Departamento de Gestão e Administração não se

encontra ocupado desde 31-12-2013, atendendo à implementação do modelo organizativo do Ministério das
Finanças, previsto na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2014.
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II. 1. AVALIAÇÃO DO QUAR
QUAR
Quadro de Avaliação e Responsabilização

2014

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Versão: 2014-01-28

Organismo - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
MISSÃO:

Apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, assegurar a
informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução.

Objectivos Estratégicos
OE 1.

Apoiar o processo de reforma do Estado

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 caracterização 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.

Reforçar a qualidade e a capacidade institucional da DGAEP para o aumento da eficiência da Administração Pública

EFICÁCIA

Ponderação:

INDICADORES

2011

2012

2013

IND 1. Prazo para apresentação do projeto para aprovação do membro
do Governo (até 31 de março)
IND 2. Prazo para preparação dos instrumentos técnicos de suporte à
candidatura (até 30 de setembro)

44%

Peso:

O1. Preparar e submeter a aprovação do membro do Governo os instrumentos técnicos para a implementação do projeto “Plataforma da Administração e do Emprego Público"

20%

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

90

15

60

50%

87

100%

Atingiu

273

30

213

50%

269

100%

Atingiu

Peso:

O2. Elaborar proposta de diploma enquadrador do regime de suplementos remuneratórios da Administração Pública e acompanhar o processo de revisão e eventual regulamentação

30%

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

90%

2%

100%

100%

88%

100%

Atingiu

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

IND 4. Data de apresentação do 1.º estudo - 31 de julho

212

30

150

50%

196

100%

Atingiu

IND 5. Data de apresentação do 2.º estudo - 15 de dezembro

349

30

287

50%

346

100%

Atingiu

INDICADORES

2011

2012

2013

IND 3. Percentagem de documentos - projetos, relatórios e outra
documentação – solicitados, apresentados, pelo menos, um dia antes
da data determinada

Peso:

O3. Desenvolver 2 estudos aplicados no domínio da gestão pública

INDICADORES

2011

2012

2013

Peso:

O4. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho

INDICADORES

2011

2012

2013

IND 6. Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego público (SIEP)
. (prazo em dias após o final de cada trimestre)
IND 7. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 15 de
abril e 30 de outubro (prazo em dias)

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
Atingiu

45

5

35

50%

45

100%

105

10

75

25%

104

100%

Atingiu

303

10

273

25%

281

118,33%

Superou

Ponderação:

44%

EFICIÊNCIA

2011

Peso:
2012

2013

IND 8. Prazo para disponibilizar informação em matéria de LTFP na
página eletrónica da DGAEP, incluindo o subsite “Ser Trabalhador da
AP”, após publicação da Lei (dias)

2011

2012

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

60

5

45

100%

48

120,00%

Superou

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

3

0

1

100%

1,5

118,75%

Superou

Peso:
2013

IND 9. Prazo médio de fecho de processos na base de dados respetiva
após receção de todos os elementos necessários à preparação da
decisão (dias úteis)

O7. Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas, avaliação do
desempenho, procedimento concursal, controlo do emprego público, prestações de serviços e contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da DGAEP

INDICADORES

2011

2012

2013

IND 10. Número de instrumentos de normalização disponibilizados
(modelos, formulários, bases de dados, etc.)
IND 11. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - Rede
Interministerial de Trabalho Colaborativo

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

6

1

10

25

5

50

2011

2012

2013

IND 12. Prazo em dias para disponibilizar/atualizar conteúdos na
página electrónica da DGAEP – subsite RCT e “Ser trabalhador”,
contados a partir do facto que o determina

IND 13. Resultado do Inquérito de Satisfação aos utilizadores da
página eletrónica (escala de 1 a 5)

2012

2013

30%
CLASSIFICAÇÃO

50%

8

112,50%

Superou

50%

27

100%

Atingiu

Peso:

20%

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

15

5

8

100%

9

121,43%

Superou

Ponderação:

12%

QUALIDADE

2011

Peso:

RESULTADO

Peso:

O9. Avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de 2014 na página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes

INDICADORES

30%

TAXA
REALIZAÇÃO

O8. Prestar apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros, em matéria de direito coletivo

INDICADORES

20%

META
2014

O6. Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo acordo

INDICADORES

20%

RESULTADO

O5. Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas

INDICADORES

30%

100%

META
2014

Tolerância

Valor crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

3,5

0,5

5

100%

3,88

100%

Atingiu
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Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

Objectivos mais relevantes
(vide Instruções)

Planeado

Realizado

Taxa de Realização
Parâmetros/Objetivos

EFICÁCIA

44%

44,40%

100,92%

O1. Preparar e submeter a aprovação do membro do Governo os instrumentos técnicos para a
implementação do projeto “Plataforma da Administração e do Emprego Público"

20%

20,00%

100,00%

Atingiu

0,09

O2. Elaborar proposta de diploma enquadrador do regime de suplementos remuneratórios da
Administração Pública e acompanhar o processo de revisão e eventual regulamentação

30%

30,00%

100,00%

Atingiu

0,13

R

O3. Desenvolver 2 estudos aplicados no domínio da gestão pública

30%

30,00%

100,00%

Atingiu

0,13

R

O4. Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre o emprego público no âmbito das
estatísticas do mercado de trabalho

20%

20,92%

104,58%

Superou

0,09

EFICIÊNCIA

44%

50,95%

115,79%

O5. Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas

20%

24,00%

120,00%

Superou

0,09

O6. Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo
acordo

30%

35,63%

118,75%

Superou

0,13

R

O7. Disponibilizar apoio técnico aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos,
carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho em funções públicas,
avaliação do desempenho, procedimento concursal, controlo do emprego público, prestações de
serviços e contratação coletiva, no âmbito da página eletrónica da DGAEP

30%

31,88%

106,25%

Superou

0,13

R

O8. Prestar apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e
árbitros, em matéria de direito coletivo

20%

24,29%

121,43%

Superou

0,09

QUALIDADE

12%

12,00%

100,00%

O9. Avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de
2014 na página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes

100%

100,00%

100,00%

Atingiu

0,12

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

100%

107,35%

107,35%

Indicadores

Fonte de Verificação

Classificação
Ponderação

Identificação

R

0,65

Justificação do Valor Crítico

IND 1. Prazo para apresentação do projeto para aprovação do membro do Governo (até 31 de março)

Sistema de registo interno (numerado/datado) Despacho sobre informação

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 2. Prazo para preparação dos instrumentos técnicos de suporte à candidatura (até 30 de setembro)

Sistema de registo interno (numerado/datado);
Relatório

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 3. Percentagem de documentos - projetos, relatórios e outra documentação – solicitados, apresentados, pelo
Sistema de registo interno (numerado/datado)
menos, um dia antes da data determinada

Valor máximo possível de alcançar.

IND 4. Data de apresentação do 1.º estudo - 31 de julho

Sistema de registo interno (numerado/datado) Despacho superior

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 5. Data de apresentação do 2.º estudo - 15 de dezembro

Sistema de registo interno (numerado/datado) Despacho superior

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 6. Publicitar quatro sínteses estatísticas do emprego público (SIEP) . (prazo em dias após o final de cada
trimestre)

Página electrónica da DGAEP

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 7. Publicitar dois boletins do emprego público (BOEP), a 15 de abril e 30 de outubro (prazo em dias)

Página electrónica da DGAEP

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 8. Prazo para disponibilizar informação em matéria de LTFP na página eletrónica da DGAEP, incluindo o subsite
Página electrónica da DGAEP
“Ser Trabalhador da AP”, após publicação da Lei (dias)

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 9. Prazo médio de fecho de processos na base de dados respetiva após receção de todos os elementos
necessários à preparação da decisão (dias úteis)

Base de dados das Rescisões

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 10. Número de instrumentos de normalização disponibilizados (modelos, formulários, bases de dados, etc.)

Página electrónica da DGAEP

Número máximo de instrumentos que se prevê disponibilizar, se reunidas as melhores condições

IND 11. Número de conteúdos disponibilizados na RITC - Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo

Página electrónica da DGAEP

Número máximo de conteúdos que se prevê disponibilizar, se reunidas as melhores condições

IND 12. Prazo em dias para disponibilizar/atualizar conteúdos na página electrónica da DGAEP – subsite RCT e “Ser
trabalhador”, contados a partir do facto que o determina

Página electrónica da DGAEP

Prazo mais curto em que será possível a execução, se reunidas as melhores condições

IND 13. Resultado do Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página eletrónica (escala de 1 a 5)

Processo documental com análise do inquérito

Valor máximo possível de alcançar.

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

REALIZADOS

PLANEADOS
Efetivos

30-Jun

Pontos

Efetivos

30-Set

Pontos

DESVIO

31-Dez

Efetivos

Pontos

Efetivos

Taxa de Execução

Pontos

Di ri gentes - Di recçã o s uperi or

20

3

60

3

60

3

60

3

60

0

100%

Di ri gentes - Di recçã o i ntermédi a e Chefes de equi pa

16

12

192

11

176

11

176

11

176

-16

92%

Técni co Superi or

12

54

648

50

600

51

612

48

576

-72

89%

Coordena dor Técni co

9

1

9

1

9

1

9

1

9

0

100%

Técni co de i nformá ti ca

9

1

9

1

9

1

9

1

9

0

100%

As s i s tente Técni co

8

30

240

25

200

24

192

23

184

-56

77%

As s i s tente Opera ci ona l

5

11

55

6

30

5

25

6

30

-25

55%

112

1213

97

1084

96

1083

93

1044

-169

86%

Total
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31-12-2011 31-12-2012
133

124

Previsto
31-12-2013

Realizado
31-12-2013

Previsto
31-12-2014

Realizado
31-12-2014

148

108

112

93

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Outras despesas correntes
Despesas de capital
PIDDAC

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

PLANEADOS

INICIAL

EXECUÇÃO

CORRIGIDO
30-Jun

30-Set

31-Dez

SALDO

Taxa de Execução

4.273.492,00 €

4.049.538,00 €

4.136.984,00 €

1.817.361,93 €

2.808.456,54 €

3.694.074,50 €

442.909,50 €

89,29%

3.635.979,00 €

3.412.025,00 €

3.560.347,00 €

1.731.988,02 €

2.651.978,37 €

3.381.857,35 €

178.489,65 €

94,99%

405.813,00 €

405.813,00 €

344.737,00 €

79.400,15 €

124.470,82 €

220.934,13 €

123.802,87 €

64,09%

1.900,00 €

1.900,00 €

2.102,00 €

1,84 €

1,84 €

100,85 €

2.001,15 €

4,80%

229.800,00 €

229.800,00 €

229.798,00 €

5.971,92 €

32.005,51 €

91.182,17 €

138.615,83 €

39,68%

-

€

4.273.492,00 €

-

€

4.049.538,00 €
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-

€

4.136.984,00 €

-

€

1.817.361,93 €

-

€

2.808.456,54 €

-

€

3.694.074,50 €

-

€

442.909,50 €

89,29%

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS OBJETIVOS DO QUAR
Nos quadros e texto seguintes é apresentada a análise qualitativa e quantitativa da execução dos
objetivos operacionais constantes do QUAR.

Objetivos de eficácia

Ponderação – 44%

Objetivo 1

Ponderação

20%

Preparar e submeter a aprovação do membro do Governo os instrumentos técnicos para a
implementação do projeto “Plataforma da Administração e do Emprego Público"
100%

Taxa de realização

Taxa de
Classificação
Realização

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Ind. 1 - Prazo para apresentação do projeto para
aprovação do membro do Governo (até 31 de março)

50%

90

87

100%

Atingiu

Ind. 2 - Prazo para preparação dos instrumentos
técnicos de suporte à candidatura (até 30 de
setembro)

50%

273

269

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Indicador 1
O projeto Plataforma da Administração e do Emprego Público (PAEP) consiste na disponibilização de
uma plataforma única e referencial para todos os sistemas da Administração Pública, existentes e
futuros, que contribua para a recolha, apuramento e enriquecimento de informação com vista à
promoção de medidas de eficiência e de boa governação na utilização dos recursos.
Constituindo um sistema único e integrado de referência para toda a Administração Pública,
pretende a agregação de toda a informação relativa às entidades públicas e ao emprego público,
com repositórios que permitam a disponibilização, em tempo útil, de informação atualmente
recolhida através de vários instrumentos e por várias entidades, alcançando-se ganhos de eficácia e
de eficiência, através da utilização racional de recursos públicos comuns.
A Plataforma assegurará ainda a partilha de informação normalizada e estruturada, promovendo a
troca de meios e informação entre os diferentes serviços da Administração Pública, maior
colaboração em processos de caráter transversal e a organização do trabalho em rede, com a
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finalidade de obtenção de informação fiável e única sobre a Administração Pública visando ainda
uma redução de custos.
A elaboração do projeto que foi apresentado à consideração do Senhor Secretário de Estado da
Administração Pública, na data prevista, contou com o contributo da maior parte das unidades
orgânicas da DGAEP e consistiu na caracterização da PAEP, seus objetivos e custos previsíveis e
identificação das diversas componentes da plataforma e seus destinatários e ou beneficiários.

Indicador 2
De seguida, foi dado início à caracterização detalhada de cada um dos módulos da plataforma, pelas
unidades orgânicas diretamente relacionadas com as matérias que os mesmos envolvem, bem como
aos trabalhos preparatórios com vista à candidatura do projeto a financiamento por fundos
comunitários, o que foi concluído na data prevista. Os trabalhos realizados não foram objeto de
maior grau de desenvolvimento atendendo à inexistência das diretrizes comunitárias, cuja
publicação ocorreu já no ano 2015.

Objetivo 2

Ponderação

30%

Elaborar proposta de diploma enquadrador do regime de suplementos remuneratórios da
Administração Pública e acompanhar o processo de revisão e eventual regulamentação
Taxa de realização

Indicador

100%

Peso

Meta

Resultado

100%

90%

88%

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 3 - Percentagem de documentos - projetos,

relatórios e outra documentação – solicitados,
apresentados, pelo menos, um dia antes da data
determinada

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Indicador 3
Os pedidos respeitantes a esta matéria, oriundos da respetiva tutela, fixavam prazos muito curtos
impondo, na maior parte das vezes, solução no próprio dia ou no dia imediato, o que conduziu à
inviabilidade prática de superação do objetivo, cuja concretização, ainda assim, atingiu um elevado
grau de exigência.
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Objetivo 3

Ponderação

30%

Desenvolver 2 estudos aplicados no domínio da gestão pública
Taxa de realização

100%
Taxa de
Classificação
Realização

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Ind. 4 - Data de apresentação do 1.º estudo - 31 de
julho

50%

212

196

100%

Atingiu

Ind. 5 - Data de apresentação do 2.º estudo - 15 de
dezembro

50%

349

346

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Dos estudos realizados no ano de 2014, no âmbito das competências e atividade do Departamento
de Investigação, Relações Internacionais e Comunicação, destacam-se os dois estudos a seguir
caracterizados, que constituem indicadores deste objetivo e cuja execução decorreu dentro do
prazo estabelecido.
Indicador 4
- Caracterização dos suplementos remuneratórios da Administração Pública – Irlanda, Espanha,
França, Dinamarca e Itália
O objetivo do estudo visou identificar os suplementos remuneratórios que integram o sistema
retributivo das Administrações de outros Estados-Membros da União Europeia. A informação
recolhida contribui certamente para um conhecimento mais alargado e uma reflexão
aprofundada sobre esta componente remuneratória.
Embora não se possa fazer uma generalização dos resultados alcançados, perscrutado o papel e o
peso dos suplementos remuneratórios no sistema retributivo das administrações públicas dos
cinco EM da UE, pode avançar-se com a ideia de que dada a diversidade das matrizes históricojurídicas e culturais das administrações e, consequentemente, da sua forma de construir os
compostos salariais, a atribuição dos suplementos varia profundamente de país para país.
Indicador 5
- Envelhecimento demográfico na administração pública central – uma abordagem prospetiva
A maioria dos países da UE encontra-se, atualmente, perante um processo de envelhecimento
demográfico, caracterizado pelo aumento da proporção das pessoas idosas na população total,
em detrimento da população jovem e/ou da população em idade ativa. Com este estudo
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pretendeu-se caracterizar a situação na APC portuguesa, bem como proceder a uma abordagem
prospetiva das aposentações até ao horizonte temporal de 2033. Da análise efetuada verificou-se
um tendencial decréscimo de trabalhadores com menos de 35 anos, contrariamente ao registado
nos escalões etários superiores. Entre 1996 e 2013, o aumento na idade média dos trabalhadores
públicos representou mais de 4 anos. O índice de renovação e o índice de juventude calculados
confirmam esta tendência de envelhecimento demográfico na AC. Dentro do período de
referência estima-se que o pico de aposentações na carreira de assistentes operacionais e de
assistentes técnicos se verifique em 2028 e na carreira de técnicos superiores em 2033.

Objetivo 4

Ponderação

20%

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

104,58%
Taxa de
Classificação
Realização

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Ind. 6 - Publicitar quatro sínteses estatísticas do
emprego público (SIEP). (prazo em dias após o final de
cada trimestre)

50%

45

45

100%

Atingiu

25%

105

104

100%

Atingiu

25%

303

281

118,33%

Superou

Ind. 7 - Publicitar dois boletins do emprego público
(BOEP), a 15 de abril e 30 de outubro (prazo em dias)

Análise do desempenho
Indicador 6
A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) é uma publicação trimestral, através da qual a
DGAEP divulga informação estatística de síntese sobre emprego público no âmbito das estatísticas
do mercado de trabalho. A informação disponibilizada centra-se no universo de entidades que
compõem o setor das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional (capítulo I), e no
universo das empresas públicas ou maioritariamente participadas pelo sector público, bem como as
demais entidades públicas que compõem os subsectores das sociedades financeiras e não financeiras
públicas, consistente com o respetivo universo definido pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P.
(capítulo II).
O conjunto de dados e indicadores que são apresentados incidem em particular sobre o número de
trabalhadores, os fluxos de entradas e de saídas, bem como indicadores sobre remunerações e
ganhos médios. Como fontes estatísticas são privilegiados os dados sobre emprego recolhidos
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através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, em paralelo com
outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e internacionais. Em notas técnicas, no
final, são referidos os principais conceitos.
As publicações foram publicitadas no site da DGAEP nas seguintes datas: 4.º trimestre 2013 - 17 de
fevereiro; 1.º trimestre 2014- 15 de maio; 2.º trimestre 2014 – 14 de agosto e 3º trimestre 2014 – 17
de novembro.

Indicador 7
O BOEP — Boletim Estatístico do Emprego Público — é uma publicação semestral através da qual a
DGAEP divulga dados, indicadores e análises estatísticas sobre emprego público, no âmbito das
estatísticas do mercado de trabalho. Na nova série do BOEP, a partir do número 07, publicado em
outubro de 2012, a informação disponibilizada passou a ser complementar da informação de síntese
divulgada trimestralmente na SIEP – Síntese Estatística do Emprego Público.
A informação disponibilizada centra-se no universo de entidades que compõem o sector das
administrações públicas na ótica da contabilidade nacional e no conjunto das empresas e demais
entidades públicas ou maioritariamente participadas pelo sector público que compõem os
subsectores das sociedades financeiras e não financeiras públicas, consistente com o respetivo
universo definido pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. O conjunto de dados e indicadores
estatísticos de caracterização apresentados utilizam como fonte privilegiada a informação sobre
emprego recolhida através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP,
em paralelo com outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e internacionais.
As publicações foram publicitadas no site da DGAEP nas seguintes datas: BOEP n.º 10 – apresentado
superiormente a 15 de abril; BOEP n.º 10 (versão em inglês) – 26 de agosto; BOEP n.º 11 – 8 de
outubro.
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Objetivos de eficiência

Ponderação – 44%

Objetivo 5

Ponderação

20%

Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas
Taxa de realização

Indicador

120%

Peso

Meta

Resultado

100%

60

48

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 8 - Prazo para disponibilizar informação em matéria

de LTFP na página eletrónica da DGAEP, incluindo o
subsite “Ser Trabalhador da AP”, após publicação da
Lei (dias)

120%

Superou

Análise do desempenho
Indicador 8
A DGAEP trabalhou intensamente, tendo em vista garantir o apoio aos serviços e trabalhadores da
Administração Pública, em tempo útil, através da elaboração e disponibilização de um número
bastante significativo de conteúdos relativos à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas na sua
página eletrónica e no subsite Ser Trabalhador da Administração Pública.
Este projeto foi concretizado num prazo de 48 dias após a publicação da Lei, o que representou uma
superação do objetivo em 20%.

Objetivo 6

Ponderação

30%

Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo acordo
Taxa de realização

Indicador

118,75%

Peso

Meta

Resultado

100%

3

1,5

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 9 - Prazo médio de fecho de processos na base de

dados respetiva, após receção de todos os elementos
necessários à preparação da decisão (dias úteis)

118,75%

Superou

Análise do desempenho
Indicador 9
No âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, aprovado pela Portaria n.º 8-A/2014, de 15
de janeiro, destinado à carreira técnica superior foram rececionados 577 pedidos de rescisão, os
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quais foram objeto de apreciação e análise, conduzindo ao indeferimento de 129 requerimentos por
ausência do cumprimento dos requisitos, restando 448 processos elegíveis que deram origem à
assinatura de 294 acordos de rescisão.
No âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, aprovado pela Portaria n.º 332-A/2013, de
11 de novembro, destinado ao pessoal docente, foi efetuado o acompanhamento previsto na
referida Portaria, conjugado com o Despacho n.º 15276/2013, ou seja, a análise e apreciação dos
processos que reuniam condições de elegibilidade ao Programa e após pronúncia do membro do
Governo responsável pela área da educação. Assim, neste Programa foram apreciados os dados
referentes a 1923 pedidos de rescisão de docentes.
No ano 2014 registou-se ainda a apreciação e análise de alguns dos processos do Programa de
Rescisões por Mútuo Acordo, aprovado pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho, cuja aprovação e
assinatura ocorreu no primeiro trimestre de 2014.
Apesar do elevado volume de processos recebidos e analisados, o prazo médio de processamento,
após a receção de todos os elementos, foi de 1,5 dias, correspondendo a metade do prazo
estabelecido.

Objetivo 7

Ponderação

30%

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

106,25%
Taxa de
Classificação
Realização

Indicador

Peso

Meta

Resultado

Ind. 10 - Número de instrumentos de normalização
disponibilizados (modelos, formulários, bases de dados,
etc.)

50%

6

8

112,50%

Superou

Ind. 11 - Número de conteúdos disponibilizados na RITC
- Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo

50%

25

27

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Indicador 10
O apoio técnico que a DGAEP presta aos serviços da AP na aplicação dos regimes de vínculos,
carreiras e remunerações, da proteção social, do contrato de trabalho de trabalho em funções
públicas, avaliação do desempenho, controlo do emprego público, prestações de serviços e
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contratação coletiva, concretiza-se, em parte, através da disponibilização de instrumentos
normalizados que são disponibilizados na sua página eletrónica.
No corrente ano, o número de instrumentos de suporte e apoio aos serviços que foi disponibilizado
superou o previsto e correspondeu às necessidades detetadas.

Indicador 11
A Rede Interministerial de Trabalho Colaborativo (RITC) é uma Rede de pontos focais e uma
plataforma eletrónica a que têm acesso interlocutores privilegiados das Secretarias-Gerais de todos
os ministérios ou dos serviços setoriais responsáveis pela área de recursos humanos e interlocutores
técnicos da DGAEP que visa a harmonização interpretativa nos processos de aplicação,
acompanhamento e avaliação da execução das políticas de recursos humanos e de emprego público
na Administração Pública, a troca de informação e, de um modo geral, a garantia do cumprimento
de todas as obrigações legais e convencionais de informação. A RITC tem por principal objetivo
assegurar resposta às solicitações dos serviços, através das respetivas Secretarias-Gerais ou serviços
setoriais competentes em matéria de recursos humanos no âmbito de um Ministério potenciando a
racionalização de recursos e a obtenção de ganhos de eficiência, sendo gerada e disponibilizada aos
serviços e trabalhadores em geral informação transversal que tem por base o trabalho desenvolvido
na plataforma.
O presente indicador visava medir o número de conteúdos gerados e disponibilizados na sequência
da troca de informação entre os diferentes interlocutores da DGAEP e externos na Mediateca da
RITC, pretendendo-se que fossem disponibilizados conteúdos transversais e de interesse geral que se
encontrassem consolidados. Verifica-se, assim, que foram disponibilizados 27 conteúdos, todos eles
relevantes nas áreas de recursos humanos e emprego público, e que foram ao encontro das
necessidades dos interlocutores da RITC.

Objetivo 8

Ponderação

20%

Prestar apoio técnico aos serviços da AP, estruturas sindicais, comissões de trabalhadores e árbitros,
em matéria de direito coletivo
Taxa de realização

Indicador

121,43%

Peso

Meta

Resultado

100%

15

9

Taxa de
Classificação
Realização

Ind. 12 - Prazo em dias para disponibilizar/atualizar

conteúdos na página eletrónica da DGAEP – subsite RCT
e “Ser trabalhador”, contados a partir do facto que o
determina
15

121,43%

Superou

Análise do desempenho
Indicador 12
As atribuições da DGAEP, em matéria de Direito Coletivo, passam pela divulgação de legislação e
informação sobre, nomeadamente, “Estruturas de representação coletiva dos trabalhadores”,
“Instrumentos de regulação coletiva de trabalho”, “Greve” e “Arbitragem”, no subsite “RCT –
Relações Coletivas de Trabalho” e “Ser trabalhador”.
No corrente ano, a atualidade e importância dos temas, face à publicação da nova LTFP,
determinou um esforço acrescido, tendo os conteúdos sobre aquelas matérias sido disponibilizados
num prazo significativamente inferior ao estabelecido, o que resultou na superação do presente
objetivo.

Objetivo de qualidade

Ponderação – 12%

Objetivo 9

Ponderação

100%

Avaliar a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de 2014 na
página eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes
Taxa de realização

Indicador
Ind. 13 - Resultado do Inquérito de Satisfação aos

utilizadores da página eletrónica (escala de 1 a 5)

100%

Peso

Meta

Resultado

100%

3,5

3,88

Taxa de
Classificação
Realização

100%

Atingiu

Análise do desempenho
Indicador 13
O Inquérito de Satisfação aos utilizadores da página eletrónica da DGAEP, com o objetivo de avaliar
a qualidade da informação técnica produzida e disponibilizada durante o ano de 2014 na página
eletrónica da DGAEP, em todas as suas componentes, foi efetuado através do questionário que
constitui o anexo 1 a este relatório, tendo sido obtido o nível médio de satisfação de 3,88.
O questionário do inquérito de satisfação encontra-se disponibilizado online em permanência,
tendo, no início de dezembro, sido enviado a todos os subscritores da Newsletter com pedido de
participação.
O tratamento dos resultados globais das respostas recebidas naquele período, consta do capítulo
seguinte, respeitante a ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES/APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ponto
II.2.1. ANÁLISE DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DA PÁGINA ELETRÓNICA.
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AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO
Resumo da avaliação dos objetivos
PARÂMETROS
Denominação

OBJETIVOS

Ponderação

Objetivo

Ponderação
Relativa

Eficácia

Eficiência

Qualidade

44%

44%

12%

AVALIAÇÃO

Absoluta

Taxa de
execução

Classificação

Objetivo 1

20%

9%

100%

Atingiu

Objetivo 2

30%

13%

100%

Atingiu

Objetivo 3

30%

13%

100%

Atingiu

Objetivo 4

20%

9%

104,6%

Superou

Objetivo 5

20%

9%

120%

Superou

Objetivo 6

30%

13%

118,75%

Superou

Objetivo 7

30%

13%

106,25%

Superou

Objetivo 8

20%

9%

121,43%

Superou

Objetivo 9

100%

100%

Atingiu

12%

107,35%

Superou

Pela análise do quadro anterior verifica-se que os dois parâmetros, eficácia e eficiência, foram
superados, tendo sido superados todos os objetivos do parâmetro eficiência.
Pela análise da ponderação absoluta dos objetivos constata-se que os objetivos 2, 3, 6, 7 e 9 são os
objetivos mais relevantes, uma vez que correspondem a mais de metade dos objetivos do QUAR e o
somatório dos respetivos pesos absolutos perfaz uma percentagem de 64%.
Verificando-se que dos 5 objetivos mais relevantes foram superados dois (objetivos 6 e 7) e
atingidos os outros três (objetivos 2, 3 e 9), e tendo, na avaliação final, sido atingida uma taxa de
execução de 107,35%, pode concluir-se que o desempenho global foi claramente positivo.
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II. 2. ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
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II. 2. 1. ANÁLISE DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DA PÁGINA ELETRÓNICA
A avaliação da satisfação dos utilizadores da página eletrónica constitui um dos objetivos QUAR
(objetivo 9), tendo sido feita referência ao mesmo no capítulo sobre a Avaliação do QUAR.
Os gráficos que a seguir se apresentam traduzem a análise dos resultados globais das 1021 respostas
válidas recebidas.
A. CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS

19

85,3% dos inquiridos que acederam ao Portal da DGAEP detêm uma relação jurídica de emprego com
a Administração direta ou indireta do Estado

B. MOTIVAÇÃO

86,97% dos inquiridos visitou o Portal da DGAEP porque já o conhecia, demonstrando que são
utilizadores que regressam ou utilizam com frequência o site – fidelidade dos utilizadores. Apenas
1,37% chegou ao Portal da DGAEP por mero acaso.
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Da análise do gráfico anterior podemos constatar que a informação mais procurada é: “Legislação”;
“Circulares e orientações técnicas” e “SIADAP”.
Nota: a informação procurada é superior ao número de respostas dado que nesta questão pode ser
selecionada mais do que uma questão (escolha múltipla)

C.

GRAU DE SATISFAÇÃO

74,9% (54,4% classificaram com 4 e 20,5% classificaram com 5) dos inquiridos consideraram que a
informação disponibilizada é clara e percetível. A média simples da classificação cifra-se nos 3,9 e a
moda é 4 (valor que corresponde ao maior número de respostas).
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81,98% (47,21% + 34,77%) dos inquiridos afirmaram que a informação disponibilizada é muito útil. A
média simples é de 4,1 e a moda é 4 (valor que corresponde ao maior número de respostas).

64,64% (42,21% + 22,43%) dos utilizadores inquiridos consideraram que o Portal é fácil de navegar. A
média simples é de 3,8 e a moda é 4 (valor que corresponde ao maior número de respostas).
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60,92% (44,21% + 13,71%) dos utilizadores consideraram o desenho do Portal muito agradável. A
média situa-se em 3,64 e a moda em 4 (valor que corresponde ao maior número de respostas).

74,04% (54,06% + 19,98%) dos utilizadores consideraram o Portal muito rápido (alertamos para o
facto de o servidor do Portal ter sido renovado em março de 2013, melhorando a sua performance
de forma muito significativa) A média situa-se em 3,89 e a moda em 4 (valor que corresponde ao
maior número de respostas).
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84,83% dos inquiridos classificaram o Portal, numa escala de 1 a 10, com valores superiores a 6. Se
convertermos estes resultados para a escala de 1 a 5, obtém-se uma média de 3,95 e a moda situase em 4.

D. CONCLUSÃO
Analisando os resultados obtidos conclui-se que o grau de SATISFAÇÃO MÉDIA dos utilizadores da página
eletrónica é de 3,88, e a MODA 4, ambos numa escala de 1 a 5.
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II. 2. 2. ANÁLISE

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 online do inquérito de satisfação foi disponibilizado entre os dias 1 e 12 de dezembro
de 2014, por comunicação via correio eletrónico, 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 a
ANÁLISE DOS RESULTADOS

globais das 290 respostas válidas recebidas.

A. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
1. Estrutura etária e sexo: 61% dos respondentes têm menos de 50 anos e 6 em cada 10
respondentes são mulheres.

5,2
4,1

60 e mais

9,3

Grupos etários

10,0
50 a 59

19,7
29,7
15,9

40 a 49

20,7
36,6
8,6

30 a 39

13,8
22,4
1,4
0,7
2,1

Até 29
0,0

10,0

20,0

30,0

Em percentagem
Homem

Mulher

Total

25

40,0

2. Nível de habilitações académicas: 74% dos respondentes possuem habilitação de ensino
superior.

3. Tipo de utilizador da informação estatística sobre emprego público que melhor representa ou tipo
de organização/entidade a que está ligado: a grande maioria (83,4%) enquadra-se em entidade da
administração pública em geral.

Respostas
N.º
%
Entidade da administração pública em geral
Entidade da área estatística, investigação ou estudos

242

83,4

19

6,6

Associação Sindical

3

1,0

Investigador

8

2,8

Estudante

8

2,8

Jornalista

2

0,7

Outro

8

2,8

Total respostas

290

100,0

B. UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
4. Tempo de consulta e/ou utilização: dois terços dos respondentes utilizam ou consultam a
informação estatística há 3 ou mais anos.
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5. Finalidades que melhor representam a consulta e utilização da informação estatística sobre
emprego público (resposta múltipla).

C. GRAUS DE SATISFAÇÃO
6. Distribuição dos graus de satisfação e nível médio de satisfação da informação estatística
publicada, por atributo: em todos os casos 4 é o grau de satisfação mais atribuído.
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7. Grau de satisfação global sobre a informação estatística publicada: 71,4% dos
respondentes atribui 4 ou 5 ao grau de satisfação global.

8. Grau de satisfação global sobre as publicações Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) e
Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP)
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II. 3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
Questões

Aplicado
S

N

NA

Fundamentação

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

X

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

X

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

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

X

X

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

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

X

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

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

X

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

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

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

X

2 – Estrutura organizacional

X

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

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

X

Na avaliação de desempenho do
biénio 2013 – 2014 foram avaliados
todos os trabalhadores que reuniam
condições – 100%.

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

X

50% - em virtude da verba no OE para
formação, não foi possível satisfazer
todas as necessidades identificadas.

2.1

A estrutura organizacional estabelecida
obedece às regras definidas legalmente?
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Questões

Aplicado
S

N

NA

Fundamentação

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados pelo serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

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

X

X

De acordo com o novo modelo
organizacional
do
Ministério
das
Finanças, consignado nas Leis do
Orçamento do Estado desde 2013,
transitaram para a Secretaria-Geral
(SGMF) as atribuições nos domínios da
gestão
dos
recursos
humanos,
financeiros e patrimoniais da DGAEP.
Naqueles termos, a autorização da
despesa da DGAEP é da competência do
Secretário-Geral do Ministério das
Finanças.

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X

De acordo com o novo modelo
organizacional
do
Ministério
das
Finanças, acima referido, todos os
procedimentos
respeitantes
às
competências que transitaram para a
SGMF, são executados por esta, ou de
acordo com as suas orientações e ou
solicitações.

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

X

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

3.5

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

X

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

X

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
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De acordo com o novo modelo
organizacional
do
Ministério
das
Finanças, consignado nas Leis do
Orçamento do Estado desde 2013,
transitaram para a Secretaria-Geral
(SGMF) as atribuições nos domínios da
gestão
dos
recursos
humanos,
financeiros e patrimoniais da DGAEP.

O plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas está a
ser revisto, de acordo com o novo
modelo organizacional do Ministério das
Finanças.

Aplicado

Questões

S

N

NA

Fundamentação

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

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

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

Existem aplicações informáticas nas
áreas cuja gestão não transitou para a
SGMF
conforme
acima
referido,
designadamente, gestão da assiduidade
e registo de correspondência.

X

X

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

de
de

X

Sempre
que
nomeadamente o GerBI

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

X

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

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

X

Backups diários de salvaguarda de
dados

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

X

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

4.4

A informação extraída dos sistemas
informação é utilizada nos processos
decisão?
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necessário,

II. 4. – ATIVIDADE DESENVOLVIDA
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II. 4. 1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Na prossecução dos objetivos estratégicos foram estabelecidos 27 objetivos operacionais para cuja
realização foram desenvolvidas/os 113 atividades e projetos, da responsabilidade, única ou
partilhada, de todas as unidades orgânicas, conforme consta do Plano de Atividades.

A taxa de execução dos objetivos operacionais, diretamente relacionados com os objetivos
estratégicos foi de 107,21% e está discriminada no quadro que segue.

OBJETIVOS
Objetivos
Estratégicos

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

Objetivos
Operacionais
PA

EXECUÇÃO
Taxa de
realização

Classificação
qualitativa

1.1

112,50%

Superado

1.2

83,33%

Não cumprido

1.3

125,00%

Superado

1.4

116,67%

Superado

1.5

108,33%

Superado

1.6

125,00%

Superado

1.7

91,67%

Não cumprido

1.8

100,00%

Cumprido

2.1

125,00%

Superado

2.2

112,50%

Superado

2.3

125,00%

Superado

2.4

112,50%

Superado

2.5

112,50%

Superado

2.6

107,50%

Superado

3.1

108,33%

Superado

3.2

100,00%

Cumprido

3.3

105,00%

Superado

3.4

106,25%

Superado

4.1

112,50%

Superado

4.2

115,00%

Superado

4.3

112,50%

Superado

4.4

100,00%

Cumprido

4.5

100,00%

Cumprido

5.1

100,00%

Cumprido

5.2

80,00%

Não cumprido

5.3

97,50%

Não cumprido

5.4

100,00%

Cumprido

Taxa de realização global

107,21%
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Foram ainda estabelecidos 8 objetivos operacionais não diretamente relacionados com os objetivos
estratégicos, no âmbito dos quais foram desenvolvidas/os 26 atividades e projetos.
A taxa de realização dos objetivos operacionais não diretamente relacionados com os objetivos
estratégicos foi de 94,69% e está discriminada no quadro que segue.

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

TAXA DE
REALIZAÇÃO

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

90,00%

Não atingiu

100,00%

Atingiu

100,00%

Atingiu

100,00%

Atingiu

Taxa de realização

CLASSIFICAÇÃO

100,00%

Atingiu

87,50%

Não atingiu

80,00%

Atingiu

100,00%

Atingiu

94,69%

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 referidos.
A taxa de execução global do Plano é de 104,35%.
A avaliação da atividade desenvolvida é apresentada nas páginas seguintes, compreendendo
designadamente:
- Execução e respetiva justificação das atividades e dos projetos que foram superados e dos que não
foram atingidos;
- Atividade desenvolvida e não prevista no plano de atividades – Atividade extra-plano;

ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO
No âmbito da atividade de representação, interna e externa, a nível nacional e internacional, foi
concretizada toda a participação prevista no plano, da responsabilidade da DGAEP.
Contudo, por orientação superior, e no respeitante a reuniões no estrangeiro, só se assegurou a
participação nas reuniões com duração de um dia completo. Esta orientação determinou que a
34

Representação do Ministério das Finanças na delegação portuguesa do Grupo Estatuto dos
funcionários comunitários, fosse assegurada numa única reunião, que teve lugar em Bruxelas a 22
de setembro.
Além das representações previstas no Plano, assegurou-se ainda, nos termos do Despacho do Senhor
Secretário de Estado da Administração Pública, nº 3378/2014/SEAP de 12-09-2014, a participação
em 2 reuniões, a 29 de setembro e 25 de novembro, do Comité Setorial Europeu de Diálogo Social
para as Administrações dos Governos Centrais.
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ATIVIDADES E PROJETOS DO PA DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – OBJETIVOS QUE FORAM SUPERADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: APOIAR O PROCESSO DE REFORMA DO ESTADO

OBJETIVO OPERACIONAL 1

Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas Setoriais de Rescisões por Mútuo Acordo
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

1.1.1

Assegurar o funcionamento de helpdesk de apoio ao
Programa, dotando-o dos conhecimentos necessários ao
apoio aos requerentes

Não se registou nenhuma reclamação formal.

1.1.3

Prestar consultadoria relativa à aplicação dos programas
setoriais de rescisões por mútuo acordo

Foi alcançado um tempo médio de resposta 1,5 dias.

1.1.4

Elaborar conteúdos para o site na parte especificamente
destinada às rescisões por mútuo acordo

Taxa de execução
112,50%

Os dados relativos aos acessos aos conteúdos do site da DGAEP, na parte respeitante aos
programas sectoriais de rescisões por mútuo acordo ultrapassaram a meta estabelecida, sendo
os seguintes:
- acessos ao site do Programa de Rescisões para técnicos superiores – 211.844, sendo a média
diária, 683,37;
- acessos ao site do Programa de Rescisões para Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais -1220901, sendo a média diária de 2422,42.

1.1.5

Validar a informação constante dos requerimentos,
proceder ao cálculo das compensações a atribuir e preparar
decisão superior

O prazo médio de fecho de processos na base de dados alcançado, após a receção de todos os
elementos, foi de 1,5 dias, correspondendo a metade da meta estabelecida.

1.1.6

Manutenção da aplicação que gere os Programas de
Rescisões

Atualização disponibilizada sempre que solicitado.
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OBJETIVO OPERACIONAL 3

Taxa de execução
125%

Elaborar proposta de revisão da Tabela Remuneratória Única
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

1.3.1

Elaborar draft de proposta de diploma de revisão das
remunerações

A proposta foi elaborada em 5 dias e apresentada a 12-03-2014

1.3.2

Apresentar documentos – projetos, relatórios e outra
documentação – solicitados pelo membro do Governo

No prazo estipulado foram apresentados 93% dos documentos.

OBJETIVO OPERACIONAL 4

Taxa de execução
116,67%

Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do Trabalho em Funções Públicas
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

1.4.1

Disponibilizar informação em matéria de LTFP na página
eletrónica da DGAEP incluindo o subsite Ser trabalhador da
AP

Foi disponibilizada informação 48 dias após a publicação da lei, o que representa uma
superação de 20% relativamente ao prazo estabelecido.

1.4.2

Acompanhar a implementação da LTFP, designadamente
através da realização de ações de formação

O relatório com os resultados das respostas ao inquérito disponibilizado aos participantes nas
ações de formação foi solicitado ao INA, tendo sido obtido um valor médio de 4,85, numa
escala de 1 a 5, o que representa um grau de execução de 123%.

1.4.3

Prestar consultadoria aos serviços e organismos da
administração pública em matéria da LTFP

Foi alcançada uma qualidade média de 3,26, sendo ultrapassado o valor estabelecido.

1.4.4

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

O resultado do inquérito online a avaliação global da página da DGAEP foi de 3,95, tendo as
FAQ sido das áreas mais procuradas.

1.4.5

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

100% das reuniões realizadas.
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OBJETIVO OPERACIONAL 5

Assegurar a harmonização da aplicação do regime de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

Taxa de execução
108,33%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

1.5.1

Acompanhar a implementação de diplomas em matéria de
proteção social

Não houve novos projetos nestas matérias.

1.5.2

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

Foi alcançada uma qualidade média de 3,41, sendo ultrapassado o valor estabelecido.

1.5.3

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

O resultado do inquérito online a avaliação global da página da DGAEP foi de 3,95, tendo as
FAQ sido das áreas mais procuradas.

OBJETIVO OPERACIONAL 6

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

Taxa de execução
125%

N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

1.6.1

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

Tempo médio de resposta alcançado 6,23 dias.

1.6.2

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

Foi alcançada uma qualidade média de 3,19, sendo ultrapassado o valor estabelecido.

1.6.3

Prestar apoio em reuniões que sejam solicitadas por
Secretarias-Gerais, departamentos centrais de recursos
humanos ou outros serviços, bem como pelo Gabinete do
Secretário de Estado da Administração Pública

100% das reuniões realizadas.
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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
Taxa de execução
125%

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
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

2.1.1

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

Disponibilizados 27 conteúdos gerados a partir da RITC, na sua área pública

OBJETIVO OPERACIONAL 2

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

ATIVIDADES/PROJETOS

2.2.1

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

Foi alcançada uma qualidade média de 3,28, sendo ultrapassado o
valor estabelecido de 3

2.2.2

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

100% das reuniões solicitadas

2.2.3

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

O resultado do inquérito online a avaliação global da página da DGAEP
foi de 3,95, tendo as FAQ sido das áreas mais procuradas.

2.2.4

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

Atendendo às dificuldades técnicas que ocorreram no funcionamento
da RITC, durante o ano, não foi enviado inquérito de satisfação aos
interlocutores sectoriais da RITC

Taxa de execução
112,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
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O objetivo foi
superado, conforme
resultados referidos,
tendo ainda sido
assegurado o
funcionamento da
RITC. Contudo, não
foi lançado o
inquérito de
satisfação aos
interlocutores
sectoriais da RITC,
pelo motivo referido.

OBJETIVO OPERACIONAL 3

Taxa de execução
125%

Assegurar a atualidade dos conteúdos do subsite “Ser trabalhador na Administração Pública”
N.º
2.3.1

ATIVIDADES/PROJETOS
Garantir a permanente atualização e melhoria do subsite
“Ser trabalhador na Administração Pública”

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
O prazo médio de atualização dos conteúdos, contado a partir da data de entrada em vigor dos
diplomas que os determinaram foi de 5 dias úteis, tendo assim o objetivo sido superado.

OBJETIVO OPERACIONAL 4

Taxa de execução
112,50%

Assegurar o apoio técnico na emissão de parecer prévio sobre pedidos de contratação de serviços
N.º

2.4.2

ATIVIDADES/PROJETOS

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

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
O resultado do inquérito online a avaliação global da
página da DGAEP foi de 3,95, tendo as FAQ sido das
áreas mais procuradas.

O objetivo foi superado por força dos
resultados alcançados na atividade
referida, tendo as restantes sido
cumpridas a 100%.

OBJETIVO OPERACIONAL 5

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

2.5.2

ATIVIDADES/PROJETOS

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

Taxa de execução
112,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
O resultado do inquérito online a avaliação global da
página da DGAEP foi de 3,95, tendo as FAQ sido das
áreas mais procuradas.
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O objetivo foi superado por força dos
resultados alcançados na atividade
referida, tendo as restantes sido
cumpridas a 100%.

OBJETIVO OPERACIONAL 6

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

ATIVIDADES/PROJETOS

2.6.2

Prestar apoio técnico em matéria de negociação coletiva e
de constituição de comissões de trabalhadores na AP

Foram realizadas todas as reuniões de apoio técnico solicitadas quer
por estruturas sindicais, quer por comissões de trabalhadores, quer
ainda por empregadores públicos (100%)

2.6.3

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

O resultado do inquérito online a avaliação global da página da DGAEP
foi de 3,95, tendo as FAQ sido das áreas mais procuradas.

2.6.5

Atualizar o subsite eTab

A atualização do subsite eTab ocorreu no próprio dia ou no dia
seguinte à disponibilização dos novos conteúdos, tendo ultrapassado
largamente a meta estabelecida

Taxa de execução
107,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
O objetivo foi
superado por força
dos resultados
alcançados nas
atividades referidas.
As restantes
atividades foram
cumpridas a 100%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GARANTIR O APOIO NA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DE SISTEMATIZAÇÃO E DE CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO OPERACIONAL 1

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

ATIVIDADES/PROJETOS

3.1.2

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

Taxa de execução
107,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
Todos os conteúdos informativos e documentos de
apoio à elaboração do Balanço Social foram
atualizados e disponibilizados no site da DGAEP a 5
de dezembro, 10 dias úteis antes do prazo previsto.
41

O objetivo foi superado por força dos
resultados alcançados na atividade
referida, tendo as restantes sido
cumpridas a 100%.

Taxa de execução
105%

OBJETIVO OPERACIONAL 3

Garantir a coordenação e o apoio técnico dos Programas setoriais de rescisões por mútuo acordo
N.º

3.3.4

ATIVIDADES/PROJETOS

Manutenção das aplicações que gerem todos os Programas
de Rescisões

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

As intervenções tiveram uma duração, em média,
inferior a 24 horas

O objetivo foi superado por força dos
resultados alcançados na atividade
referida, tendo as restantes sido
cumpridas a 100%.

OBJETIVO OPERACIONAL 4

Taxa de execução
106,25%

Melhorar os sistemas de suporte de prestação de apoio técnico à administração
N.º

3.4.2

ATIVIDADES/PROJETOS

Tratamento de dados sobre prestação de serviços

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
Foi estabelecido o prazo de 5 dias úteis, contado a
partir da data do pedido, tendo sido alcançada uma
média de 3 dias úteis.
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O objetivo foi superado por força dos
resultados alcançados na atividade
referida, tendo as restantes sido
cumpridas a 100%.

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 monitorizar a universalidade e a qualidade da informação sobre entidades das administrações públicas e sector
público empresarial disponibilizada no Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE)
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

4.1.1

Garantir a universalidade e a qualidade da informação
sobre todas as entidades das administrações públicas e
demais entidades do sector público no SIOE como tal
classificadas no universo em contas nacionais, nos termos
da aplicação Lei do SIOE

4.1.2

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

Taxa de execução
112,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
O universo de entidades segundo o novo Sistema Europeu de Contas
Nacionais (SEC 2010) foi atualizado no mesmo trimestre das contas
nacionais do INE, I.P. (3.º trimestre) de forma a permitir a harmonização
imediata dos apuramentos com o universo das contas nacionais.
Recolha de dados, processo de criação e de atualização de dados de
entidades no SIOE em 3 dias, em média, após a ocorrência que a
determina.
Validações regulares de forma a garantir a qualidade e a consistência da
informação.

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

Última atualização dos manuais informativos disponíveis no SIOE a 15 de
dezembro não havendo necessidade de outra atualização.

4.1.4

Concluir o processo de disponibilização do backoffice às
entidades utilizadoras do SIOE

Devido a dificuldades de operacionalização comprovadas no decurso do
projeto-piloto, pondo em risco a qualidade dos dados de entidades no
SIOE, foi proposta e aceite pela Direção o cancelamento deste processo
na forma e moldes atuais.

4.1.6

Manutenção do projeto de BI com indicadores de RH

Foram desenvolvidos e integrados no BI mais de 10 indicadores
correspondentes a quadros de recolha de dados do SIOE.
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O objetivo foi
superado, embora
não a atividade
4.1.4 conforme
justificação

OBJETIVO OPERACIONAL 2

Garantir a recolha de informação de caracterização sobre recursos humanos do universo de entidades do SIOE – Sistema de
Informação da Organização do Estado - Administração Central, Administração Regional e Local e Sector Público Empresarial

N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

4.2.1

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

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

4.2.3

Garantir a atualização dos conteúdos informativos
disponíveis no SIOE - Sistema de Informação da Organização
do Estado, relacionados com a recolha dos dados dos
recursos humanos (quadros de recolha, manual do
utilizador, instruções de preenchimento, FAQ)

Taxa de execução
115%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO

Para além das 4 recolhas trimestrais previstas, foram recolhidos dados da administração local
em pelo menos mais 3 períodos específicos, para todos os trimestres do ano e trimestres de
anos anteriores, o que implicou novas validações e correções dos dados da administração
local.
Foram recolhidos dados de RH para todas as novas entidades reclassificadas em contas
nacionais, desde o 4.º trimestre 2011.

Em média, 25 dias após o final do trimestre os dados foram validados e corrigidos os dados
recolhidos, o que representa uma superação na ordem de 17% relativamente ao prazo
estabelecido.
Harmonização dos apuramentos e compilação estatística do emprego público segundo o novo
universo das contas nacionais (SEC 2010), em particular para as novas entidades incluídas no
SIOE desde o 4.º trimestre 2011.

Última atualização dos documentos no site do SIOE a 28 de novembro, com referência à data
de 31 de dezembro / 4.º trimestre.
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OBJETIVO OPERACIONAL 3

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

ATIVIDADES/PROJETOS

4.3.1

Apuramento e tratamento estatístico dos dados e
indicadores de caracterização organizacional e de recursos
humanos nas administrações públicas e no sector público
empresarial.

Taxa de execução
112,50%

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
Revisão de todas as séries de indicadores desde o 4.º trimestre de
2011, com apuramento e tratamento estatístico dos dados e
indicadores de caracterização organizacional e de recursos humanos
nas administrações públicas e no sector público empresarial segundo o
novo universo das contas nacionais em SEC 2010.

4.3.3

Publicitar dois Boletins 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 sexo,
entre outras), garantindo a qualidade e a pertinência da
informação. (QUAR)

O Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP) n.º 11 (2.ª edição do
ano) foi publicado no site da DGAEP a 8 de outubro, 17 dias antes da
data prevista.

4.3.4

Recolha, tratamento e divulgação dos dados sobre greves
no âmbito da administração central do Estado, conforme
previsto no Despacho n.º 3876/2012-SEAP

Divulgação de dados sobre greves para as quais houve recolha de
informação sobre a adesão de trabalhadores – neste ano, greves no
âmbito do Ministério da Saúde – em média 8 dias após o final da greve.
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O objetivo foi
superado por força
dos resultados
alcançados nas
atividades referidas.
As restantes
atividades foram
cumpridas a 100%.

ATIVIDADES E PROJETOS DO
ESTRATÉGICOS

PA QUE NÃO FORAM TOTALMENTE CUMPRIDOS - ATIVIDADES/PROJETOS DIRETAMENTE RELACIONADOS COM OS OBJETIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : APOIAR O PROCESSO DE REFORMA DO ESTADO
OBJETIVO OPERACIONAL 2

Elaborar proposta de diploma enquadrador do Regime de Suplementos remuneratórios da Administração Pública e acompanhar o processo de revisão
e eventual regulamentação
N.º

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO

ATIVIDADES/PROJETOS

CUMPRIMENTO

1.2.1

Elaborar draft de proposta de diploma enquadrador

1.2.2

Apresentar documentos – projetos, relatórios e outra documentação – solicitados pelo membro do Governo

1.2.3

Elaborar modelo de documento para recolha de informação

1.2.4

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

1.2.5

Acompanhar a recolha de informação determinada pelo diploma enquadrador

1.2.6

Prestar consultadoria relativa à recolha de informação determinada pelo diploma enquadrador

1.2.7

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

1.2.8

Manutenção da aplicação que gere o tratamento da informação determinada pelo diploma enquadrador

1.2.9

Elaborar draft de proposta de revisão dos suplementos remuneratórios
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Não foi possível desenvolver as
atividades 1.2.3 a 1.2.9, dado que a
recolha da informação foi atribuída à
IGF e o diploma enquadrador não foi
publicado durante o ano de 2014.
Não obstante, a atividade 1.2.1 foi
cumprida e superada a atividade
1.2.2.

OBJETIVO OPERACIONAL 7

Melhorar os sistemas de suporte de prestação de apoio técnico à administração
1

N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

1.7.1

Garantir a entrada em funcionamento da nova aplicação sobre
tramitação de processos de prestação de serviços.

1.7.2

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

1.7.3

Tratamento de dados sobre prestação de serviços

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
Não foi possível cumprir o objetivo por o projeto da “nova aplicação sobre tramitação de
processos de prestação de serviços” ter sido adiado face às sucessivas alterações
legislativas.
Contudo, a meta estabelecida para a atividade de “Tratamento de dados sobre prestação
de serviços” (1.7.3) foi superada, por ter sido alcançado um prazo médio de 3 dias úteis,
face ao prazo estabelecido de 5 dias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: REFORÇAR A QUALIDADE E A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA DGAEP PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO OPERACIONAL 2
Elaborar relatórios e/ou estudos técnicos de análise e comparação das políticas públicas, no âmbito do emprego público, ao nível nacional e/ou

internacional
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

5.2.1

Realização de estudo relativo à aferição da representatividade
sindical

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
Não foi completado o estudo em virtude do anormal volume de trabalho que ocorreu em
2014 na parte relativa aos depósitos de acordos coletivos de trabalho (aumento de cerca
de 1200% face ao ano anterior). O trabalho realizado representa 80% do previsto, faltando
unicamente o tratamento estatístico da representatividade sindical.

OBJETIVO OPERACIONAL 3

Desenvolver estudos aplicados no domínio da gestão pública
N.º
5.3.3

ATIVIDADES/PROJETOS
Elaborar estudo sobre as reclamações na AP no período de
2013-2014

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
A inclusão das reclamações entradas na DGAEP até dezembro de 2014 adiou a conclusão do
estudo para 2015.
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ATIVIDADES E PROJETOS DO
ESTRATÉGICOS

PA QUE NÃO FORAM TOTALMENTE CUMPRIDOS - ATIVIDADES/PROJETOS NÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS COM OS OBJETIVOS

OBJETIVO OPERACIONAL 1

Promover a difusão de informação na área da administração e do emprego público
N.º
0.1.2

ATIVIDADES/PROJETOS
Organizar o primeiro número da Revista de
Administração e Emprego Público (RAEP)

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
A publicação da revista foi adiada para o início de 2015 devido ao atraso na apresentação de dois artigos.

OBJETIVO OPERACIONAL 6

Promover e monitorar a utilização da metodologia de autoavaliação CAF (Common Assessment Framework)
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

0.6.4

Apresentar projeto de integração da CAF no ciclo
de gestão de avaliação dos serviços (SIADAP 1)

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
O Projeto foi substituído por outro, que foi considerado prioritário, relacionado com a tradução e
disponibilização online da publicação CAF Educação (ver atividades não previstas no-Plano).

OBJETIVO OPERACIONAL 7

Incorporar nos arquivos da DGLAB os processos de trabalhadores oriundos de Macau, Timor e restantes do QGA e Ultramar
N.º

ATIVIDADES/PROJETOS

0.7.1

Desenvolvimento dos procedimentos inerentes à
transferência física dos processos

0.7.2

Elaborar os documentos necessários à
formalização da incorporação da documentação:
formulários da DGLAB, listagens e documentos
eletrónicos

EXECUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
A incorporação dos processos planeada foi adiada por vários motivos: no início do ano foram
identificadas várias falhas na identificação dos processos, tendo obrigado ao prolongamento dos
trabalhos; a base de dados que deverá acompanhar a incorporação teve de ser revista a atualizada,
carecendo ainda de registo na CNPD, previamente ao seu envio à DGLAB.
Entretanto, foram identificados documentos que relacionavam os processos a incorporar e os inúmeros
ficheiros existentes nas instalações da Rua Almeida Brandão, tendo a DGLAB solicitado uma visita àquelas
instalações com vista à avaliação do interesse na incorporação dos ficheiros.
Pretende-se assim que a incorporação dos processos de trabalhadores oriundos de Macau, Timor e
restantes do QGA e Ultramar, inclua toda a referida documentação associada, o que estava em curso no
final do ano.
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA E NÃO PREVISTA NO PLANO – ATIVIDADES/PROJETOS DIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ENQUADRAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: APOIAR O PROCESSO DE
REFORMA DO ESTADO
OBJETIVO OPERACIONAL 1
Garantir a coordenação e o apoio técnico dos
Programas Setoriais de Rescisões por Mútuo Acordo

ENQUADRAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: APOIAR O PROCESSO DE
REFORMA DO ESTADO
OBJETIVO OPERACIONAL 4
Garantir o apoio técnico à implementação da Lei do
Trabalho em Funções Públicas

ENQUADRAMENTO

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS

Desenvolver e manter o site do
Programas Setoriais de Rescisões por
Mútuo Acordo dedicado aos técnicos
superiores

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS

Realização de ações de formação de
divulgação da LTFP

OBJETIVO OPERACIONAL 1
Garantir a recolha de informação de caracterização
sobre recursos humanos do universo de entidades do
SIOE – Administração Central, Administração Regional
e Local e Sector Público Empresarial

Por decisão do SEAP foi desenvolvido e mantido o site
dedicado aos Programas Setoriais de Rescisões por
Mútuo Acordo para técnicos superiores.

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO
Pese embora inscrita em Plano de Atividades, esta
atividade estava afeta a um único Departamento
(DRJE). Tendo-se no entanto constatado que haveria
vantagem em desenvolver nas sessões as matérias do
Direito Coletivo, foi assegurada a participação de
técnicas do DRCT nas referidas sessões.

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

Alterar os quadros de recolha de dados
de caracterização de RH no SIOE, na
sequência da aplicação de novos
conceitos decorrentes da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
publicada em Anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.

A LTFP, publicada em 20 de junho e entrada em
vigor em 1 de agosto, originou a necessidade de
alguns ajustamentos nas designações de variáveis de
recolha de dados de RH no SIOE, designadamente no
que se refere a modalidades de vinculação e
mobilidade.
As alterações, com repercussão no processo de
carregamento referente ao 4.º trimestre 2014, foram
atempadamente dadas a conhecer às entidades, com
revisão em conformidade de Manuais, Instruções de
preenchimento e FAQ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: ASSEGURAR A RECOLHA DE
DADOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA DIMENSÃO
ORGANIZACIONAL E DE EMPREGO PÚBLICO

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO
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RESPONSABILIDADE

DRJE/DGSI

RESPONSABILIDADE

DRCT

RESPONSABILIDADE

DEEP

ATIVIDADES/PROJETOS

ENQUADRAMENTO

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

DESENVOLVIDOS

RESPONSABILIDADE

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 3:
Disponibilizar informação analítica e de gestão sobre
o emprego público no âmbito das estatísticas do
mercado de trabalho

ENQUADRAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
REFORÇAR A QUALIDADE E A
CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA
DGAEP PARA O AUMENTO DA
EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

OBJETIVO OPERACIONAL 4
Melhorar a capacidade de resposta
no apoio técnico na aplicação dos
regimes de emprego e da gestão
de recursos humanos

Publicitar o Boletim
Estatístico do Emprego
Público (BOEP) em língua
inglesa

Adaptação e tradução para inglês de todos os quadros, gráficos,
indicadores e análises do BOEP n.º 10, bem como de todos os
quadros do ficheiro Excel correspondentes e publicitação no site da
DGAEP em língua inglesa.

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

DEEP

RESPONSABILIDADE

Migração do Active Directory de Windows
Server 2003 para Windows Server 2012

Atendendo à falta de suporte da Microsoft, no que se refere aos
sistemas operativos e aplicações instaladas nos servidores, foi
necessário proceder à sua atualização, não tendo de início sido
previsto no PA, por motivos de constrangimentos orçamentais.

DGSI

Migração do Exchange 2003 para Exchange
2010

Atendendo à falta de suporte da Microsoft, no que se refere aos
sistemas operativos e aplicações instaladas nos servidores, foi
necessário proceder à sua atualização, não tendo de início sido
previsto no PA, por motivos de constrangimentos orçamentais.

DGSI

Disponibilização, no site da DGAEP, da
base bibliográfica de referências da
Administração Pública.

Por não ter sido considerado prioritário não foi previsto no PA,
porém, foi possível desenvolver os trabalhos com a participação de
uma entidade externa.

DGSI

Tratamento dos dados sobre remunerações, suplementos e pontos decorrentes
da avaliação do desempenho dos anos
2010, 2011 e 2012 dos trabalhadores em
exercício de funções públicas

Por determinação do Senhor Secretário de Estado da Administração
Pública foi efetuado o tratamento dos dados e a sua disponibilização
sempre que solicitado.

DGSI /
DRJE
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA E NÃO PREVISTA NO PLANO – ATIVIDADES/PROJETOS NÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ENQUADRAMENTO

OBJETIVO OPERACIONAL 6
Promover e monitorar a utilização da
metodologia de autoavaliação CAF
(Common Assessment Framework)

ENQUADRAMENTO
OBJETIVO OPERACIONAL 8
Promover a cooperação
internacional e institucional

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS

JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

RESPONSABILIDADE

Traduzir para português e disponibilizar online a
publicação CAF Educação

Reformulação de prioridades - atendendo à
organização do I Encontro Nacional da CAF/CAF
Educação privilegiou-se este projeto em detrimento
de outro previsto no PA, com o código 0.6.4.

DIRIC

Ministrar formação na área da CAF à PSP, SGME e, em
regime de e-learning, no INA

Capacitação dos organismos públicos no âmbito das
atribuições da DGAEP em matéria da CAF, não tendo,
porém, sido prevista a possibilidade de realização
em 2014.

DIRIC

ATIVIDADES/PROJETOS DESENVOLVIDOS
Organizar a 2ª edição do protocolo de estágios
curriculares com o ISCSP
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JUSTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO
Atendendo à avaliação muito positiva da primeira
experiência, foi decidido renovar o protocolo de
estágios curriculares com o ISCSP.

RESPONSABILIDADE

DIRIC

ATIVIDADES CORRENTES DESENVOLVIDAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO
ATIVIDADES CORRENTES

RESPONSABILIDADE

Respostas a pedidos de dados específicos solicitados pela tutela (21 fornecimento de dados/quadros estatísticos)

DEEP

Respostas a pedidos de dados específicos solicitados por diversas entidades nacionais (mais de 70 fornecimentos de
dados/quadros estatísticos)

DEEP

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

DEEP

Fornecimento de dados estatísticos e revisão do Manual (com dados e metodologia) para o Questionário sobre Remunerações
Padrão (SRQ) do Eurostat – Grupo de Trabalho Art.º 65.º do Regulamento do Pessoal

DEEP

Resposta ao Questionário (atualização) sobre Pensões do Eurostat – Grupo de Trabalho Art.º 83.º do Regulamento do Pessoal

DEEP

Apresentação em inglês à Delegação da República Popular da China (RPC) da estrutura da AP e sobre dados estatísticos de
caracterização

DEEP
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II. 4. 2. ANÁLISE DAS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS

Conforme referido no início deste capítulo, o grau de execução dos objetivos operacionais
relacionados com os objetivos estratégicos, foi de 107,21%.
Contudo, verifica-se que os objetivos cujo grau de execução ficou aquém do planeado
envolviam atividades e ou projetos que, na sua grande maioria, estavam dependentes de
ocorrências externas que não vieram a concretizar-se, como foi o caso do Regime de
Suplementos Remuneratórios da Administração Pública, ou a sobrecarga de trabalho, em
algumas áreas, obrigou a deslocar todos os recursos para fazer face à mesma, optando-se por
adiar a conclusão de alguns projetos que foram considerados, no contexto do ano, menos
prioritários.

Assim, as atividades não desenvolvidas ou não concluídas pouco comprometeram a
prossecução dos objetivos operacionais, para cuja concretização contribuíam.
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II. 5. RECURSOS UTILIZADOS - HUMANOS E FINANCEIROS

RECURSOS HUMANOS
EVOLUÇÃO DOS EFETIVOS DO ORGANISMO, por carreira/cargo, durante o ano de 2014.

Efetivos a
31-12-2013

Cargos/Carreiras

Efetivos a
31-12-2014

Desvio

3

3

Dirigentes – Direção intermédia

12

11

-1 (*)

Técnico Superior

41

39

-2

Investigador

3

2

-1

Especialista de informática

7

7

0

Técnico de informática

1

1

0

Coordenador Técnico

1

1

0

Assistente Técnico

29

23

-6

Assistente Operacional

11

6

-5

108

93

-15

Dirigentes – Direção superior

Totais

0

(*) Em obediência ao disposto no artigo 25.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento do Estado para 2014, o modelo organizativo e de funcionamento do
Ministério das Finanças determina a centralização das atribuições das áreas financeira,
patrimonial e de recursos humanos da DGAEP, na Secretaria-Geral do Ministério. Em
consequência, o cargo de direção intermédia de 1.º grau, referente ao Departamento de Gestão
e Administração, não esteve ocupado durante o ano 2014, aguardando-se pela reorganização dos
serviços, nos termos do disposto no artigo 31.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE EFETIVOS DO ORGANISMO nos últimos anos e ao longo de 2014
2014
Datas

31-12-2012 31-12-2013
30-06-2014 30-09-2014 31-12-2014

N.º de Efetivos no organismo

124

108

97

96

93

Pela análise dos quadros acima constata-se que se tem verificado uma tendência, nos últimos
anos, para um decréscimo de efetivos. Durante o ano de 2014, esse decréscimo, num total de
15 efetivos, refletiu-se em várias carreiras e é resultante de saídas por mobilidade e de
aposentações. Contudo, estando já o serviço com carência de técnicos superiores, a
aparentemente pouco significativa redução de trabalhadores desta carreira foi a que,
efetivamente, teve maior impacto na atividade da DGAEP.
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RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento de Funcionamento inicial da DGAEP era de €4.049.538,00. A dotação final,
líquida de cativos, é de € 4.136.984,00, no total das duas fontes de financiamento, 111 e 123.

Análise da despesa
Face à execução que é apresentada no quadro da página seguinte, e numa perspetiva de
análise financeira por agrupamentos económicos, conclui-se o seguinte:
1. A taxa de execução do orçamento foi de 89,29% o que representa uma redução
relativamente a 2013, ano em que se verificou a taxa 93,22%;
2. As despesas com Pessoal representaram 91,54% do total da despesa, nelas se
enquadrando as remunerações certas e permanentes, os abonos variáveis ou eventuais
e os encargos com a segurança social;
3. As aquisições de bens e serviços representaram somente 5,98% do total da despesa,
onde se destacam, os contratos de assistência técnica a equipamentos e software
informático e os encargos com as instalações;
4. As aquisições de bens de capital refletem somente 2,47% do total da despesa da
DGAEP e são respeitantes a manutenção de hardware e software informático.

Relativamente ao ano anterior verifica-se um decréscimo percentual na despesa com
aquisições de bens e serviços e um ligeiro aumento na despesa com aquisição de bens de
capital. Porém, verificou-se a impossibilidade de concretização de uma aquisição que
envolvia despesas de serviços e de bens de capital, prevista para o final do ano que, pela
morosidade do processo aquisitivo e outros contratempos, teve de transitar para o ano de
2015.

No quadro da página seguinte é apresentada a execução orçamental detalhada por
subagrupamento económico.
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Execução Orçamental detalhada por Subagrupamento Económico (2014)

DESCRITIVO DESPESAS
Fontes de financiamento 111 e 123

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

INICIAL

CORRIGIDO

(1)

(2)

PAGAMENTOS

SALDO

(3)

(4)=(2)-(3)

TAXA DE
EXECUÇÃO

(5)=(3)/(2)

DESPESAS COM PESSOAL
Remunerações certas e permanente

2.714.524,00

2.680.371,00

2.567.262,56

113.108,44

95,78%

39.941,00

219.202,00

179.587,11

39.614,89

81,93%

657.560,00

660.774,00

635.007,68

25.766,32

96,10%

3.412.025,00

3.560.347,00

3.381.857,35

178.489,65

94,99%

42.812,00

37.502,00

21.168,28

16.333,72

56,45%

Aquisições de serviços

363.001,00

307.235,00

199.765,85

107.469,15

65,02%

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

405.813,00

344.737,00

220.934,13

123.802,87

64,09%

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00%

Famílias outras

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00%

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.900,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00%

Outras despesas correntes - diversas

0,00

202,00

100,85

101,15

49,93%

TOTAL DESPESAS CORRENTES

0,00

202,00

100,85

101,15

49,93%

0,00

4.232,00

36,29

4.195,71

0,86%

Equipamentos de informática

115.870,00

103.693,00

14.570,89

89.122,11

14,05%

Software informático

101.460,00

109.403,00

71.365,67

38.037,33

65,23%

12.470,00

12.470,00

5.209,32

7.260,68

41,77%

229.800,00

229.798,00

91.182,17

138.615,83

39,68%

4.049.538,00

4.136.984,00

3.694.074,50

442.909,50

89,29%

Abonos variáveis ou eventuais
Segurança social
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Aquisições de bens

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Instituições sem fins lucrativos

DESPESAS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
Edifícios

Equipamento administrativo
TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

TOTAL GERAL
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III – AVALIAÇÃO FINAL
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III. 1. APRECIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Da avaliação da atividade desenvolvida em 2014, conforme foi demonstrado nos capítulos
precedentes, conclui-se que a taxa de execução global do Plano de Atividades foi de 104,35%,
de que se salienta:
- a superação de 55,55% dos objetivos do QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização,
tendo sido superados dois dos objetivos relevantes, a que corresponde um peso absoluto
de 65%, e atingida uma taxa de realização final de 107,35%;
- a superação de 70% dos objetivos operacionais diretamente relacionados com os
objetivos estratégicos;
- um grau de execução de 107,21% dos objetivos operacionais das Unidades Orgânicas,
diretamente relacionados com os objetivos estratégicos;
- o desenvolvimento de algumas atividades extra-plano, no âmbito de objetivos já traçados
e decorrentes de determinações da tutela ou de legislação publicada em 2014,
nomeadamente, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
- o desenvolvimento de todas as atividades de suporte e correntes previstas no Plano,
tendo ainda sido desenvolvidas, extra-plano, atividades correntes no âmbito das
competências em matéria de divulgação das estatísticas de Emprego Público.

III. 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 pela DGAEP em 2014, designadamente a
avaliação dos objetivos integrantes do QUAR – em que os nove objetivos foram atingidos, dos
quais foram superados cinco –, propõe-se, nos termos do nº 1 do da referida Lei, a atribuição
da menção qualitativa de DESEMPENHO BOM.
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III. 3. CONCLUSÕES PROSPETIVAS
Com base na avaliação efetuada e no contexto atual refere-se, em conclusão, o que se
perspetiva para o ciclo de gestão seguinte:
3.1. Aumentar o nível de satisfação dos clientes, em particular, e de todas as partes
interessadas, em geral, nomeadamente através da implementação do projeto
denominado “Plataforma da Administração e do Emprego Público” (PAEP).
Como sistema único e integrado de referência para toda a Administração Pública
pretende-se a agregação de toda a informação relativa às entidades públicas e ao
emprego público, com repositórios que permitam a disponibilização, em tempo útil, de
toda a informação atualmente recolhida, com disponibilização de informação referente
aos seguintes instrumentos:


Informação atualmente recolhida nos balanços sociais que passa a ser recolhida
com base no Relatório Único atualmente em vigor para as empresas;



Gestão de tabelas de valores e glossários a usar pela Administração Pública;



Gestão de créditos sindicais;



Prestações de serviços;



Gestão de processos com relevância para a Administração Pública.

3.2. Implementar o sistema “piloto” de gestão documental para o Ministério das Finanças,
em parceria com a ESPAP, I.P.,
Importa garantir que a DGAEP disponha de um sistema de gestão de processos compatível
com o trabalho que desenvolve, com o seu papel na Administração Pública e com a sua
missão. Um sistema de gestão de processos constitui uma mais-valia no apoio aos
processos macro, principais e outros, de forma sistémica, e potencia a partilha de
informação entre os diversos setores da organização, reduzindo tempos de execução de
instrumentos de gestão para a tomada de decisão
3.3. Reposição e rejuvenescimento do mapa de pessoal com recrutamento por
procedimento concursal externo e contratação de diplomados do Curso de Estudos
Avançados em Gestão Pública, 15.ª edição.
A tentativa de reposição do número de efetivos da Direção-Geral com recurso à
mobilidade interna revelou-se insuficiente, quer pela dificuldade em identificar os
recursos humanos com perfil adequado às necessidades da DGAEP, quer pela dificuldade
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em obter anuência dos serviços de origem, pelo que se constata ser fundamental a
concretização do procedimento concursal externo.
3.4. Reforço da formação contínua nas diferentes áreas de intervenção da Direção-Geral,
de modo a garantir a capacitação dos recursos humanos e, consequentemente,
manter elevados níveis de qualidade nos serviços que presta.
Para além das áreas da estatística e dos sistemas de informação, onde se manifesta
fulcral a permanente atualização dos técnicos, as recentes alterações legislativas com a
entrada em vigor da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e do novo Código do
Procedimento Administrativo determinam a exigência de um reforço da formação dos
recursos humanos.
3.5. Manutenção da implementação do modelo organizativo de centralização de
atribuições na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e concretização da
migração do centro de dados da DGAEP para a ESPAP, I.P., dando cumprimento à
determinação resultante da Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de
fevereiro, reiterada no n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
que aprova o Orçamento do Estado para 2015.
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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
BOEP – Boletim do Observatório do Emprego Público
CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação)
EUROSTAT – Serviço Estatístico da União Europeia
FAQ – Frequently Asked Questions (perguntas frequentes)
INE – Instituto Nacional de Estatística
LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RH – Recursos Humanos
SEAP – Secretário de Estado da Administração Pública
SGMF – Secretaria-Geral do Ministério das Finanças
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SIOE – Sistema de Informação de Organização do Estado
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
UE – União Europeia
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ANEXOS
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DA PÁGINA
ELETRÓNICA
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