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I| NOTA INTRODUTÓRIA

O presente Plano de Atividades de 2019 (PA_2019) pretende sistematizar as linhas

governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e do Mar

gerais de orientação da atividade do Gabinete de Planeamento, Políticas e

(MM), no que diz respeito à coordenação de políticas ao nível dos serviços, à

Administração Geral (GPP) para o ciclo de gestão 2019 em cumprimento com o

articulação com parceiros nacionais e internacionais, à produção de conhecimento e

disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, bem como na Lei n.º 66-

divulgação de informação junto das partes interessadas e ao apoio técnico e

B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o sistema integrado

administrativo aos gabinetes dos membros do Governo de ambas as áreas

de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública.

governativas.

De acordo com as prioridades definidas nas Grandes Opções do Plano 2016-2019 e as

O planeamento da atividade para 2019 estruturado neste instrumento de gestão,

prioridades políticas da agenda nacional e internacional, o GPP definiu um conjunto de

pretende consolidar a eficiência organizacional, pautada pelo rigor e racionalização da

três eixos estratégicos plurianuais:

utilização de recursos e pelas melhores práticas de atividade administrativa de suporte,
e impulsionar os processos de negócio.

E1 - Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política;
E2 - Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de ação governativa

Para além da contextualização da missão e atribuições, estrutura orgânica e

da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar por via da coordenação

enquadramento estratégico, o presente documento destaca o planeamento orientado

dos instrumentos de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de

para os resultados ao nível das áreas de negócio e de suporte do GPP, onde todas as

compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções partilhadas;

unidades orgânicas (UO) se enquadram na estratégia e metodologia definidas, num

E3 - Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do

quadro de melhoria dos processos organizativos e aumento da eficiência, eficácia e

conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da

qualidade. Ainda no âmbito deste exercício, apresentam-se a afetação dos recursos

administração.

humanos e financeiros, e por último uma síntese do diagnóstico de necessidades de
formação.

A prossecução destes eixos de atividade, tendo em conta o meio envolvente e o
compromisso em atingir padrões de excelência relativamente aos produtos/serviços
prestados e expetativas das partes interessadas, permite ao GPP assegurar o
cumprimento da sua missão e das suas atribuições, no apoio às áreas de ação
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II| METODOLOGIA DE PLANEAMENTO

O planeamento da atividade do GPP encontra-se estruturado de acordo com uma

As propostas de todas as UO no desdobramento da estratégia, foram recolhidas

metodologia centrada num conjunto de macroprocessos, que garantem a integração

através da apresentação dos seus mapas de objetivos/actividades e projectos

efetiva entre a atividade operacional e a missão institucional.

operacionais, indicadores e metas, nas respetivas áreas de atuação. Após consolidação

No âmbito do processo “Planear a atividade do GPP”, integrado no Macro Processo

do planeamento e aprovação das Tutelas procede-se à divulgação interna e externa do

MP33 – “Coordenar os instrumentos de gestão do GPP”, a concretização da proposta

PA_2019 do GPP.

do PA_2019 regeu-se pela Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), pelo Sistema de

O controlo da estratégia planeada será assegurado pela operacionalização de um

Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP)ᵃ e pela Lei Geral do

processo de monitorização dos indicadores planeados, onde serão identificados os

Trabalho em Funções Públicas (LTFP)ᵇ, tendo como referência o plafond orçamental

riscos e as oportunidades associados à atividade desenvolvida, por forma a que a

fixado, o correspondente mapa de pessoal e as orientações emitidas pelas tutelas e

análise e avaliação dos indicadores, garanta a atempada tomada de decisão quanto à

entidades coordenadoras dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18).

implementação de medidas corretivas. Uma eventual revisãoᶜ do PA_2019 poderá

O processo foi despoletado por uma reunião de Direção, onde se (re)definiram os

ocorrer, no sentido de proceder a ajustamentos que visam a melhoria continua dos

objetivos estratégicos e operacionais no âmbito do Quadro de Avaliação e

produtos e serviços prestados pelo GPP e a satisfação dos seus clientes e partes

Responsabilização (QUAR_2019), identificando-se os desígnios comuns, os eventuais

interessadas.

condicionalismos e o comprometimento de todas as UO na gestão estratégica do
Gabinete no próximo ciclo de gestão.
Este envolvimento interno promoveu o consenso na Identificação dos objetivos

Programa de
XXI Governo
Constitucional

comuns e o alinhamento de indicadores e metas entre as UO, permitiu a identificação
dos seus contributos para os objetivos e metas inscrtos no QUAR_2019, com impacto

GOP
2016_2019
Orientações
da tutela

Objetivos /
Orientações
estratégicas

QUAR_2019

na avaliação final do desempenho do serviço.

a) Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual
b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, em vigor a
partir de 1 de agosto

c) De acordo com o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de Setembro
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III | APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), abreviadamente designado por GPP, integrado na administração direta do Estado, tem
a sua lei orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, no contexto do XIX Governo Constitucional. Em 17 de dezembro de 2015
foi aprovada a lei orgânica do XXI Governo Constitucional, pelo Decreto-Lei nº 215-A/2015. De acordo com o previsto nos artigos 27º e 28º, o GPP é
tutelado conjuntamente pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e pela Ministra do Mar (MM).

NATUREZA
Quem somos

Neste enquadramento, o GPP desenvolve a sua atuação nos seguintes eixos:


Apoio na definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos de política setoriais;

 Coordenação, acompanhamento e avaliação da aplicação das políticas setoriais;


Representação do MAFDR e MM no âmbito comunitário e internacional;



Apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAFDR e MM e aos demais órgãos e serviços integrados

nestes ministérios.

Nos termos do artigo 2º do Decreto-regulamentar nº 2/2014, de 9 de abril, o GPP tem por missão apoiar a definição das linhas estratégicas, das
prioridades e dos objetivos das políticas do Ministério da Agricultura e do Mar, (MAM) e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como
assegurar a sua representação no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e

MISSÃO
O que fazemos

aos demais órgãos e serviços integrados no MAM.
Considerando a extinção do MAM por força do Decreto-Lei nº 215-A/2015, de 17 de dezembro, e tendo em conta o previsto no artigo 3º do Decreto
Regulamentar nº 2/2014, de 9 de abril, apresentamos em seguida as atribuições do GPP, conforme constam do DR, tendo sido substituída a indicação de
MAM por “Ministério”, expressão que representa o MAFDR e/ou o MM.
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Formulação de políticas, do planeamento estratégico e operacional

III.1 | ATRIBUIÇÕES

↘ Apoiar a ação do Ministério nas áreas tuteladas, promovendo

↘ Coordenar a atividade do Ministério de âmbito

a integração das propostas dos organismos com competências
nestes domínios para a definição dos objetivos e da estratégia
para a formulação das políticas e das medidas que as sustentam
e, na área da agricultura, propor a definição desses objetivos e
estratégia

comunitário e internacional, promovendo a concertação
das intervenções e a sua articulação com o Ministério dos
Negócios Estrangeiros, bem como assegurar a respetiva
representação
junto
das
instâncias
nacionais,
comunitárias e internacionais nos domínios relativos às
suas atribuições e propor e coordenar ações de
cooperação

↘

↘ Coordenar o sistema de planeamento do Ministério, no

↘ Assegurar a coordenação da produção de informação

âmbito da avaliação o subsistema de do desempenho dos
serviços da Administração Pública (SIADAP 1), através da
articulação entre todos os serviços do ministério

estatística no âmbito do Ministério, no quadro do sistema
estatístico nacional, bem como assegurar nestes
domínios, quando não seja competência própria de outra
entidade, as relações do Ministério com as estruturas
nacionais e comunitárias

↘ Contribuir para a definição das regras da Política Agrícola

↘ Apoiar a coordenação da produção legislativa nas

↘ Apoiar a gestão dos processos de pré-contencioso e

Comum, nomeadamente no âmbito das ajudas diretas e da
organização comum dos mercados agrícolas e na conceção dos
programas de desenvolvimento rural

áreas tuteladas pelo Ministério, participar, em articulação
com os serviços competentes, na regulamentação das
políticas comunitárias e propor as condições da sua
aplicação

contencioso comunitário e a transposição e aplicação da
legislação comunitária na área das suas atribuições

Assegurar a coordenação e a preparação, em
colaboração com outros serviços do Ministério e com
organismos de outros ministérios, dos contributos para as
Grandes Opções do Plano e a coordenação da programação
no âmbito das intervenções estruturais comunitárias e
nacionais

↘

Exercer as funções de entidade coordenadora do
programa orçamental do Ministério, procedendo à
elaboração, acompanhamento e avaliação da sua execução,
em articulação com os serviços e outras entidades com
competência neste domínio

↘ Acompanhar o desenvolvimento das políticas e dos programas e avaliar os seus efeitos,

↘ Apoiar a definição das regras da política de valorização da qualidade dos produtos

nomeadamente na área da agricultura, mediante a utilização dos objetivos e indicadores definidos e
elaborar estudos de âmbito nacional, setorial e regional, bem como divulgar os programas e
medidas de política, a informação estatística e os resultados dos estudos e da avaliação das
medidas, zelando pela coerência dos indicadores fornecidos por todos os organismos e serviços do
Ministério

agrícolas, acompanhar as medidas nacionais e comunitárias no âmbito da regulação
económica no setor agrícola e alimentar e assegurar a coordenação de medidas de
internacionalização dos setores agroalimentar e florestal e de incentivo e promoção da
agricultura nacional, em articulação com os serviços competentes em razão da matéria
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Apoio técnico e administrativo

III.1 | ATRIBUIÇÕES (continuação)

↘ Promover a aplicação das medidas de política de organização

↘ Emitir pareceres e dar orientações aos serviços em

↘ Assegurar a coordenação e a preparação, em colaboração

e de recursos humanos definidas para a Administração Pública,
coordenando e apoiando os serviços e organismos do Ministério
na respetiva implementação

matérias de interesse comum, em especial em matéria de
organização, recursos humanos e criação ou alteração de
mapas de pessoal dos órgãos e serviços do Ministério

com outros serviços do Ministério e com organismos de
outros ministérios, dos contributos para as Grandes Opções
do Plano e a coordenação da programação no âmbito das
intervenções estruturais comunitárias e nacionais

↘ Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e

↘ Acompanhar a aplicação dos subsistemas de avaliação

↘ Assegurar as atividades do Ministério no âmbito da

preservação do património arquivístico do Ministério,
procedendo à recolha e tratamento dos suportes documentais,
bem como à conservação do arquivo histórico, promovendo
boas práticas de gestão documental nos órgãos e serviços do
Ministério

do desempenho dos dirigentes e dos trabalhadores da
Administração Pública, no âmbito dos órgãos ou serviços
do Ministério

comunicação e das relações públicas

↘ Apoiar administrativa, técnica, jurídica e contenciosamente os gabinetes dos membros do

↘ Programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação

Governo integrados no Ministério, bem como os órgãos, os serviços, as comissões e os grupos de
trabalho do ministério que não disponham de meios apropriados e assegurar o normal
funcionamento do Ministério nas áreas que não sejam de competência específica de outros órgãos
ou serviços

profissional, a inovação, as tecnologias de informação e comunicação, bem como a
modernização administrativa e a política de qualidade, no âmbito do Ministério, sem
prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros serviços, e assegurar a articulação
com os organismos com competências interministeriais nestas áreas
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III.2 | ESTRUTURA ORGÂNICA ( Despacho nº3700/2018, DR nº 72, Série II, 12.abril.2018)
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III.3 | MACRO PROCESSOS - Competências Organizacionais
Refª

Designação

MP_05

Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de actos normativos no DRE
Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospectiva sobre a evolução das politicas com incidência no complexo agro-florestal
Comunicar as principais políticas sectoriais

MP_06

Produzir informação estatística sobre o sector agrícola e desenvolvimento rural Assegurar a articulação sectorial com o Sistema Estatístico Nacional

MP_07

Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas
Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional
Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola
Acompanhar as medidas de política da organização da produção
Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER
Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural
Apoiar a internacionalização do sector agro-alimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR
Contribuir para a posição do MAFDR e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da EU e na actuação das organizações internacionais
Acompanhar enquanto interlocutor do MAFDR as matérias ambientais e climáticas
Assegurar a gestão das medidas do MAFDR e MM que consubstanciem Auxílios de Estado
Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de directivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa
Representar o MAFDR e o MM em juízo
Elaborar estudos e pareceres jurídicos
Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação
Coordenar a elaboração dos contributos para as Grandes Opções do Plano, relatório do OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites orçamentais por entidade relativas ao MAFDR e MM
Coordenar os Programas Orçamentais do MAFDR e MM
Coordenar o SIADAP 1 no MAFDR e MM
Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MAFDR e MM
Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MAFDR e MM
Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MAFDR e MM
Promover Formação Profissional para o MAFDR e MM
Apoiar a acção do MAFDR e MM no âmbito do protocolo e das relações públicas
Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MAFDR e MM
Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do GPP e estruturas a que presta apoio
Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio
Administrar e dar suporte às TIC do GPP e estruturas a que presta apoio
Coordenar os instrumentos de gestão do GPP

MP_01
MP_02
MP_03
MP_04

MP_08
MP_09
MP_10
MP_11
MP_12
MP_13

MP_14
MP_15
MP_16
MP_17
MP_18
MP_19
MP_20
MP_21

MP_22
MP_23
MP_24
MP_25
MP_26
MP_27
MP_28
MP_29

MP_30
MP_31
MP_32
MP_33

9

PLANO DE ATIVIDADES 2019

Propostas legislativas



Notas técnicas de apoio à
decisão política



Orientações técnicas



Pareceres



Relatórios



Análises



Publicações



Informação (institucional,
estatística, georreferenciada, …)

SERVIÇOS


Representação institucional
(nacional e internacional)



Apoio jurídico



Apoio técnico



Apoio administrativo



Apoio informático



Apoio logístico

“Clientes” Indiretos



PARTES INTERESSADAS

PRODUTOS

“Clientes” Indiretos

"Clientes” Diretos

III.4 | PRINCIPAIS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E PARTES INTERESSADAS

√ Gabinetes dos membros do Governo do MAFDR e MM
√ Serviços/organismos MAFDR e MM

√ M. Negócios Estrangeiros: Direção-Geral dos Assuntos
Europeus (DGAE); Direção-Geral de Política Externa (DGPE);
Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. (Camões I.P.)

√ M. Economia: Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE)

√ M. Finanças: Direção-Geral do Orçamento (DGO); DireçãoGeral da Administração e do Emprego Público (DGAEP);
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.
P. (eSPap)

√ Presidência do Conselho de Ministros: Instituto Nacional
de Estatística (INE); Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, E.P.E (AICEP); Agência para
a Modernização Administrativa (AMA)

√ M. Ambiente: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

√ Serviços das Administrações Regionais
√ Associações
√ Organizações representativas do setor agroalimentar
√ Ensino superior agrícola
√ Organizações de produtores
√ Comissão Europeia
√ Eurostat - Autoridade Estatística da União Europeia
√ Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER)

10

PLANO DE ATIVIDADES 2019

IV | ESTRATÉGIA - ENQUADRAMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os Objetivos Estratégicos, com caráter plurianual,
determinados superiormente pelo GPP, refletem o
alinhamento com a estratégia apresentada no Programa

do XXI Governo Constitucional e nas Grandes Opções do
Plano 2016-2019, no apoio às áreas de ação governativa
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do
Mar, e na coordenação dos respetivos programas

OE1 Desenvolver
XXI Programa do
Governo e Grandes
Opções do Plano
2016-2019

orçamentais, PO17 e PO18.
A

atuação

deste

gabinete

para

2019,

visa

análises, metodologias e
cenários de apoio à
decisão política no
quadro da preparação
do período de
programação 2021_2027

OE2 Promover a melhoria do planeamento
dos serviços das áreas de ação governativa da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural e do Mar, por via da coordenação dos
instrumentos de gestão, do programa
orçamental, da unidade ministerial de
compras, da gestão patrimonial e dos serviços
e funções partilhadas

dar

continuidade ao modelo de desenvolvimento assente no

OE3 Promover o
envolvimento dos
parceiros externos e
internos na partilha do
conhecimento das
políticas públicas e no
desenvolvimento
organizacional da
administração

ATIVIDADE AGRÍCOLA

√

√

FLORESTAS

√

√

ESPAÇO RURAL

√

√

MAR

√

√

conhecimento e na inovação, no incremento da
produtividade e da competitividade, na redução do
endividamento da economia e no reforço da coesão e
igualdade social, de onde se destacam as medidas para as
atividades agrícola, florestal, espaço rural e mar.
O

alinhamento

estratégico

será

garantido

pela

operacionalização de objetivos e indicadores, que
possibilitam executar um

processo de monitorização,

√

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

cujos resultados possibilitam a tomada de decisões
quanto à melhoria do desempenho e dos serviços
prestados.
11
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V | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO| Objetivos QUAR
A prossecução da estratégia ao longo do ano, assentará no cumprimento

referencial da operacionalização da missão, das grandes linhas de ação
estratégica definidas no âmbito da eficiência, eficácia e qualidade, da
aferição do grau de realização e da justificação dos desvios apurados no
fim do ciclo de gestão.

OP1

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano
Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

OP2

Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os setores e
articulação com as políticas públicas de apoio associadas

OE1

Desenvolver análises,
metodologias e cenários de apoio
à decisão política no quadro
da preparação do período de
programação 2021_2027

EFICICÁCIA

de objetivos operacionais inscritos no QUAR 2019, enquanto quadro

OP3

Os objetivos de eficiência visam a prestação de apoio técnico à
formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional,

No parâmetro eficácia, os objetivos pretendem melhorar o apoio
administrativo, técnico, jurídico e contencioso prestado aos gabinetes
dos membros do Governo, e aos órgãos e serviços que não disponham
de meios apropriados nestas áreas, bem como a implementação de
mecanismos e iniciativas que garantem a melhoria contínua da atividade
desenvolvida pelo GPP no cumprimento da sua missão.

OE2

Promover a melhoria do
planeamento dos serviços das áreas
de ação governativa da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural
e do Mar por via da coordenação
dos instrumentos de gestão, do
programa orçamental, da unidade
ministerial de compras, da gestão
patrimonial e dos serviços e
funções partilhadas

EFICIÊNCIA

assim como o acompanhamento e avaliação da sua execução.

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no
âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de
Recursos Humanos do MAFDR e MM e controlo de
pagamentos em atraso

OP4

Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços
para as áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural e do Mar

OP5

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do
GPP

OP6

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE1

OP7

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos
parceiros

OP8

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o
envolvimento dos parceiros

OP9

Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos
trabalhadores - art.º 25 da LOE 1

Quanto à qualidade, os objetivos pretendem dar enfoque à capacidade

através de diferentes iniciativas/eventos públicos, com participação
institucional promovida pelo GPP, tal como de operacionalizar diferentes
ações

de

coordenação,

em

função

das

suas

competências

organizacionais e alinhamento com as com as grandes linhas de políticas

OE3

Promover o envolvimento
dos parceiros externos e internos
na partilha do conhecimento das
políticas
públicas
e
no
desenvolvimento organizacional
da administração

públicas, sendo a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar,

QUALIDADE

de assegurar as atividades de comunicação e de relações públicas,

bem como a efetividade das alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório objetivos a alcançar pelo Governo em 2019.
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V | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR

OP1

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

Ind1 Nº de cenários com o impacte de possíveis decisões de políticas
Ind2 Nº de Relatórios relativos a Diagnósticos, incluindo Fact Sheet Setoriais, Análises SWOT, Identificação de Necessidades e outros elementos
estruturantes do Plano Estratégico da PAC

OP2

Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas

EFICÁCIA

Ind3 Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas de políticas públicas de apoio a desenvolver no
atual quadro comunitário
Ind4 Nº de instrumentos de monitorização e avaliação
Ind5 N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário, incluindo a PAC_pós_2020
Ind6 N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização

OP3

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e
MM e controlo de pagamentos em atraso
Ind7 N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18
Ind8 N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MAFDR e MM, remetidos para publicação na página eletrónica do GPP
Ind9 Prazo médio de pagamento a Fornecedores (PMP)
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V | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR

OP4

Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar
Ind10 Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)
Ind11 Percentagem (Tx) de procedimentos regulamentares com observância da tramitação prevista no CPA

EFICIÊNCIA

Ind12 Percentagem (Tx) de pareceres jurídicos, em impugnações administrativas, concluídos no prazo de 15 dias úteis

OP5

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Ind13 Nº de procedimentos documentados e aprovados a integrar no "Manual de Gestão" - INTRANET
Ind14 Nº de relatórios de monitorização no âmbito da redução com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018)

OP6

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 1

Ind15 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de
desempenho ), após a tomada de conhecimento por parte dos trabalhadores, da homologação da avaliação atribuída

1

Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro
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V | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR
OP7

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros
Ind16 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

Ind17 Nº de edições da revista Cultivar divulgadas
Ind18 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)
Ind19 Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)

OP8

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

QUALIDADE

Ind20 Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM
Ind21 Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM
Ind22 Percentagem de serviços MAFDR e MM (∑=20 serviços) que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP
Ind23 Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector
Ind24 Nº de propostas, reuniões setoriais a efetuar no âmbito da preparação da presidência de PT da UE

OP9

Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE1
Ind25 Nº de ações de formação/sensibilização para dirigentes e trabalhadores, no domínio da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar
Ind26 Nº de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis
Ind27 Prazo para entrada em funcionamento pleno de um refeitório com vista a facilitar o acesso a refeições no local de trabalho
Ind28 Nº de iniciativas/rastreios organizadas no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores
Ind29 N.º de atividades com impacto na redução de stress laboral [yoga, ginástica laboral de micromovimentos, massagens, etc.]

1

Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro
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VI | RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

2015

Conforme Mapa de Pessoal proposto para aprovação, o GPP contará com as

2016

2017

2018ᵇ

2019

competências de um total de 234 efetivos planeados para concretizar a atividade
proposta para 2019, conforme se ilustra no gráfico. Para alem das despesas com

180

185

208ᵃ

180

recursos humanos, em baixo evidenciam-se os montantes referentes à proposta de

234

Orçamento do GPP.

Notas:
a) Incluía os trabalhadores do ex-regime de requalificação que a 31.12.2017 se encontravam

9 703 894

integrados no GPP, por força do DL Nº25 de 30.maio.2017

14 081 564

15 602 581

9 703 894

31 104 577

€€€

€€€

€€€

€€€

€€€

b) Valores a 30.nov.2018

Recursos financeiros em 2019
Orçamento de Funcionamento (OF)
13
6%

4
2%

27
11%

Direção Superior
Direção Intermédia

61
26%

Esp. Informática
Téc. Informática
Cord. Técnico
Assistente Técnico
Assistente Operacional

1
0%

9
4%

7 773 511,00 €

Aquisições de Bens e Serviços

5 752 880,00 €

Outras despesas correntes

7 894 013,00 €

Despesas de Capital

5 184 173,00 €

0,00 €

Aquisições de Bens e Serviços

0,00 €

Despesas de Capital

9
4%

Total (OF+OI)
16

4 500 000,00€

Despesas c/ Pessoal

Outras despesas correntes

110
47%

26 604 577,00€

Despesas c/ Pessoal

Orçamento de Investimento (OI)

Técnico Superior

Planeado

210 568,00 €
4 289 432,00 €
31 104 577,00 €
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VII | OBJETIVOS E INDICADORES POR MACROPROCESSO
O planeamento da atividade do GPP para 2019, resulta de uma orientação para os resultados, ao nível das áreas de negócio e de suporte, onde todas as unidades orgânicas (UO) se enquadram na estratégia
e metodologia definidas, num quadro de melhoria dos processos organizativos e aumento da eficiência, eficácia e qualidade.
De acordo com as prioridades estratégicas traçadas para 2019 e com a estrutura de macroprocessos, apresentada anteriormente no ponto III.4, a medição da atividade do GPP é feita através de indicadores
e metas que permitirão a monitorização e a avaliação final do desempenho do Serviço.

No anexo I são apresentados os diferentes objetivos peracionais do GPP para 2019, aferidos através de indicadores com metas quantitativas que permitirão avaliar, a jusante, o cumprimento daquela
atividade.
À semelhança do ciclo gestão do ano transato, o planeamento da atividade do GPP para 2019 incluirá, dois critérios de desempenho Tolerância (T) e Valor Crítico (VC), em linha com a metodologia do
QUAR, os quais estão associados à operacionalização das metas dos indicadores definidos para aferição dos objetivos, nomeadamente:
Valor Crítico
Corresponde ao melhor resultado que se pretende alcançar para cada indicador, pressupondo que o serviço usufrui de todos os recursos necessários para o cumprimento do mesmo. Por norma, e de acordo com o Conselho
Coordenador da Avaliação de Serviços, aquele critério de desempenho, está normalmente associado a um benchmark/patamar de excelência, em termos nacionais e/ou internacionais, na área/sector de atuação do serviço
para o qual se pretende convergir ou até mesmo superar, em um ou mais ciclos de gestão. Caso seja difícil encontrar esta referência, este valor deverá corresponder ao melhor desempenho, tendo em conta o comportamento
histórico do indicador ou o valor que se considera possível alcançar;
Tolerância

Corresponde a um valor a somar ou a subtrair à meta formando um intervalo em que a Taxa de Realização do indicador corresponde a 100%, ou seja, dentro desse intervalo, o indicador considera‐se cumprido. A fixação de
um valor de tolerância pode ser útil em situações de elevada incerteza quanto ao grau de concretização dos objetivos/indicadores.

Para garantir a fiabilidade do sistema de indicadores de desempenho, mencionada no art.º 25 da Lei nº 66-B/2007, na sua redação atual, são indicadas as fontes de verificação, massivamente de base
tecnológica, como suporte de evidências, através do qual se disponibiliza a informação registada, passível de consulta a qualquer momento, nomeadamente nas monitorizações e no apuramento dos
resultados no final do ciclo de gestão.
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VIII | NECESSIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
De acordo com as regras e princípios que regem a formação profissional na Administração
Pública (Decreto-Lei nº 86-A/2016, de 29 de dezembro) procedeu-se ao levantamento de
necessidades de formação de todas as UO do GPP, bem como dos serviços e organismos do
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e do Ministério do Mar
(MM), através do preenchimento de um inquérito.
No âmbito das suas atribuições, e com a preocupação que todos os trabalhadores do GPP e
do MAFDR e MM tenham formação profissional por via da qualificação e da modernização
dos serviços, o GPP elaborou um Plano de Formação para 2019 (previsional), enquadrado em
torno de diferentes áreas temáticas, consideradas prioritárias a todo o universo de serviços
do MAFDR e MM.
As ações agora apresentadas na tabela lateral referem-se ao diagnóstico das necessidades de
formação somente no âmbito deste Gabinete.
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IX | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
No âmbito da Modernização e Simplificação Administrativa, de acordo com o Decreto-Lei nº 73/2014, publicado no Diário da República, n.º 91/2014, Série I de 2014-05-13, que aprova um conjunto de medidas
de modernização e simplificação administrativas, alterando o Decreto-Lei nº 4/97, de 9 de janeiro e o Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de abril, o GPP pretende:

√

Continuar a incrementar conteúdos informacionais no “Manual de gestão“ disponível na intranet do GPP, acessível a todos os elementos da organização, através do desenvolvimento dos

trabalhos de identificação, mapeamento e documentação da estrutura de processos do GPP (MACROPROCESSOS|PROCESSOS|ATIVIDADES);

√

Implementar a solução informática de suporte à operacionalização dos processos de planeamento, monitorização e autoavaliação (SIADAP 1), denominda de GesQUAR, com início no processo de

monitorização da atividade planeada pelo GPP, para o ciclo de gestão de 2019, e continuar com a sua adaptação à realidade do GPP, através das ações de melhoria preconizadas no âmbito da
cooperação institucional e do protocolo de cedência de utilização daquela solução tecnológica, desenvolvida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT).
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GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANEXO I - OBJETIVOS/ATIVIDADES E PROJETOS POR MACROPROCESSO

2019

Plano de Atividades 2019 do GPP - objetivos e indicadores por macroprocesso (versão 2)
MP01. Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
OPE1: Elaborar propostas de política no âmbito dos regimes de pagamentos diretos e desenvolvimento rural, e no âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.001

N.º de propostas de política ou
alteração no âmbito dos regimes de
pagamentos diretos e do
desenvolvimento rural

2

1

4

50%

DSPP

Somatório anual de
propostas de política ou
alteração (…)

Sistema
Informático

Ind.002

N.º de propostas no âmbito do
Programa de Adaptação da
Agricultura às Alterações Climáticas e
afins

3

1

5

25%

DSPP

Somatório anual de
propostas no âmbito do
PAAAC

Sistema
Informático

Ind.003

N.º de propostas de política
Agricultura e LULUCF no âmbito da
Neutralidade Carbónica e afins

2

1

4

25%

DSPP

Somatório anual de
propostas de política
Agricultura e LULUCF

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP01.OPE1
OPE2: Elaborar propostas sobre políticas setoriais no âmbito da fileira agroalimentar
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores
Número de Propostas sobre políticas
comunitárias e nacionais no âmbito
da fileira agroalimentar enviadas à DIR
GPP

Ind.004

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

4

6

U.O.
(responsável)

DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº
de propostas enviadas à
DIR GPP

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP01.OPE2
OPE3: Elaborar propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.3

Ind.005

Nº de notas/contributos de apoio à
negociação em curso enviados ao
MNE/Tutela

Ind.5

Ind.006

Nº de reuniões interministeriais,
pluriministeriais asseguradas

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

2

1

4

60%

2

1

4

40%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSAERI

Somatório anual de
notas/contributos com
indicação de posição
sectorial enviadas ao MNE

Sistema de
Gestão
Documental

DSAERI

Somatório anual de
reuniões

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP01.OPE3

MP02. Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de atos
normativos no DRE
OPE4: Coordenar projetos legislativos
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Ind.007

N.º de dias úteis para a apresentação
de versão inicial, após solicitação, de
proposta de diplomas de definição de
políticas, através da elaboração de
regulamentação no âmbito da PAC

Ind.008

N.º de participações em medidas de
simplificação legislativa

2

1

4

15%

DSJC

Somatório anual do nº
de participações em
medidas de simplificação
legislativa

Ind.009

N.º de dias úteis para promover a
publicação de atos normativos no
Diário da República

2

1

4

15%

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

15

4

0

70%

Fonte

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP02.OPE4

1

MP03. Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
OPE5: Monitorizar o FEADER
QUAR_2019

Ind.4

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.010

Nº de documentos de monitorização
(FEADER, PT2020)

5

2

9

60%

DSPP

Somatório anual de
documentos de
monitorização

Sistema
Informático

Ind.011

N.º de propostas de política
Agricultura e LULUCF no âmbito do
Roteiro Nacional do Baixo Carbono

2

1

4

40%

DSPP

Somatório anual de
conteúdos elaborados
(…)

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP03.OPE5
OPE6: Monitorizar os Apoios à Agricultura
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
Nº de documentos de monitorização,
incluindo Relatórios anuais dos Apoios
para efeitos de comunicação à OMC e
OCDE

Ind.012

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

3

5

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
documentos de
monitorização (…)

Fonte

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP03.OPE6
OPE7*: Monitorizar o Quadro da Politica Climática (QEPiC) na vertente Agricultura
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.013

N.º de documentos Agricultura e
LULUCF (solos) no âmbito do
Inventário Nacional de Emissões para
o Ar

Ind.014*

N.º de documentos para Agricultura e
LULUCF (solos) no âmbito dos
programas nacionais para a mitigação
e adaptação climática

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

2

3

1

1

4

5

Pesos

U.O.
(responsável)

50%

50%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

Somatório anual de
documentos so âmbito
do Inventário Nacional
de Emissões para o Ar

Sistema
Informático

DSPP

Somatório anual de
documentos (…) dos
programas nacionais
para a mitigação e
adaptação climática

Sistema
Informático

* Objetivo e indicador revistos quanto ao âmbito
Taxa de Realização do MP03.OPE7

MP04.Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospetiva sobre a evolução das
politicas com incidência no complexo agroflorestal
OPE8: Elaborar análises, artigos e fichas de leitura
QUAR_2019

Ind.6

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.015

N.º de contributos para revista
CULTIVAR - fichas de leitura e artigos

6

2

10

60%

DSPP

Somatórioanual de
contributos para revista
CULTIVAR

Sistema
Informático

Ind.016

Nº de documentos sobre a evolução
do sistema de transferencia de
conhecimento no setor

1

1

3

40%

DSPP

Somatório anual de
relatórios e análises
elaborados (…)

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP04.OPE8
OPE9: Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo (partilhado)
QUAR_2019

Refª

Ind.017

Part.

Indicadores

Número de dias úteis para
disponibilização dos trabalhos de
edição, tradução e contactos com
autores/oradores em preparação dos
diversos números da publicação
CULTIVAR e respetivas apresentações
após a receção do último contributo

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

4

50%

10

5

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo

Soma dos dias úteis após
receção do último
contributo

Fonte

email

2

Ind.3

Ind.018

X

N.º de notas técnicas de apoio aos
Gabinetes dos Membros do Governo

76

5

101

50%

DSPP; DSC; DSE

Somatório anual de
notas técnicas de apoio
aos GMG

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP04.OPE9
OPE10: Produzir conteúdos para divulgação junto das partes interessadas
QUAR_2019

Ind.1

Refª

Part.

Indicadores
N.º de propostas de orientações
técnicas e esclarecimentos às
organizações representativas do setor

Ind.019

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

4

6

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do n.º
de propostas (…)

Fonte

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP04.OPE10

MP05. Comunicar as principais políticas setoriais
OPE11: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros
QUAR_2019

Ind.16

Refª

Ind.020

Part.

Indicadores

x

Nº iniciativas/eventos públicos com
participação institucional

Índice de atualização de conteúdos
nos websites externos geridos pelo
GPP

Ind.021

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico
19

85%

5

10%

30

100%

Pesos

60%

40%

(responsável)

Fórmula
de Cálculo

DSPP; DSC; DSE;
DSAERI(Ind081); DSCI

Somatório anual do nº
iniciativas/eventos

Sistema de
Gestão
Documental

tx = (nº de conteúdos
atualizados nos websites
externos geridos pelo GPP/
total de conteúdos
identificados das UO's)) x
100

Sistema de
Gestão
Documental

U.O.

DSCI

Fonte

Taxa de Realização do MP05.OPE11
OPE12: Divulgar informação atualizada no âmbito das competências do GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.17

Ind.022

Nº de publicações do GPP editadas e
divulgadas

3

1

6

50%

DSCI

Somatório anual do nº
publicações editadas e
divulgadas

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.19

Ind.023

Nº de newsletters do GPP editadas e
divulgadas

12

1

14

50%

DSCI

Somatório anual do nº
newsletters editadas e
divulgadas

Correio
eletrónico

Taxa de Realização do MP05.OPE12

MP06. Produzir e divulgar informação estatística sobre o sector agrícola e de desenvolvimento rural e assegurar a articulação
setorial com o Sistema Estatístico Nacional
OPE13: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha descentralizada - Rede de Informação de Contabilidade
Agrícola (RICA, SIMA, VPP)
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.024

Nº de dias para conceber e
disponibilizar uma publicação, em
suporte digital, com os resultados
provisórios do exercício contabilístico
de 2017 após 1 janeiro de 2019

60

10

45

5%

DSE

Somatório dias
decorridos após 1 de
janeiro de 2019

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.025

Nº de dias de antecipação da data
limite (31 dezembro) de entrega de
contabilidades aceites do exercício
contabilístico de 2018 - RICA

0

0

31

25%

DSE

Somatório de dias de
antecipação da entrega
dos dados face a 31
dezembro

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.026

Data de publicação de brochuras de
informação de mercado| "cotações,
preços médios, comércio
internacional – e outra informação
estatística e de política relativa a
produtos agrícolas: 2 brochuras com
síntese das matérias do Anuário SIMA "
(M=14.12.2019; VC=19.11.2019)

348

10

323

5%

DSE

Somatório anual de
publicações produzidas

Sistema de
Gestão
Documental

3

Ind.19

Ind.18

Ind.027

Nº de relatórios divulgados
semanalmente - cotações, preços
médios e análises (newsletters) - de
produtos agrícolas, no sítio do GPP e
para a CE (11 meses) - SIMA

Ind.028

Nº de dias de antecipação, face a 30
de novembro, de entrega de todos os
ficheiros de dados validados, tratados
e apurados de informação relativa a
2018-Valores de Produção PadrãoVPP

0

7

15

Ind.029

Número de dias para disponibilização
dos capítulos estatísticos e respectiva
análise para as Factsheets setoriais
após solicitação pela UO
coordenadora

40

10

11

Ind.030

Número de atualizações de fichas de
comércio internacional territoriais e
setoriais a integrar o Global Agrimar

48

150

1

15

50

188

DSE

Somatório anual de
semanas com divulgação
de relatórios setoriais

Sistema de
Gestão
Documental

10%

DSE

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Sistema de
Gestão
Documental

15%

DSE

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Sistema de
Gestão
Documental

DSE

Somatório de fichas de
País/grupo de paises e
de Produtos atualizadas
e disponibilizadas no
Global Agrimar durante
2019

Consulta
informação do
site

30%

10%

Taxa de Realização do MP06.OPE13

OPE14: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - (SIAZ e Contas de
Atividade)
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.031

Número de dias de antecipação, face
a 30 de abril, para disponibilização de
informação estatística e outra relativa
a estes setores no sítio internet do
GPP - Sistema de Informação de
Azeitona de Mesa e de Azeite - SIAZ

Ind.032

Número de dias de antecipação, face
a 30 de novembro, de apresentação
de proposta de projeto para
disponibilização de informação de
contas de atividade, com identificação
de objetivos a atingir, metodologia a
adotar e recursos a afetar

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

0

0

10

15

15

30

Pesos

U.O.
(responsável)

50%

50%

DSE

DSE

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório de dias de
antecipação da
disponibilização de
informação face a 30 de
abril

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face a 30
novembro

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP06.OPE14

OPE15: Coordenar as DRAP e as RA na participação da produção da informação nos sistemas de informação de recolha descentralizada
QUAR_2019

Ind.21

Refª

Part.

Indicadores
Nº de reuniões gerais realizadas para
coordenação das DRAP e das RA na
recolha e validação da informação de
RICA, SIMA e VPP

Ind.033

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

0

100%

3

4

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº
de reuniões gerais

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP06.OPE15

OPE16: Colaborar com o SEN e outras entidades públicas em representação do Ministério
QUAR_2019

Refª

Ind.034

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Percentagem de reuniões asseguradas
para representar o MAFDR no
Conselho Superior de Estatística e
divulgar os temas abordados com
interesse para as entidades sob a sua
tutela

80%

10%

30%

100%

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo

tx = (Nº de reuniões as
seguradas / Nº reuniões
convocadas) x100%

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

4

Ind.035

Percentagem de reuniões asseguradas
para representar o GPP no
Observatório Nacional da Produção
Biológica e de contributos face às
solicitações

Ind.036

Percentagem de reuniões asseguradas
para representar o GPP na Comissão
de Acompanhamento do
Recenseamento Agrícola 2019, de
intervenções na articulação das DRAP
com o INE e de contributos face ao
solicitado

80%

80%

10%

10%

100%

100%

20%

50%

DSE

tx = (Nº de
reuniões/contributos
asseguradas(os) / Nº
reuniões/contributos
convocadas/solicitados)
x100%

Sistema de
Gestão
Documental

DSE

tx = (Nº de
reuniões/intervenções/c
ontributos
asseguradas(os) / Nº
reuniões/intervenções/c
ontributos
convocadas/solicitados)
x100%

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP06.OPE16

MP07. Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas
OPE17: Desenvolver instrumentos de análise de dados aplicados às áreas da agricultura e do desenvolvimento rural, como apoio às atividades do GPP e do
MAFDR nestes domínios
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Prazo para disponibilização de
relatório relativo ao estado da arte da
digitalização da agricultura
(M=09.08.2019; VC=20.07.2019)

Ind.037

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

220

10

200

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo
Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP07.OPE17

OPE18: Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MAFDR em matérias no âmbito da estatística
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.038

Número de respostas a solicitações
internas de tratamento de informação
dos serviços e organismos do MAFDR

40

5

50

50%

DSE

Somatório anual do nº
de respostas (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.039

Número de outputs de informação
estrutural, obtidos a partir das bases
de dados do IFAP, fornecidos em
resposta a solicitações internas do
GPP para apoio à
decisão/fundamentação de medidas
de política

3

1

6

50%

DSE

Somatório anual do nº
de outputs (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP07.OPE18

OPE19: Monitorizar o fenómeno da seca
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
Percentagem de
relatórios/contributos GPP
elaborados com monitorização e
propostas de atuação de contingência
face ao fenómeno da seca em relação
aos solicitados

Ind.040

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

90%

5%

100%

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo
tx = (Nº de relatórios
elaborados / Nº de
relatórios solicitados)
x100%

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP07.OPE19

MP08. Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional
OPE20: Divulgar informação conjuntural e estrutural sobre mercados e setores da produção agrícola
QUAR_2019

Ind.2

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.041

Nº de notas de conjuntura de
mercados agrícolas e assuntos
setoriais enviadas à DIR GPP

20

5

30

50%

DSC

Somatório anual de
notas enviadas à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.042

Nº de Fact-Sheets Setoriais incluindo
diagnóstico e análise SWOT

5

1

7

50%

DSC

Somatório anual de de
Fact-Sheets Setoriais

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP08.OPE20

5

OPE21: Avaliar políticas nacionais de competitividade, valorização no mercado e gestão de risco
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.3

Ind.043

Número de relatórios de análise e
avaliação de aplicação de políticas
enviados à DIR GPP

3

1

5

60%

DSC

Somatório anual de
relatórios enviados à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.4

Ind.044

Nº de propostas de modelo de análise
sistemática de implementação
nacional de políticas nacionais,
respetivas fontes e metas

2

1

4

40%

DSC

Somatório anual de
documentos de proposta
metodológica

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP08.OPE21

MP09. Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola
OPE22: Assegurar as competências de gestão relativas ao Relatório Anual de PT na UE e à gestão referente a competências executivas da UO (projeto ISAMM e produtos Fora
do Anexo I)
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.045

Nº notas/relatórios para envio ao
MNE/Comissão

2

1

4

60%

DSAERI

Somatório anual de
notas/relatórios para envio
ao MNE/Comissão

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.046

Nº de ações de coordenação,
incluindo pedido/envio pareceres,
participação em reuniões - Gestão do
ISAMM e dos Produtos Fora do Anexo
I e elaboração de relatórios

15

2

20

40%

DSAERI

Somatório anual de ações
de coordenação

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP09.OPE22
OPE23: Avaliar a implementação nacional de regimes comunitários de mercado
QUAR_2019

Ind.3

Ind.4

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.047

Número de relatórios de análise e
avaliação de aplicação de regimes
comunitários de mercado enviados à
DIR GPP

3

1

5

60%

DSC

Somatório anual de
relatórios enviados à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.048

Nº de propostas de modelo de análise
sistemática de implementação
nacional de regimes comunitários,
respetivas fontes e metas

2

1

4

40%

DSC

Somatório anual de
documentos de proposta
metodológica

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP09.OPE23

MP10. Acompanhar as medidas de política da organização da produção e regulação da cadeia alimentar
OPE24: Gerir o regime nacional de reconhecimento de Organizações de Produtores e de Organizações Interprofissionais do setor agroalimentar
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.3

Ind.049

Número de relatórios e notas de
análise e avaliação de aplicação dos
regimes enviados à DIR GPP

4

1

6

60%

DSC

Somatório anual de
relatórios e notas
enviados à DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.3

Ind.050

Desenvolver estudos sobre modelos
de gestão do reconhecimento e
funcionamento de OI a nível europeu

2

1

4

40%

DSC

Somatório anual de
estudos enviados à DIR

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP10.OPE24
OPE25: Acompanhar iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor agroalimentar
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Ind.051

Part.

Indicadores
Número de análises propospectivas
sobre políticas comunitárias e
nacionais no âmbito da regulação da
cadeia de valor agroalimentar
enviadas à DIR GPP

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

3

5

U.O.
(responsável)

DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº
de propostas enviadas à
DIR GPP

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP10.OPE25

6

OPE26: Apoiar a realização de reuniões da PARCA e assegurar participação em Grupos de Trabalho na área da cadeia alimentar
QUAR_2019

Ind.3

Ind.18

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.052

Nº de memorandos de
acompanhamento do seguimento de
temas discutidos enviados à DIR GPP

2

1

4

60%

DSC

Somatório anual de
memorandos enviados à
DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.053

Nº de conteúdos atualizados sobre
cadeia alimentar na página internet
do GPP

5

2

10

40%

DSC

Somatório anual de
documentos para
divulgação na página
internet GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP10.OPE26
OPE27: Apoiar a atuação estratégica e a implementação nacional de ações de combate ao desperdício alimentar no âmbito da ENCDA e PACDA
QUAR_2019

Ind.4

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.054

Implementação de medidas previstas
no PACDA da responsabilidade do
GPP

2

1

4

60%

DSC

Somatório anual do n.º
de medidas
implementadas

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.055

Elaboração de Relatórios de Progresso
de implementação da ENCDA e
PACDA

2

1

4

40%

DSC

Somatório anual de
relatórios de progresso
enviados à DIR

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP10.OPE27

MP11. Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER
OPE28: Apoiar tecnicamente o CCN FEADER relativo a áreas das disposições comuns dos FEEI
QUAR_2019

Ind.23

Refª

Part.

Indicadores
N.º de reuniões no âmbito da
CCNFEADER

Ind.056

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

2

4

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
reuniões no âmbito da
CCNFEADER

Fonte
Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP11.OPE28

MP12. Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural
OPE29: Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e OCDE
(partilhado)
QUAR_2019

Ind.23

Refª

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

55

10

81

50%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º
de reuniões

Sistema
Informático

N.º de reuniões de outras instâncias
internacionais

10

2

15

25%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º
de reuniões

Sistema
Informático

Nº de reuniões relativas às Comissões
Consultivas Setoriais

7

2

11

25%

Somatório anual do n.º
de reuniões

Sistema
Informático

Part.

Indicadores

Ind.057

X

N.º de reuniões relativas ao processo
de regulamentação comunitária

Ind.058

X

Ind.059

X

U.O.
(responsável)

DSPP; DSC

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Taxa de Realização do MP12.OPE29
OPE30: Apoiar a elaboração de acordos do MAFDR e MMar
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
N.º de dias úteis para elaborar
pareceres relativos a acordos e outros
instrumentos de Direito Internacional

Ind.060

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

5

1

7

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSJC

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE30
OPE31: Preparar a Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas para apoio à tomada de posição pela Tutela
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Ind.061

Part.

Indicadores
Nº de Tópicos de Intervenção e outros
Contributos/Notas, como resultado
da análise e da coordenação, no
CMAgricultura e Pescas e Nota de
Briefing para divulgação às
Embaixadas

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

30

3

35

Pesos

60%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo

Somatório anual de
Tópicos de Intervenção e
outros Contributos/Notas

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

7

Nº de dias úteis de antecipação na
preparação das Pastas, física e
eletrónica à Tutela, REPER e
Ministério dos Negócios Estrangeiros,
contendo os elementos disponíveis

Ind.062

1

0

2

40%

DSAERI

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao planeado

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE31
OPE32: Elaborar notas tecnicas de apoio à participação nacional no conselho de ministro da agricultura e no comité especial agricultura (partilhado)
QUAR_2019

Refª

Ind.063

Part.

X

Indicadores
Nº de notas/contributos para efeitos
de apoio ao CEA e CMA, incluindo
conteúdos de suporte à posição
MAFDR para efeitos do Conselho
Ministros Ambiente

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

22

2

30

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSPP|DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
notas para efeitos de
apoio ao CEA e CMA

Fonte

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP12.OPE32
OPE33: Coordenar e assegurar a posição nacional nos temas em discussão nas instâncias preparatórias do Conselho (Comité Especial de Agricultura e COREPER), e aos
eurodeputados portugueses nas várias Comissões do Parlamento Europeu as posições do MAFDR e MMar
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores
Nº de Pareceres/Notas/Posições,
resultantes da coordenação, para os
temas relevantes, rececionados pela
REPER/Direção/MNE

Ind.064

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

25

4

30

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
Pareceres/Notas/
Posições

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE33
OPE34: Definir a posição do MAFDR e MMar no âmbito das Políticas Europeias que se relacionam com a Política Agrícola Comum (Ambiente, Economia, Saúde, etc.), Mercado
Interno e nomeadamente em outras formações de Conselho de MInistros (Conselho Europeu, Assuntos Gerais, Competitividade, Ambiente, etc.)
QUAR_2019

Ind.3

Ind.5

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.065

Nº de Pareceres/Posições, resultantes
da coordenação e definição de
interesse setorial

6

3

10

60%

DSAERI

Somatório anual de
Pareceres/Posições

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.066

Nº de reuniões interministeriais
asseguradas para a transmissão das
politicas e Estratégias setoriais e
outras decisões relevantes

6

1

8

40%

DSAERI

Somatório anual de
reuniões
interministeriais

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE34
OP35: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas
QUAR_2019

Ind.5

Ind.6

Refª

Ind.067

Part.

X

Indicadores

N.º de participações em reuniões e
eventos no âmbito da PAC_pós_2020

N.º de notas/pareceres no âmbito da
internacionalização

Ind.068

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

2

5

1

1

4

7

Pesos

50%

50%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSAERI

Somatório anual do n.º
de participações em
reuniões e eventos no
âmbito da
PAC_pós_2020

Sistema de
Gestão
Documental

DSAERI

Somatório anual do n.º
de notas/pareceres no
âmbito da
internacionalização

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE35
OP36: Elaboração do Plano Estratégico da PAC pós-2020
QUAR_2019

Ind.5

Refª

Ind.069

Ind.070

Part.

x

Indicadores

N.º de participações em eventos no
âmbito da PAC_pós_2020

N.º de propostas de caderno de
encargos para efeitos da avaliação exante e avaliação ambiental estratégica
do Plano Estratégico da PAC pós-2020

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

8

2

2

1

13

4

Pesos
**

15%

15%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

Somatório anual do n.º
de participações em
reuniões e eventos no
âmbito da
PAC_pós_2020

Sistema
Informático

DSPP

Somatório anual do n.º
de propostas de caderno
de encargos (…) da PAC
pós-2020

Sistema de
Gestão
Documental

8

Ind.2

Ind.2

Ind.071

QUAR_2 Elaboração de diagnóstico
relativo aos objectivos especificos de
suporte à análise SWOT e
identificação das necessidades

Ind.072*

N.º de propostas de Análise SWOT e
identificação das necessidades

Ind.073

Indicador eliminado conforme
proposta de revisão

1

7

0

2

2

11

35%

35%

DSPP

Somatório anual do n.º
de diagnósticos de
suporte à análise SWOT
e identificação das
necessidades

Sistema de
Gestão
Documental

DSPP

Somatório anual do n.º
de propostas de Análise
SWOT e identificação
das necessidades

Sistema de
Gestão
Documental

DSPP

* Indicador revisto quanto à meta
** Valor dos pesos revisto na sequência da eliminação do Ind.073
Taxa de Realização do MP12.OPE36
OP37: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020 (partilhado)
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

U.O.

Pesos

(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.5

Ind.074

x

N.º de participações em reuniões e
eventos no âmbito da PAC_pós_2020

8

2

13

25%

DSE;DSC

Somatório anual do n.º
de participações em
reuniões e eventos no
âmbito da
PAC_pós_2020

Ind1

Ind.075

x

Nº de cenários com o impacte de
possíveis decisões de políticas

9

2

14

25%

DSE; DSC

Somatório anual do nº
de cenários com o
impacte de possíveis
decisões de políticas

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do n.º de
Relatórios relativos a
Diagnósticos, incluindo
(,,,) do Plano Estratégico
da PAC

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Sistema de
Gestão
Documental

Ind2

Ind.076

Ind.077

X

Nº de Relatórios relativos a
Diagnósticos, incluindo Fact Sheet
Setoriais, Análises SWOT,
Identificação de Necessidades e
outros estruturantes do Plano
Estratégico da PAC

3

1

5

25%

Nº de dias para atualização da base
estatistica para a avaliação de
impactes - PAC pós2020
(M=15.04.2019;VC=31.03.2019)

105

5

90

25%

DSE

DSE; DSPP

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE37
OPE38: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus
QUAR_2019

Ind.19

Refª

Part.

Ind.078

Indicadores

Nº de conteúdos regulares produzidos

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

6

1

8

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do n.º
de conteúdos regulares
produzidos

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE38
OP39: Coordenar e assegurar a participação do MAFDR no âmbito da preparação da Presidência portuguesa da EU
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.24

Ind.079

N.º de participações em reuniões
interministeriais e ações de
preparação da Presidência

2

1

4

40%

DSAERI

Somatório anual do n.º
de participações em
reuniões e ações

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.24

Ind.080

N.º de contributos/Notas resultantes
da coordenação enviados ao MNE ou
à Tutela

2

1

4

60%

DSAERI

Somatório anual do n.º
de contributos/Notas de
apoio transmitidas

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE39

9

MP13. Apoiar a internacionalização do setor agroalimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR
OPE40: Coordenar no âmbito das políticas e estratégias de internacionalização a intervenção dos parceiros setoriais e institucionais e criar outputs GlobalAgrimar e outras
plataformas de divulgação
QUAR_2019

Ind.18

Ind.18

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Ind.081

Nº de ações/alterações introduzidas
ao modelo de gestão do
GlobalAgrimar, tornando-o mais
friendlly, mais relacional e próximo
dos seus parceiros

Ind.082

Nº de
notas/pareceres/memorandos/propo
stas de intervenção/outputs do
GlobalAgrimar

9

2

12

Ind.083

Nº de ações/contributos de
coordenação no âmbito do MAFDR e
parceiros sectoriais no CEIE e GT
associados

5

1

7

10

2

13

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSAERI

Somatório anual do n.º
de alterações
introduzidas

Sistema de
Gestão
Documental

40%

DSAERI

Somatório anual de
notas/pareceres/memor
andos/propostas de
intervenção/outputs do
GlobalAgrimar

Sistema de
Gestão
Documental

40%

DSAERI

Somatório anual do n.º
de acões/contributos

Sistema de
Gestão
Documental

20%

Taxa de Realização do MP13.OPE40
OP41: Assegurar a produção de conteúdos "temáticos"
QUAR_2019

Ind.18

Refª

Part.

Ind.084

Indicadores

Nº de conteúdos temáticos

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

11

2

14

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do n.º
de conteúdos temáticos
produzidos

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP13.OPE41
OPE42: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional
QUAR_2019

Ind.21

Refª

Part.

Ind.085

Indicadores

Nº de iniciativas conjuntas

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

8

1

10

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do n.º
de iniciativas conjuntas

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP12.OPE42

MP14. Contribuir para a posição do MAFDR e MMar nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da UE e na
atuação das organizações internacionais
OPE43: Coordenar e definir a posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e acompanhar os acordos já em vigor
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Ind.3

Ind.086

Nº de pareceres enviados ao
MNE/Tutela

12

2

15

60%

DSAERI

Ind.3

Ind.087

N.º de notas de análise técnica

12

2

15

40%

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
pareceres enviados ao
MNE/Tutela
Somatório anual de
notas de análise técnica

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP14.OPE43
OPE44: Coordenar e definir prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuir para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação
QUAR_2019

Ind.3

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.088

Nº de contributos efetuados
MNE/Tutela

12

2

15

50%

DSAERI

Somatório anual do nº
de contributos
efetuados MNE/Tutela

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.089

Nº de pareceres/notas de análise, no
ambito das
interministeriais/Comissões
Mistas/Cimeiras asseguradas para a
transmissão de posição/ intenção de
cooperação relevante

10

2

14

50%

DSAERI

Somatório anual do nº
de pareceres/notas de
análise, no ambito (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP14.OPE44

10

OPE45: Promover a atuação do MAFDR e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE (partilhado)
QUAR_2019

Ind.3

Ind.3

Refª

Part.

Nº de pareceres/notas/propostas de
intervenção/reuniões/relatórios (FAO,
ESAN-CPLP)

Ind.090

Ind.091

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Indicadores

x

Nº de documentos de apoio à
preparação do Comité Agricultura e dos
Grupos OCDE (Grupo
Agricultura/Ambiente, Grupo APM,
Grupo Política Rural/
Agricultura/Comércio)

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

5

1

7

60%

DSAERI

6

1

8

40%

DSAERI/DSPP

Fonte

Somatório anual de
pareceres/notas/propost
as de intervenção
/reuniões/relatórios

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório anual do nº
de documentos

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP14.OPE45
OPE46: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus e internacional
QUAR_2019
Ind.16

Refª

Part.

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Indicadores
N.º de iniciativas/eventos públicos
com participação institucional

Ind.092

5

2

8

Pesos
100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
iniciativas/eventos
públicos

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP14.OPE46

MP15. Acompanhar enquanto interlocutor do MAFDR as matérias ambientais e climáticas
OPE47: Representar o MAFDR na Comissão Executiva (CE) da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNAEE), no Conselho Técnico (CT) da Entidade
Coordenadora do Cumprimento dos Critérios de Sustentabilidade (ECS) e na Comissão Consultiva (CC) para a Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP)
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.093*

N.º de reuniões no âmbito da CE do
PNAEE, do CT da ECS e da CC PCIP

3

2

6

40%

DSPP

Somatório anual de
reuniões

Sistema
Informático

Ind.094

N.º de pareceres técnicos no âmbito
da CE do PNAEE, do CT da ECS e da CC
PCIP

8

2

13

60%

DSPP

Somatório anual de
pareceres técnicos

Sistema
Informático

* Indicador revisto quanto à meta e VC
Taxa de Realização do MP15.OPE47
OPE48: Co-coordenação do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)
QUAR_2019

Ind.5

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.095*

N.º de relatórios das reuniões no
âmbito do Grupo de Coordenação
(GC) da Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas
(ENAAC 2020)

1

2

4

50%

DSPP

Somatório anual de
reuniões

Sistema
Informático

Ind.096

N.º de pareceres do Grupo Setorial
Agricultura (GT AGRI) e de relatórios
de participações noutros Grupos
Setoriais da ENAAC 2020

2

1

4

50%

DSPP

Somatório anual de
contributos elaborados

Sistema
Informático

* Indicador revisto quanto à meta
Taxa de Realização do MP15.OPE48
OPE49: Coordenação da avaliação do progresso das políticas de mitigação das alterações climáticas para Agricultura e LULUCF (solos agrícolas) no âmbito do Sistema de
Políticas e Medidas (SPeM) e do Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA)
QUAR_2019
Ind.5

Refª

Part.

Indicadores
N.º de contributos Agricultura e
LULUCF (solos) no âmbito do SPeM e
do SNIERPA

Ind.097

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

4

1

6

Pesos
100%

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

DSPP

Somatório anual de
contributos elaborados

Fonte
Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP15.OPE46
OPE50: Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Florestas (AGF) do Compromisso para o Crecimento Verde (CCV)
QUAR_2019

Ind.5

Refª

Ind.098

Part.

Indicadores
N.º de contributos Agricultura e
Floresta no âmbito do CCV e
Agricultura no âmbito da Economia
Circular (PAEC)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

3

1

5

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
contributos elaborados

Fonte
Sistema
Informático

11

Taxa de Realização do MP15.OPE50

OPE51: Acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação (CNCCD), do Grupo de Trabalho nacional relativo à Implementação das
Disposições de Proteção do Solo (GT EGISPP) do 7º Programa de Ação da União em matéria de Ambiente (7º PAA), e implementação e evolução do planeamento da política
da água (PNA), da biodiversidade (ENCNB), dos resíduos (PNGR) e da economia circular (PAEC)
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.099

N.º de contriubtos no âmbito da CN
CCC, do GT EGISPP e do GT ENCNB

4

2

8

75%

DSPP

Somatório anual de
contributos elaborados

Sistema
Informático

Ind.100

N.º de pareceres setoriais no âmbito
dos planos/estratégias.

2

1

4

25%

DSPP

Somatório anual de
pareceres setoriais

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP15.OPE51
OPE52: Representar o GPP nos Grupos de Trabalho (GT) de acompanhamento da participação portuguesa (PT) nos Comités dos Desafios Societais da Bioeconomia (DS2) e
Ambiente (DS5) do Horizonte 2020, no Comité de Gestão da iniciativa 4/1000 – Soils for Food Security and Climate, e Promover participação em redes de inovação de
Agricultura e Desenvolvimento Sustentável
QUAR_2019

Ind. 3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.101

N.º de relatórios de reuniões no
âmbito do GT Inovação

2

1

4

50%

DSPP

Somatório anual de
reuniões

Sistema
Informático

Ind.102

N.º de pareceres técnicos no âmbito
do GT Inovação

2

1

4

50%

DSPP

Somatório anual de
pareceres técnicos

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP15.OPE52

MP16. Assegurar a gestão das medidas do MAFDR e MMar que consubstanciem Auxílios de Estado
OPE53: Elaborar projetos legislativos que consubstanciem Auxílios de Estado
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
N.º de dias úteis para a apresentação
de versão inicial, após solicitação, de
proposta de diplomas que
consubstanciem Auxílios de Estado

Ind.103

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

15

4

10

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSJC

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP16.OPE53
OPE54: Analisar propostas de Auxílios de Estado
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
N.º de dias úteis (antecipação) para
apresentação de pareceres relativos a
Auxílios de Estado

Ind.104

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

2

100%

7

4

U.O.
(responsável)

DSJC

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP16.OPE54

MP17. Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de diretivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa
OPE55: Assegurar a gestão dos processos prejudiciais
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Ind.105

N.º de dias úteis (antecipação) para
apresentação de análise do processo
e envio para entidade competente

3

1

1

30%

DSJC

Ind.106

N.º de dias úteis (antecipação) de
preparação de resposta, em caso de
participação do Estado Português

2

1

4

70%

DSJC

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado
Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP17.OPE55
OPE56: Intervir nos processos de pré-contencioso e contencioso comunitário
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Ind.107

Nº de dias uteis (antecipação) para
analisar as questões da COM,
enquadrar e solicitar contributos aos
organismos do(s) Ministério(s)

3

1

1

30%

Ind.108

N.º de dias úteis (antecipação) para
proceder à análise dos contributos e
preparar resposta final do(s)
Ministério(s), no âmbito nacional,
europeu ou internacional

2

1

4

70%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental

12
Taxa de Realização do MP17.OPE56

OPE57: Coordenar o processo contencioso na transposição extemporânea de diretivas
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.109

Nº de dias uteis (antecipação) para
analisar as questões da COM,
enquadrar e solicitar contributos aos
organismos do(s) Ministério(s)

Ind.110

N.º de dias úteis (antecipação) para
proceder à análise dos contributos e
preparar resposta final do(s)
Ministério(s), no âmbito nacional ou
europeu

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

3

2

1

1

1

4

Pesos

30%

70%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental

DSJC

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP17.OPE57

MP18. Representar o MAFDR e o MMar em juízo
OPE58: Intervir nos processos urgentes de contencioso jurídico
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Antecipação, por parte do Consultor,
da apresentação do projeto de
resposta do(s) Ministério(s) , face ao
prazo legalmente estabelecido , para
análise e validação por parte do
superior hierarquico

Ind.111

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

2

1

4

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSJC

Fórmula
de Cálculo

Somatório nº de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP18.OPE58

MP19. Elaborar estudos e pareceres jurídicos
OPE59: Elaborar Pareceres Jurídicos
QUAR_2019

Ind.11

Ind.12

Refª

Part.

Indicadores

Ind.112

Percentagem (Tx) de procedimentos
regulamentares com observância da
tramitação prevista no CPA

Ind.113

% de pareceres jurídicos, em
impugnações administrativas,
concluídos no prazo de 15 dias úteis

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

50%

80%

10%

10%

100%

100%

Pesos

50%

50%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSJC

Tx = (% do número de
procedimentos que
observaram a tramitação
prevista no CPA/n.º total
de procedimentos)

Sistema de
Gestão
Documental

DSJC

Tx = (% do número de
pareceres concluídos em
tempo/n.º total de
pareceres)

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP19.OPE59
OPE60: Elaborar estudos jurídicos (partilhado)
QUAR_2019

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico
1

1

3

Pesos

Ind.114

N.º de estudos jurídicos

25%

Ind.115

N.º de dias úteis, após a publicação do
diploma de execução orçamental da
LOE 2019, para elaboração o estudo
comparativo da Lei do Orçamento
2018-2019

10

2

5

25%

Ind.116

Data de apresentação de "estudo
comparativo LOE_2019 versus
LOE_2018 ”
M=08.02.2018; VC=01.02.2018

38

5

31

25%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório nº de de
estudos jurídicos

Sistema de
Gestão
Documental

DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DRH

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSJC

13

Ind.18

N.º de notas elaboradas após a
publicação do DLEO_2019

Ind.117

2

1

4

25%

DSRHDO/DRH

Somatório anual de
notas elaboradas após a
publicação do
DLEO_2019

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP19.OPE60
OPE61: Prestar apoio em matérias relacionadas com procedimentos aquisitivos
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Percentagem de pareceres apreciados
pela Entidade Coordenadora dos
Programas Orçamentais

Ind.118*

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

85%

10%

100%

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSPOAG

Fórmula
de Cálculo

Tx = (Σ anual de
pareceres apreciados. / Σ
anual pareceres
apreciados submetidos a
autorização) x 100%

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

* Indicador revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância, VC e fórmula de cálculo

MP20. Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação
OPE62: Elaborar memorandos técnicos sobre assuntos estratégicos na área de Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Número de memorandos elaborados
enviados à DIR GPP

Ind.119

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

2

4

U.O.
(responsável)

DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
memorandos enviados à
DIR GPP

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP20.OPE62

MP21.Coordenar a elaboração para as Grandes Opções do Plano, relatório OE, articulado da Lei do OE e repartição dos limites
orçamentais por entidade relativas ao MAFDR e MMar
OPE63: Elaborar o contributo do MAFDR e MMar para as GOP, relatório OE e repartição dos limites orçamentais (partilhado)
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.120

N.º de dias para elaboração da
proposta para as Grandes Opções do
Plano relativas ao MAFDR e MMar, e
relatório do Orçamento do Estado,
após recepção do último contributo

Ind.121*

Nº de dias de atraso para
apresentação dos contributos para
efeitos de proposta de repartição dos
limites orçamentais por entidade,
relativas ao MAFDR e MM após os
prazos fixados
(o valor crítico refere-se ao n.º de dias
de antecipação)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

7

0

0

0

3

-1

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

50%

DSPP

Número de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

50%

DSPOAG
(DPO)

Número de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Fonte

Sistema
Informático

Sistema de
Gestão
Documental

* Indicador revisto quanto ao VC
Taxa de Realização do MP21.OPE63
OP64: Melhorar a comunicação sectorial junto dos parceiros
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

1

100%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Nº de conteúdos temáticos
produzidos
Ind18

Ind.122

X

(PAC_pós_2020, Pagamentos
Diretos, Desenvolvimento rural,
Ambiente e Desenvolvimento
sustentável)

4

6

DSPP

Somatório anual do n.º
de conteúdos temáticos
produzidos

Sistema
Informático

Taxa de Realização do MP21.OPE64

14

MP22. Coordenar os Programas Orçamentais do MAFDR e MM
OPE65: Garantir a prestação de informação ao MF
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.123*

Nº de dias de atraso para validação
dos reportes mensais previstos na
legislação (PME, incluindo relatório
PME), relativos à coordenação dos PO
do MAFDR e MM, após o prazo fixado
(o valor crítico refere-se ao n.º de dias
de antecipação)

Ind.124*

Nº de dias de atraso para elaboração
dos contributos dos MAFDR e MM
para o Relatório a enviar pelo MF à AR
e para o Relatório da CGE,
relativamente ao prazo fixado
(o valor crítico refere-se ao n.º de dias
de antecipação)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

0

0

0

0

-1

-1

U.O.

Pesos

50%

50%

(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPOAG (DPO)

Número de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental;
DGO

DSPOAG (DPO)

Número de dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
planeado

Sistema de
Gestão
Documental;
DGO

* Indicadores 123 e 124 revistos quanto ao VC;
Taxa de Realização do MP22.OPE65
OPE66: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão do Programa Orçamental do MAFDR e do MM
QUAR_2019

Ind.7

Ind.21

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

U.O.

Pesos

(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.125

N.º de reportes sobre execução dos
Programas Orçamentais PO17 e PO18

20

2

24

75%

DSPOAG (DPO)

Somatório anual do nº
de reports

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.126*

N.º de iniciativas sobre a adopção do
novo Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP)

6

2

10

25%

DSPOAG (DF/DPO)

Somatório anual do n.º
reuniões/iniciativas
sobre o SNC-AP

Sistema de
Gestão
Documental

* Indicador revisto quanto à fórmula de cálculo e impacto no QUAR
Taxa de Realização do MP22.OPE66
OPE67: Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que carecem de autorização do MF ou da Tutela
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Percentagem de alterações
orçamentais efetuadas

Ind.127

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

85%

10%

100%

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSPOAG (DPO)

Fórmula
de Cálculo

Tx = (∑ anual de
alterações orçamentais
efetuadas. / ∑ anual
alterações orçamentais
submetidas a
autorização) x 100%

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP22.OPE67

MP23. Coordenar o SIADAP 1 no MAFDR e MM
OPE68: Promover a correcta implementação do subsistema SIADAP 1 nos serviços do MAFDR e MM
QUAR_2019

Refª

Ind.128*

Part.

Indicadores
Data de elaboração do relatório sobre
o Sistema de Indicadores Comuns, no
âmbito das Direcções Regionais
SIC_2018
(M=29.11.2019;VC=15.11.2019)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

333

10

319

Pesos

25%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

15

Ind.18

Ind.129*

Data de elaboração do relatório do
Relatório de Análise Comparada
AA_2017_2018
(M=29.11.2019;VC=15.11.2019)

Ind.130

Número de iniciativas de
divulgação/esclarecimento/comunica
ções para os serviços do MAFDR e
MM no âmbito do SIADAP 1

Número de pareceres
técnicos/análises críticas no âmbito
dos Instrumentos de Gestão dos
serviços do MAFDR e MM

Ind.131

333

15

40

10

5

10

319

20

55

25%

25%

25%

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual de
iniciativas de
divulgação/esclarecimen
to para os serviços do
MAFDR e MM no âmbito
do SIADAP 1

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual de
pareceres
técnicos/análises críticas
no âmbito dos
Instrumentos de Gestão
dos serviços do MAFDR e
MM

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

* Indicadores 128 e 129 revistos quanto à meta e VC;
Taxa de Realização do MP23.OPE68

MP24. Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MAFDR e MMar
OPE69: Assegurar a produção de conteúdos no âmbito de indicadores estatísticos de RH do MAFDR e MM, para incluir na página electrónica do GPP
QUAR_2019

Ind.8

Refª

Part.

Indicadores

N.º de iniciativas de divulgação de
indicadores estatísticos de RH do
MAFDR e MM

Ind.132

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

3

0

4

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DRH

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
iniciativas de divulgação
de indicadores de RH do
MAFDR e MM

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP24.OPE69
OPE70: Assegurar o apoio presencial em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MAFDR e MM
QUAR_2019

Ind.21

Refª

Part.

Indicadores

Número de reuniões trimestrais com
os serviços do MAFDR e MM

Ind.133

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

4

1

6

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DRH

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
reuniões presenciais
com os serviços do
MAFDR e MM

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP24.OPE70

MP25. Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MAFDR e MMar
OPE71: Incrementar os ganhos potenciais decorrentes da centralização de procedimentos aquisitivos nos MAFDR e MMar
QUAR_2019

Ind.10

Ind.21

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.134

N.º de procedimentos aquisitivos
centralizados ou agregados
concluídos

8

2

11

40%

DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º
de procedimentos
concluídos

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.135*

Nº de documentos de gestão da UMC:
Plano Nacional de Compras Públicas
(PNCP); o Plano Anual de
Necessidades de Veículos (PANV) e
relatórios periódicos de
acompanhamento dos procedimentos
e contratos em curso

7

0

8

20%

DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º
de documentos de
gestão da UMC

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.136*

N.º de iniciativas/reuniões de
coordenação para envolvimento dos
parceiros.

DSPOAG (DCP)

Somatório anual das
iniciativas/reuniões de
envolvimento dos
parceiros

Sistema de
Gestão
Documental;
Email

8

2

10

20%

16

Tempo médio de resposta a
solicitações dos serviços em matéria
de compras centralizadas/agregadas
(dias seguidos)

Ind.137*

3

1

1

20%

DSPOAG (DCP)

TM=Somatório[(tempo(1
)+tempo(2)+tempo(3)…t
empo(in))/n]

Sistema de
Gestão
Documental

* Indicador 135 revisto quanto à meta, tolerância e VC;
Indicador 136 revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância, VC, fórmula de cálculo e impacto no QUAR;
Indicador 137 revisto quanto ao descritivo, meta, tolerância e VC
Taxa de Realização do MP25.OPE71

MP26. Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MAFDR e MMar
OPE72: Promover a coerência da informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)
QUAR_2019

Ind.20

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

Ind.138

Nº de dias para reporte à DGTF no
âmbito do programa das avaliações
dos imóveis dependentes do MAFDR e
MM, com especificação da respetiva
calendarização, bem como a
informação necessária à regularização
registral e matricial dos imóveis afetos
ao GPP
(M=30.03.2019;VC=15.03.2019)

88

0

73

50%

Ind.139

Nº de Relatórios ou de iniciativas de
"ponto de situação" por cada um do
organismos dependentes do MAFDR e
MM, para efeitos de cumprimento
das obrigações decorrentes do
princípio da onerosidade, informando
dos valores (semestrais e anuais) a
pagar por cada organismo

2

1

4

50%

Ind.140*

* Indicador eliminado de acordo com
pedido de revisão

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPOAG (DGP)

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Sistema de
Gestão
Documental

DSPOAG (DGP)

Somatório anual do n.º
de relatórios ou de
iniciativas

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP26.OPE72
OPE73: Acompanhar a gestão do património imobiliário afeto ao GPP e apoiar na gestão dos recursos afetos aos gabinetes dos membros do Governo
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.141

Percentagem de concretização de
empreitadas de obras públicas
previstas no plano anual

Ind.142*

Percentagem de concretização de
aquisição de mobiliário previstos no
plano anual

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

85%

85%

10%

10%

100%

100%

Pesos

30%

30%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual de
empreitadas de obras
públicas concretizadas /
∑ anual de empreitadas
de obras públicas
previstas no plano anual)
x 100%

Sistema de
Gestão
Documental

DSPOAG (DGP)

Tx = (∑ anual de
aquisição de mobiliário
concretizada / ∑ anual
de aquisição de
mobiliário prevista no
plano anual) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental

17

Nº de relatórios periódicos de ponto
de situação de todos os processos de
empreitadas de obras públicas
promovidos pelo GPP, bem como de
aquisições de bens e de prestações de
serviços realizados no âmbito da
gestão do património afecto

Ind.143*

6

1

8

40%

DSPOAG (DGP)

Somatório anual do n.º
de relatórios

Sistema de
Gestão
Documental

* Indicador 142 revisto quanto ao descritivo, UO responsável e fórmula de cálculo
Indicador 143 revisto quanto à meta, tolerância e VC
Taxa de Realização do MP26.OPE73
OPE74: Assegurar eficácia no âmbito da gestão financeira e orçamental do GPP e estruturas a que presta apoio
QUAR_2019

Ind.9

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.144

Prazo Médio de Pagamentos

45

15

20

40%

DSPOAG (DF)

Despacho do Gabinete do
Ministro das Finanças e da
Administração Pública n.º
9870/2009, publicado no
Diário da República, n.º 71,
2.ª série, de 13 de abril de
2009

Ind.145

N.º de Relatórios Mensais de
Execução orçamental do GPP e dos
GMG dos MAFDR e MM

12

2

24

20%

DSPOAG (DF)

Somatório anual do n.º de
Relatórios mensais de
Execução dos Orçamento
do GPP e dos GMG

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.146

Nº de dias de antecipação para
apresentação das Contas de Gerência
n-1, face ao prazo legal
(M=30.04.2019; VC=15.04.2019)

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Percentagem de redução do n.º de
alterações orçamentais efetuadas nos
orçamentos do GPP e dos GMG do
MAFDR e MM (comparativamente com o

Ind.147

-5

5

-15

20%

DSPOAG (DF)

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário legal para
apresentação das Contas
de Gerência

10%

5%

20%

20%

DSPOAG (DF)

[(N.º AO de N-1)-(N.º AO
de N)]/N.º AO N-1

GERFIP

número de AO de N-1)

Taxa de Realização do MP26.OPE74
OPE75: Assegurar eficácia no âmbito da gestão dos procedimentos aquisitivos do GPP e estruturas a que presta apoio, mantendo actualizado o sistema de gestão de contratos
QUAR_2019

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Ind.148

Percentagem de
procedimentos/contratos registados
no sistema de gestão de contratos
Gerfip

85%

20%

100%

50%

DSPOAG (DCP/DF);

Ind.149

Percentagem dos procedimentos
concluídos (com excepção dos
agregados/centralizados)

75%

10%

90%

50%

DSPOAG (DCP)

Refª

Part.

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
Fonte
de Cálculo
Tx = (∑ anual de
Sistema de
procedimentos/contrato
Gestão
s registados no Gerfip /
Documental;
∑ anual de
GERFIP
procedimentos/contrato
s) x 100%
Tx = (∑ anual de
procedimentos
Sistema de
concluídos/ ∑ anual de
Gestão
procedimentos
Documental
entrados) x 100%
Taxa de Realização do MP26.OPE75

OPE76: Assegurar a gestão do economato e da instalações do GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.150

Tempo médio mensal de resposta às
solicitações de manutenção das
instalações

Ind.151

Tempo médio de resposta (dias) aos
pedidos de economato (apuramento
mensal)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

8

6

2

2

5

3

Pesos

50%

50%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências
(Ponto Médio do
Intervalo * N.º de
Pedidos)/Total de
Pedidos)

Sistema de
Gestão
Documental;
Email

DSPOAG (DGP)

Tabela de frequências
(Ponto Médio do
Intervalo * N.º de
Pedidos)/Total de
Pedidos)

Sistema de
Gestão
Documental;
Email

U.O.
(responsável)

Taxa de Realização do MP26.OPE77
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MP27. Promover Formação Profissional para o MAFDR e MM
OPE77: Implementar o Plano de Formação
QUAR_2019

Ind.22

Refª

Part.

Indicadores

Ind.152

Grau de execução do Plano de
Formação Profissional 2019
(PFP_2019), com base no diagnóstico
de necessidades

Ind.153

Grau de satisfação médio global anual
dos participantes nas ações de
formação

Ind.154

N.º de ações de formação em IMH
(Igualdade de Género), no âmbito do
PFP_2019

Ind.155

Percentagem de serviços das áreas de
acção governativa MAFDR e MM que
participam nas ações de formação
promovidas pelo GPP

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

80%

2,5

20%

80%

10%

0,5

5%

10%

100%

4

30%

100%

Pesos

25%

25%

25%

25%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

tx = (nº de ações
realizadas/ nº total de
ações planeadas) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório (índice de
satisfação n X nº de
respostas)/total de
respostas; n=[1 a 5]

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual de
ações de formação em
IMH (Igualdade de
Género), no âmbito do
PFP_2019

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

tx = (nº total de serviços
que participam nas
ações de formação / nº
total de serviços do
MAFDR e MM) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP27.OPE77
OPE78: Assegurar a eficácia da formação profissional ministrada pelo GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores
Nº de dias para operacionalizar o
processo de avaliação da eficácia da
formação profissional ministrada pelo
GPP (iniciativa piloto)
M=30.09.2019; VC=02.09.2019

Ind.156

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

273

10

252

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP27.OPE78

MP28. Apoiar a ação do MAFDR e MMar no âmbito do protocolo e das relações públicas
OPE79: Promover a melhoria da imagem institucional
QUAR_2019

Ind.16

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.157

Nº de atividades desenvolvidas para
divulgação externa do MAFDR e
Mmar

2

1

4

40%

DSCI

Somatórioanual do nº
atividades desenvolvidas
(…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.158

Nr. de Inquéritos de satisfação
efetuados, no âmbito da gestão dos
espaços geridos pelo GPP - Clientes:
Gabinetes Governamentais

10

1

12

30%

DSCI

Somatório anual do nº
de inquéritos efetuados

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.159

Proporção de pedidos de clarificação
na linha de informação sem
reclamação

DSCI

tx = (nº de pedidos de
clarificação sem
reclamação/ total de
pedidos de clarificação) x
100

Sistema de
Gestão
Documental

80%

10%

100%

30%

Taxa de Realização do MP28.OPE79
OPE80: Promover a comunicação interna no GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.160

Nº de iniciativas desenvolvidas para
os colaboradores do GPP

2

1

4

30%

DSCI

Somatório anual do nº
iniciativas desenvolvidas
(…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.161

Índice de periodicidade de divulgação
de Boletins informativos

85

10

100

40%

DSCI

Índice 100 = diária (d.u.)
para boletim legislação e
quiosque imprensa

Sistema de
Gestão
Documental

19

Índice de atualização de conteúdos na
intranet

Ind.162

85

10

100

30%

DSCI

Índice 100 = mensal =
1/30 dias

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP28.OPE80

MP29. Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MAFDR e MMar
OPE81: Melhorar a organização, acessibilidade e divulgação do acervo de arquivo, bibliográfico e audiovisual a cargo do GPP
QUAR_2019

Ind.21

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

DSCI

tx = (nº de pedidos de
documentação
assegurados/ total de
pedidos documentação)
x 100

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.163

Percentagem de pedidos de
documentação de arquivo
assegurados no universo do acervo
existente

Ind.164

Percentagem de pedidos de
documentação bibliográfica
assegurados no universo do acervo
existente

85%

10%

100%

30%

DSCI

tx = (nº de pedidos de
documentação
assegurados/ total de
pedidos documentação)
x 100

Ind.165

Nº de reuniões de coordenação/
sessões de esclarecimento com os
serviços do MAFDR e MM

4

2

6

40%

DSCI

Somatório anual do nº
iniciativas desenvolvidas
(…)

85%

10%

100%

30%

Fonte

Taxa de Realização do MP29.OPE81
OPE82: Garantir o encaminhamento atempado das entradas/saídas do expediente
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Tempo médio (dias) para registo e
encaminhamento dos documentos

Ind.166

2

1

0

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSCI

Fórmula
de Cálculo
Somatório(DtRegisto DtEncam) / Total
Entradas_Saídas

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP29.OPE82

MP31. Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio
OPE83: Assegurar o controlo do processo de SIADAP_3 no GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Nº de reportes de monitorização do
subsistema SIADAP_3 do GPP

Ind.167

3

0

4

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº
de reportes de
monitorização do
SIADAP 3

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP31.OP83
OPE84: Elaborar indicadores estatisticos de RH do GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.168

Nº de reportes de indicadores de
RH/BS do GPP elaborados

Ind.169

Nº de análises comparativas de RH do
GPP

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

10

12

1

4

12

17

Pesos

50%

50%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO

Somatório anual de
relatórios de indicadores
de RH do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual de de
análises comparativas de
RH do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP31.OPE84
OPE85: Melhorar o processo de comunicação em matéria de RH do GPP
QUAR_2019

Ind.18

Refª

Ind.170

Part.

Indicadores

Número de iniciativas de conteúdo
técnico produzidas para divulgação,
no âmbito de RH

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

10

2

15

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DRH

Fórmula
de Cálculo
Somatório nº de notas
técnicas produzidas no
âmbito de RH

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP31.OPE85

20

MP32. Administrar sistemas TIC do GPP e estruturas a que presta apoio
OPE86: Assegurar a manutenção evolutiva e corretiva das aplicaçõe
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Grau de concretização dos prazos
estabelecidos

Ind.171

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

75%

10%

95%

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSCI

Fórmula
de Cálculo
tx = (nº de prazos
concretizados/ total de
prazos estabelecidos)
*100

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP32.OPE86
OPE87: Gerir os prazos e necessidades para os respetivos processos de aquisição
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.172

Nº de dias para elaborar o relatório
com planeamento anual das
necessidades previstas para 2020
(M=31.07.2019; VC=31.05.2019)

Ind.173

Nº de dias para elaborar o relatório
dos procedimentos aquisitivos
efetuados em 2018
(M=30.11.2019; VC=30.09.2019)

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

212

333

30

30

152

273

Pesos

70%

30%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSCI

Somatório nº de dias
para elaborar o relatório
com planeamento anual
as necessidades
previstas para 2020

Sistema de
Gestão
Documental

DSCI

Somatório nº de dias
para elaborar para
relatório dos
procedimentos
aquisitivos efetuados em
2019

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP32.OPE87
OPE88: Monitorizar os Planos Setoriais TIC 2020 - MAFDR e MM
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

Nº de dias de antecipação, de acordo
com o prazos estabelecido pelo CTIC,
de apresentação da monitorização
dos planos setoriais

Ind.174

0

2

3

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSCI

Fórmula
de Cálculo
Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP32.OPE88
OPE89: Garantir a resolução atempada de pedidos críticos de helpedesk
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Tempo médio de resolução de
pedidos de helpdesk, classificados
com urgência "alto" e "muito alto"

Ind.175

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

2

1

0

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSCI

Fórmula
de Cálculo
TM=Somatório[(tempo(1
)+tempo(2)+tempo(3)….t
empo(in))/n]

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Taxa de Realização do MP32.OPE89

MP33. Coordenar os instrumentos de gestão do GPP
OPE90: Assegurar a produção dos Instrumentos de Gestão do GPP
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Ind.176

N.º de dias para elaboração a 1ª
versão do RAA_2018 do GPP, após
recepção de todos os resultados
recepcionados (das 8 UO NUC)| das
corridos

Ind.177

Nº de dias úteis para apresentar a 1ª
versão do QUAR e PA 2020, após
decisão da Direção do GPP

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

30

30

10

10

15

15

Pesos

25%

25%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

21

Ind.178

N.º de dias úteis para reportar
resultados sobre as monitorizações do
QUAR e PA 2019 do GPP, após
recepção de todos os resultados
recepcionados (das 8 UO NUC)

5

2

1

25%

Ind.179

Nº de iniciativas de preparação do
ciclo de gestão N+1 (planeamento
interno do GPP)

8

1

10

25%

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório nº de
reuniões/orientações de
preparação do ciclo de
gestão N+1

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP33.OPE90
OPE91: Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP (partilhado)
QUAR_2019

Ind.13

Ind.14

Ind.15

Refª

Ind.180

Part.

x

Indicadores

Nº de procedimentos documentados
submetidos para aprovação da
Direção, a publicar a publicar nas
páginas electrónicas do GPP

Ind.181

Nº de relatórios de monitorização no
âmbito da redução média global com
o consumo de papel de impressão
(RCM N.º 141/2018, de 26.10.2018 )

Ind.182

indicador eliminado de acordo com
pedido de revisão

Ind.183

Percentagem de trabalhadores com
processamento da valorização
remuneratória no mês seguinte ao
termo do seu processo de avaliação
de desempenho; após a tomada de
conhecimento por parte dos
trabalhadores, da homologação da
avaliação atribuída

x

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

3

3

90%

1

0

0%

5

4

100%

Pesos

33%

33%

34%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO
DSPOAG

Somatório anual do n.º
de procedimentos
documentados
submetidos para
aprovação da Direção, a
publicar nas páginas
electrónicas do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSCI

Somatório anual do nº
de relatórios de
monitorização no âmbito
do consumo de papel de
impressão

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Todas UO

N.º de trabalhadores
com acréscimo no mês
seguinte / N.º total de
trabalhadores com
valorização no
ano)/100).

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP33.OPE91
OPE92: Assegurar o reporte sobre modernização administrativa, conforme DL n.º 74/2017, de 21/06
QUAR_2019

Refª

Part.

Indicadores

Data de elaboração do relatório sobre
"Medidas de Modernização
Administrativa ", após entrega dos
RAA de 2017/2018 dos serviços do
MAFDR/MM
(M = 31.12.2019; VC = 15.12.2019)

Ind.184*

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

364

15

348

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

*Indicador revisto quanto à meta e VC
Taxa de Realização do MP33.OPE92
OPE93: Promover práticas de Responsabilidade Social (RS) no GPP
QUAR_2019

Ind25

Refª

Ind.185

Part.

Indicadores
Nº de ações de
formação/sensibilização para
dirigentes e trabalhadores, no
domínio da conciliação da vida
profissional, pessoal e familiar

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

2

0

3

Pesos

10%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório do n.º de Nº
de ações de
formação/sensibilização
(…)

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| E22
MAIL

Ind26

Ind.27

Ind.29

Ind.28

Ind.186

Nº de protocólos criados com
empresas ou organizações para que
os trabalhadores beneficiem de
condições mais favoráveis

Ind.187

Prazo para entrada em
funcionamento pleno de um refeitório
com vista a facilitar o acesso a
refeições no local de trabalho
(M=30.06.2019; VC=31.01.2019)

Ind.188

N.º de atividades com impacto na
redução de stress laboral [yoga,
ginástica laboral de
micromovimentos, massagens, etc]

Ind.189

N.º de iniciativas/rastreios
apresentadas à Direção sobre
responsabilidade social e de saúde e
bemestar para os trabalhadores do
GPP

Ind.190

Data de "Kick off" da iniciativa
"Semana da Saúde 2019"| informação
para a Direção

Ind.191

N.º de entidades/parceiros
selecionados a remeter convite para
participar na "Semana da Saúde 2019"

Ind.192

Data de apresentação da 1ª versão do
programa da SS_2019, para
aprovação

Ind.193

Grau de satisfação médio global anual
dos participantes nas actividades da
"Semana da Saúde 2019"

1

0

2

10%

DSRHDO/DDO

Somatório do n.º
dprotocólos criados com
empresas ou
organizações (…)

180

30

30

10%

DSRHDO/DDO

Somatório do n.º de dias
de antecipação (-) ou de
atraso (+) face ao
calendário planeado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório do n.º
atividades com impacto
na redução de stress
laboral

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual do n.º
de iniciativas
apresentadas à Direção

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual do n.º
de entidades/parceiros
selecionados a participar
na "Semana da Saúde
2019"

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório nº dias de
antecipação (-) ou de
atraso (+) de calendário
face ao prazo estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório (índice de
satisfação n X nº de
respostas)/total de
respostas; n=[1 a 5]

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

3

3

100

10

114

3,0

1

1

5

1

5

0,5

5

5

93

12

107

4

10%

10%

10%

10%

10%

20%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP33.OPE93
OPE94: Promover práticas no âmbito da temática "Igualdade de Género"
QUAR_2019

Refª

Ind.194

Part.

Indicadores

Nº de iniciativas de promoção da
temática "Igualdade de Género"

Meta Tolerân Valor
2019
cia
Crítico

1

0

2

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório de
iniciativasde promoção
da temática "Igualdade
de Género"

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

Taxa de Realização do MP33.OPE94

PROJECTO 01 - Atualização do sistema de gestão documental e processual
Descrição sumária
QUAR_2019

Ind14

Atualização do sistema de gestão documental e processual - upgrade de versão, migração de dados e implementação de fluxos

Refª

Fases/actividades/iniciativas do projecto (descrição)

Resp
ons.

Ini_1

Projeto eliminado de acordo com pedido de revisão aprovado

DSCI

Prazo

Fontes de verificação

Resultado

Sistema de Gestão
Documental| E-MAIL
GR - Grau de execução do Projecto

23

