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1 | NOTA INTRODUTÓRIA
Para o ciclo de gestão de 2021 impõe-se uma ação coordenada de esforços, de modo a

Com o objetivo de acrescentar valor às atividades priorizadas pelo cumprimento da sua

superar os efeitos deixados pelo contexto pandémico, assegurando em simultâneo os

missão e das suas atribuições, o GPP compromete-se a consolidar a sua eficiência

desafios de prosperar num cenário de mudança, de adaptação às transições organizacionais

organizacional, pautada pelo rigor e racionalização da utilização

em curso e de necessidade de amplificação da resiliência. Neste âmbito o Gabinete de

disponíveis, pelas boas práticas no apoio às áreas de ação governativa da Agricultura (MA)

Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) reafirma-se como uma organização

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

mais qualificada, mais eficiente e com serviços de qualidade, reforçando a aposta na

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

inovação e na modernização administrativa, de modo a dotar o seu desempenho de uma

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

maior agilidade de resposta e capacidade permanente de criar valor.

administrativo aos gabinetes dos membros do Governo de ambas as áreas governativas.

O presente Plano de Atividades de 2021 (PA_2021), em cumprimento com o disposto no

A concretização da atividade planeada para 2021 neste instrumento de gestão, será

Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, bem como no previsto na Lei n.º 66-B/2007, de

garantido pela operacionalização de um processo de monitorização periódica dos

28 de dezembro, a qual institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho

objetivos e indicadores, cujos resultados possibilitarão a tomada de decisão quanto à

na Administração Pública (SIADAP), consubstancia a visão de potenciar a resposta às atuais

revisão das metas definidas em sede de planeamento, por forma a alcançar a realização

exigências, acompanhada por um reposicionamento organizacional alinhado com as

plena de desempenho, quanto a produtos e serviços prestados e a dar continuidade ao

tendências no âmbito da inovação, capacitação e transição digital.

modelo orientador de desenvolvimento, assente no conhecimento e na inovação, bem

dos recursos

como no incremento da produtividade e da competitividade.
Para além da contextualização da missão e atribuições, estrutura orgânica e

CAPACITA

enquadramento estratégico, o presente documento destaca o planeamento orientado

ÇÃO
INOVAÇÃO

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

GPP

unidades orgânicas (UO) se enquadram na estratégia e metodologia definida, num
quadro de melhoria dos processos organizativos e aumento da eficiência, eficácia e
qualidade. Ainda no âmbito deste exercício, apresenta-se a afetação dos recursos

TRANSIÇÃD
DIGITAL

humanos e financeiros.
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2 | 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 através da

metodologia centrada num conjunto de macroprocessos, que garantem a integração

apresentação dos seus mapas de objetivos/atividades e projetos operacionais, aferidos

efetiva entre a atividade operacional e a missão institucional.

através de indicadores e repetivas metas, nas diferentes áreas de atuação. Após

No âmbito do processo “Planear a atividade do GPP”, integrado no Macro Processo MP33

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

– “Coordenar os instrumentos de gestão do GPP”, a concretização da proposta do PA_2021

externa do PA_2021 do GPP.

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

No exercício de transformação contínua da sua atuação, é importante para o GPP ter

Desempenho da Administração Pública (SIADAP)ᵃ e pela Lei Geral do Trabalho em Funções

mecanismos e instrumentos para acelerar decisões estratégicas e coordenar com eficácia a

Públicas (LTFP)ᵇ, tendo como referência o plafond orçamental fixado, o correspondente

execução do seu planeamento. O controlo da estratégia planeada será assegurado pela

mapa de pessoal e as orientações emitidas pelas tutelas e entidades coordenadoras dos

operacionalização de um processo de monitorização dos indicadores planeados, onde

Programas Orçamentais (PO20 e PO21).

serão identificados os riscos e as oportunidades associados à atividade desenvolvida, de

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

maneira a que a análise e a avaliação dos indicadores, garanta a atempada tomada de

estratégicos e operacionais no âmbito do Quadro de Avaliação e Responsabilização

decisão quanto à implementação de medidas preventivas de desvios. Uma eventual

(QUAR_2021), identificando-se os desígnios comuns, os eventuais condicionalismos e o

revisãoᶜ do PA_2021 poderá ocorrer, no sentido de proceder a ajustamentos que visam a

comprometimento de todas as UO na gestão estratégica do Gabinete no próximo ciclo de

melhoria continua dos produtos e serviços prestados pelo GPP e a satisfação das partes

gestão.

interessadas.

Este envolvimento interno promoveu o consenso na Identificação dos objetivos comuns e o

alinhamento de indicadores e metas entre as UO, permitiu a identificação dos seus

Programa de
XXII Governo
Constitucional
2019-2023

contributos para os objetivos e metas inscrtos no QUAR_2021, com impacto na avaliação
final do desempenho do serviço.

Projeto de
Plano
Orçamental
2021

Objetivos /
Orientações
estratégicas

QUAR_2021

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

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
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3 | APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, 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. No dia 04 de dezembro de 2019 foi
aprovada o regime de organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional, pelo Decreto-Lei nº 169-B/2019, no qual o GPP tem tutela partilhada
por a Senhora Ministra da Agricultura (MA) e por Senhor Ministro 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 MA e MM no âmbito comunitário e internacional;

 Apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MA 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 ex-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 MA e/ou o MM.

5

PLANO DE ATIVIDADES 2021

Formulação de políticas, do planeamento estratégico e operacional

3.1 | ATRIBUIÇÕES (art.º 2 do Decreto Regulamentar nº2/2014, DR nº 70, Série I, 9.abril.2014 )

↘ 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

3.1 | 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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3.2 | ESTRUTURA ORGÂNICA (Despacho nº1102/2020, DR nº 17, Série II, 24.janeiro.2020 )
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3.3 | MACRO PROCESSOS| Competências Organizacionais (aprovada em 30.novembro.2016)
Refª

MP_05

Designação
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
MP_08
MP_09
MP_10
MP_11
MP_12

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 MA e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da EU e na actuação das organizações internacionais
Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas
Assegurar a gestão das medidas do MA e MM que consubstanciem Auxílios de Estado
Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de directivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa
Representar o MA 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 MMar
Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM
Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM
Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MA e MM
Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM
Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM
Promover Formação Profissional para o MA e MM
Apoiar a acção do MA e MMar no âmbito do protocolo e das relações públicas
Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MA 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_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
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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

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

Outros “Clientes”



PARTES INTERESSADAS

PRODUTOS

“Clientes” Indiretos

“Clientes”
Diretos

3.4 | PRINCIPAIS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E PARTES INTERESSADAS

√ 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 2021

4 | ESTRATÉGIA - DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO

Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política, em
particular no quadro da preparação do período de programação 2021-2027, e
em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030)

OE1
Programa do XXII
Governo
Constitucional

Objetivos Estratégicos
OE1

OE2

ATIVIDADE
AGRÍCOLA

√

√

ESPAÇO
RURAL

√

√

MAR

√

√

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

CONTEXTO
ORGANIZACIONAL

OE3

OE4

OE2

Assegurar a coordenação da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia, bem como o envolvimento de parceiros internos e externos
relacionados com as Áreas Governativas "Agricultura" e "Mar"

OE3

Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de ação
governativa da Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos
instrumentos de gestão, da programação orçamental, da unidade ministerial
de compras, da gestão patrimonial, bem como na partilha do conhecimento
das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração

√

√
Promover um contexto organizacional de envolvimento das partes
interessadas, nos domínios da gestão, das práticas conciliadoras da vida
profissional, pessoal e familiar, bem como no apoio técnico especializado aos
Gabinetes dos Membros do Governo

OE4

11

PLANO DE ATIVIDADES 2021

4 | ESTRATÉGIA - DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO (continuação)
A definição da estratégia de atuação do GPP encontra-se alinhada com as diversas orientações transversais e setoriais de nível
político, nomeadamente:
• Programa do XXII Governo Constitucional;
• Grandes Opções do Plano para 2020-2030 (Lei nº3/2020, de 31.março);
• Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2021;
• Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da administração Pública 2020-2030 (RCM nº 55/2020, 31.julho);
• Pano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (Versão preliminar de 15,outubro.2020)
• Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 (RCM nº 86/2020, de 13. outubro);
• Estratégia Portugal 2030 (RCM nº 98/2020, de 13. novembro);
• 4ª Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (janeiro-junho 2021).

No âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 , o GPP prestará apoio técnico e administrativo aos Conselhos
Interministerial e Consultivo, nas suas competências de coordenação/monitorização global e de avaliação/ajustamento,

respetivamente, bem como assegurará a monitorização dos indicadores e metas da Agenda (relativos aos planos de projeto dos
responsáveis pela implementação das iniciativas) e a sua partilha com outros planos relevantes. Na monitorização da agenda
ocorrerão avaliações intercalares no primeiro semestre de cada ano, a começar em 2021.
Considerados os seus 10 eixos estratégicos e a sua articulação com o Programa do XXII Governo Constitucional, a Agenda
assenta numa estrutura de 15 iniciativas emblemáticas que se pretende implementar até 2030, através de um vasto leque de
linhas de ação.
No conjunto de iniciativas emblemáticas o GPP atua como entidade coordenadora de 5 iniciativas, bem como tem atribuídas
diversas linhas de ação coordenadas por outros serviços, algumas delas, em alinhamento com a Estratégia para a Inovação e
Modernização do Estado e da administração Pública 2020-2030, como se representa nas páginas seguintes.

12

PLANO DE ATIVIDADES 2021

4 | ESTRATÉGIA - DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO (continuação)
Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 | RCM nº 86/2020, 13.outubro
Pilares

Iniciativas Emblemáticas

EIXO
I.1

1. Alimentação sustentável

Linhas de Ação

1.4. Comunicação: informar, formar e educar para uma alimentação saudável e sustentável, e visando o combate ao
desperdício alimentar

3. Mitigação das alterações climáticas
EIXO
II.1

EIXO
II.2

EIXO
II.3

4. Adaptação às alterações climáticas

4.2. Gestão de risco: desenvolver modelos preditivos e elaborar cartas de risco; alargar a contratação do seguro de colheitas

6. Territórios sustentáveis

6.3. Serviços de ecossistema: desenvolver e valorizar os serviços ecológicos, promover a biodiversidade, a apicultura e a
silvopastorícia

7. Revitalização das zonas rurais

7.3. Instrumentos financeiros: disponibilizar instrumentos financeiros de acesso ao capital e gestão de risco, de apoio aos
pequenos agricultores e detentores do Estatuto da Agricultura Familiar e melhorar os instrumentos de apoio à renovação
geracional, em especial através da PAC, com um enfoque na mobilização das mulheres para a utilização destes instrumentos
e para o empreendedorismo
7.6. Diversificação económica: incentivar a diversidade de atividades em áreas rurais, através da combinação virtuosa da
agricultura, pecuária, silvicultura e turismo, e promover a multifuncionalidade dos sistemas agrícolas e agroflorestais

Legenda:

GPP - Entidade Coordenadora da Iniciativa
Linha de ação atribuídas ao GPP coordenada por outro organismo
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4 | ESTRATÉGIA - DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO (continuação)
Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 | RCM nº 86/2020, 13.outubro (continuação)
Pilares

Iniciativas Emblemáticas
EIXO
III.1

8. Agricultura 4.0
9. Promoção dos produtos
agroalimentares portugueses

EIXO
III.2

EIXO
IV.2

9.1. Regulamentação: estabelecer regulamentação incentivadora de boas práticas e impeditiva de práticas comerciais desleais
10.1. Fundos mutualistas: criar condições institucionais para a criação de fundos mutualistas de agricultores.

10. Excelência da organização da
produção

EIXO
III.3

Linhas de Ação

11. Transição agroenergética

15. Reorganiza

10.3. Organização da produção: promover organizações de nível superior [interprofissionais, associações ou fusão de
Organizações de Produtores (OP) reconhecidas]
10.4. Integração: criar medidas de apoio à integração no mercado das pequenas explorações agrícolas e de pequenas
unidades de processamento agroalimentar e assegurar relações equilibradas entre os vários operadores das cadeias de
abastecimento
11.2. Produção e consumo de energia: fomentar a eficiência energética e instalação de unidades de produção para o
autoconsumo, individual, coletivo ou em contexto de comunidades de energia renovável

15.3. Digitalização: implementar medidas
para consolidar a aposta na transição digital

OE8 e OE9 da RCM nº 55/2020
- Reforçar a governação global das tecnologias
- Melhorar a interoperabilidade e a integração de serviços

15.4. Formação e capacitação: desenvolver e
promover ações de formação dos recursos
humanos e capacitação dos organismos

OE2 e OE3 da RCM nº 55/2020
- Mobilizar e capacitar os trabalhadores
- Envolver os trabalhadores na mudança cultural

15.5. Monitorização: reforçar mecanismos
de monitorização, avaliação e ajustamento
dos processos e procedimentos
Legenda:

GPP - Entidade Coordenadora da Iniciativa

Alinhamento com RCM nº55/2020

Linha de ação atribuídas ao GPP coordenada por outro organismo
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Fortalecer a gestão do desempenho para melhorar a
qualidade dos serviços públicos
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4 | ESTRATÉGIA - DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO (continuação)

4º Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
No âmbito de uma Europa Global, o GPP prestará apoio no cumprimento do programa de prioridades e linhas de ação, onde
Portugal preside ao Conselho da União Europeia pela quarta vez desde a adesão, a partir de 1 de janeiro de 2021.
Com o lema “Tempo de Agir: por uma recuperação justa, verde e digital”, a Presidência Portuguesa da UE (PPUE) assumiu para o seu
mandato, a importância do reforço da resiliência da Europa e a confiança dos cidadãos no modelo social europeu, promovendo uma
União baseada em valores comuns de solidariedade, de convergência e de coesão - uma União capaz de agir de forma coordenada
para recuperar a crise.
O programa da Presidência aprovado em Conselho de Ministros a 17 dezembro, integra três grandes prioridades alinhadas
com os objetivos da Agenda Estratégica da União Europeia:
•

Promover uma recuperação europeia alavancada pelas transições climática e digital

•

Concretizar o Pilar Social da União Europeia como elemento essencial para assegurar uma transição climática justa e inclusiva

•

Reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo

No âmbito da agricultura, o Programa Nacional da PPUE estabelece, em coerência com a execução da Agenda Estratégica 20192024, como prioridades: a conclusão do processo de negociações da Reforma da Política Agrícola Comum; o Desenvolvimento
Rural, para reforçar o papel da agricultura no combate ao abandono dos territórios e desenvolver práticas sustentáveis e biológicas;
a Segurança Alimentar e a Inovação, apostando na digitalização do sector agroalimentar, promovendo o uso mais sustentável dos
recursos.
No âmbito das pescas, a Presidência irá focar-se em três vetores essenciais: guiar as negociações de Totais Admissíveis de Capturas
(TAC) e quotas no pós-Brexit, finalizar o regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, Pescas e Aquicultura (FEAMPA), e
obter um acordo geral para o novo regime europeu de controlo da Política Comum das Pescas.
15
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5 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Objetivos QUAR

Desenvolver análises, metodologias e
cenários de apoio à decisão política, em particular
no quadro da preparação do período de
programação 2021-2027, e em alinhamento com
as estratégias previstas na Agenda da Inovação
para a Agricultura (2020-2030)

EFICICÁCIA

OE1

OP1

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós
2020), alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

OP2

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

OP3

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21),
de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM

OE2

Assegurar a coordenação da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem
como o envolvimento de parceiros internos e
externos relacionados com as Áreas Governativas
"Agricultura" e "Mar"

OE4

Promover um contexto organizacional de
envolvimento das partes interessadas, nos
domínios da gestão, das práticas conciliadoras da
vida profissional, pessoal e familiar, bem como no
apoio técnico especializado aos Gabinetes dos
Membros do Governo

EFICIÊNCIA

Promover a melhoria do planeamento dos
serviços das áreas de ação governativa da
Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos
instrumentos de gestão, da programação
orçamental, da unidade ministerial de compras, da
gestão patrimonial, bem como na partilha do
conhecimento das políticas públicas e no
desenvolvimento organizacional da administração

QUALIDADE

OE3

OP4 Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

OP5

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

OP6

Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação
Profissional em matérias transversais, para as áreas de Ação Governativa da Agricultura e do Mar

OP7

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

OP8

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

OP9

Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida
pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE 2021)

OP10

Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes
interessadas
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5 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Objetivos QUAR (continuação)

Objetivos
Operacionais

OP1
OP2

Objetivos Estratégicos
OE1

√
√

OE2

√

OP6

Peso dos parâmetros
Peso dos objetivos
Peso de cada objectivo
Objetivos Relevantes
na avaliação final no respectivo parâmetro
na avaliação final

Eficácia
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da
Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), alinhamento com as estratégias
previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com
as políticas públicas de apoio associadas
OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos
Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos e dos
Instrumentos de Gestão dos MA e MM

√

√

OP5

OE4

√

OP3
OP4

OE3

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12

√

√

√

√

30%

6%

30%

6%

20%

4%

20%

4%

20%

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia

Total

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos
parceiros

√

√

OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio
técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para
as áreas de Acção Governativa da Agricultura e do Mar

√

√

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

√

√

40%

30%

12%

25%

10%

45%

18%

√

√

OP9
OP10

√

√
√

√

√

√

RELEVANTE

RELEVANTE

100%

Qualidade
OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

OP8

100%

Eficiência

Total

OP7

RELEVANTE

OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação
da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no
trabalho (art.º 28 LOE 2021)

40%

OP10: Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG,
bem como às restantes partes interessadas
100%
Total
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100%

20%

8%

45%

18%

RELEVANTE

35%

14%

RELEVANTE

Total

100%

Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

68%
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5 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR (continuação)
OP1

Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da
Inovação para a Agricultura (2020-2030)
•

Ind1 Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas

• Ind2 Data de criação de um sistema de monitorização interno quanto à ligação entre as intervenções do PEPAC e das linhas de ação da Agenda da Inovação para a Agricultura
(2020-2030)

EFICÁCIA

OP2

OP3

OP4

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

Ind3 Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores e de propostas de políticas públicas

•

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

Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e
MM
•

Ind7 N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO20 e PO21

•

Ind8 N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM

•

Ind9 Nº de Orientações Técnicas produzidas no âmbito do SIADAP 1

Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
•

Ind10 Nº de contributos/notas a efetuar no âmbito da presidência de PT da UE

•

Ind11 Nº de reuniões de coordenação e documentos de orientação a efetuar no âmbito da presidência de PT da EU
18
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5 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR (continuação)
OP5

EFICIÊNCIA

OP6

OP7

Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros
•

Ind12 Nº de reuniões/comissões consultivas com parceiros/associações/empresas do sector

•

Ind13 Nº de reuniões de coordenação com os serviços do MA e MM

•

Ind14 N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Ação
Governativa da Agricultura e do Mar
•

Ind15 Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)

•

Ind16 Percentagem (tx.) de pareceres jurídicos elaborados dentro do prazo fixado

•

Ind17 Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP
•

Ind18 Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM (incremento negativo)

•

Ind19 Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) (incremento negativo)

•

Ind20 N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - E-DOCLINK

•

Ind21 N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de Sustentabilidade do GPP
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5 | ESTRATÉGIA – OPERACIONALIZAÇÃO | Indicadores QUAR (continuação)
OP8

QUALIDADE

OP9

OP10

Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros
•

Ind22 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

•

Ind23 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020)

•

Ind24 Nº de conteúdos regulares produzidos (+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar)

Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE
2021)
•

Ind25 N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016

•

Ind26 Percentagem de postos de trabalho do GPP verificados no âmbito do contrato de SST

Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas
•

Ind27 Índice de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5)

•

Ind28 Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala de 1 a 5)

•

Ind29 Índice de satisfação médio global dos utilizadores externos (escala de 1 a 5)

NOTA: A operacionalização da estratégia materializa-se pelos objetivos e indicadores inscritos no QUAR_2021_GPP, conforme Anexo II
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6 | ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS
Conforme Mapa de Pessoal aprovado, o GPP contará com as competências de um total
de 234 efetivos planeados, nas suas correspondentes categorias, para concretizar a

14 575 227
€€€

apoio ao Gabinetes dos Membros do Governo.

€€€

234

2020

209

2019

atividade proposta para 2021, nos quais estão incluídos os trabalhadores que prestam

18 719 225

Para alem da despesa com recursos humanos, evidencia-se o detalhe dos montantes
referentes à proposta de Orçamento do GPP para 2021.

24 550 144
€€€

2021

234

Recursos financeiros para 2021
Orçamento de Funcionamento (OF)

10 4
27
2% Direção Superior
11,5% Direção Intermédia

61

234

3,4% Espec. Informática
3,4% Técnico Informática
0,4% Coord. Técnico
25,6% Assistente Técnico

1
8

2021

115

8

4,7% Assist. Operacional

7 501 603,00 €

Aquisições de Bens e Serviços

2 824 744,00 €

Outras despesas correntes

6 698 658,00 €

Despesas de Capital

1 694 220,00 €
0,00 €

Despesas c/ Pessoal

0,00 €

Aquisições de Bens e Serviços

0,00 €

Outras despesas correntes

0,00 €

Despesas de Capital

0,00 €

Outros valores (OV)

0,00 €

Total (OF+OI+OV)
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18 719 225,00 €

Despesas c/ Pessoal

Orçamento de Investimento (OI)

49% Técnico Superior

Planeado

18 719 225,00 €
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7 | MOTIVAÇÃO PESSOAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Na estratégia a desenvolver em 2021, o GPP continua a investir na utilização de instrumentos de gestão de recursos humanos que aliem as boas condições (físicas e à
distância) de trabalho a um ambiente psicossocial saudável, implementado medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, nomeadamente através do
programa “3 Em Linha”.

O compromisso com o bem-estar dos seus trabalhadores e o reforço do sentido de pertença, reforçam a contuidade da promoção de iniciativas de
responsabilidade social, bem como de ações de segurança e saúde no trabalho, através de diagnósticos/implementação de medidas de segurança e
de consultas de Medicina do Trabalho.

A motivação e o envolvimento ativo dos trabalhadores no desempenho global, assentará igualmente no enriquecimento do seu percurso de aprendizagem, como
forma de fomentar o desenvolvimento das suas competencias profissionais atuais e emergentes, preparando-os para os desafios do serviço púplico, em
alinahmento com a linha de ação 15.4 da iniciativa emblemática “15 – Reorganiza”, da Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 (RCM nº 86/2020, de
13. outubro).
Com base nos resultados obtidos pelo processo anual de levantamento de necessidades de formação, pretende-se disponibilizar uma oferta formativa que
proporcione ações de capacitação e valorização, para participação dos trabalhadores do GPP, assim como de trabalhadores das Áreas Governativas da
Agricultura e do Mar, conforme Anexo V.
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8 | POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GPP
O GPP ao assumir a implementação de uma Política de Sustentabilidade em 2021, passa a associar esta reponsabilidade às decisões que toma na
prossecução das suas funções, enquanto organismo de apoio e gestão da Administração Central do Estado. Em qualquer iniciativa, projeto ou
medida a implementar na organização, serão determinados em conjunto, os impactes ambientais, sociais ou económicos, tanto diretamente
relacionados com o funcionamento da organização como indiretamente, por exemplo, através da mobilidade dos trabalhadores no trajeto casatrabalho-casa. Deste modo estão criadas as condições para tomar medidas proactivas, no sentido de minimizar ou compensar os impactess, ou
inclusivamente amplificá-los, caso sejam impactes positivos.
O sucesso da Política de Sustentabilidade do GPP, transversal à organização, implica a participação dos seus trabalhadores como um todo, na forma
de trabalhar e agir, dentro e fora da organização. Revelando-se um elemento orientador da atuação da organização, a sua comunicação será feita
nos canais interno e externo, passando o GPP a ter um papel demonstrador da viabilidade de implementação de projetos desta âmbito na
Administração Pública, apontando um novo caminho a ser percorrido em direção a um modelo de Desenvovimento Sustentável.
Assim, na prossecução de práticas que se conjugam com as orientações do desenvolvimento sustentável, a implementação de políticas, programas
e estratégias nacionais e internacionais e na procura da promoção da mudança de comportamentos na sua esfera de influência, o GPP conduz a sua
atuação com base em Eixos Estratégicos, de acordo com os vetores anteriormente referidos, ambiental, social e económico, os quais assentam
num conjunto de Princípios orientadores dos objetivos e metas definidos.
A relação entre os Eixos Estratégicos e os Princípios orientadores, com as áreas de atuação onde se definem os objetivos, metas, projetos e
iniciativas encontra-se plasmada na página seguinte, assim como apresentada no Anexo IV, onde inclusivamente se podem consultar todos
indicadores definidos para acompanhamento/monitorização do grau de implementação da Política de Sustentabilidade do GPP.
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8 | POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GPP (continuação)
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9 | MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Para o ciclo de gestão de 2021, e no âmbito do previsto no Decreto-Lei 135/99 de 22 de Abril, no seu texto actual, o GPP intensifica a aposta na modernização e simplificação administrativa, de modo prosperar
num cenário de mudança, de adaptação às transições organizacionais em curso, dotando o seu desempenho de uma maior agilidade de resposta e capacidade permanente de criação de valor, constantes na
melhoria dos serviços prestados. No âmbito da “Iniciativa 15 – Reorganiza” da Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 (RCM nº 86/2020, 13.outubro), nomeadamente das linhas de ação 15.3 e 15.5,
o GPP pretende reforçar os mecanismos de monitorização, de avaliação e de ajustamento dos seus processos e procedimentos, bem como consolidar a aposta na transição digital. Neste âmbito o Gabinete
pretende desenvolver medidas em diversas áreas de atuação, como por exemplo:

√ Implementação de uma nova solução integrada de gestão documental e processual (workflow) denominada de Edoclink, como resposta à necessidade de optimização dos procedimentos de tramitação e
de arquivo digital da documentação do GPP, de modo a garantir a desmaterialização e agilização da circulação interna dos fluxos de informação, bem como da segurança, integridade e interoperabilidade
com outos sistemas;

√ Criação de um sistema de monitorização interno, quanto à ligação entre as intervenções do PEPAC e as linhas de ação da Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030) - indicador QUAR_2021;
√ Reestruturação dos modelos de divulgação de informação relativa ao RICA e ao SIMA;
√ Conceção e disponibilização de uma publicação, em suporte digital, com os resultados provisórios RICA referentes a exercícios contabilísticos de anos anteriores;

√ Apresentação da Proposta de Estrutura de dados e Instrumentos para a sua recolha e tratamento, a funcionar junto dos técnicos da DRAP no âmbito dos VPP;
√ Projeto de digitalização do arquivo - Processo Individual Cadastro dos trabalhadores do GPP;
√ Projeto de digitalização dos processos administrativos físicos da Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso;
√ Implementação de procedimentos que garantam o pagamento a fornecedores e prestadores de serviços dentro dos prazos contratualizados, minimizando impactes económicos decorrentes de atrasos;
√ Desenvolvimento de nova ferramenta de divulgação das edições do GPP;
√ Desenvolvimento de nova plataforma de Intranet.
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10 | PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
√ Património Imobiliário
No âmbito do n.º 5 do artigo 113º-A do DL n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua redação atual, as obrigações previstas no âmbito da Execução do Programa de Gestão do Património Imobiliário, devem ser

consideradas na fixação dos objetivos regulados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. Para cumprimento será realizado o reporte à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com a informação necessária à
regularização registral e matricial dos imóveis afetos ao GPP, bem como dos valores (semestrais e anuais) a pagar por cada organismo dependente do MA e MM, para efeitos de cumprimento das obrigações
decorrentes do princípio da onerosidade.
De acordo com as atribuições do GPP, este Gabinete assegura a coordenação e a gestão do património imobiliário afeto ao MA e ao MM, pela Divisão Gestão Patrimonial, que realiza o acompanhamento, o
controlo, a prestação e a atualização da informação sobre o inventário dos imóveis do Estado, bem como a certificação dos dados inseridos no Sistema de Informação dos Imóveis do Estado – SIIE, com

abrangência às referidas duas áreas governativas.

√ Publicidade Institucional
Na prossecução das suas atribuições em 2021 e de acordo com o previsto na alínea 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 95/2015, de 17 de Agosto, o GPP não prevê desenvolver iniciativas de publicidade institucional
que requeiram contratação de serviços/aquisição de espaços publicitários.
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11 | OBJETIVOS E INDICADORES POR MACROPROCESSO
A atividade do GPP para 2021, resulta de um planeamento orientado 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 2021 inscritas no QUAR_2021 e com a estrutura de macroprocessos, apresentada anteriormente no ponto 3.4, a medição da atividade do GPP é feita
através de indicadores e metas que permitirão a monitorização e a avaliação final do desempenho deste Gabinete.

No Anexo I são apresentados os diferentes objetivos operacionais do GPP para 2021, aferidos através de indicadores com metas quantitativas. À semelhança do ciclo gestão do ano transato, o planeamento
da atividade do GPP para 2021 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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A I - Plano de Atividades 2021 do GPP - objetivos e indicadores por macroprocesso
A II - QUAR_2021 do GPP
A III – Memória Descritiva do QUAR_2021 do GPP
A IV - Política de Sustentabilidade do GPP
A V – Plano de Formação Profissional 2021 do GPP
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GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL

FIM

2021

Plano de Atividades 2021 do GPP - objetivos e indicadores por macroprocesso
MP01. Propor as medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
OP1: Elaborar propostas de política no âmbito dos regimes de pagamentos diretos e desenvolvimento rural, e no âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

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

3

1

5

75%

DSPP

Somatório do nº de propostas
de política ou alteração (…)

Sistema
Informático

Ind.002

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

2

1

4

25%

DSPP

Somatório do nº de propostas
de política Agricultura e
LULUCF (…)

Sistema
Informático

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

4

1

6

100%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

OP2: Elaborar propostas sobre políticas setoriais no âmbito da fileira agroalimentar
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Part.

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

Ind.003

U.O.
(responsável)

DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de propostas
(…) enviadas à DIR GPP

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP3: Elaborar propostas de política no âmbito do BREXIT e de outras politicas sectoriais
QUAR_2021

Refª

Part.

Meta
2021

Indicadores

Ind.3

Ind.004

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

Ind.5

Ind.005

Nº de reuniões interministeriais,
pluriministeriais asseguradas

2

1

4

60%

2

1

4

40%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSAERI

Somatório anual do nº de
notas/contributos com
indicação de posição sectorial
enviadas ao MNE/Tutela

Sistema de
Gestão
Documental

DSAERI

Somatório anual do nº de
reuniões interministeriais,
pluriministeriais asseguradas

Sistema de
Gestão
Documental

MP02. Coordenar processos legislativos no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e promover a publicação de atos normativos no DRE
OP4: Coordenar o processo legislativo
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

15

4

10

70%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

DSJC

Somatório do nº de
participações em medidas de
simplificação, harmonização e
atualização legislativa

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

U.O.
(responsável)

Ind.006

N.º de dias úteis, após solicitação, para a
apresentação de versão inicial de projetos
legislativos no âmbito da PAC

Ind.007

N.º de participações em medidas de
simplificação, harmonização e atualização
legislativa

Ind.008

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

4

2

7

10%

DSJC

Somatório n.º de reuniões de
coordenação/sessões de
sensibilização com os serviços
do MA e MM

Ind.009

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

2

1

0

10%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

Somatório do nº de
contributos/notas a efetuar
no âmbito dos trabalhos dos
trílogos do Regulamento dos
Planos Estratégicos

Sistema
Informático

DSPP

Somatório do nº de reuniões a
participar no âmbito dos
trabalhos dos trílogos dos
trabalhos da reforma da PAC

Sistema
Informático

4

1

6

10%

MP03. Monitorizar e assegurar a avaliação das medidas de política agrícola e desenvolvimento rural
OP5: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
QUAR_2021

Ind.10

Ind.11

Refª

Part.

Indicadores

Ind.010

N.º de contributos/notas a efetuar no âmbito
dos trabalhos dos trílogos do Regulamento
dos Planos Estratégicos

Ind.011

N.º de reuniões a participar no âmbito dos
trabalhos dos trílogos dos trabalhos da
reforma da PAC

Meta
2021

25

20

Tolerância

5

5

Valor Crítico

40

30

Pesos

70%

30%

U.O.
(responsável)

1

OP6: Monitorizar o FEADER
QUAR_2021

Ind.4

Refª

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

5

2

9

100%

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

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

3

1

5

100%

Part.

Indicadores
Nº de documentos de monitorização
(FEADER, PT2020)

Ind.012

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de
documentos de
monitorização (FEADER,
PT2020)

Fonte
Sistema
Informático

OP7: Monitorizar os Apoios à Agricultura
QUAR_2021

Ind.4

Refª

Part.

Ind.013

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

DSPP

Somatório do nº de
documentos de monitorização
(…)

Fonte
Sistema
Informático

OP8: Monitorizar o Quadro da Politica Climática (QEPiC) na vertente Agricultura e LUUCF (solos agrícolas)
QUAR_2021

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.014

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

2

1

4

50%

DSPP

Somatório do nº de
documentos no âmbito do
SNIERPA

Sistema
Informático

Ind.015

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

3

1

5

50%

DSPP

Somatório do nº de
documentos no âmbito do
SPeM

Sistema
Informático

Refª

Part.

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

OP9: Contribuir para a coordenação das medidas de política agícola no âmbito da Agenda da Inovação para a Agricultura 2020-2030 (partilhado)
QUAR_2021

Ind.14

Refª

Ind.016

Part.

x

Indicadores
N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da
M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação para
a Agricultura (2020-2030)

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

1

0

2

100%

U.O.
(responsável)

DSCI; DSRHDO

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório anual do n.º de
iniciativas concretizadas

Sistema de
Gestão
Documental

MP04.Produzir e divulgar análises sobre agricultura e desenvolvimento rural, incluindo análise prospetiva sobre a evolução das politicas com incidência
no complexo agroflorestal
OP10: Elaborar análises, artigos e fichas de leitura
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

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

Ind.017

Meta
2021

Tolerância

3

1

Valor Crítico

Pesos

5

100%

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório do nº de
contributos para revista
CULTIVAR - fichas de leitura e
artigos

Sistema
Informático

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP11: Elaborar notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo (partilhado)

QUAR_2021

Refª

Part.

Ind.018

Ind.3

Ind.019

X

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

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

10

4

5

50%

DSE

Somatório do nº de dias úteis
após receção do último
contributo

email

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

92

4

120

50%

DSPP; DSC; DSE

Somatório do nº de notas
técnicas de apoio aos GMG

Sistema
Informático

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

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

3

1

5

100%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

20

2

28

45%

U.O.
(responsável)

OP12: Produzir conteúdos para divulgação junto das partes interessadas
QUAR_2021

Ind.1

Refª

Part.

Ind.020

U.O.
(responsável)

DSPP

Somatório do n.º de
propostas (…)

Sistema
Informático

MP05. Comunicar as principais políticas setoriais
OP13: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros (partilhado)
QUAR_2021

Ind.22

Refª

Ind.021

Part.

x

Indicadores
Nº iniciativas/eventos públicos com
participação institucional

U.O.
(responsável)

DSPP; DSC; DSE;
DSAERI; DSCI

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de
iniciativas/eventos

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

2

Ind.022

Prazo para o desenvolvimento de nova
ferramenta de divulgação das edições do GPP
(M=30.11.2021; VC=15.10.2021)

Ind.023

Variação percentual nos acessos aos websites
geridos pelo GPP

333

3%

30

1%

30%

DSCI
(DAPC/DI)

5%

25%

DSCI
(DAPC)

Valor Crítico

Pesos

287

Somatório nº de dias para
desenvolvimento de nova
ferramenta

Sistema de
Gestão
Documental

Variação=[(Nº total acessos
aos websites em 2021 - Nº
acessos a 1 jan 2021) / Nº
acessos a 1 jan 2021)] *100

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP14: Assegurar a divulgação externa de informação no âmbito das competências do GPP
QUAR_2021

Ind.24

Ind.24

Refª

Part.

Indicadores

Ind.024

Nº de conteúdos regulares produzidos
(+FLASH)

Ind.025

Nº de publicações do GPP editadas e divulgadas
(Revista CULTIVAR)

Índice de atualização de conteúdos nos
websites externos geridos pelo GPP (GPP e
CNCDA)

Ind.026

Índice de divulgação de conteúdos no Portal da
Agricultura

Ind.027

Meta
2021

12

3

85

75

Tolerância

1

1

10

10

14

5

100

100

U.O.
(responsável)

25%

DSCI
(DAPC)

Somatório do n.º de
conteúdos regulares
produzidos

Sistema de
Gestão
Documental e
website GPP

30%

DSCI
(DAPC)

Somatório do nº publicações
editadas e divulgadas

Sistema de
Gestão
Documental e
website GPP

DSCI
(DAPC)

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

Sistema de
Gestão
Documental e
website GPP

DSCI
(DAPC)

tx = (nº de conteúdos
divulgados no Portal da
Agricultura no prazo solicitado
/ total de conteúdos
submetidos)) x 100

Sistema de
Gestão
Documental e
Portal
Agricultura

25%

20%

MP06. Produzir e divulgar informação estatística sobre o sector agrícola e de desenvolvimento rural e assegurar a articulação setorial com o Sistema
Estatístico Nacional
OP15: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha descentralizada - Rede de Informação de Contabilidade Agrícola
(RICA, SIMA, VPP)
QUAR_2021

Ind.24

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.028

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

30

10

19

6%

Ind.029

Nº de dias de antecipação da data limite (31
dezembro) de entrega de contabilidades
aceites do exercício contabilístico de 2020 RICA

0

0

31

Ind.030

Prazo de apresentação da Proposta de
Reestruturação do modelo de divulgação
RICA, incluindo a página de internet
(M=01.10.2021;VC=01.09.2021)

274

15

Ind.031

Prazo de apresentação da Proposta de
Reestruturação do modelo de divulgação de
informação de mercado do SIMA.
(M=01.10.2021; VC=01.09.2021)

274

Ind.032

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

48

Ind.033

Nº de dias de antecipação, face a 31
dezembro, de entrega de todos os ficheiros
de dados validados, tratados e apurados de
informação relativa a 2020 -Valores de
Produção Padrão-VPP

Refª

Part.

Indicadores

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSE/DE

Somatório do nº de dias
decorridos após 1 de janeiro

Sistema de
Gestão
Documental

20%

DSE/DE

Somatório do nº de dias de
antecipação da entrega dos
dados face a 31 dezembro

Sistema de
Gestão
Documental

244

6%

DSE/DE

Somatório do nº de dias
decorridos após 1 de janeiro

Sistema de
Gestão
Documental

15

244

6%

DSE/DE

Somatório do nº de dias
decorridos após 1 de janeiro

Sistema de
Gestão
Documental

1

50

20%

DSE/DE

Somatóriorelatórios
divulgados semanalmente (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

U.O.
(responsável)

0

0

15

15%

DSE/DMAI

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

Ind.034

Prazo de apresentação da Proposta de
Estrutura de dados e Instrumentos para a sua
recolha e tratamento, a funcionar junto dos
técnicos da DRAP no ãmbito dos VPP
(M=01.10.2021;VC=01.09.2021)

274

15

244

8%

DSE/DMAI

Somatório do nº de dias
decorridos após 1 de janeiro

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.035

Nº de dias para atualizar e disponibilizar a
publicação Principais Indicadores, em
suporte digital, (M=15.09.2021;
VC=15.08.2021 )

257

30

226

9%

DSE/DMAI

Somatório do nº de dias
decorridos após 1 de janeiro

Sistema de
Gestão
Documental

3

Ind.23

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

Ind.036

150

15

180

10%

DSE

Somatório do nº de fichas de
País/grupo de países e de
Produtos atualizadas e
disponibilizadas no Global
Agrimar durante o ano

Consulta
informação do
site

OP16: Produzir e divulgar informação, com permanente desenvolvimento do sistema de informação com recolha centralizada - (SIAZ e Contas de Atividade)
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.037

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 Campanha 2020-2021

0

10

15

50%

DSE/DE

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

Ind.038

Nº de contributos estruturados a enviar no
âmbito da participação no grupo de trabalho
dos custos simplificados nos instrumentos de
política

3

1

5

50%

DSE/DMAI

Somatório do n.º de
contributos estruturados (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP17: Coordenar as DRAP e as RA na participação da produção da informação nos sistemas de informação de recolha descentralizada
QUAR_2021

Ind.13

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.039

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

3

0

4

100%

U.O.
(responsável)

DSE

Somatório anual do nº de
reuniões gerais (…)

Sistema de
Gestão
Documental

OP18: Colaborar com o SEN e outras entidades públicas em representação do Ministério
QUAR_2021

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.040

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

80%

10%

100%

30%

Ind.041

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

80%

10%

100%

20%

DSE/DE

Ind.042

Nº de dias para elaboração de relatório dos
principais resultados do recenseamento e
atualização dos outputs do GPP de
infromação estrutural disponível no site

45

10

30

50%

DSE/DMAI

Refª

Part.

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo

Fonte

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

Sistema de
Gestão
Documental

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

Sistema de
Gestão
Documental

Nº de dias seguidos a partir da
publicação dos dados finais
pelo INE)

Sistema de
Gestão
Documental

MP07. Assegurar a gestão dos dados estatísticos e administrativos, oriundos de fontes externas
OP19: Garantir uma resposta atempada às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MA em matérias no âmbito da estatística
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.043

Número de respostas a solicitações de
informação e dados referentes à área de
governação da agricultura

50

5

60

50%

DSE

Somatório anual do nº de
respostas (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.044

Número de outputs de informação
estruturada fornecidos em resposta a
solicitações internas do GPP para apoio à
decisão/fundamentação de medidas de
política

4

1

6

50%

DSE

Somatório anual do nº de
outputs (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

OP20: Monitorizar o fenómeno da seca
QUAR_2021

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.045

90%

5%

100%

100%

U.O.
(responsável)

DSE

Fórmula
de Cálculo

Fonte

tx = (Nº de relatórios e
contributos elaborados / Nº
de relatórios e contributos
solicitados) x100%

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório do nº de notas (…)
enviadas à DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

MP08. Acompanhar a situação dos mercados agrícolas a nível nacional, europeu e internacional
OP21: Divulgar informação conjuntural e estrutural sobre mercados e setores da produção agrícola
QUAR_2021

Refª

Ind.046

Part.

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

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

5

2

8

50%

U.O.
(responsável)

DSC

4

Nº de boletins e relatórios de situação de
aprovisionamento de mercado agroalimentar
em consequência pandemia COVID-19

Ind.047

10

2

14

50%

DSC

Somatório do nº de boletins e
relatórios (…) enviados à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

OP22: Avaliar políticas nacionais de competitividade, valorização no mercado e gestão de risco
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.3

Ind.048

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

4

1

6

60%

DSC

Somatório do nº de relatórios
(…) enviados à DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.4

Ind.049

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

2

1

4

40%

DSC

Somatório do nº de
documentos de proposta
metodológica (…)

Sistema de
Gestão
Documental

MP09. Acompanhar a aplicação de Regimes Comunitários de apoios ao sector agrícola
OP23: 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_2021

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.050

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.051

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

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP24: Avaliar a implementação nacional de regimes comunitários de mercado
QUAR_2021

Ind.3

Ind.4

Refª

Part.

Indicadores

U.O.
(responsável)

Ind.052

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

3

1

5

60%

DSC

Somatório do nº de relatórios
(…) enviados à DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.053

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

2

1

4

40%

DSC

Somatório do nº de
documentos de proposta
metodológica (…)

Sistema de
Gestão
Documental

MP10. Acompanhar as medidas de política da organização da produção e regulação da cadeia alimentar
OP25: Gerir o regime nacional de reconhecimento de Organizações de Produtores e de Organizações Interprofissionais do setor agroalimentar
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.3

Ind.054

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

10

2

14

60%

DSC

Somatório anual de relatórios
e notas (…) enviados à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.3

Ind.055

Nº de estudos desenvolvidos sobre modelos
de gestão do reconhecimento e
funcionamento de OI a nível europeu

2

1

4

40%

DSC

Somatório do nº de estudos
(…) enviados à DIR

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP26: Acompanhar iniciativas de Política comunitária e nacional no âmbito da regulação da cadeia de valor agroalimentar
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Part.

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

Ind.056

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

3

1

5

100%

U.O.
(responsável)

DSC

Somatório do nº de análises
propospectivas (…) enviadas à
DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

OP27: Apoiar a realização de reuniões da PARCA e assegurar participação em Grupos de Trabalho na área da cadeia alimentar
QUAR_2021

Ind.3

Ind.23

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.057

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

2

1

4

60%

DSC

Somatório do nº de
memorandos (…) enviados à
DIR GPP

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.058

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

5

2

10

40%

DSC

Somatório do nº de
documentos para divulgação
na página internet GPP

Sistema de
Gestão
Documental

OP28: Apoiar a atuação estratégica e a implementação nacional de ações de combate ao desperdício alimentar no âmbito da ENCDA e PACDA
QUAR_2021

Refª

Ind.059

Part.

Indicadores
Nº de medidas previstas no PACDA da
responsabilidade do GPP implementadas

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

1

4

60%

U.O.
(responsável)

DSC

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório do n.º de medidas
(…) implementadas

Sistema de
Gestão
Documental

5

Ind.4

Nº de Relatórios de Progresso de
implementação da ENCDA e PACDA

Ind.060

2

1

4

40%

DSC

Somatório nº de relatórios de
progresso (…) enviados à DIR

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório anual de reuniões
no âmbito da CCNFEADER

Sistema
Informático

MP11. Apoiar a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER
OP29: Apoiar tecnicamente o CCN FEADER relativo a áreas das disposições comuns dos FEEI
QUAR_2021

Ind.22

Refª

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

N.º de reuniões no âmbito da CCNFEADER

2

1

4

100%

Part.

Ind.061

U.O.
(responsável)

DSPP

MP12. Coordenar as políticas da União Europeia relacionadas com a agricultura e desenvolvimento rural
OP30: Representar o GPP em reuniões e Grupos de Trabalho de instâncias internacionais, designadamente da Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e OCDE (partilhado)
QUAR_2021

Ind.5

Ind.12

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

Fonte

Ind.062

X

N.º de reuniões relativas ao processo de
regulamentação comunitária

50

5

69

50%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de
reuniões (…)

Sistema
Informático

Ind.063

X

N.º de reuniões de outras instâncias
internacionais

11

2

16

25%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de
reuniões (…)

Sistema
Informático

Ind.064

X

Nº de reuniões relativas às Comissões
Consultivas Setoriais

8

2

13

25%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º de
reuniões (…)

Sistema
Informático

OP31: Analisar e apresentar contributos relativamente a projetos legislativos com impacto nas áreas da agricultura e mar
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores
N.º de dias úteis, após solicitação, para
elaborar pareceres sobre projetos legislativos
com eventual impacto nas áreas da
agricultura e mar

Ind.065

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

5

1

3

100%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

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

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

U.O.
(responsável)

DSJC

OP32: Preparar a Pasta do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas para apoio à tomada de posição pela Tutela
QUAR_2021

Ind.3

Ind.10

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.066

Nº de tópicos de Intervenção e outros
contributos/notas, como resultado da análise
e da coordenação, no CM Agricultura e
Pescas e Nota de Briefing para divulgação às
Embaixadas

16

3

20

50%

DSAERI

Somatório anual de tópicos de
Intervenção e outros
Contributos/Notas (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.067

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

1

0

2

20%

DSAERI

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

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.068

Nº contributos/topicos de intervenção para
apoio reuniões MA à margem do CMA

8

3

12

30%

DSAERI

Somatório anual de
contributos/tópicos de
Intervenção (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Refª

Part.

Indicadores

U.O.
(responsável)

OP33: Elaborar notas técnicas de apoio à participação nacional no conselho de ministro da agricultura e no comité especial agricultura (partilhado)
QUAR_2021

Refª

Ind.069

Part.

X

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

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

17

2

24

100%

U.O.
(responsável)

DSPP; DSC

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de notas
para efeitos de apoio ao CEA e
CMA (…)

Fonte

Sistema
Informático

OP34: 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 MA e MM
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.3

Ind.070

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

10

4

15

70%

DSAERI

Somatório anual de
Pareceres/Notas/
Posições (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.11

Ind.071

Nº notas apoio (reuniões trilogos)
preparação posição CEA/REPER MNE

10

3

14

30%

DSAERI

Somatório anual de Notas de
apoio (…)

Sistema de
Gestão
Documental

OP35: Definir a posição do MA e MM 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_2021

Ind.3

Refª

Ind.072

Part.

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

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

6

3

10

60%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de
Pareceres/Posições (…)

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

6

Ind.5

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

Ind.073

6

1

8

40%

DSAERI

Somatório anual de reuniões
interministeriais (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP36: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas
QUAR_2021

Ind.6

Ind.5

Refª

Part.

Indicadores

Ind.074

N.º de notas/pareceres no âmbito da
internacionalização

Ind.075

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

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

5

1

7

50%

5

1

7

U.O.
(responsável)

50%

DSAERI

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

Sistema de
Gestão
Documental

DSAERI

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

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

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

Sistema
Informático

Sistema de
Gestão
Documental

OP37: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico e alinhamento com Agenda de Inovação 2030
QUAR_2021

Ind.5

Ind.1

Ind.2

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Ind.076

N.º de participações em eventos no âmbito
da PAC_pós_2020

Ind.077

Nº de cenários integrados para efeitos de
elaboração do plano estratégico da PAC PT
incluindo análise aos produtos da avaliação
decorrentes da avaliação ex-ante e avaliação
ambiental estratégica bem como de
contributos de consulta alargada do Plano
Estratégico da PAC pós-2020

3

1

5

30%

DSPP

Somatório do n.º de produtos
da avaliação decorrentes da
avaliação ex-ante e avaliação
ambiental estratégica do
Plano Estratégico da PAC pós2020

Ind.078

Nº de dias para elaboração de proposta de
intervenções do PEPAC, componente
Continente, no âmbito das Intervenções dos
Pagamentos Diretos e Desenvolvimento
Rural M=31.07.2020; VC=30.06.2020

211

15

180

30%

DSPP

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

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.079

Nº de dias para apresentação de contributo
para a elaboração do sistema de
monitorização interno quanto à ligação entre
intervenções PEPAC e linhas de Ação Agenda
Inovação 2030, inc. coordenação do reporte
das linhas de ação do GPP M=30.06.2021;
VC=31.03.2020

180

90

89

20%

DSPP

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

Sistema de
Gestão
Documental

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

8

2

13

20%

OP38: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito da PAC_pós_2020 (partilhado)
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.5

Ind.080

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

Ind1

Ind.081

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o
impacte de possíveis decisões de políticas

Ind.082

Nº de dias para criação de um sistema de
monitorização interno quanto à ligação entre
as intervenções do PEPAC e das linhas de
ação da Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030)
M=30.06.2021;VC=31.03.2021

Ind2

x

Nº de dias para atualização da base
estatística para a avaliação de impactes - PAC
pós2020
(M=15.10.2021;VC=30.09.2021)

Ind.083

Meta
2021

Tolerância

U.O.
(responsável)

6

2

9

25%

DSC

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

2

1

4

25%

DSE

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

Sistema de
Gestão
Documental

DSC; DSE

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

Sistema de
Gestão
Documental

DSE

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

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

180

287

90

14

89

272

25%

25%

OP39: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área dos assuntos europeus
QUAR_2021

Ind.24

Refª

Ind.084

Part.

Indicadores

Nº de conteúdos regulares produzidos

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

10

1

12

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Somatório anual do n.º de
conteúdos regulares
produzidos

Sistema de
Gestão
Documental

7

OP40: Coordenar e assegurar a participação do MA no âmbito da preparação da Presidência Portuguesa da EU
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

9

2

12

15%

Ind.085

N.º de participações em reuniões de
coordenação incluindo interministeriais no
âmbito da Presidência

Ind.10

Ind.086

N.º de contributos incluindo documentos de
orientação, resultantes da coordenação
enviados ao MNE ou à Tutela

10

1

12

Ind.11

Ind.087

Nº de ações de coordenação para assegurar a
participação do MA na presidencia da EU

17

2

Ind.11

Ind.088

Preparação Informal CMA/Reuniões

4

1

Ind.11

Ind.10

Ind.11

Ind.089

Nº de contributos/notas a
efetuar no âmbito da presidência de PT da
UE enviadas à Direção do GPP

Ind.090

Nº de reuniões de coordenação e
documentos de orientação a efetuar no
âmbito da presidência de PT da EU

10

30

2

Fonte

DSAERI

Somatório de participações
em reuniões ... preparação da
Presidência

Sistema de
Gestão
Documental

17%

DSAERI

Somatório do n.º de
contributos incluindo
documentos ... ao MNE ou à
Tutela

Sistema de
Gestão
Documental

20

17%

DSAERI

Somatório do n.º de reuniões
de coordenação ... na
Presidencia da EU

Sistema de
Gestão
Documental

6

17%

DSAERI

Somatório do n.º de reuniões
(…)

Sistema de
Gestão
Documental

DSC

Somatório do nº de
contributos/notas a
efetuar no âmbito da
da presidência de PT da UE
enviadas à Direção do GPP

Sistema de
Gestão
Documental

DSC

Somatório do nº de reuniões
de coordenação e
documentos de orientação a
efetuar no âmbito da
presidência de PT da EU

Sistema de
Gestão
Documental

13

5

Fórmula
de Cálculo

U.O.
(responsável)

40

17%

17%

MP13. Apoiar a internacionalização do setor agroalimentar, designadamente através da Plataforma GLOBALAGRIMAR
OP41: 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_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

6

2

9

20%

Ind.091

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

Ind.23

Ind.092

Nº de
notas/pareceres/memorandos/propostas de
intervenção/outputs do GlobalAgrimar

6

2

9

Ind.3

Ind.093

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

5

1

Meta
2021
6

Ind.23

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSAERI

Somatório anual do n.º de
ações/alterações introduzidas
(…)

Sistema de
Gestão
Documental

40%

DSAERI

Somatório anual de
notas/pareceres/memorando
s/propostas de
intervenção/outputs do
GlobalAgrimar

Sistema de
Gestão
Documental

7

40%

DSAERI

Somatório anual do n.º de
acções/contributos (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

9

100%

OP42: Assegurar a produção de conteúdos "temáticos"
QUAR_2021

Ind.23

Refª

Part.

Ind.094

Indicadores

Nº de conteúdos temáticos

U.O.
(responsável)

DSAERI

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

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP43: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros nas área internacional
QUAR_2021

Ind.24

Refª

Part.

Ind.095

Indicadores

Nº de iniciativas conjuntas

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

12

2

15

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

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

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

MP14. Contribuir para a posição do MA e MM nas relações de Portugal, nas negociações bilaterais e multilaterais da UE e na atuação das organizações
internacionais
OP44: Coordenar e definir a posição nacional no âmbito das negociações multilaterais (OMC) e bilaterais da UE e acompanhar os acordos já em vigor
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Part.

Ind.096

Indicadores

Nº de pareceres enviados ao MNE/Tutela

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

10

2

13

100%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de pareceres
enviados ao MNE/Tutela

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP45: Coordenar e definir prioridades estratégicas e de política de relacionamento bilateral e contribuir para a concretização de instrumentos/acordos de cooperação
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Ind.097

Part.

Indicadores
Nº de contributo/análises efetuados para a
Tutela e MNE

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

12

2

15

60%

U.O.
(responsável)

DSAERI

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº de
contributos/análises
efetuados MNE/Tutela

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

8

Ind.12

Nº de reuniões
preparatórias/interministeriais de Consultas
Políticas/Comissões Mistas/Cimeiras
asseguradas para a transmissão de posição
MA/ intenção de cooperação relevante

Ind.098

10

2

14

40%

DSAERI

Somatório anual do nº de
reuniões (…)

Sistema de
Gestão
Documental

OP46: Assegurar a atuação do MA e MMar no âmbito da FAO, da ESAN da CPLP e da OCDE (partilhado)
QUAR_2021

Ind.3

Ind.3

Refª

Part.

Meta
2021

Indicadores

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Ind.099

Nº de pareceres/notas/propostas de
intervenção/reuniões/relatórios (FAO, ESANCPLP)

12

2

15

70%

DSAERI

Ind.100

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

4

1

6

30%

DSAERI; DSPP

X

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório anual de
pareceres/notas/propostas de
intervenção
/reuniões/relatórios

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do nº de
documentos de apoio (…)

Sistema de
Gestão
Documental

MP15. Acompanhar enquanto interlocutor do MA as matérias ambientais e climáticas
OP47: Apoiar o MA na Comissão para a Ação Climática (CAC) e representar o MA no Sistema Nacional de Políticas e Medidas (SPeM) do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC)
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.101

N.º de reuniões no âmbito SPeM e afins

2

1

4

40%

DSPP

Somatório do nº de reuniões
no âmbito SPeM e afins

Sistema
Informático

Ind.102

N.º de pareceres técnicos no âmbito da
governação SPeM e afins

3

1

5

60%

DSPP

Somatório do nº de pareceres
técnicos no âmbito da
governação SPeM e afins

Sistema
Informático

OP48: Co-coordenação do Grupo Setorial Agricultura (GT AGRI) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)
QUAR_2021

Ind.5

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.103

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

2

1

4

50%

Ind.104

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%

Refª

Part.

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

Somatório do nº de relatórios
das reuniões (…)

Sistema
Informático

DSPP

Somatório do nº de pareceres
e de relatórios de
participações (…)

Sistema
Informático

U.O.
(responsável)

OPE49: Coordenação do Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Alimentação da Economia Circular (PAEC)
QUAR_2021

Ind.23

Refª

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

N.º de contributos Agricultura no âmbito da
Economia Circular (PAEC) e afins

3

1

5

100%

Part.

Ind.105

U.O.
(responsável)

DSPP

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de
contributos Agricultura no
âmbito da Economia Circular
(PAEC) e afins

Fonte
Sistema
Informático

OP50: Acompanhar os trabalhos da CNCCD, do GT EGISPP, do 7º PAA, e implementação e evolução do planeamento da política da água (PNA), da biodiversidade (ENCNB)
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Sistema
Informático

Sistema
Informático

Ind.106

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

4

2

8

50%

DSPP

Somatório do nº de
contributos no âmbito da CN
CCC, do GT EGISPP e do GT
ENCNB

Ind.107

N.º de pareceres setoriais solos, água e
biodiversidade no âmbito dos
planos/estratégias

4

1

6

50%

DSPP

Somatório do nº de pareceres
setoriais (…)

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.108

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

2

1

4

50%

Ind.109

N.º de pareceres técnicos no âmbito do GT
Inovação e afins

2

1

4

50%

OP51: Representar o GPP nos GT Inovação
QUAR_2021

Ind. 3

Refª

Part.

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPP

Somatório do nº de reuniões
no âmbito do GT Inovação e
afins

Sistema
Informático

DSPP

Somatório do nº de pareceres
técnicos no âmbito do GT
Inovação e afins

Sistema
Informático

U.O.
(responsável)

9

MP16. Assegurar a gestão das medidas do MA e MM que consubstanciem Auxílios de Estado
OP52: Analisar as medidas das áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e do mar, que consubstanciem auxílios de Estado, bem como preparar e efetuar as respetivas
comunicações e notificações à Comissão Europeia
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.110

N.º de dias úteis para apresentação de
pareceres relativos a Auxílios de Estado

10

3

6

70%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.111

N.º de dias úteis, após solicitação, para
notificar ou comunicar o auxílio de Estado à
Comissão Europeia

10

3

6

30%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

MP17. Coordenar os processos comunitários, incluindo transposição de diretivas, nas fases pré-contenciosa e contenciosa
OP53: Assegurar a coordenação dos processos prejudiciais
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.112

N.º de dias úteis, após receção, para
apresentação de análise do processo e envio
para a entidade competente

5

1

3

30%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.113

Antecipação (n.º de dias útes) face ao prazo
legal estabelecido, da apresentação de projeto
de resposta, para validação superior, em caso
de participação do Estado Português

2

1

4

70%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.114

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

5

1

3

30%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.115

Antecipação (n.º de dias úteis), face ao prazo
legal estabelecido, da análise dos contributos
e preparação de resposta final do(s)
Ministério(s)

2

1

4

70%

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

2

1

4

100%

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

Sistema de
Gestão
Documental

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSJC

Tx = (nº do número de
pareceres concluídos em
tempo/n.º total de pareceres
/ propostas de decisão)*100

Sistema de
Gestão
Documental

DSJC

Tx = (nº do número de
pareceres urgentes concluídos
em tempo/n.º total de
pareceres urgentes)*100

Sistema de
Gestão
Documental

OP54: Intervir nos processos de pré-contencioso e contencioso comunitário
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

U.O.
(responsável)

MP18. Representar o MA e o MM em juízo
OP55: Intervir nos processos de contencioso nacional
QUAR_2021

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 hierárquico

Ind.116

U.O.
(responsável)

DSJC

MP19. Elaborar estudos e pareceres jurídicos
OP56: Elaborar Pareceres Jurídicos
QUAR_2021

Ind.16

Ind.16

Refª

Part.

Indicadores

Ind.117

Percentagem (Tx) de pareceres ou propostas
de decisão em impugnações administrativas,
concluídos no prazo de 15 dias úteis após
solicitação (descontados dias desde pedido e
até receção de elementos instrutórios
necessários ou da pronúncia)

Ind.118

Percentagem (Tx) de pareceres urgentes
concluídos no prazo fixado ou de 5 dias úteis
após solicitação
(descontados dias desde pedido e até
receção de elementos instrutórios
necessários)

80%

80%

10%

100%

10%

70%

100%

30%

U.O.
(responsável)

OP57: Elaborar estudos, relatórios, orientações técnicas e notas informativas de natureza jurídica
QUAR_2021

Ind.3

Refª

Ind.119

Part.

Indicadores
N.º de estudos, relatórios, orientações
técnicas e notas informativas de natureza
jurídica

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

20

5

26

100%

U.O.
(responsável)

DSJC

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório nº de estudos,
relatórios, orientações
técnicas e notas informativas

Sistema de
Gestão
Documental

10

OP58: Elaborar orientações para os serviços e organimos tutelados pela MA e MM no âmbito de Recursos Humanos
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.120

Nº de dias úteis, após validação superior do
estudo, para apresentação de "Estudo
comparativo LOE_2021 versus_LOE_2020"
aos organismos das áreas governativas MA e
MM em reunião de coordenação

Ind.121

N.º de notas elaboradas/orientações
produzidas, a nivel interno e externo, no
ambito de Recursos Humanos

Meta
2021

30

1

Tolerância

5

Valor Crítico

20

Pesos

50%

0

3

50%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DRH

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DRH

Somatório anual do nº de
notas elaboradas e/ou
orientações produzidas

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

OP59: Prestar apoio em matérias relacionadas com procedimentos aquisitivos
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Percentagem de pareceres apreciados pela
Entidade Coordenadora dos Programas
Orçamentais

Ind.122

Meta
2021

85%

10%

100%

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

MP20. Coordenar o Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação
OP60: Elaborar memorandos técnicos sobre assuntos estratégicos na área de Planeamento Civil de Emergência no âmbito das matérias da agricultura e alimentação
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.123

Número de memorandos elaborados
enviados à DIR GPP

Ind.124

N.º de participações em reuniões e eventos
no âmbito da Pandemia COVID-19

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

1

4

50%

30

5

36

50%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSC

Somatório anual de
memorandos enviados à DIR
GPP

Sistema de
Gestão
Documental

DSC

Somatório anual do n.º de
participações em reuniões e
eventos no âmbito da
Pandemia COVID-19

Sistema de
Gestão
Documental

U.O.
(responsável)

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 MA e MM
OP61: Elaborar o contributo do MA e MM para as GOP, relatório OE e repartição dos limites orçamentais (partilhado)
QUAR_2021

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Ind.125

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

7

0

3

50%

DSPP

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

Sistema
Informático

Ind.126

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

0

0

-1

50%

DSPOAG
(DPO)

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

Sistema de
Gestão
Documental

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

4

1

6

100%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Refª

Part.

Indicadores

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP62: Melhorar a comunicação sectorial junto dos parceiros
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

U.O.
(responsável)

Nº de conteúdos temáticos produzidos
Ind23

Ind.127

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

DSPP

Somatório anual do n.º de
conteúdos temáticos
produzidos

Sistema
Informático

MP22. Coordenar os Programas Orçamentais do MA e MM
OP63: Garantir a prestação de informação ao MF
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.128

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

Ind.129

Nº de dias de atraso para elaboração dos
contributos dos MA 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)

0

0

0

0

-1

-1

50%

50%

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

U.O.
(responsável)

11

OP64: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão do Programa Orçamental do MA e do MM
QUAR_2021

Ind.7

Refª

Part.

Indicadores

N.º de reportes sobre execução dos
Programas Orçamentais PO20 e PO21

Ind.130

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

12

2

24

100%

U.O.
(responsável)

DSPOAG (DPO)

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº de
reportes

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP65: Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que carecem de autorização do MF ou da Tutela
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Percentagem de alterações orçamentais
efetuadas

Ind.131

Meta
2021

Tolerância

85%

Valor Crítico

Pesos

10%

100%

100%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

DSPOAG (DPO)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

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

Sistema de
Gestão
Documental

MP23. Coordenar o SIADAP 1 no MA e MM
OP66: Promover a coordenação do subsistema SIADAP 1 nos serviços do MA e MM
QUAR_2021

Ind.9

Refª

Part.

Indicadores

Ind.132

Número de iniciativas de
divulgação/esclarecimento/comunicação
para os serviços do MA e MM no âmbito do
SIADAP 1

Ind.133

Nº de Orientações Técnicas produzidas no
âmbito do SIADAP 1

Ind.134

Percentagem de participações em reuniões
de acompanhamento das linhas de ação L2 e
L12, no ambito do GT CCAS, face às
convocatórias definidas pela SG PCM

Meta
2021

1

0

3

1

80%

5%

2

5

35%

35%

100%

30%

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual de iniciativas
de
divulgação/esclarecimento/co
municação para os serviços do
MA e MM no âmbito do
SIADAP 1

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual do nº de
Orientações Técnicas
produzidas no âmbito do
SIADAP 1

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

tx = (nº de participações em
reuniões/ nº total de
reuniões) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

MP24. Coordenar os instrumentos de gestão de recursos humanos do MA e MM
OP67: Assegurar a produção de informação técnica/estatística de Recursos Humanos
QUAR_2021

Ind.8

Refª

Part.

Indicadores

N.º de reportes trimestrais de indicadores
estatísticos de RH do MA e MM a divulgar na
INTRANET/INTERNET

Ind.135

Meta
2021

2

Tolerância

1

4

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DRH

Fórmula
de Cálculo

Somatório anual de reportes
de indicadores de RH do MA e
MM

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL|
INTRANET/
INTERNET

OPE68: Assegurar o apoio de coordenação em matéria de Recursos Humanos aos serviços do MA e MM
QUAR_2021

Ind.13

Refª

Part.

Indicadores

Número de reuniões de coordenação em
matéria de RH com os serviços do MA e MM

Ind.136

Meta
2021

1

Tolerância

0

Valor Crítico

2

Pesos

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DRH

Fórmula
de Cálculo
Somatório do nº de reuniões
oordenação em matéria de
RH com os serviços do MA e
MM

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

MP25. Gerir a Unidade Ministerial de Compras do MA e MM
OP69: Incrementar os ganhos potenciais decorrentes da centralização de procedimentos aquisitivos nos MA e MM
QUAR_2021

Ind.15

Ind.13

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Ind.137

N.º de procedimentos aquisitivos
centralizados ou agregados concluídos

4

2

7

40%

DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º de
procedimentos (…) concluídos

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.138

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

80

4

85

20%

DSPOAG (DCP)

Somatório anual do n.º de
documentos de gestão da
UMC (…)

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.139

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

3

2

6

20%

DSPOAG (DCP)

Somatório anual de reuniões
de de coordenação/ sessões
de esclarecimento com os
serviços do MA e MM

Sistema de
Gestão
Documental;
Email

Ind.140

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

3

1

1

20%

DSPOAG (DCP)

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

Sistema de
Gestão
Documental

12

MP26. Gerir a Unidade de Gestão Patrimonial do MA e MM
OP70: Promover a coerência da informação no SIIE e o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE)
QUAR_2021

Ind.18

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.141

Nº de dias para reporte à DGTF no âmbito
do programa das avaliações dos imóveis
dependentes do MA e MM, com
especificação da respetiva calendarização,
bem como a informação necessária à
regularização registral e matricial dos
imóveis afetos ao GPP

88

0

73

50%

DSPOAG (DGP)

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

Ind.142

Nº de Relatórios ou de iniciativas de "ponto
de situação" por cada um do organismos
dependentes do MA 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%

DSPOAG (DGP)

Somatório anual do n.º de
relatórios ou de iniciativas

OP71: Acompanhar a gestão do património imobiliário afeto ao GPP e apoiar na gestão dos recursos afetos aos gabinetes dos membros do Governo
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

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

Ind.143

Meta
2021

50%

Tolerância

10%

Valor Crítico

61%

Pesos

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

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.144

Percentagem de concretização de aquisição
de mobiliário previstos no plano anual

50%

10%

61%

30%

DSPOAG (DGP)

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

Ind.145

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

3

1

5

40%

DSPOAG (DGP)

Somatório anual do n.º de
relatórios

OP72: Assegurar eficácia no âmbito da gestão financeira e orçamental do GPP e estruturas a que presta apoio
QUAR_2021

Ind.19

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

30

Tolerância

Fórmula
de Cálculo

DSPOAG (DF)

GERFIP

DSPOAG (DF)

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

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Sistema de
Gestão
Documental

Ind.147

Ind.148

Nº de dias de antecipação para apresentação
das Contas de Gerência n-1, face ao prazo
legal

-10

5

-16

20%

DSPOAG (DF)

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

Ind.149

Percentagem de redução do n.º de
alterações orçamentais efetuadas nos
orçamentos do GPP e dos GMG do MA e MM
(comparativamente com o número de AO de
N-1)

15%

5%

21%

20%

DSPOAG (DF)

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

20%

Fonte

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

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

19

40%

U.O.
(responsável)

Prazo Médio de Pagamentos

6

10

Pesos

Ind.146

12

15

Valor Crítico

OP73: Assegurar eficácia no âmbito da gestão dos procedimentos aquisitivos do GPP e estruturas a que presta apoio, mantendo atualizado o sistema de gestão de contratos
QUAR_2021

Refª

Ind.150

Part.

Indicadores

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

Meta
2021

85%

Tolerância

10%

Valor Crítico

100%

Pesos

50%

U.O.
(responsável)

DSPOAG (DF)

Fórmula
de Cálculo
Tx = (∑ anual de
procedimentos/contratos
registados no Gerfip / ∑ anual
de procedimentos/contratos)
x 100%

Fonte

Sistema de
Gestão
Documental

13

Percentagem de procedimentos concluídos
(com exceção dos agregados/centralizados),
cuja manifestação de necessidades tenha
entrado na DCP até 30 de novembro

Ind.151

75%

10%

90%

50%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Tx = (∑ anual de
procedimentos concluídos/ ∑
anual de procedimentos
entrados) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental

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

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSPOAG (DCP)

OP74: Assegurar a gestão do economato e da instalações do GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.152

Tempo médio mensal de resposta às
solicitações de manutenção das instalações

Ind.153

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

8

6

2

5

50%

2

3

50%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

MP27. Promover Formação Profissional para o MA e MM
OP75: Assegurar a operacionalização do Plano de Formação Profissional do GPP
QUAR_2020

Ind.17

Refª

Part.

Indicadores

Ind.154

Grau de execução do Plano de Formação
Profissional 2021, com base no diagnóstico
de necessidades

Ind.155

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

Ind.156

Percentagem de serviços do MA e MM que
participam nas ações de formação
promovidas pelo GPP

Ind.157

Nº de dias para operacionalização do
processo anual de avaliação da eficácia da
formação profissional ministrada pelo GPP
(M=30.11.2021; VC=15.11.2021)

Meta
2021
80%

3

80%

333

10%

100%

0,5

4

10%

100%

10

25%

25%

25%

318

25%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

MP28. Apoiar a ação do MA e MM no âmbito do protocolo e das relações públicas
OP76: Promover a comunicação interna no GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Fórmula
de Cálculo

Fonte

4

1

7

25%

DSCI
(DAPC/DI)

Somatório anual do n.º de
reuniões de articulação com
os serviços do GPP

Sistema de
Gestão
Documental

25%

DSCI
(DAPC)

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

Sistema de
Gestão
Documental e
Intranet GPP

tx = (nº de conteúdos
atualizados na Intranet / total
de conteúdos identificados
pelas UO's)) x 100

Sistema de
Gestão
Documental e
Intranet GPP

Somatório do nº de dias para
desenvolvimento de nova
ferramenta

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

U.O.
(responsável)

Ind.158

Nº de reuniões de articulação com os
serviços do GPP

Ind.159

Índice de periodicidade de divulgação de
Boletins informativos (Boletim Legislação e
Quiosque Imprensa)

Ind.160

Índice de atualização de conteúdos na
intranet

85

10

100

25%

DSCI
(DAPC)

Ind.161

Nº de dias para o desenvolvimento de nova
plataforma de Intranet
(M=30.11.2021; VC=15.10.2021)

333

30

287

25%

DSCI
(DAPC/DI)

Valor Crítico

Pesos

85

10

100

OP77: Assegurar a gestão de salas e equipamentos para realização de reuniões e eventos (novo)
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.162

Taxa de resposta aos pedidos de reserva de
salas para reuniões e eventos

Ind.163

Taxa de resposta aos pedidos de
equipamentos de apoio a reuniões e eventos

Meta
2021

85%

85%

Tolerância

10%

10%

100%

100%

50%

50%

U.O.
(responsável)

DSCI

tx = (nº de pedidos com
resposta no prazo
estabelecido / total de
pedidos efetuados) *100

Sistema de
Gestão
Documental

DSCI

tx = (nº de pedidos com
resposta no prazo
estabelecido / total de
pedidos efetuados) *100

Sistema de
Gestão
Documental

14

MP29. Coordenar a gestão do património documental e arquivístico do MA e MM
OP78: Melhorar a organização, acessibilidade e divulgação do acervo de arquivo, bibliográfico e audiovisual a cargo do GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Fórmula
de Cálculo

Fonte

20%

DSCI
(DAPC)

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

Sistema de
Gestão
Documental

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

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do nº de dias para
concretizar a migração de
dados

Sistema de
Gestão
Documental

Somatório do n.º de
iniciativas concretizadas

Sistema de
Gestão
Documental

Pesos

U.O.
(responsável)

Ind.164

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

Ind.165

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

85%

10%

100%

20%

DSCI
(DAPC)

Ind.166

Prazo para a migração das bases de dados
bibliográficas (Docbase e Porbase)
(M= 30.11.2021; VC=15.10.2021)

333

30

287

40%

DSCI
(DAPC/DI)

Ind.167

Nº de boletins de divulgação do acervo
existente

3

1

5

20%

DSCI
(DAPC)

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

1

0

2

100%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

1

0

100%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

85%

10%

100%

OP79: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros
QUAR_2021

Ind.13

Refª

Part.

Indicadores

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

Ind.168

U.O.
(responsável)

DSCI
(DAPC/DI)

Fórmula
de Cálculo
Somatório do n.º de reuniões
de articulação com os serviços
do MA e MM

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP80: Garantir o encaminhamento atempado das entradas/saídas do expediente
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores
Tempo médio (dias) para registo e
encaminhamento dos documentos

Ind.169

U.O.
(responsável)

DSCI

Fórmula
de Cálculo
Somatório(DtRegisto DtEncam) / Total
Entradas_Saídas

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental

OP81: Assegurar a operabilidde do sistema de gestão documental e processual
QUAR_2021

Ind.20

Refª

Part.

Indicadores

Ind.170

Nº de sessões de apoio no âmbito da
utilização do sistema de gestão documental

Ind.171

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da
implementação do Sistema de Gestão
Documental (MEF, fluxos, formulários
onlineDesk, inquérios de satisfação,
integração com calendário reserva de salas,
etc)

Ind.172

Nº de relatórios de ponto de situação da
utilização do sistema de gestão documental

Meta
2021

20

2

1

2

1

0

23

4

2

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSCI
(DAPC/DI)

Somatório do n.º de
sessões de apoio no âmbito
da utilização do sistema de
gestão documental

Sistema de
Gestão
Documental

35%

DSCI
(DAPC/DI)

Somatório do nº de
iniciativas no âmbito da
implementação do Sistema de
Gestão
Documental (…)

Sistema de
Gestão
Documental

5%

DSCI
(DI)

Somatório do n.º de relatórios
de ponto de situação da
utilização do sistema de
gestão documental

Sistema de
Gestão
Documental

60%

U.O.
(responsável)

MP31. Gerir os RH do GPP e assegurar apoio administrativo em matéria de RH a estruturas a que presta apoio
OP82: Assegurar o acompanhamento dosubsistema de SIADAP_3 no GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.173

N.º de iniciativas de melhoria à
operacionalização do subsistema 3 no GPP
(desmaterialização + circuito Edock Link)

Ind.174

Nº de dias para elaborar o relatório de
aplicação do subsistema SIADAP 3 a integrar
na Autoavaliação do GPP 2020 referente ao
biénio 2019/2020 (M=30.04.2021;
VC=15.04.2021)

Meta
2021

1

Tolerância

0

Valor Crítico

2

Pesos

60%

119

10

104

40%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

Somatório anual do nº de
iniciativas de melhoria à
operacionalização do
subsistema 3 no GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

OP83: Assegurar o acompanhamento do subsistema de SIADAP_2 no GPP
QUAR_2021

Refª

Ind.175

Part.

Indicadores
N.º de iniciativas de operacionalização do
subsistema 2 no GPP (desmaterialização +
circuito Edock Link)

1

0

2

100%

U.O.
(responsável)

DSRHDO/DDO

Fórmula
de Cálculo
Somatório anual do nº de
iniciativas de
operacionalização do
subsistema 2 no GPP

Fonte
Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

15

OP84: Assegurar a produção de informação técnica/estatística de Recursos Humanos do GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.176

Nº de reportes de indicadores de RH do GPP
elaborados

Ind.177

Nº de caracterizações estatísticas de
indicadores de RH do GPP

Meta
2021

Tolerância

12

1

12

1

Valor Crítico

15

15

Pesos

50%

50%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DRH

Somatório anual de reports de
indicadores de RH do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório anual de de
caracterizações estatísticas de
RH do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

OP85: Promover práticas no âmbito da Responsabilidade Social e Bem-Estar, conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da segurança e da saúde no trabalho
QUAR_2021

Refª

Part.

N.º de inicativas propostas no ambito do
práticas de Responsabilidade Social e de
promoção do Bem-Estar

Ind.178

Ind.25

Ind.26

Indicadores

Ind.179

N.º de ações de iniciativas, no âmbito do
programa de conciliação da vida profissional,
pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016

Ind.180

Percentagem de postos de trabalho
verificados no ambito de SST

Meta
2021

Tolerância

1

0

1

0

90%

Valor Crítico

2

2

Pesos

30%

35%

5%

100%

35%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

1

0

2

100%

Indicadores

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

Grau de concretização dos prazos
estabelecidos (Cotações SIMA, GESQUAR,
CGA, etc)

70%

10%

95%

100%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

Somatório anual do nº de
inicativas propostas no
ambito do práticas de
Responsabilidade Social e de
promoção do Bem-Estar

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO
(GT
"3_EM_LINHA")

Somatório anual do nº ações
de iniciativas, no âmbito do
programa de conciliação da
vida profissional, pessoal e
familiar do GPP - NP
4552:2016

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG; DSRHDO

tx = (n.º de PT verificados/n.º
total de PT) x 100%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

MP32. Administrar sistemas TIC do GPP e estruturas a que presta apoio
OP86: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros
QUAR_2021

Ind.13

Refª

Part.

Indicadores

Nº de reuniões de coordenação com os
serviços do MA e MM

Ind.181

U.O.
(responsável)

DSCI
(DAPC/DI)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório anual do n.º de
reuniões de articulação com
os serviços do MA

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

OP87: Assegurar a manutenção evolutiva e corretiva das aplicações
QUAR_2021

Refª

Part.

Ind.182

U.O.
(responsável)

DSCI
(DI)

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

Sistema de
Gestão
Documental

OP88: Gerir os prazos e necessidades para os respetivos processos de aquisição
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.183

Nº de dias para elaborar o relatório com
planeamento anual das necessidades
previstas para 2021
(M=31.07.2021; VC=31.05.2021)

Ind.184

Nº de dias para elaborar o relatório dos
procedimentos aquisitivos efetuados em
2020
(M=30.11.2021; VC=30.09.2021)

Meta
2021

211

30

150

70%

333

30

273

30%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

1

0

100%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

1

0

2

100%

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSCI

Somatório do nº de dias para
elaborar o relatório com
planeamento anual as
necessidades previstas para
2021

Sistema de
Gestão
Documental

DSCI

Somatório nº de dias para
elaborar para relatório dos
procedimentos aquisitivos
efetuados em 2020

Sistema de
Gestão
Documental

Fórmula
de Cálculo

Fonte

U.O.
(responsável)

OP89: Garantir a resolução atempada de pedidos críticos de helpedesk
QUAR_2021

Refª

Part.

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

Ind.185

U.O.
(responsável)

DSCI/DI

TM=Somatório[(tempo(1)+te
mpo(2)+tempo(3)….tempo(in)
)/n]

Sistema de
Gestão
Documental

OP90: Assegurar a gestão de ativos TI
QUAR_2021

Refª

Ind.186

Part.

Indicadores
Nº de relatórios com o inventários de ativos
(computadores, servidores, impressoras,
switchs, software, etc), em conformidade com
a ISO/IEC 27001 A.8.1.1 e A.8.1.2

U.O.
(responsável)

DSCI/DI

Fórmula
de Cálculo

Fonte

Somatório do n.º de Nº de
relatórios com o inventários
de ativos

Sistema de
Gestão
Documental

16

OPE91: Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP no âmbito das TIC
QUAR_2021

Refª

Ind.187

Part.

x

Indicadores

Nº de relatórios de acompanhamento do
projeto de implementação da plataforma
online de e-learning Moodle, orientada para
a capacitação profissional dos trabalhadores
do GPP e dos serviços a que presta apoio

Ind.188

Percentagem de migração das contas de
correio institucional do GPP, EMEPC, EMCFM
e PDR2020, para o Microsoft Office 365.

Ind.189

Nº de dias para implementação da
reestruturação da rede local do GPP
(M=31.07.2021; VC=31.05.2021

Ind.190

Nº de iniciativas no âmbito das orientações
técnicas para a Administração Pública em
matéria de arquitetura de segurança das
redes/sistemas de informação relativos a
dados pessoais

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

2

1

4

15%

80%

211

10%

30

100%

150

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSCI (DI); DSRHDO

Somatório do nº de relatórios
de acompanhamento do
projeto (…)

Sistema de
Gestão
Documental

30%

DSCI
(DI)

tx = (nº de contas de correio
institucional migradas/ total
de e contas de correio
institucional a migrar) *100

Sistema de
Gestão
Documental

30%

DSCI
(DI)

Somatório do nº de dias para
implementação da
reestruturação da rede local
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental

DSCI
(DI)

Somatório do nº de
iniciativas no âmbito das
orientações técnicas para a AP
(…)

Sistema de
Gestão
Documental

2

1

4

25%

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

MP33. Coordenar os instrumentos de gestão do GPP
OP92: Assegurar a a coordenação do subsistema SIADAP 1 no GPP
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.191

N.º de dias para elaboração a 1ª versão do
RAA_2020 do GPP, após recepção de todos
os resultados rececionados (das 8 UO NUC)|
dias corridos

Ind.192

Nº de dias úteis para apresentar a 1ª versão
do QUAR e PA 2022, após decisão da Direção
do GPP

Ind.193

N.º de dias úteis para reportar resultados
sobre as monitorizações do QUAR e PA 2021
do GPP, após receção de todos os resultados
(das 8 UO NUC)

Ind.194

N.º de reuniões de coordenação interna com
as UO do GPP

30

30

10

10

5

2

7

15

15

1

25%

25%

25%

0

8

25%

Tolerância

Valor Crítico

Pesos

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Nº dias úteis de antecipação () ou de atraso (+) de
calendário face ao prazo
estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Nº dias úteis de antecipação () ou de atraso (+) de
calendário face ao prazo
estipulado

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

Somatório nº de reuniões de
coordenação interna com as
UO do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

OP93: Contribuir para a prossecução da Política de Sustentabilidade do GPP (partilhado)
QUAR_2021

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Refª

Ind.195

Ind.196

Part.

Indicadores
Nº de dias para apresentação de um estudo
relativo à implementação na organização de
procedimentos que garantam pagamento a
fornecedores e prestadores de serviços
dentro dos prazos contratualizados,
minimizando os impactes económicos
decorrentes dos atrasos
(PS - OP 8.1.1)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Percentagem de substituição das torneiras
que não comportem redutores de caudal (PS OP 1.1.1)

Ind.197

Percentagem de substituição de fluxómetros
de urinóis por equipamentos mais recentes
com menores consumos de água (PS - OP
1.1.3)

Ind.198

Nº de dias para apresentação de um relatório
no âmbito da análise dos consumos de água
no edifício (PS - OP 1.1.8)
(M=01.05.2021; VC=15.04.2021)

Meta
2021

334

95%

95%

120

15

4%

4%

15

304

100%

100%

104

4%

4%

4%

4%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de torneiras
substituídas / ∑ de torneiras) x
100%
no âmbito do OP 1.1.1 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de fluxómetros de
urinóis substituídos / ∑ de
fluxómetros de urinóis) x
100%
no âmbito do OP 1.1.3 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DF
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Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.199

Percentagem de substituição dos sistemas de
iluminação atuais dos edifícios por
equipamentos LED (PS - OP 1.2.1)

Ind.200

Nº de Certificados Energéticos atribuídos a
edifícios sob gestão do GPP
(PS - OP 1.2.5)

Ind.201

Nº de dias para apresentação de um relatório
no âmbito da análise dos consumos de
energia no edifício (PS - OP 1.2.10)
(M=01.05.2021; VC=15.04.2021)

Ind.202

Percentagem de incorporação de papel
reciclado nos consumíveis de papel utilizados
no GPP (PS - OP 1.4.1)

Ind.203

Área do edifício coberta por ecopontos com
vista à correta separação de resíduos
produzidos e envio para destino final
adequado (PS - OP 2.1.1)

Ind.204

Ind.205

Ind.206

Ind.207

Percentagem de redução da produção de
resíduos de papel e cartão face ao
levantamento realizado em n-1 (PS - OP
2.1.2)

Percentagem de redução da produção de
resíduos de plástico face ao levantamento
realizado em n-1 (PS - OP 2.1.3)

Percentagem de redução da produção de
resíduos de equipamento elétrico e
eletrónico, incluindo lâmpadas e baterias
face ao levantamento realizado em n-1 (PS OP 2.1.4)

Percentagem de redução da produção de
outros tipos de resíduos gerados no edifício e
nas atividades desenvolvidas pelo organismo
(ex.: mobiliário, consumíveis) face ao
levantamento realizado em n-1 (PS - OP
2.1.5)

60%

1

120

5%

25%

2,5%

5,0%

1,0%

1,5%

5%

0

15

1%

4%

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

70%

2

104

7%

30%

3,0%

6,0%

1,5%

2,0%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de sistemas de
iluminação substituídos por
equipamentos LED / ∑ de
sistemas de iluminação) x
100%
no âmbito do OP 1.2.1 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Somatório do nº de
Certificados Energéticos
atribuídos a edifícios sob
gestão do GPP no âmbito do
OP 1.2.5 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Somatório do nº de relatórios
a entregar final do 1º
trimestre no âmbito do OP
1.2.10 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Tx = (∑ de consumíveis de
papel reciclado incorporados /
∑ de consumíveis de papel
utilizados no GPP) x 100%
no âmbito do OP 1.4.1 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

Tx = (área do edifício coberta
por ecopontos / área total do
edifício) x 100% no âmbito do
OP 2.1.1 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de papel e cartão
produzidos em n - ∑ resíduos
de papel e cartão produzidos
em n-1)/ ∑ resíduos de papel
e cartão produzidos em n-1 ] x
100% no âmbito do OP 2.1.2
da Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de plástico
produzidos em n - ∑ resíduos
de plástico produzidos em n1) / ∑ resíduos de plástico
produzidos em n-1 ] x 100%
no âmbito do OP 2.1.3 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

[(∑ resíduos de equip. elétrico
e eletrónico, incluindo
lâmpadas e baterias em n - ∑
resíduos equip. elétrico e
eletrónico, incluindo
lâmpadas e baterias
produzidos em n-1)/ ∑
resíduos de equip. elétrico e
eletrónico, incluindo
lâmpadas e baterias
produzidos em n-1 ] x 100%
no âmbito do OP 2.1.4 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

[(∑ outros tipos de resíduos
gerados no edifício e nas
atividades desenvolvidas pelo
organismo em n - ∑ outros
tipos de resíduos gerados no
edifício e nas atividades
desenvolvidas pelo organismo
produzidos em n-1)/ ∑ outros
tipos de resíduos gerados no
edifício e nas atividades
desenvolvidas pelo organismo
produzidos em n-1 ] x 100%
no âmbito do OP 2.1.5 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL
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Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.21

Ind.208

Nº de dias para apresentação de um estudo
técnico de viabilidade no âmbito do
desenvolvimento e implementação de um
Sistema de Gestão de Resíduos (SGR) (PS OP 2.1.6)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Ind.209

Nº de dias para apresentação de um estudo
técnico de soluções no âmbito da aquisição
de artigos de uso diário reutilizáveis para os
trabalhadores (garrafas, chávenas),
minimizando o consumo de bens/materiais
de utilização única (descartáveis) (PS - OP
2.1.7)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Ind.210

Nº de dias para apresentação de um projeto
no âmbito da instalação de Sistema
Fotovoltaico para fornecimento de energia
ao edifício da Praça do Comércio (PS - OP
2.2.1)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Ind.211

Nº de dias para apresentação de um estudo
técnico de viabilidade no âmbito da
Instalação de cobertura verde para retenção
de águas pluviais, bem como redução de
pontes térmicas originadas pelas exposição
das fachadas e sombreamento em vãos
envidraçados (PS - OP 2.3.3)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Ind.212

Nº de dias para apresentação de um estudo
técnico sobre os mecanismo de cálculo de
emissões de GEE associados a consumo de
energia e a deslocações em veículos
terrestres, marítimos e aéreos (PS - OP 2.4.1)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Ind.213

Nº de critérios ambientais genéricos para
avaliação de fornecedores e propostas em
fase de procedimentos de contratação (PS OP 3.1.1)

Ind.214

Nº de dias para apresentação de um estudo
no âmbito da análise dos diplomas e
aplicabilidade no âmbito da incorporação
dos princípios da ENCPE e do PAEC na
organização garantindo o compromisso da
valorização de critérios de sustentabilidade
no funcionamento da organização (PS - OP
3.1.4)
(M=30.06.2021; VC=31.05.2021)

Ind.215

Nº de ações de formação e sensibilização em
matérias de ambiente, direcionadas tanto à
organização como à vida pessoal) (PS - OP
5.1.1)

Ind.216

Ind.217

X

Nº de dias para apresentação de um relatório
no âmbito do levantamento de toda a
legislação aplicável às atividades
desenvolvidas pelo GPP (PS - OP 10.1)
(M=01.12.2021; VC=01.11.2021)

Percentagem de processos administrativos
físicos da DSJC digitalizados (PS - OP 2.1.2)

Ind.218

Nº de dias para contratação de serviços de
cópia e impressão (PS - OP 1.4.6)
(M=30.09.2121; VC=15.07.2021)

Ind.219

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 )
(PS - OP 2.1.2)

334

334

334

334

334

3

180

2

334

60%

272

3

15

15

15

15

15

1

15

1

15

10%

30

0

304

304

304

304

304

5

150

4

304

80%

195

4

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DGP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSPOAG/DCP

Somatório do nº de critérios
desenhados no âmbito do OP
3.1.1 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

4%

DSPOAG/DCP

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

4%

DSPOAG;
DSRHDO

Somatório do nº de ações de
formação no âmbito do OP
5.1.1 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSJC

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSJC

Tx = (∑ de de processos
administrativos físicos da DSJC
digitalizados / ∑ de processos
administrativos físicos da
DSJC) x 100%
no âmbito do OP 2.1.12 da
Politica de Sustentabilidade
do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSCI (DI)

Somatório do n.º de dias de
antecipação (-) ou de atraso
(+) face ao calendário
planeado no âmbito do OP
1.4.6 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSCI (DI)

Somatório do nº de relatórios
de monitorização no âmbito
do consumo de papel de
impressão no âmbito do OP
2.1.2 da Politica de
Sustentabilidade do GPP

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%
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OP94: Promover iniciativas de inovação e melhoria no âmbito das competencias da DSRHDO
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.220

Nº de dias para apresentação da proposta de
Manual de Descrição e Análise de Funções do
GPP
(M=30.10.2021; VC=15.10.2021)

Ind.221

Grau de execução do projecto de
digitalização do arquivo - Processo
Individual Cadastro
FASES DO PROJECTO: 1 - Identificação de
requisitos de negócio; 2 - Planeamento; 3 Classificação de documentos; 4 Digitalização; 5 - Controle de qualidade; 6 Indexação; 7 - Disponibilização; 8 Armazenamento; 9 - Formação; 10 Avaliação;

Meta
2021

302

30%

Tolerância

10

10%

Valor Crítico

287

50%

Pesos

50%

50%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO

Grau de execução = (n.º de
fases concluidas em 2021 / n.º
total de fases do projecto) x
100%

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

OP95: Assegurar a operacionalização do processo de aferição da qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores
QUAR_2021

Refª

Part.

Indicadores

Ind.222

Data de apresentação das propostas de
operacionalização dos inquéritos de aferição
de satisfação/qualidade - Gabinetes dos
Membros do Governo

Ind.223

Data de apresentação das propostas de
operacionalização dos inquéritos de aferição
de satisfação/qualidade - Trabalhadores

Ind.224

Data de apresentação das propostas de
operacionalização dos inquéritos de aferição
de satisfação/qualidade utilizadores/interessados a nível externo

Meta
2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

Tolerância

10

10

10

Valor Crítico

15.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

Pesos

30%

35%

35%

U.O.
(responsável)

Fórmula
de Cálculo

Fonte

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL

DSRHDO/DDO

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

Sistema de
Gestão
Documental| EMAIL
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#NOME?

Data:
Versão:

14/01/2021
V1

Ciclo de Gestão
2021
Designação do Serviço|Organismo:
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)
Missão:
"...apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar 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 aos
demais órgãos e serviços integrados naquelas áreas..."
Objetivos Estratégicos (OE)

Meta
Anual

OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027, e em alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

100%

0E_2: Assegurar a coordenação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem como o envolvimento de parceiros internos e externos relacionados com as Áreas Governativas "Agricultura" e "Mar"

100%

OE_3: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de gestão, da programação orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial, bem como na partilha do conhecimento das políticas públicas e
do desenvolvimento organizacional da administração

100%

OE_4: Promover um contexto organizacional de envolvimento das partes interessadas, nos domínios da gestão, das práticas conciliadoras da vida profissional, pessoal e familiar, bem como no apoio técnico especializado aos Gabinetes dos Membros do Governo

100%

Grau de
concretização

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO:

OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

Indicadores

Ind1

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o
impacte de possíveis decisões de
políticas

Ind2

Data de criação de um sistema de
monitorização interno quanto à ligação
entre as intervenções do PEPAC e das
linhas de ação da Agenda da Inovação
para a Agricultura (2020-2030)

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

7

6

3

1

5

60%

DSPP; DSE;DSC

Somatório anual do n.º de
CENARIOS INTEGRADOS com
impacte de possíveis decisões de
políticas

n.d.

n.d.

180

90

89

40%

DSPP; DSC; DSE

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

Fórmula de Cálculo

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

20%

30%

Desvio

Taxa de Realização do OP1
OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas

Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind3

Nº de estudos, pareceres, relatórios e
notas de análise técnica sobre os
sectores, bem como propostas de
políticas públicas

192

281

220

10

288

25%

DSPP; DSC; DSAERI;
DSJC; DSE

Somatório anual do n.º de
estudos, notas, pareceres,
relatórios e análises sobre os
sectores e de propostas de
políticas de apoio

Ind4

Nº de instrumentos de monitorização e
avaliação

15

12

12

4

18

25%

DSPP; DSC

Somatório anual do n.º 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

55

48

40

4

45

25%

DSPP; DSC; DSAERI

Somatório anual do n.º de
participações em reuniões e
eventos no âmbito da decisão
política comunitária

Ind6

N.º de notas/pareceres no âmbito da
internacionalização

6

11

5

2

9

25%

DSAERI

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

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

30%

Desvio

Taxa de Realização do OP2
OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM
Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind7

N.º de reportes sobre execução dos
Programas Orçamentais PO20 e PO21

12

12

12

2

24

35%

DSPOAG

Somatório anual do nº de
reportes sobre a execução dos
Programas Orçamentais

Ind8

N.º de reportes elaborados sobre
indicadores de RH do MA e MM

2

1

2

1

4

35%

DSRHDO

Somatório anual do n.º de
reportes elaborados sobre
indicadores de RH do MA/MM

Ind9

Nº de Orientações Técnicas produzidas
no âmbito do SIADAP 1

3

8

3

1

5

30%

DSRHDO

Somatório anual do n.º de
Orientações Técnicas produzidas
no âmbito do SIADAP 1

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

20%
Desvio

Taxa de Realização do OP3
OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind10

Nº de contributos/notas a
efetuar no âmbito da presidência de PT
da UE

n.d.

n.d.

18

3

22

50%

DSAERI; DSC; DSPP

Somatório do n.º de
contributos/notas a
efetuar no âmbito da
presidência de PT da EU

Ind11

Nº de reuniões de coordenação e
documentos de orientação a
efetuar no âmbito da presidência de PT
da EU

n.d.

9

40

3

44

50%

DSAERI; DSC; DSPP

Somatório anual do n.º de
reuniões de coordenação e
documentos de orientaçao a
efetuar no âmbito preparação da
presidência de PT da EU

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

20%

Desvio

Taxa de Realização do OP4
EFICIÊNCIA

PESO:

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind12

Nº de reuniões/comissões consultivas
com parceiros/associações/empresas do
sector

1

28

16

3

20

30%

DSC; DSPP; DSAERI

Somatório anual do n.º de
reuniões consultivas com os
parceiros do sector

Ind13

Nº de reuniões de coordenação com os
serviços do MA e MM

5

4

5

2

8

30%

DSE; DSRHDO; DSCI;
DSPOAG

Somatório anual do n.º de
reuniões de
coordenação/sessões de
sensibilização com os serviços do
MA e MM

Ind14

N.º de iniciativas realizadas, no âmbito
da M15 - Reorganiza | Agenda da
Inovação para a Agricultura (2020-2030)

n.d.

n.d.

1

0

2

40%

DSCI; DSRHDO

Somatório anual do n.º de
iniciativas concretizadas

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

40%

30%
Desvio

Taxa de Realização do OP5

14/01/2021

4

OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Acção Governativa da Agricultura e do Mar

Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

7

3

4

2

7

35%

DSPOAG

Somatório anual do n.º de
processos aquisitivos,
centralizados ou agregados

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind15

Nº de processos aquisitivos,
centralizados ou agregados
(procedimentos concluídos)

Ind16

Percentagem (tx) de pareceres jurídicos
elaborados dentro do prazo fixado

n.d.

n.d.

80%

10%

100%

35%

DSJC

Tx = (nº de pareceres concluídos
em tempo/n.º total de
pareceres)*100

Ind17

Percentagem de serviços MA e MM que
participam nas ações de formação
promovidas pelo GPP

75%

89%

80%

10%

100%

30%

DSRHDO

tx = (nº de serviços que
participam nas ações/ nº total de
serviços)*100

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

25%

Desvio

Taxa de Realização do OP6
OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

Ind18

Prazo de reporte à DGTF no âmbito do
programa das avaliações dos imóveis
dependentes do MA e MM
(incremento negativo)

88

88

88

0

71

25%

DSPOAG

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

Ind19

Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores (PMP)
(incremento negativo)

9

4

30

15

10

25%

DSPOAG

Prevista no Despacho MFA n.º
9870/2009, de 13 de abril de
2009

Ind20

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da
implementação do Sistema de Gestão
Documental - E-DOCLINK

n.d.

n.d.

1

0

2

25%

DSCI

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

Ind21

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da
Politica de Sustentabilidade do GPP

n.d.

n.d.

20

5

26

25%

DSPOAG

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

Indicadores

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

45%
Desvio

Taxa de Realização do OP7
QUALIDADE

Peso:

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros
Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind22

Nº de iniciativas/eventos públicos com
participação institucional

26

26

20

4

25

35%

DSPP; DSC; DSE;
DSAERI; DSCI

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

Ind23

Nº de conteúdos temáticos produzidos
(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício
Alimentar; PAC_pós_2020)

67

227

190

9

200

35%

DSPP; DSC; DSE;
DSAERI;

Somatório anual do n.º de
conteúdos temáticos produzidos

Ind24

Nº de conteúdos regulares produzidos
(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA;
Revista Cultivar)

55

49

50

9

60

30%

DSE; DSAERI;
DSCI

Somatório anual do n.º de
conteúdos não temáticos
produzidos

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

40%

20%
Desvio

Taxa de Realização do OP8
OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE 2021)
Indicadores

Peso:

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind25

N.º de ações de iniciativas, no âmbito do
programa de conciliação da vida
profissional, pessoal e familiar do GPP NP 4552:2016

n.d.

n.d.

1

0

2

50%

Todas

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

Ind26

Percentagem de postos de trabalho do
GPP verificados no ambito do contrato
de SST

n.d.

n.d.

90%

5%

100%

50%

DSRHDO; DSPOAG

tx = (n.º de PT verificados/n.º
total de PT) x 100%

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

45%
Desvio

Taxa de Realização do OP9
OP10: Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas
Indicadores

Realizado
2019

Realizado 2020
Última monitorização

Meta
2021

Peso:
Tolerância

Valor Crítico

Peso

RESP| UO

Fórmula de Cálculo

Ind27

Índice de satisfação médio global dos
GMG (escala de 1 a 5)

n.d.

n.d.

3,5

0,5

5,0

35%

Todas

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

Ind28

Índice de satisfação médio global dos
trabalhadores (escala de 1 a 5)

n.d.

n.d.

3,5

0,5

5,0

35%

Todas

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

Ind29

Índice de satisfação médio global dos
utilizadores externo (escala de 1 a 5)

n.d.

n.d.

3,5

0,5

5,0

30%

Todas

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

Resultado

Taxa de Realização

Classificação

35%
Desvio

Taxa de Realização do OP10

objetivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de enquadramento

OP1: Desenvolver
propostas de apoio à
definição do futuro Plano
Estratégico da Política
Agrícola Comum (PAC pós
2020), alinhamento com as
estratégias previstas na
Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030)

OP2: Produzir análises,
pareceres e relatórios sobre
os sectores e articulação
com as políticas públicas de
apoio associadas

OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da
preparação do período de programação 2021_2027, e em alinhamento com as estratégias previstas na
Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

√

√

0E_2: Assegurar a coordenação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem como o
envolvimento de parceiros internos e externos relacionados com as Áreas Governativas "Agricultura" e "Mar"

√

√

OP3: Garantir a elaboração
de informação de apoio à
gestão no âmbito dos
Programas Orçamentais
(PO20 e PO21), de Recursos
Humanos e dos
Instrumentos de Gestão dos
MA e MM

OP4: Coordenar e assegurar
a Presidência Portuguesa
do Conselho da União
Europeia

OP5: Assegurar a
coordenação de matérias
potenciando o
envolvimento dos parceiros

OP6: Garantir a oferta centralizada e
transversal de bens e serviços, o apoio
técnico especializado, e a Formação
Profissional em matérias transversais,
para as áreas de Acção Governativa da
Agricultura e do Mar

OP7: Assegurar a
melhoria do Sistema
de Controlo Interno
do GPP

OP8: Melhorar a
comunicação sectorial
e institucional junto
dos parceiros

OP9: Assegurar a boa
gestão dos
trabalhadores do GPP,
no âmbito da
conciliação da vida
profissional com a vida
pessoal e familiar e
segurança e da saúde
no trabalho (art.º 28
LOE 2021)

OP10: Assegurar
níveis de qualidade
dos serviços
prestados pelo GPP
aos GMG, bem como
às restantes partes
interessadas

√

√

√

√

OE_3: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção governativa da Agricultura e do
Mar, por via da coordenação dos instrumentos de gestão, da programação orçamental, da unidade
ministerial de compras, da gestão patrimonial, bem como na partilha do conhecimento das políticas públicas
e do desenvolvimento organizacional da administração

√

√

√

√

√

OE_4: Promover um contexto organizacional de envolvimento das partes interessadas, nos domínios da
gestão, das práticas conciliadoras da vida profissional, pessoal e familiar, bem como no apoio técnico
especializado aos Gabinetes dos Membros do Governo

√

√

√

√

√

14/01/2021

√

√

√

√

√

√

4

Peso dos parâmetros
na avaliação final

Peso dos objetivos
no respectivo parâmetro

Peso de cada objectivo na avaliação final

Objetivos
Relevantes

30%

6%

RELEVANTE

30%

6%

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos
Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM

20%

4%

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

20%

4%

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12

Eficácia
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), alinhamento
com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)
OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas
20%

Total

100%

Eficiência

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros
OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em
matérias transversais, para as áreas de Acção Governativa da Agricultura e do Mar

40%

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

30%

12%

25%

10%

45%

18%

Total

RELEVANTE

RELEVANTE

100%

Qualidade

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros
OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e
segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE 2021)

40%

OP10: Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas
100%
Total

20%

8%

45%

18%

RELEVANTE

35%

14%

RELEVANTE

100%

Total

100%

Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

RECURSOS HUIMANOS

Dias úteis 2021 F
Pontuação efectivos Planeados para 2021

DESIGNAÇÃO

Pontuação
(Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)

N.º de efectivos
planeados
(Mapa de Pessoal)

UERHP

Dirigentes - Direção Superior

20

4

228

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa

16

27

228

Técnico Superior

12

115

228

Especialistas de Informática

12

8

228

Coordenador Técnico

9

1

228

Técnicos de Informática

8

8

228

Assistente Técnico

8

60

228

Assistente Operacional

5

11

228

234

1 824

Total

68%

227

Pontuação efectivos Executados para 2021
N.º de efectivos a 31.dez
(Balanço Social)

Desvio
(em n.º)

UERHE

Taxa de Utilização

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO

Inicial

Orçamento de Funcionamento (OF)

Corrigido

18 719 225,00 €

Execução
(30.jun.2021)

Disponível

- €

- €

Execução
(31.dez.2021)
- €

Taxa de Execução
(face ao corrigido)

Desvio (31.dez.2021)

- €

- €

Taxa de Execução
(face ao disponível)

#DIV/0!

#DIV/0!

Despesas c/Pessoal

7 501 603,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Aquisições de Bens e Serviços

2 824 744,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Outras despesas correntes

6 698 658,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Despesas de Capital

1 694 220,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Orçamento de Investimento (OI)

- €

- €

- €

- €

- €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Despesas c/Pessoal

0,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Aquisições de Bens e Serviços

0,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Outras despesas correntes

0,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Despesas de Capital

0,00 €

- €

#DIV/0!

#DIV/0!

Outros valores

0,00 €

Total (OF+OI+OV)

18 719 225,00 €

- €

- €

0,00 €

0,00 €

- €

- €

- €

- €

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021

Eficácia
Ponderação: 20%

Âmbito

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro

Eficiência
Ponderação : 40%

Qualidade
Ponderação : 40%

Quantitativa

Qualitativa

Indicadores

Refª.:

Fonte de Verificação

Justificação do Valor Crítico

Ind1

Nº de CENARIOS INTEGRADOS com o impacte de possíveis decisões de políticas

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind2

Data de criação de um sistema de monitorização interno quanto à ligação entre as intervenções do PEPAC e das linhas de ação da
Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind3

Nº de estudos, pareceres, relatórios e notas de análise técnica sobre os sectores, bem como propostas de políticas públicas

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind4

Nº de instrumentos de monitorização e avaliação

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind5

N.º de participações asseguradas em reuniões no âmbito do processo de decisão política comunitário, incluindo a PAC_pós_2020

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind6

N.º de notas/pareceres no âmbito da internacionalização

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind7

N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO20 e PO21

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind8

N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
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Ind9

Nº de Orientações Técnicas produzidas no âmbito do SIADAP 1

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind10

Nº de contributos/notas aefetuar no âmbito da presidência de PT da UE

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind11

Nº de reuniões de coordenação edocumentos de orientação aefetuar no âmbito da presidência de PT da EU

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind12

Nº de reuniões/comissões consultivas com parceiros/associações/empresas do sector

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind13

Nº de reuniões de coordenação com os serviços do MA e MM

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind14

N.º de iniciativas realizadas, no âmbito da M15 - Reorganiza | Agenda da Inovação para a Agricultura (2020-2030)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind15

Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind16

Percentagem (tx) de pareceres jurídicos elaborados dentro do prazo fixado

Sistema de Gestão Documental

Máximo valor que se pode alcançar.

Ind17

Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Sistema de Gestão Documental

Máximo valor que se pode alcançar.

Ind18

Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM
(incremento negativo)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind19

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP)
(incremento negativo)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind20

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Documental - E-DOCLINK

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind21

N.º de iniciativas realizadas no âmbito da Politica de Sustentabilidade do GPP

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind22

Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind23

Nº de conteúdos temáticos produzidos
(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind24

Nº de conteúdos regulares produzidos
(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA; Revista Cultivar)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind25

N.º de ações de iniciativas, no âmbito do programa de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP - NP 4552:2016

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind26

Percentagem de postos de trabalho do GPP verificados no ambito do contrato de SST

Sistema de Gestão Documental

Máximo valor que se pode alcançar.

Ind27

Índice de satisfação médio global dos GMG (escala de 1 a 5)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind28

Índice de satisfação médio global dos trabalhadores (escala de 1 a 5)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Ind29

Índice de satisfação médio global dos utilizadores externo (escala de 1 a 5)

Sistema de Gestão Documental

O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

NOTAS EXPLICATIVAS

#1

Ind18: De acordo com o artigo 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, com o aditamento que sofreu através da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, as comunicações da UGP à DGTF do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado devem ocorrer “até 30 de março de cada ano”.

#2

Ind27, Ind28 e Ind29. A auscultação da satisfação quanto ao grau de satisfação dos serviços prestados pelo GPP, no âmbito das correspondentes áreas de atuação de cada unidade orgânica, será realizada pela DDO .
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CICLO DE GESTÃO 2021

OBJETIVOS OPERACIONAIS| Dimensão eficácia
JAN. 2021

OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020), alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a
Agricultura (2020-2030)

Indicadores

Ind1

N.º de CENÁRIOS INTEGRADOS com o
impacte de possíveis decisões de
políticas

Ind2

Data de criação de um sistema de
monitorização interno quanto à
ligação entre as intervenções do
PEPAC e das linhas de ação da Agenda
da Inovação para a Agricultura (20202030)

M

Tol.

VC

Peso

3

1

5

60%

180

90

89

40%

Fórmula
de Cálculo

Obs.

Somatório anual do n.º de
CENARIOS INTEGRADOS com
impacte
de
possíveis
O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC), continua a ser um
decisões de políticas
poderoso instrumento para o desenvolvimento económico e para a coesão
social. Este objetivo foi operacionalizado em torno de dois indicadores que
pretendem medir o esforço do GPP para a PAC e para a sua aplicação em
Portugal, com o apoio das organizações e parceiros envolvidos, num processo
inclusivo e participado, que permita a definição, execução e acompanhamento
de instrumentos de política simples e transparentes, que sirvam os objetivos
definidos para Portugal e para o futuro comum da União Europeia
Somatório do n.º de dias de
antecipação (-) ou de atraso Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
(+) face ao calendário interna do serviço
planeado para reporte à
Direção

4

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas

Indicadores

Ind3

Ind4

M

Tol.

VC

Peso

Fórmula
de Cálculo

Nº de estudos, pareceres, relatórios e
notas de análise técnica sobre os
sectores, bem como propostas de
políticas públicas

220

10

288

25%

Somatório anual do n.º de
estudos, notas, pareceres,
relatórios e análises sobre os
sectores e de propostas de
políticas de apoio

Nº de instrumentos de monitorização
e avaliação

12

4

18

25%

Somatório anual do n.º 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

40

4

45

25%

Somatório anual do n.º de
participações em reuniões e
eventos no âmbito da
decisão política comunitária

Ind6

N.º de notas/pareceres no âmbito da
internacionalização

5

2

9

25%

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

5

Obs.

Este objetivo, operacionalizado em torno de quatro indicadores, representa uma
parte da atividade desenvolvida pelo GPP. Está relacionado com a vertente
organizacional de apoio à formulação de políticas, do planeamento estratégico e
operacional e de apoio aos Gabinetes dos Membros de Governo a quem o GPP
presta apoio
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM
Indicadores

M

Tol.

VC

Peso

Ind7

N.º de reportes sobre execução dos
Programas Orçamentais PO20 e PO21

12

2

24

35%

Ind8

N.º de reportes elaborados sobre
indicadores de RH do MA e MM

2

1

4

35%

Ind9

Nº de Orientações Técnicas
produzidas no âmbito do SIADAP 1

3

1

5

30%

Fórmula
de Cálculo

Obs.

Somatório anual do nº de
reportes sobre a execução Este objetivo operacional foi operacionalizado com recurso a três indicadores e
dos Programas Orçamentais está relacionado com a competência organizacional do GPP enquanto entidade
coordenadora dos Programas Orçamentais PO20 – Agricultura e PO21 – Mar.
Enquanto entidade coordenadora, procede à elaboração, acompanhamento e
Somatório anual do n.º de avaliação da execução daqueles programas, em articulação com os serviços e
reportes elaborados sobre outras entidades com competência neste domínio.
indicadores de RH do
MA/MM
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço
Somatório anual do n.º de
Orientações
Técnicas
produzidas no âmbito do
SIADAP 1

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

Indicadores

M

Tol.

VC

Peso

Ind10

Nº de contributos/notas a efetuar no
âmbito da presidência de PT da UE

18

3

22

50%

Ind11

Nº de reuniões de coordenação e
documentos de orientação a efetuar
no âmbito da presidência de PT da EU

40

3

44

50%

Fórmula
Obs.
de Cálculo
Somatório do n.º de
contributos/notas a efetuar
no âmbito da presidência Este objetivo pretende refletir o esforço e a ambição do Gabinete no âmbito da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Este desígnio irá ocorrer
de PT da EU
entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021. Para aquele período Portugal assume a
Somatório anual do n.º de
Presidência rotativa do Conselho da UE.
reuniões de coordenação e
documentos de orientação
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
a efetuar no âmbito da
interna do serviço
preparação da presidência
de PT da EU
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OBJETIVOS OPERACIONAIS| Dimensão eficiência
JAN.2021

OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

Indicadores

Ind12

Nº de reuniões/comissões consultivas
com parceiros/associações/empresas
do sector

Ind13

Nº de reuniões de coordenação com
os serviços do MA e MM

Fórmula
de Cálculo

M

Tol.

VC

Peso

16

3

20

30%

Somatório anual do n.º de
reuniões consultivas com os
parceiros do sector

30%

Somatório anual do n.º de
reuniões de coordenação/
sessões de sensibilização
com os serviços do MA e
MM

5

2

8

Obs.

O presente objetivo pretende dar resposta a diferentes reportes de informação a
entidades competentes, bem como, engloba um conjunto de iniciativas
relacionadas com a participação deste Gabinete em diferentes fóruns, nacionais
e internacionais
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço

Ind14

N.º de iniciativas realizadas, no
âmbito da M15 - Reorganiza | Agenda
da Inovação para a Agricultura (20202030)

1

0

2

40%

Somatório anual do n.º de
iniciativas concretizadas

8

OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Acção Governativa da Agricultura e
do Mar
Indicadores

Ind15

Ind16

Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos
concluídos)

N.º de pareceres jurídicos elaborados

M

Tol.

VC

Peso

4

2

7

35%

80%

10%

100%

35%

Fórmula
de Cálculo

Somatório anual do n.º de
processos aquisitivos, centralizados ou agregados

Obs.

A inscrição deste objetivo no QUAR 2021 pretende evidenciar uma competência
organizacional deste Gabinete enquanto Unidade Ministerial de Compras.
Compete, assim, ao GPP organizar os procedimentos inerentes às funções
daquela unidade e coordenar, no âmbito do MA/MM, a aplicação dos
normativos legais em vigor na Administração Pública neste domínio

No que concerne ainda ao planeamento deste objetivo , pretende o GPP atrair os
Tx = (nº de pareceres serviços do MA e MM, perante a sua oferta formativa, no sentido de dotar os
concluídos em tempo/n.º trabalhadores da Administração Pública das qualificações e competências
total de pareceres)*100
adequadas ao desenvolvimento dos seus percursos profissionais, em
alinhamento com as necessidades dos serviços públicos, numa perspetiva de
formação ao longo da vida

Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço
Ind17

Percentagem de serviços MA e MM
que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

80%

10%

100%

30%

tx = (nº de serviços que participam nas ações/ nº total
de serviços)*100

9

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP
Indicadores

Ind18

Prazo de reporte à DGTF no âmbito
do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MA e MM

M

88

Tol.

0

VC

71

Peso

25%

(incremento negativo)

Ind19

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP)

N.º de iniciativas realizadas no âmbito
da implementação do Sistema de
Gestão Documental - E-DOCLINK

Obs.

O presente objetivo é de gestão interna.
Somatório do n.º de dias de
antecipação (-) ou de atraso O indicador Ind19 pretende medir o PMP a fornecedores e o seu algoritmo de
(+) face ao calendário pla- calculo é estabelecido por diploma legal, conforme Despacho do Gabinete do
neado
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.
A fórmula de cálculo do PMP a fornecedores é a seguinte:

30

15

10

25%

(incremento negativo)

Ind20

Fórmula
de Cálculo

1

0

2

25%

Prevista no Despacho MFA
n.º 9870/2009, de 13 de abril
de 2009
Sendo:
DF – Dívida a fornecedores de Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens
de Capital no trimestre.
A – Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital no trimestre.
A média não inclui os serviços que não efetuaram o reporte da informação de
Somatório anual do nº de
base necessária ao apuramento dos PMP.
iniciativas (…)
Em relação ao Indicador 20 o mesmo tem como intenção desenvolver normas de
procedimentos de modo a melhorar, reiteradamente, o Sistema de Controlo
Interno do GPP.

Ind21

N.º de iniciativas realizadas no âmbito
da Politica de Sustentabilidade do
GPP

20

5

26

25%

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

10

O indicador 21 , visa dar resposta à implementação do Plano de Ação, inerente à
Política de Sustentabilidade, assumida pelo GPP.
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço

CICLO DE GESTÃO 2021

OBJETIVOS OPERACIONAIS| Dimensão qualidade
JAN.2021

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Indicadores

Ind22

Nº de iniciativas/eventos públicos
com participação institucional

M

Tol.

VC

Peso

20

4

25

35%

Nº de conteúdos temáticos produzidos
Ind23

190

9

200

35%

(GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício
Alimentar; PAC_pós_2020)

Ind24

Nº de conteúdos regulares produzidos
(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA;
Revista Cultivar)

Fórmula
de Cálculo

Obs.

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

Este objetivo pretende evidenciar no QUAR todo o esforço desenvolvido no
âmbito da comunicação, quer a nível interno e externo. Pretende, assim,
evidenciar a divulgação das atividades do MA/MM, no âmbito da comunicação,
Somatório anual do n.º de nomeadamente da comunicação externa de políticas e programas naquelas
conteúdos temáticos produ- áreas governativas
zidos
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço

50

9

60

30%

Somatório anual do n.º de
conteúdos não temáticos
produzidos
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OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE 2021)

Indicadores

Ind25

N.º de ações de iniciativas, no âmbito
do programa de conciliação da vida
profissional, pessoal e familiar do GPP
- NP 4552:2016

M

Tol.

VC

Fórmula
de Cálculo

Peso

Obs.

Este objetivo será aferido por dois indicadores, relacionados com as
obrigatoriedades previstas no art.º 28 da LOE 2021
1

0

2

50%

Somatório anual do nº de
iniciativas (…)

O Indicador 25, tem como premissa uma boa gestão dos trabalhadores,
designadamente nos domínios da participação dos trabalhadores na gestão dos
serviços, e da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar
O Indicador 26, visa dar continuidade à promoção da melhoria das condições de
trabalho dos trabalhadores em funções públicas, acompanhando a
implementação da aplicação do regime jurídico da promoção da segurança e
saúde no trabalho nos órgãos e serviços da Administração Pública central

Ind26

Percentagem de postos de trabalho
do GPP verificados no âmbito do
contrato de SST

90%

5%

100%

50%

tx
=
(n.º
de
PT
verificados/n.º total de PT)
x 100%

Ainda de referir que estes indicadores seguem a ideologia das linhas de
orientação do CCAS, no sentido de consolidar boas práticas nos serviços
públicos

Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço
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OP10: Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes partes interessadas
Indicadores

Ind27

Índice de satisfação médio global dos
GMG (escala de 1 a 5)

M

Tol.

VC

Peso

3,5

0,5

5

35%

Fórmula
de Cálculo

Obs.

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

Este objetivo visa a promoção da participação dos trabalhadores na gestão dos
serviços, bem como a auscultação dos parceiros institucionais aos quais o GPP,
presta serviços, numa perspetiva de melhoria continua dos serviços prestados
Ind28

Índice de satisfação médio global dos
trabalhadores (escala de 1 a 5)

3,5

0,5

5

35%

Id = (índice de satisfação n X
nº de respostas)/total de O presente contexto está relacionado com as obrigatoriedades previstas art.º 28
LOE 2021, bem como seguindo as linhas de orientação de boas práticas do CCAS
respostas; n=[1 a 5]
Nota: Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade
interna do serviço

Ind29

Índice de satisfação médio global dos
utilizadores externo (escala de 1 a 5)

3,5

0,5

5

30%

Id = (índice de satisfação n X
nº de respostas)/total de
respostas; n=[1 a 5]
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Objetivos relevantes
JAN.2021

Objetivos Relevantes - nº 1 do artigo 18.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro
Peso dos parâmetros
na avaliação final

Peso dos objetivos
no respetivo parâmetro

Peso de cada objetivo na
avaliação final

Objetivos
Relevantes

30%

6%

RELEVANTE

30%

6%

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e
PO21), de Recursos Humanos e dos Instrumentos de Gestão dos MA e MM

20%

4%

OP4: Coordenar e assegurar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

20%

4%

30%

12%

25%

10%

45%

18%

35%

8%

35%

18%

RELEVANTE

30%

14%

RELEVANTE

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12
Eficácia
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum
(PAC pós 2020), alinhamento com as estratégias previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura (20202030)
OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de
apoio associadas

20%

Eficiência
OP5: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros

OP6: Garantir a oferta centralizada e transversal de bens e serviços, o apoio técnico especializado, e a
Formação Profissional em matérias transversais, para as áreas de Acção Governativa da Agricultura e do Mar

40%

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

RELEVANTE

RELEVANTE

Qualidade
OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros
OP9: Assegurar a boa gestão dos trabalhadores do GPP, no âmbito da conciliação da vida profissional com a
vida pessoal e familiar e segurança e da saúde no trabalho (art.º 28 LOE 2021)

40%

OP10: Assegurar níveis de qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG, bem como às restantes
partes interessadas
Total

100%
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Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

68%
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Matriz de alinhamento organizacional- Nível Político
Medidas de Política - Agricultura (PO20)
ROE_2021
https://www.oe2021.gov.pt

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Objetivo Estratégico 3

Objetivo Estratégico 4

Dar continuidade à execução do Programa Nacional de Regadios (PNRegadios), aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 133/2018, de 12 de outubro apostando num regadio eficiente e sustentável,
capaz de reforçar a resposta às alterações climáticas, que é absolutamente fundamental, uma vez que,
servirá como fator de resiliência face às alterações climáticas, contribuindo em simultâneo para a
valorização dos territórios e da atividade agrícola, tornando-a mais produtiva e mais competitiva

Relação direta

Relação Indireta

Relação indireta

Relação Indireta

Reforçar o apoio à agricultura familiar, à pequena agricultura e à agricultura biológica, apostando na
Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e o Plano de Ação para a produção e promoção de
produtos agrícolas e géneros alimentícios biológicos para o período de 2017 a 2027, continuando a
incentivar o equilíbrio entre os valores ambientais e de produção agrícola (artigo 224 .º da LOE 2021)

Relação direta

Relação Indireta

Relação Indireta

Relação Indireta

Desenvolver mecanismos de resposta às linhas de ação da Agenda da Inovação para a Agricultura (20202030) – âmbito da M15 - Reorganiza

Relação direta

Relação Indireta

Relação direta

Relação Indireta

Coordenar e assegurar no âmbito da Presidência da União Europeia, as reuniões e os contributos
referentes às medidas setoriais da Política Agrícola Comum

Relação Indireta

Relação direta

Relação Indireta

Relação Indireta

Dar continuidade à Política Agrícola Comum (PAC pós_ 20), mais justa e inclusiva, preocupada com a
preservação dos recursos naturais e que represente uma resposta para a mitigação e adaptação às
alterações climáticas. Tudo faremos para alcançar um acordo político sobre a PAC e para que este seja
benéfico para todos os agricultores portugueses e para o desenvolvimento equilibrado e sustentável,
visando uma PAC mais ecológica, justa e consistente

Relação direta

Relação indireta

Relação Indireta

Relação Indireta

Dar continuidade à promoção da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores em funções
públicas, através da promoção da segurança e saúde no trabalho nos órgãos e serviços da Administração
Pública central, nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e da partilha de boas práticas
neste domínio

Relação indireta

Relação indireta

Relação direta

Relação direta

Garantir a aplicabilidade de políticas em contexto organizacional, nos domínios da gestão, das práticas
conciliadoras da vida profissional, pessoal e familiar

Relação indireta

Relação Indireta

Relação direta

Relação direta
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Matriz de alinhamento organizacional - Nível Gestão

Os objetivos operacionais inscritos no QUAR 2021 estão alinhados com os objetivos estratégicos, com caráter plurianual, definidos superiormente e na sequência das orientações e
prioridades definidas para as áreas de Ação Governativa da Agricultura e Mar plasmadas nos instrumentos de política.

Missão:
“apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas da área de governação Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da área de governação Mar, 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
aos demais órgãos e serviços integrados naquelas duas áreas de governação”
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Matriz de alinhamento organizacional - Nível Gestão
Objetivos Estratégicos vs Operacionais
matriz de enquadramento

OP1

OP2

OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários
de apoio à decisão política, em particular no quadro
da preparação do período de programação
2021_2027, em alinhamento com as estratégias
previstas na Agenda da Inovação para a Agricultura
(2020-2030)

√

√

0E_2: Assegurar a coordenação da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem
como o envolvimento de parceiros internos e externos
relacionados com as Áreas Governativas "Agricultura"
e "Mar"

√

√

OE_3: Promover a melhoria do planeamento dos
serviços das áreas de acção governativa da Agricultura
e do Mar, por via da coordenação dos instrumentos de
gestão, da programação orçamental, da unidade
ministerial de compras, da gestão patrimonial, bem
como na partilha do conhecimento das políticas
públicas e no desenvolvimento organizacional da
administração
OE_4: Promover um contexto organizacional que
possibilite o envolvimento de todas as partes
interessadas nos domínios da gestão, das práticas
conciliadoras da vida profissional, pessoal e familiar,
bem como no apoio técnico especializado prestado
aos gabinetes dos membros do governo que presta
apoio

OP3

OP4

OP5

OP6

OP7

OP8

OP9

OP10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

TERMINOLOGIA
O seguinte conjunto de “definições” tem como principal finalidade mitigar, eventual, subjectividade que possa acontecer na interpretação deste instrumento de gestão (QUAR_2021),
bem como ser um documento facilitador para diferentes Unidades Orgânicas, aquando do processo de monitorização durante o ciclo de gestão de 2021.
Cenário Integrado

Imagem de futuros desejáveis que inspiram as pessoas para a ação. Uma visão também pode incluir descrições dos desenvolvimentos para os futuros desejáveis. O papel das
visões é a promoção da mudança através da focalização em agentes potenciais de mudança e/ou da mobilização de recursos.

Conteúdos
Temáticos

Conjunto de informações que são explicitamente apresentadas no corpo do texto, as informações do conteúdo temático são construídas pelo agente-produtor, partindo de seus
conhecimentos técnicos.

Estudo

Trabalho técnico-científico; constitui um instrumento de difusão de conhecimentos científicos a um determinado público. Tem de expressar o pensamento pessoal ou
argumentação de quem o elabora, apoiado em autores conceituados, com quem se concorda, discorda ou se tem divergência parcial. Distingue-se do artigo de opinião, que pode
exprimir apenas ideias próprias e, frequentemente, surge nos meios de comunicação social. Pode resultar de investigações experimentais originais, de estudos de caso, de defesa
de uma opinião, de trabalhos de revisão bibliográfica, de análise ou de atualização a partir de novas descobertas e informações.

Informação

Documento que reflecte um conjunto organizado de dados, que constitui uma mensagem sobre um determinado fenómeno ou evento por forma a permitir a tomada de uma
decisão.

Nota técnica

Documento elaborado por técnicos especializados em determinado assunto, geralmente de caracter pontual, e caracteriza-se pela análise do contexto, podendo conter histórico e
fundamento legal, quando aplicável, baseados em informações relevantes. É desenvolvida quando identificada a necessidade de informação específica da área responsável pela
matéria ou interpretações/esclarecimentos em matérias técnicas pontuais. Por exemplo: deslocações relacionadas com elementos Gabinetes do Membros do Governo (GMG),
audiências, reuniões do GMG.

Parecer

Documento por meio do qual se fornecem informações técnicas acerca de determinado tema, com opiniões fundamentadas em bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais. Tipo
de documento utilizado para a tomada de uma decisão.

Proposta de apoio
à definição de
políticas

Documento que pode coincidir com a informação. Serve de suporte à definição de estratégias, bem como pode constituir-se enquanto documento de apoio ao desenvolvimento
de instrumentos de política nacional (por exemplo: Grandes Opções do Plano) e ou internacional (Regulamentação Comunitária).

Relatório

Documento que descreve em detalhe um trabalho técnico. Deve ser conciso, claro e directo, com o mínimo de elementos supérfluos, quer de conteúdo quer de estilo.
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Política de
Sustentabilidade

Nota Introdutória
As organizações, independentemente de serem públicas ou privadas e do seu âmbito de atuação, exercem,
como consequência da sua existência, algum tipo de impacte ao nível ambiental, social ou económico. Os
impactes podem ser positivos ou negativos e ter fronteiras mais ou menos alargadas, dependendo da
natureza e da tipologia de projetos que a organização desenvolve ou implementa. O Gabinete de
Planeamento, Políticas e Administração Geral (doravante GPP), como serviço central da administração
direta do Estado dotado de autonomia administrativa, está sediado num espaço físico, inserido num meio
social, consome recursos, produz resíduos, emite poluentes e gasta recursos económicos.
A sustentabilidade tem três vetores principais de influência – ambiental, social e económico, onde os
impactes de uma organização são mais sentidos, sendo que para uma organização se considerar sustentável
deverá ter em conta os três vetores em conjunto, ao invés de se focar apenas num deles. No curso da sua
atividade diária, através dos seus funcionários, o GPP apresenta impactes nos três vetores, tanto
diretamente, através do seu funcionamento, como indiretamente, por exemplo, através da mobilidade dos
funcionários no trajeto casa-trabalho-casa.
Para se apresentar como uma organização sustentável, o GPP deve primeiro analisar onde, como e quando
os impactes ocorrem para cada vetor, para posteriormente procurar formas de mitigação ou valorização dos
mesmos, dependendo se são impactes positivos ou negativos. A fronteira do GPP, e consequentemente dos
seus impactes, não deverá estar limitada ao espaço ocupado pelo organismo, mas sim ser alargada a uma
fronteira que abranja a área de atuação dos seus funcionários. De referir que o percurso de uma organização
com vista ao desenvolvimento sustentável acarreta alguns riscos, devido às mudanças necessárias na sua
atuação, mas também retorno positivo a curto e médio prazo, que pode assumir a forma de ganhos
económicos, valorização de imagem e apoio da sociedade envolvente.

É com a premissa da prossecução de um modelo de desenvolvimento sustentável que se desenvolve a
presente estratégia denominada Política de Sustentabilidade, definida no presente documento,
apresentando um conjunto de diretrizes cuja implementação irá redefinir a forma de trabalhar e atuar do
GPP. O comprometimento ao mais alto nível da organização é fundamental para que sejam implementadas
medidas, iniciativas e projetos com o maior rigor e de forma permitir um enraizamento da sustentabilidade
na cultura e atividade do GPP por forma a atingir os resultados expectáveis.
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Política de Sustentabilidade do GPP
Assumindo uma visão integrada nas atividades do GPP, a sustentabilidade é encarada como compromisso na
prossecução das suas funções enquanto organismo de apoio e gestão da administração central do Estado. As
preocupações com a minimização de impactes negativos e o objetivo de alcançar estatuto enquanto
organização sustentável transfere para a esfera do quotidiano do GPP o compromisso de melhoria contínua
com vista ao desenvolvimento sustentável.
Assim, na prossecução de práticas que se conjuguem com as orientações do desenvolvimento sustentável,
implementa políticas, programas e estratégias nacionais e internacionais e na procura da promoção da
mudança de comportamentos na sua esfera de influência, o GPP conduz a sua atuação com base nos Eixos
Estratégicos (EE) apresentados seguidamente de acordo com os três vetores acima referidos, que suportam
e guiam a sua Política de Sustentabilidade:

Vetor Ambiental:
EE1.

Garantir a implementação de medidas que promovam a utilização racional de recursos,
privilegiando a eficiência no seu uso e um consumo sustentável;

EE2.

Adotar medidas que contribuam para a preservação e a melhoria da qualidade ambiental,
através da minimização da produção de resíduos e da redução da emissão de poluentes
decorrentes das atividades desenvolvidas pela organização;

EE3.

Promover e adotar conceitos de economia circular e promover a redução da pegada ecológica
com a implementação de modelos de compras públicas ecológicas;

Vetor Social:
EE4.

Promover a melhoria da saúde dos funcionários e a prevenção de doenças profissionais
resultantes das atividades desenvolvidas;

EE5.

Potenciar as competências técnicas, o desenvolvimento pessoal e a valorização profissional dos
trabalhadores através da formação e garantir a sua participação nos processos de melhoria
contínua e comunicação dos projetos da organização;

EE6.

Desenvolver e estimular um ambiente de trabalho que assegure a igualdade de género e o
respeito pela diversidade e direitos individuais, contribuindo para a valorização da integração
e da diversidade cultural na organização;

EE7.

Promover os princípios de responsabilidade social, incluindo atividades que contribuam para a
valorização da qualidade de vida da sociedade civil;
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Vetor Económico:
EE8.

Adotar mecanismos que contribuam para evitar impactes económicos negativos junto de
fornecedores e prestadores de serviços e promover atividades geradoras de valor económico;

EE9.

Promover a contratação de entidades que se enquadrem na definição de micro e pequenas e
médias empresas, através da adoção de critérios de sustentabilidade nos procedimentos de
contratação;

EE10. Assegurar a monitorização do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à organização e de
princípios éticos e deontológicos assumidos no âmbito da sustentabilidade;
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Objetivos e Metas
Os Eixos Estratégicos apresentados assentam num conjunto de Princípios base que suportam a Política de
Sustentabilidade do GPP. Estes Princípios são orientadores dos objetivos e metas definidos, tendendo ao
cumprimento dos Eixos da Política e maximizando o potencial de desenvolvimento sustentável da
organização.
Assim, os Princípios em que se enquadra a Política, sobre os quais se estabelecem as bases para os Eixos e
para o estabelecimento dos objetivos e metas, são apresentados seguidamente.

P.1

Contribuir ativamente para a melhoria das condições ambientais

Promover o consumo responsável de recursos

P.2

P.3

P.4

P.5

Valorizar os trabalhadores da organização e desenvolver um espaço de
trabalho cativante e inclusivo

Incorporar na organização os valores da Responsabilidade Social

Assumir uma posição de valorização económica da organização e de parceiros

Tanto os Princípios acima elencados como os Eixos Estratégicos constituem uma base programática para a
formulação de um conjunto de objetivos e metas, os quais irão consubstanciar a implementação da Política
na organização. Os objetivos e metas definidos compreendem uma diversidade de projetos e iniciativas,
com graus de complexidade e tempos de implementação bastante variáveis, que serão uma peça
fundamental na renovação da organização em direção ao desenvolvimento sustentável. Estes elementos
constituem-se como os pilares onde assenta a implementação da Política definida acima.
A infografia apresentada seguidamente relaciona os Princípios com as áreas de atuação englobadas na
Política, as quais se traduzirão em objetivos, metas, projetos e iniciativas, e com os Eixos Estratégicos
definidos.
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Os objetivos e metas, bem como os projetos e iniciativas que os compõem, são encarados como elementos
dinâmicos, passíveis de adaptação a alterações na organização, com capacidade de incorporar novas ideias
e suscetíveis de atualização, bem como de adequação às políticas assumidas a nível nacional. Outro aspeto
fundamental é o acompanhamento dos projetos e iniciativas após a sua implementação através de medições
e verificações regulares, no sentido de aferir o cumprimento dos objetivos e metas a que estão associados.
Para que esta informação possa transmitir a evolução dos objetivos ao longo do tempo, é necessário que
sejam desenvolvidos indicadores robustos, facilmente mensuráveis e que permitam benchmarking com
organizações similares.
Essencial para a implementação da Política no seu todo é também o envolvimento da organização a todos
os seus níveis. Para o êxito deste projeto é fundamental o empenho da direção de topo, bem como dos
trabalhadores que são no fundo os maiores responsáveis pelo sucesso da concretização dos projetos e da
implementação de medidas comportamentais. Para o sucesso da implementação da Política de
Sustentabilidade é também fundamental o apoio e compromisso da Comissão de Trabalhadores do GPP, a
qual poderá dinamizar o equilíbrio entre a implementação das medidas e a magnitude do impacte que estas
poderão ter no dia-a-dia dos trabalhadores da organização. As medidas focadas nos recursos humanos
deverão ter particular atenção e acompanhamento por parte deste órgão, no sentido de assegurar que os
objetivos pretendidos vão ao encontro daquilo que são as funções e pretensões desta Comissão.
Outro aspeto de elevada importância está relacionado com a publicitação da estratégia, seus objetivos e
resultados obtidos com a implementação dos projetos definidos. Esta situação assume maior relevância
quando se trata dos organismos dos Ministérios a quem o GPP presta apoio, podendo funcionar como manual
de boas práticas no apoio da adoção de uma estratégia similar, que conduza estes organismos a
comportamentos tendentes à Sustentabilidade na prossecução das suas funções.

Atendendo aos considerandos anteriores, a definição dos objetivos e metas teve em conta um período de
implementação alargado de forma a não tornar exaustiva a incorporação de medidas de sustentabilidade na
organização. Para uma melhor adaptação às alterações motivadas pela nova orientação, os objetivos
definidos nesta fase foram considerados para uma implementação faseada até 2032.
A listagem de objetivos e metas apresentada no Anexo I enumera os projetos de implementação mais
evidentes, considerando o posicionamento em que a organização se encontra atualmente no que diz respeito
à sua cultura de sustentabilidade. Com o cumprimento de alguns objetivos e metas definidos é aconselhável
a definição de novos objetivos, mais ambiciosos e com maior grau de complexidade de forma a aproximar a
organização do ponto ótimo de atuação sustentável. Outros aspetos, como desenvolvimento tecnológico ou
maior disponibilidade orçamental, permitirão também estruturar novos objetivos com base em projetos de
maior abrangência.
Esta constante atualização de objetivos e metas para a Política de Sustentabilidade consiste num processo
de melhoria contínua que permitirá ao GPP posicionar-se, ao longo do tempo, como organização sustentável.
A listagem apresentada não é portanto exaustiva nem pormenorizada, pretendendo-se a exposição dos
projetos que inicialmente terão um impacte mais profundo na organização, devendo o processo de melhoria
contínua abrir portas ao estabelecimento de outros objetivos e metas mais ambiciosas.
De referir ainda a necessidade de compatibilização entre os projetos e iniciativas, a executar no decurso da
implementação desta Política, com tudo o que são instrumentos de gestão já em vigor na organização, como
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por exemplo o QUAR, o Plano de Atividades, o Plano de Formação ou o Programa “3 em Linha”, cujo objetivo
é promover maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva
igualdade entre homens e mulheres.

A flexibilidade, o período de implementação e o processo de melhoria contínua que caracterizam a Política
de Sustentabilidade aqui apresentada, são características que obrigarão a que seja necessário considerar
periodicamente esta relação com os instrumentos de gestão.
Também devem ser analisadas as formas de integração e compatibilização de instrumentos de gestão que
venham a ser adotadas no futuro. Da mesma forma que deverão ser considerados na Política novos
instrumentos legais ou compromissos internacionais assumidos, que levem à adoção e inclusão de novos
objetivos, metas, projetos ou iniciativas. Além disso, os instrumentos de gestão ou programas que sejam
implementados na Administração Pública podem e devem ser compatibilizados com os projetos existentes
ou, em última análise, dar origem a novos objetivos e metas para a Política de Sustentabilidade.

Como apoio ao projeto apresentado neste documento, foi criado um documento com informação sobre o
tema da sustentabilidade que pretende esclarecer alguns conceitos relacionados com a temática, para que
pessoas com menor conhecimento específico na área possam enquadrar os projetos definidos num contexto
teórico. Assim, o Anexo II, não sendo um documento estratégico para a Política, é um documento auxiliar
para melhor entendimento do caminho pretendido com os objetivos definidos e para maior compreensão de
um tema tão vasto como o da sustentabilidade.
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Fundamentação
Teórica

No sentido de dar cumprimento à Política definida e como suporte teórico para entendimento do
definido e dos projetos elencados, torna-se determinante dotar os vários agentes envolvidos no
organismo (trabalhadores, dirigentes e direção de topo) de conhecimentos mínimos sobre a
sustentabilidade e as questões que a envolvem. Só com esse conhecimento do lado dos intervenientes
a Política e os projetos envolvidos poderão ser implementados com sucesso, transferindo a
organização para a esfera da sustentabilidade.

1.

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável

A primeira definição de desenvolvimento sustentável surgiu no Relatório Brundtland (publicado pela
primeira vez em 1987) que resultou de uma comissão especial independente, presidida pela primeiraministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas, sobre
ambiente e desenvolvimento, em 1983. Assim, foi definido desenvolvimento sustentável como:
“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e
económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos
recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.”
- Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum” (1987)

Estabelece-se a partir deste momento a ideia de que os impactes provocados pelas ações de hoje
poderão ter consequências nefastas para as gerações vindouras, colocando em risco a sua
possibilidade de desenvolvimento, ou inclusivamente de atender às suas necessidades básicas. Esta
noção está alicerçada na constatação de que os sistemas naturais não têm uma capacidade de
regeneração tão rápida como se presumia, acumulando os impactes ao ponto do desgaste e da
incapacitação do seu uso.
Durante muito tempo a sustentabilidade esteve apenas relacionada com as questões ambientais,
particularmente devido ao facto de a maior parte dos impactes mais visíveis estarem relacionados
com a ligação entre a atividade industrial e o meio ambiente. Poluição atmosférica, poluição de solos,
poluição de cursos de água e redução de habitats naturais são alguns exemplos dessa interação.
Posteriormente, compreendeu-se a existência da ligação entre as sociedades e o ambiente, podendo
os impactes no ambiente resultar em impactes sociais negativos. Os efeitos no meio ambiente
estariam relacionados com a atividade desenvolvida por empresas e pela ausência de definição de
políticas de proteção de impactes ambientais. Alguns exemplos diretos são a redução de capacidade
para encontrar alimento nos sistemas naturais, problemas de saúde relacionados com a poluição,
expropriação de terras para extração de matérias-primas e exploração de mão-de-obra nas
comunidades locais.
Nos tempos mais recentes, tem-se verificado outro tipo de impactes, com maior foco nos vetores
social e económico, relacionados com a mobilidade de empresas para países onde a mão-de-obra é
mais barata e onde a regulamentação ambiental é escassa ou mesmo ausente. Assumindo o foco de
entidades multinacionais, sob a égide da livre concorrência e do apoio ao desenvolvimento de
comunidades, verificou-se a transferência do ónus dos impactes ambientais para outros países onde
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o impacte social é também bastante intenso. Os impactes económicos positivos não se fizeram sentir
nas comunidades para onde estas deslocalizações se fizeram, verificando-se ainda outra consequência
económica negativa, relacionada com os locais de origem da mobilidade das empresas, onde as
comunidades são deixadas em situações economicamente desfavorecidas.
Hoje em dia, o entendimento do que é a sustentabilidade, ou do que deverá ser compreendido como
desenvolvimento sustentável, é bastante mais abrangente. Compreendeu-se a interligação dos
impactes e a existência de um ciclo de dependência entre estes três aspetos – ambiente, sociedade e
economia. No fundo, para se atingir a sustentabilidade é necessário um equilíbrio entre os três
vetores, tentado compensar os impactes negativos provocados pelas ações individuais e/ou coletivas.
Este equilíbrio é graficamente representado por um triângulo formado pela relação entre os três
aspetos, denominado Triple Bottom Line, e que é, no fundo, o ponto ótimo de equilíbrio onde se
verifica a sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável, de uma organização.

O que esta relação significa é que qualquer organização (ou indivíduo) deverá, no decorrer das suas
atividades e decisões, analisar a extensão do impacte que irá provocar. Dessa análise deverão as
decisões ser tomadas em consciência desses impactes, ou seja, que aspetos serão impactados, de que
forma o serão e se há possibilidade de mitigar ou compensar os efeitos do impacte. Por vezes, após
uma análise mais extensa da decisão, poderão ser encontradas outras soluções cujos impactes sejam
menores (ou inexistentes).
Neste sentido, é importante desenvolver na organização algum tipo de caracterização ou classificação
dos impactes que projetos ou decisões possam ter. Essa classificação poderá ser mais ou menos
complexa dependendo da visão que a direção de topo da organização pretenda ter sobre a sua atuação
no plano da sustentabilidade. Assim, apresenta-se a título de exemplo uma proposta de classificação,
baseada na classificação de impactes do processo de avaliação de impacte ambiental:





Tipo de impacte – Positivo ou Negativo;
Natureza do impacte – Direto ou Indireto;
Magnitude do impacte – Baixa, Média, Alta;
Possibilidade de minimização ou compensação – Minimizável, Minimizável e Compensável, Não
minimizável ou compensável.
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Esta lista é apenas exemplificativa, podendo ser alargada e aprofundada, por exemplo, incluindo a
análise da reversibilidade do impacte, a frequência ou a probabilidade de ocorrência. O que é
relevante é a possibilidade de caracterizar e avaliar os impactes que as decisões tomadas possam vir
a ter nos diferentes vetores da sustentabilidade. É a consciencialização desses impactes e a
possibilidade de decidir por alternativas menos nefastas que coloca a organização no caminho do
desenvolvimento sustentável.

Particularizando para o GPP, como organização da Administração Pública que assume a
implementação de uma Política de Sustentabilidade, passa a ter associada a responsabilidade sobre
as decisões que assume no decurso das suas atividades. Em qualquer iniciativa, projeto ou medida a
implementar na organização é possível determinar impactes, tanto diretamente relacionados com o
funcionamento da organização como indiretamente, como é o exemplo da deslocação dos funcionários
de e para o local de trabalho. Desta forma deverá ser possível caracterizar esses impactes
(ambientais, sociais ou económicos) e tomar medidas proactivas no sentido de minimizar ou
compensar os mesmos, ou inclusivamente amplificá-los, caso sejam impactes positivos.
Como primeira abordagem para a implementação da Política definida, torna-se imprescindível
compreender quais os impactes da organização no seu funcionamento normal, ou seja para um cenário
BAU (business as usual), devendo para tal proceder-se à realização de um estudo do ciclo de vida de
funcionamento do GPP. A partir deste ponto, será possível enquadrar os objetivos e metas definidos
à realidade da organização e estabelecer indicadores que meçam os efeitos reais da atuação do GPP.
Será importante ainda considerar que a implementação de uma Política com esta dimensão e
abrangência terá um impacte considerável na organização, moldando a sua atuação às novas
responsabilidades. Nesse sentido, e considerando que a organização já tem planos e programas
anteriores em curso, torna-se necessária a sua integração e enquadramento com os objetivos definidos
na Política. Exemplo disto é o programa “3 em Linha”, que tem impacte nos recursos humanos e na
sua relação com o trabalho, levando à necessidade de articulação com a Política de Sustentabilidade
para que não se verifique a sobreposição dos projetos e objetivo, devendo inclusivamente servirem
de complemento entre ambos.
Outro exemplo onde a articulação se torna necessária é na formação. O GPP já tem um Plano de
Formação estabelecido, pelo que a introdução de novas ações de formação e sensibilização, essenciais
à boa implementação da Política, terá de ser bem coordenado com os objetivos já definidos nesta
área. No fundo, no que diz respeito às questões relacionadas com os Recursos Humanos e com os
aspetos Jurídicos da organização, todas as propostas deverão ser âmbito de estudo e enquadramento
com a legislação em vigor e com todos os objetivos definidos no GPP, de forma que a implementação
da Política não venha a criar entropia na prossecução dos objetivos definidos internamente.

Considerando a velocidade a que se dão os avanços tecnológicos e a extensão dos efeitos de impactes
ambientais e sociais que se têm vindo a sentir, muito devido à evolução da sociedade como sociedade
de consumo, é necessário encarar a Política de Sustentabilidade definida como uma estratégia dotada
de dinamismo e flexibilidade. Esta deverá ter a capacidade de evoluir e ser alterada conforme os
resultados da sua implementação, bem como em consonância com novas políticas governamentais ou
necessidades globais. Deverá também ser orientada para a melhoria contínua, encarando novos
desafios e adaptando-se às alterações da esfera de atuação do GPP ao longo do tempo.
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2.

Políticas, Programas, Planos e Estratégias

Seguidamente, é apresentada uma lista de Políticas, Programas, Planos e Estratégias adotados e
assumidos internacionalmente pelo Governo de Portugal, que são diretamente aplicáveis ao
funcionamento do GPP. A lista não é exaustiva, pelo que não inclui todas as políticas nacionais, sendo
apresentadas as que maior impacte poderão ter pela participação do GPP, integrando-as nos objetivos
da sua Política de Sustentabilidade, nomeadamente ao desenvolver projetos e iniciativas que tenham
em conta os aspetos e objetivos destes compromissos.
Ao serem enquadrados nos objetivos da Política de Sustentabilidade, o GPP está a transmitir uma
mensagem de integração com as orientações nacionais e de envolvimento com a necessidade de
estabelecer uma frente de combate às questões relacionadas com a sustentabilidade. Pode assim o
GPP assumir uma posição de liderança e exemplo para a Administração Pública, demonstrando a
possibilidade de incorporação de medidas que tendam ao Desenvolvimento Sustentável, sem que isso
tenha qualquer tipo de impacte no seu funcionamento.

Eco.AP – Programa de Eficiência Energética na Administração Pública1
O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (Eco.AP) foi aprovado pela Resolução
de Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de janeiro. O programa tem como objetivo principal apoiar
os organismos e serviços da Administração Pública para atingirem um nível de eficiência energética
de 30% até 2020, reduzindo os consumos de energia e, consequentemente, as emissões de gases de
efeito de estufa (GEE), contribuindo assim para a concretização dos objetivos do PNAEE e do PNAER
(explicados adiante).
É também pretendido com este programa desenvolver o setor das Empresas de Serviços Energéticos
(ESE), estabelecendo a ligação com organismos públicos e criando um mercado de serviços de energia.
As ESE poderão contribuir para combater o desperdício e a ineficiência dos usos de energia em todas
as suas vertentes, promovendo a alteração de hábitos e comportamentos, reduzindo a dependência
energética e assegurando a qualidade do ambiente.
Para atingir os objetivos, foi desenvolvido um procedimento específico de contratação pública que
permite a celebração de Contratos de Gestão de Eficiência Energética (CGEE) com as ESE que estejam
devidamente registadas e qualificadas para o efeito. No fundo, este mecanismo permite que uma ESE
realize o investimento no organismo público, ficando o custo dos projetos do lado da empresa, e sendo
a amortização do investimento realizada através da poupança efetiva decorrente da redução do
consumo de energia, resultado da implementação do projeto.
No âmbito do Eco.AP foi também desenvolvido um Barómetro de Eficiência Energética, com o objetivo
de caracterizar, comparar e divulgar o desempenho energético das diferentes entidades da
Administração Pública. O Barómetro tem um papel central na estratégia de promoção da eficiência
energética no setor público, permitindo conhecer em detalhe a estrutura de consumos de energia do
setor público, e assim permitir apoiar a definição de políticas e medidas destinadas a promover o uso
eficiente dos recursos energéticos no setor público.

1

https://ecoap.pnaee.pt/
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CCV – Compromisso para o Crescimento Verde2
O compromisso para o crescimento verde (CCV) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 28/2015, de 30 de abril de 2015. Procura estabelecer as bases para um compromisso em torno de
políticas, objetivos e metas que impulsionam um modelo de desenvolvimento capaz de conciliar o
indispensável crescimento económico, com um menor consumo de recursos naturais e com a justiça
social e a qualidade de vida das populações.
O CCV fixou 14 objetivos quantificados para 2020 e 20303:

Para cumprimento dos objetivos apresentados o CCV procura uma coerência estratégica multissetorial
assumindo o ambiente como pilar central de desenvolvimento e crescimento económico. Associados
estão 111 (cento e onze) iniciativas repartidas por 10 setores e 6 catalisadores, nomeadamente:


2
3

Setores
o
o
o
o
o
o

(Áreas Temáticas):
Água
Resíduos
Agricultura e Florestas
Energia e Clima
Mobilidade e Transportes
Indústria Transformadora e Extrativa

http://www.crescimentoverde.gov.pt/
http://www.crescimentoverde.gov.pt/wp-content/uploads/2014/10/CrescimentoVerde_dig.pdf
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o Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas
o Cidades e Território
o Mar
o Turismo
Catalisadores:
o Financiamento
o Promoção Internacional
o Fiscalidade
o Investigação, Desenvolvimento e Inovação
o Informação e Participação
o Contratação Pública

A consciencialização da necessidade de uma melhoria do bem-estar e da equidade social, reduzindo
riscos para o ambiente, reflete o reconhecimento de que o modelo vigente de crescimento económico
baseado no consumo cada vez maior de recursos, com crescente produção de resíduos e emissão de
poluentes, não pode ser mantido num contexto de recursos e capacidade de resiliência de
ecossistemas limitados. Assim, ganharam força enquanto instrumentos de otimização sustentável de
recursos e de criação de emprego os conceitos de Crescimento Verde, de Economia Verde, Economia
Circular, Economia de Baixo Carbono, entre outros.
De facto, a implementação do CCV em Portugal acaba por alavancar a adoção e agregar um conjunto
de políticas nacionais como algumas das que são seguidamente apresentadas. Como instrumento
estratégico multissetorial, são dinamizadas algumas estratégias já em implementação em Portugal,
como o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), a Estratégia Nacional para as Compras Públicas
Ecológicas (ENCPE), os Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética e para as Energias
Renováveis (PNAEE e PNAER) ou os Planos e Programas para a Água e os Resíduos (PNUEA, PENSAAR,
PERSU), entre outros.
Assim, a adoção do CCV promove a implementação das medidas incorporadas nos diversos planos e
programas setoriais, garantindo o cumprimento das metas definidas e aproximando o país dos
compromissos assumidos junto das instituições europeias e internacionais. Para tal, será necessário
que todas as entidades abrangidas, públicas e privadas, assumam a sua parte no processo e tomem as
medidas conducentes à implementação do estipulado nesses planos e no CCV.

QEPiC – Quadro Estratégico para a Política Climática4
O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) foi aprovado pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de junho, e estabelece a visão e objetivos da política climática nacional
para o horizonte 2020/2030. O QEPiC tem como visão o desenvolvimento de uma economia
competitiva, resiliente e de baixo carbono, estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento
num contexto de Crescimento Verde5. O QEPiC vem estabelecer as bases da política climática nacional
que assegura a resposta ao CCV em matérias de mitigação e adaptação às alterações climáticas,
poluição atmosférica e economia de baixo carbono. Neste sentido, foram definidos nove objetivos
que deverão permitir concretizar a visão estabelecida pelo QEPiC:

4
5

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=1181
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015
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1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego,
contribuindo para o crescimento verde;
2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de estufa;
3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;
4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de
cooperação;
5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;
6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a
ação individual e coletiva;
7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;
8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos
nos domínios setoriais (mainstreaming).

PNAC 2020/2030 – Programa Nacional para as Alterações Climáticas6
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o período 2020 – 2030 (PNAC 2020/2030) foi
aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de junho, no seguimento da
definição do QEPiC, sendo um dos elementos que constituem aquele quadro estratégico. O PNAC
estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais com base no potencial de redução
de emissões e define metas setoriais que consubstanciam os objetivos de redução de emissões
nacionais decorrentes do CCV e previstas no QEPiC.
As políticas e medidas estão organizadas segundo eixos setoriais, eixos transversais e áreas de
intervenção integrada. Nos eixos setoriais são contemplados os seguintes setores:







Transportes e mobilidade;
Edifícios de serviços e residenciais;
Indústria;
Resíduos e águas residuais;
Agricultura;
Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas (LULUCF).

Nos eixos transversais são consideradas medidas que se enquadram nas seguintes áreas:



Investigação, desenvolvimento e inovação;
Conhecimento, informação e sensibilização.

Finalmente para as áreas de intervenção integrada são considerados:



Administração Pública;
Cidades sustentáveis.

Foram delineados 3 objetivos principais para o PNAC - Promover a transição para uma economia de
baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego; Assegurar uma trajetória sustentável de redução das
6

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
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emissões de GEE (de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030,
em relação a 2005); e Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais.
O PNAC é também um programa que consolida a implementação de alguns instrumentos de política
nacional, agregando diversos setores já sob intervenção, fechando o ciclo com o CCV e o QEPiC. De
entre os diversos instrumentos destacam-se o PNAEE (eficiência energética), PNAER (energias
renováveis), PERSU 2020 (resíduos urbanos), PNGR (gestão de resíduos) e PENSAAR 2020
(abastecimento de água e águas residuais), todos eles descritos adiante neste documento.

PNAEE – Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) foi aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril. Este Plano estabelecia metas de eficiência
energética até 2016, tendo sido posteriormente alargado para 2020 com metas mais ambiciosas. O
principal objetivo do PNAEE é o aumento da eficiência energética em Portugal, nos vários setores de
atividade e sociais, tornando este aspeto uma prioridade da política energética do país.
Inicialmente, o PNAEE estava definido para 2016, tendo sido posteriormente alargado para 2020. A
meta definida para 2020, aquando da aprovação da Estratégia Nacional para a Energia 2020 7 (ENE
2020), foi de redução do consumo de energia final em 20% até 2020, tendo sido alterada pelo XIX
Governo Constitucional para uma redução de 25%.
Os principais setores abrangidos pelo Plano, para o qual foram estabelecidas metas específicas de
eficiência energética são:







Transportes;
Residencial e Serviços;
Indústria;
Estado;
Comportamentos;
Agricultura.

Para cada um destes setores foram definidos diversos programas e medidas de apoio, para que seja
possível atingir as metas estabelecidas. A este nível é importante salientar os programas definidos
para o Estado, considerando a sua aplicabilidade aos organismos públicos:





Certificação Energética dos Edifícios e ECO.AP;
Planos de Ação de Eficiência Energética na Administração Pública – ECO.AP;
Transportes mais eficientes no Estado;
Iluminação Pública Eficiente.

O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública – ECO.AP, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de janeiro, criou as condições para o desenvolvimento de
uma efetiva política de eficiência energética no setor Estado, prevendo-se alcançar um aumento da
eficiência de 30% até 2020. Para que seja possível atingir esta meta, foi criado um modelo de
contratação de empresas de serviços energéticos (ESE), empresas essas que no âmbito do programa
poderão celebrar com o Estado contratos de gestão de eficiência energética relativamente aos
7
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edifícios, promovendo a intervenção e os investimentos necessários para assegurar a melhoria do seu
desempenho energético.
À parte das medidas especificamente definidas para o setor Estado, nos restantes setores existem
algumas medidas e programas que poderão ser aplicados em organismos públicos, particularmente
nos setores Serviços e Comportamentos, os quais poderão induzir maior eficiência no consumo de
energia.

PNAER – Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis
O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) foi aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril, conjuntamente com o PNAEE. O objetivo primordial
do PANER prende-se com o aumento da incorporação de energia a partir de fontes de energia
renováveis (FER) na rede, aumentando, consequentemente, o peso de energia de base renovável no
mix energético do país.
Para alcançar o objetivo definido, o PNAER estabelece trajetórias de introdução de FER de acordo
com o ritmo da implementação das medidas e ações para os seguintes setores:




Eletricidade;
Aquecimento e arrefecimento;
Transportes;

O Plano prevê equilibrar o aumento das necessidades de consumo de energia com a redução da
dependência nacional de combustíveis fósseis através da promoção da produção de energia a partir
de FER. Articulando as estratégias com as do PNAEE, é previsto que as necessidades de importação
de combustíveis fósseis sejam reduzidas, bem como a intensidade carbónica relativa ao consumo
energético do país.
No caso do Estado, é aplicável qualquer dos setores abrangido pelo PNAER, seja a partir da instalação
de equipamentos de produção de energia elétrica e de produção de frio e calor a partir de FER, seja
a partir da introdução de biocombustíveis nos transportes ou a transição para a mobilidade elétrica.

RNC – Roteiro para a Neutralidade Carbónica
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica para o horizonte 2050 (RNC 2050) foi aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho. O compromisso de atingir a neutralidade
carbónica até 2050 significa alcançar um balanço neutro entre as emissões de GEE e o sequestro de
carbono, pelo que será necessário efetuar reduções substanciais das emissões e/ou aumentos
substanciais dos sumidouros nacionais, que deverão materializar-se entre o presente e 2050.
O RNC identifica os principais vetores de descarbonização em todos os setores da economia, as opções
de políticas e medidas e a trajetória de redução de emissões para atingir este fim, em diferentes
cenários de desenvolvimento socioeconómico. Todos os setores deverão contribuir para a redução de
emissões, aumentando a eficiência e a inovação, promovendo melhorias, nomeadamente nos
edifícios, na agricultura, na gestão dos resíduos e na indústria, sendo que caberá ao sistema
energético o maior contributo, em particular no que respeita à produção de eletricidade e aos
transportes.
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Para a concretização desta estratégica foram definidas oito premissas fundamentais:
1. Promover a transição para uma economia competitiva, circular, resiliente e neutra em
carbono, gerando mais riqueza, emprego e bem-estar;
2. Identificar vetores de descarbonização e linhas de atuação subjacentes a trajetórias para a
neutralidade carbónica em 2050;
3. Contribuir para a resiliência e para a capacidade nacional de adaptação às vulnerabilidades
e impactes das alterações climáticas;
4. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento em áreas-chave para a
concretização do objetivo da neutralidade carbónica;
5. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
6. Assegurar uma transição justa e coesa que contribua para a valorização do território;
7. Garantir condições eficazes de acompanhamento do progresso alcançado rumo ao objetivo
da neutralidade carbónica (governação) e assegurar a integração dos objetivos de
neutralidade carbónica nos domínios setoriais;
8. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, apostando na educação,
informação e sensibilização, contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva.
Para que seja atingida a neutralidade carbónica em 2050, todos os setores da economia e sociedade
terão de contribuir com a implementação de medidas que sustentem os objetivos, tanto na redução
de emissões como no aumento de sumidouros. Relativamente à redução de emissões, foram realizadas
diversas modelações com cenários diferentes, resultando nos seguintes valores de potencial de
redução de emissões face a 2005 por cada setor8:

Neste caso não é incluído o Estado como um setor per si sendo que, no entanto, está presente em
todos estes setores através do seu consumo. É nesta premissa que se verifica a ligação a outros Planos,
Programas e Estratégias assumidos por Portugal e em implementação como PNAC, PNAEE e PNAER,
PAEC, ENCPE, entre outros. Todos estes Planos se consubstanciam com o RNC2050 e o CCV que são,
no fundo, as estratégias a longo prazo assumidas para Portugal.

8

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RNC2050_PT-22-09-2019.pdf
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PNUEA – Programa Nacional para Uso Eficiente da Água
O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) foi aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho. O Programa tem como objetivo a promoção do uso eficiente
do recurso água nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de
escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. Como benefícios
indiretos, pretende-se alcançar a redução dos volumes de águas residuais rejeitados para os meios
hídricos.
O PNUEA traz ainda para o plano de discussão e alerta o “Nexus água-energia” que alerta para os
consumos energéticos associados ao consumo de água. Estes consumos energéticos estão associados
a todo o percurso da água, desde a captação, tratamento, transporte até ao tratamento após
utilização. Neste sentido, todo o desperdício do consumo de água acaba por se traduzir em
desperdício energético, contribuindo também para o aumento das emissões de gases de efeito de
estufa.
São objetivos gerais do PNUEA:






Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as necessidades vitais e a
qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como
objetivos complementares a redução da poluição das massas de água e a redução do consumo
de energia;
Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a minimização dos riscos
decorrentes da carência de água em situação hídrica normal, potenciada durante os períodos
de seca;
Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de
forma crescente este recurso, atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento
humano e económico e contribuindo para a preservação do meio natural, numa ótica de
desenvolvimento sustentável.

O Programa define objetivos específicos para cada setor. O setor dos serviços, onde se inclui a
administração pública, estando abrangido pelo setor urbano deverá implementar medidas no sentido
de contribuir para atingir os objetivos definidos, nomeadamente:








Elevar significativamente o conhecimento dos gestores e operadores dos sistemas de
abastecimento de água e dos utilizadores em geral;
Promover a sensibilização, informação e formação dos principais intervenientes no uso da
água, incluindo a introdução nos programas e livros escolares de matéria específica;
Conhecer o nível de ineficiência dos sistemas públicos de abastecimento de água através do
seu apetrechamento com equipamentos de medição e com sistema de transmissão e
tratamento da informação, abrangendo todo o ciclo urbano da água;
Garantir uma dinâmica de sucesso na implementação do uso eficiente da água, dirigindo os
maiores esforços para os sistemas públicos (não domésticos), e para as maiores concentrações
humanas onde os custos não são suportados diretamente pelos utilizadores da água (ex:
escolas; centros comerciais; estações de serviço; hospitais; repartições e serviços da
administração pública; hotéis; instalações desportivas; aeroportos; terminais rodo e
ferroviários; escritórios; restaurantes; lavandarias; etc.);
Reduzir ao mínimo o uso da água potável em atividades que possam ter o mesmo desempenho
com águas de qualidade alternativa e de outras origens que não a rede pública de água
potável, promovendo a utilização de água da chuva e a eventual reutilização de águas
residuais tratadas;
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Promover a utilização de equipamentos normalizados e certificados para o uso eficiente da
água, incentivando a sua produção e comercialização;
Instituir prémios e distinções oficiais para equipamentos, instalações e sistemas que
demonstrem o seu valor acrescentado ao nível da eficiência e que prestigiem as entidades
produtoras de equipamentos e gestoras de sistemas.

No que diz respeito às metas pretendidas com a implementação do PNUEA, a imagem seguinte
demonstra os valores envolvidos9:

Para atingir as metas anteriores e garantir que são atingidos os objetivos anteriormente indicados
definidos para o setor urbano, o Programa apresenta um conjunto de 49 medidas 10 a implementar,
divididas em: Sistemas públicos; Sistemas prediais e instalações coletivas; Dispositivos em instalações
residenciais, coletivas e similares; Usos exteriores; Campos desportivos e outros espaços verdes de
recreio. A implementação das medidas aplicáveis à organização permitirão reduzir os consumos de
água, bem como o impacte energético desse consumo.
Neste sentido, a estreita articulação do PNUEA com o setor energético, através do PNAEE, é uma
necessidade incontornável, dada a interdependência entre estes recursos. A definição de novas
medidas de eficiência integrada da água-energia é uma prioridade para este Programa. A
implementação de uma pegada ambiental água-energia é um exemplo de medida a adotar, que
permitirá avaliar as melhores trocas entre os dois recursos, o que permitirá delinear políticas mais
flexíveis em função das condições locais.

9

http://apambiente.pt/_zdata/CONSULTA_PUBLICA/2012/PNUEA/Implementacao-PNUEA_2012-2020_JUNHO.pdf
http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=860
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PAEC – Plano de Ação para a Economia Circular11
O Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro. Este Plano pretende introduzir alterações na cadeia económica
atualmente orientada para uma vertente linear (extração-produção-utilização-eliminação),
introduzindo o conceito de circularidade de utilização de materiais.
Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e
reciclagem de materiais e recursos. Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por
novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado, a economia
circular é vista como um elemento chave para promover a dissociação entre o crescimento económico
e o aumento do consumo de recursos, relação até aqui vista como inexorável. A imagem seguinte
demonstra a ideia subjacente ao conceito de Economia Circular:

Do ponto de vista ambiental, a economia circular tende a minimizar a produção de resíduos e a
extração de matérias-primas. Promovendo a redução, reutilização, recuperação e renovação dos
materiais, a sua vida útil é prolongada, garantindo mais ciclos de utilização com a consequente
redução da produção de novos materiais e da produção de resíduos pela eliminação.
Do ponto de vista económico, considerando que Portugal importa grande parte das matérias-primas
de que necessita para a produção de bens, a adoção de uma política de economia circular poderá
reduzir as importações e, consequentemente, os gastos com a aquisição de novos materiais. O
paradigma da recuperação, renovação e reciclagem apresentam todo um conjunto de novas
oportunidades de negócio com dinamização de um novo setor económico para o país.
Direta e indiretamente, a economia circular será um ponto fundamental de criação de novos postos
de trabalho (aproximadamente 36.000 empregos diretos até 2030 12). Uma das áreas de maior
necessidade de mão-de-obra qualificada é a do design. Considerando que para a circularidade dos
11
12

https://eco.nomia.pt/
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bens e materiais é necessário, na maior parte dos casos, redesenhar os mesmos, a área do eco design
terá forçosamente de ser desenvolvida para garantir que bens e materiais poderão ter uma nova vida,
sem que sejam necessários gastos económicos ou de recursos (água, energia e matérias-primas)
avultados. Esta é aliás uma das premissas da economia circular, o redesenho e repensar dos materiais,
sua utilização, aplicabilidade e minimização de partes para eliminação.
A economia circular foca-se portanto na preservação e valorização do capital natural e na minimização
de desperdícios, centrando-se no “fecho do ciclo” em toda a cadeia de valor, nomeadamente:


Conceção/design – Com o desenho de produtos e serviços projetados para vários ciclos de
vida, economicamente viáveis e ecologicamente eficientes. Desenho ou redesenho de
produtos de conceção mais duradoura e utilizando menos recursos.



Produção – Com a adoção de processos de produção mais limpa, limitando a utilização de
substâncias tóxicas, promovendo a eficiência energética e de materiais e identificando novas
utilizações para subprodutos.



Distribuição – No desenvolvimento de formas de distribuição conjunta, isto é, organização de
serviços de logística para partilha de redes de distribuição, escolhas mais sustentáveis de
modos de transporte, bem como preocupações com a utilização de materiais recicláveis e
redução do sobre-embalamento.



Utilização – Melhoria da eficiência energética, maximização da vida útil do produto e
otimização da reparação e reutilização.



Eliminação (reentrada no ciclo) – Dinamização de redes de retoma, reuso, remanufatura ou
reciclagem. Foco no upcycling (“reutilização criativa”, processo de reconversão de resíduos
em novos materiais ou produtos de maior valor acrescentado) ou no downcycling (processo de
reconversão de resíduos em novos materiais ou produtos de menor qualidade/funcionalidade
reduzida).

ENCPE 2020 – Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas para 202013
A Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (ENCPE) foi aprovada em 2007 pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de maio, sendo a versão para 2020 aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016, de 29 de junho. O objetivo desta estratégia é a
promoção da eficiência na utilização de recursos e minimização de impactes ambientais por parte da
Administração Pública (administração direta, indireta e ao setor empresarial do Estado e, a título
facultativo, à administração autónoma e pessoas coletivas de direito público), estimulando a oferta
no mercado de bens e serviços (incluindo projetos de execução do obras públicas) com impacte
ambiental reduzido, através da adoção de critérios ambientais específicos em fase de concurso
público.
Para a concretização dos objetivos definidos na ENCPE, as entidades adjudicantes devem incluir
especificações técnicas ambientais ou requisitos de seleção e habilitação de fornecedores, nas peças
dos procedimentos pré-contratuais, assegurando a sua concretização na fase posterior de execução
contratual. Sempre que possível, as mesmas devem ainda definir critérios ambientais como fator de
avaliação da proposta economicamente mais vantajosa, em procedimentos de aquisição que envolvam
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bens e serviços prioritários14. Para além deste aspeto, os produtos de menor impacte ambiental devem
ser determinantes enquanto critério de desempate.
A listagem de bens e serviços, que no âmbito da presente estratégia são considerados prioritários,
tem por base a lista da União Europeia estabelecida no âmbito do Green Public Procurement (GPP –
Contratos Públicos Ecológicos) e está disponível na parte A do Anexo à referida Resolução do Conselho
de Ministros. Os critérios a incluir nos procedimentos vão sendo adaptados à realidade nacional pelo
Grupo de Trabalho designado para acompanhamento da Estratégia, sendo que poderão ser consultados
no site do GPP da UE15 os critérios mais atuais.
Com esta estratégia, pretende-se que os contratos públicos estejam balizados por medidas de
proteção ambiental, promovendo mudanças comportamentais por parte de fornecedores e
prestadores de serviços, levando-os a adotar medidas de maior sustentabilidade no âmbito do
cumprimento de contratos com a administração pública, e garante-se a utilização de produtos com
baixo impacte ambiental. Esta estratégia vai ainda ao encontro dos objetivos assumidos no âmbito do
CCV, nomeadamente para o Catalisador Contratação Pública com a iniciativa “Incluir e/ou reforçar
critérios de sustentabilidade nos contratos públicos de aquisição de bens e serviços”.

ENEA – Estratégia Nacional para a Educação Ambiental16
A Estratégia Nacional para a Educação Ambiental (ENEA) foi aprovada em 2017 pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 100/2017, de 11 de julho. O compromisso assumido pela Estratégia é de
“estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia
ambiental em Portugal que, através de uma cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma mudança
de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões
da atividade humana”.
Acompanhando o dinamismo da evolução de conceitos e preocupações a nível mundial, a Educação
Ambiental (EA) constitui-se como um processo determinante para a integração dos objetivos
ambientais nos diferentes setores de desenvolvimento. Neste sentido, a ENEA define como princípios
orientadores os seguintes:






Educar tendo em conta a Experiência Internacional
Educar tendo em conta a Experiência Nacional
Educar para a capacitação da sociedade face aos desafios ambientais
Educar para a Sustentabilidade
Educar para uma Cidadania Interveniente

A concretização desta Estratégia na sociedade é fundamental para garantir os compromissos nacionais
e internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade, como os anteriormente
descritos. Desta forma, as ações desta estratégia deverão ser orientadas para os seguintes pilares:


Descarbonizar a Sociedade:
o

Clima;

o

Eficiência energética;

14

Para a implementação da ENCPE 2020, optou -se por manter a abordagem de bem e serviço prioritário, já adotada na
anterior ENCPE (2008 -2010) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016
15
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
16
https://enea.apambiente.pt/?language=pt-pt
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o




Mobilidade sustentável.

Tornar a Economia Circular:
o

Desmaterialização, economia colaborativa e consumo sustentável;

o

Conceção de produtos e uso eficiente de recursos;

o

Valorização de resíduos;

Valorizar o Território:
o

Ordenamento do território;

o

Mar e litoral;

o

Água;

o

Valores naturais;

o

Paisagem;

o

Ar e ruído.

A ENEA procura assim abranger todas as áreas suscetíveis de sofrerem algum tipo de impacte
ambiental, de forma a traduzir a EA como uma ferramenta holística e de integração dos vetores de
influência da sustentabilidade – ambiente, sociedade e economia. A ENEA é portanto uma ferramenta
fundamental, paralelamente à regulamentação, para que sejam cumpridos os compromissos de longo
prazo assumidos e a forma mais eficaz de envolver a sociedade no cumprimento das suas
responsabilidades ambientais. De referir que sem o envolvimento da sociedade no seu todo (empresas,
administração pública e pessoas) não será possível atingir os objetivos definidos nos diversos
compromissos nacionais, pelo que é de extrema relevância a literacia ambiental da mesma.

EU Green Deal – Pacto Ecológico Europeu17
O Pacto Ecológico Europeu é uma estratégia que propõe um novo modelo de crescimento para a EU,
visando estabelecer uma sociedade justa e próspera, com impacto neutro no clima e no ambiente e
dotada de uma economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva. A UE
comprometeu-se assim a alcançar a neutralidade climática até 2050, sendo que para atingir este
objetivo será necessária uma transformação da sociedade e da economia europeias, as quais terão de
ser justas, eficazes em termos de custos e socialmente equilibradas.
A estratégia é composta por 50 medidas separadas 9 domínios de intervenção:

17



Biodiversidade - Medidas para proteger os nossos ecossistemas frágeis



«Do prado ao prato» - Formas de assegurar uma cadeia alimentar mais sustentável



Agricultura sustentável - Sustentabilidade da agricultura da UE e das zonas rurais graças à
política agrícola comum (PAC)



Energia limpa



Indústria sustentável - Formas de assegurar ciclos de produção mais sustentáveis e amigos do
ambiente



Construção e renovação - Necessidade de um setor da construção mais ecológico



Mobilidade sustentável - Promoção de meios de transporte mais sustentáveis



Eliminação da poluição - Medidas para eliminar a poluição de forma rápida e eficaz

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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Ação Climática - Fazer com que a UE tenha um impacto neutro no clima em 2050

Para atingir este objetivo é necessário tomar medidas em todos os setores da nossa economia,
incluindo:


Investir em tecnologias com reduzido impacte ambiental;



Apoiar a inovação industrial;



Implementar formas de transporte público e privado mais limpas, baratas e saudáveis;



Descarbonizar o setor da energia;



Assegurar o aumento da eficiência energética dos edifícios;



Cooperar com parceiros internacionais no sentido de melhorar as normas ambientais globais.

Considerando a escala da transformação social e económica que estão subjacentes às medidas a
implementar, a UE prestará apoio financeiro e assistência técnica para ajudar quem é mais afetado
pela transição para a economia verde, através do Mecanismo para uma Transição Justa. Este
mecanismo ajudará a mobilizar, pelo menos, 100 mil milhões de EUR no período de 2021-2027, nas
regiões mais afetadas.

No seguimento do Pacto Ecológico Europeu e do estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, foi desenvolvida a Agenda de Inovação para a Agricultura 20202030, publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, que visa, entre outras coisas, a
promoção da mitigação e adaptação às alterações climáticas, a promoção de territórios sustentáveis
e a inovação e digitalização na agricultura, a produção e disseminação de conhecimentos e a
simplificação dos procedimentos administrativos.
Compreendendo que o contributo para o desenvolvimento económico, eficiente e sustentável é
essencial na promoção do bem-estar e da sustentabilidade da sociedade portuguesa, e pretendendo
tomar parte numa resposta ágil e adequada que os vários desafios exigem do setor agrícola, a Agenda
incorpora os compromissos assumidos nas várias estratégias, programas e planos nacionais, da área
governativa da Agricultura ou que tenham intervenção ou impacto no setor agroalimentar.
A Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 cumpre os desígnios do Programa do Governo, as
orientações e compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas,
do Pacto Ecológico Europeu e, especificamente, da estratégia «Do prado ao prato», e tem como
propósito fazer crescer o setor agroalimentar, inovando-o e entregando-o à próxima geração, de uma
forma alinhada com as prioridades do combate às alterações climáticas, o esbatimento das
desigualdades, a alteração da nossa estrutura demográfica e a transição digital.

Além dos Planos, Programas e Estratégias enunciadas anteriormente, a atuação do GPP enquanto
organismo da Administração Pública de apoio e suporte a dois Ministérios, tem responsabilidade direta
de apoiar o Estado no cumprimento de outros compromissos assumidos, mesmo que não tenha de
assumir o seu comprometimento direto. Destacam-se os seguintes:


18

PNEC – Plano Nacional Integrado Energia-Clima18 – Plano que pretende, a nível nacional,
desenvolver e implementar um conjunto de políticas e medidas que contribuam para a
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mitigação dos impactes no clima provenientes da utilização e consumo de energia. Está em
estreita articulação com os Planos, Programas e Estratégias diretamente relacionados com a
temática da energia e alterações climáticas, anteriormente referidos;


PENSAAR - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
202019 - Plano que dá seguimento aos trabalhos desenvolvidos anteriormente com o objetivo
de dar cobertura a 95% da população nacional ao serviço de abastecimento de água e 90% ao
sistema nacional de saneamento de águas residuais. É composto por 5 Eixos Estratégicos e 19
Objetivos Operacionais que tendem a atingir a meta de cobertura universal e qualidade do
serviço prestado.



PERSU – Plano Estratégico para Resíduos Sólidos Urbanos20 – Plano que promove a continuação
da implementação da estratégia nacional para a gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU).
Foca-se particularmente na relação entre os vários agentes do setor - produtores de RSU,
Municípios e Operadores de Gestão de Resíduos, assumindo metas para redução da produção
e reciclagem. Está em articulação com todos os Planos, Programas e Estratégias elencadas
anteriormente, considerando que a temática dos RSU tem associadas emissões de gases de
efeito de estufa, consumos de água e está relacionado com a linearidade da economia e
impactes ambientais extensos.



PNGR – Plano Nacional para a Gestão de Resíduos21 – A par do PERSU, este Plano alarga o
espetro da gestão de resíduos a todos os resíduos produzidos a nível nacional e pretende
avançar com um modelo de gestão focado na minimização da produção e valorização dos
resíduos. Promove uma política de resíduos integrada no ciclo de vida dos produtos, centrada
numa economia tendencialmente circular e que garanta uma maior eficiência na utilização
dos recursos naturais. Assenta em dois objetivos estratégicos basilares: promover a eficiência
da utilização de recursos naturais na economia e prevenir ou reduzir os impactes adversos
decorrentes da produção e gestão de resíduos. Similarmente ao PERSU, também o PNGR está
em estreita articulação com todos os Planos, Programas e Estratégias enunciados atrás.



ENCDA – Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar 22 – Esta estratégia foca-se
na cadeia alimentar (produção, pós-produção – manuseamento e armazenagem,
transformação e embalamento, distribuição, comercialização e consumo) e nos resíduos
produzidos em cada uma das fases. Pretende iniciar uma nova abordagem ao que é atualmente
considerado resíduo, podendo este ser minimizado e reintroduzido na cadeia de alimentação
humana, tendendo à minimização do desperdício de alimentos. Estes desperdícios têm
impactes ambientais, sociais e económicos em grande escala pelo que se vê como de extrema
importância a introdução de medidas que tendam a minimizar estes impactes. Considerando
a natureza dos impactes com o desperdício alimenta, a ENCDA encontra-se articulada com a
maior parte dos Planos, Programas e Estratégias anteriormente elencados.

Um outro Programa já referido previamente e cujo relacionamento e interligação com a Política deve
ser tido em consideração é o Programa 3 em Linha23. Tem como objetivo promover um maior
equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade
entre homens e mulheres e para uma cidadania plena. Trata-se de uma mudança cultural que exige
19

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=1098
Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro
21
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015, de 16 de março
22
Resolução do Conselho de ministros n.º 46/2018, de 26 de abril
23
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=3-em-linha
20
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convocar toda a sociedade e assumir um compromisso coletivo com medidas de impacto a curto,
médio e longo prazo. Este programa representa um esforço conjunto do Governo, empresas públicas
e privadas, e entidades da Administração Pública central e local.
O Programa 3 em Linha estrutura-se em quatro eixos:


O eixo 1 — (Im)Pacto para a conciliação — agrega medidas que mobilizam diferentes tipos de
entidades empregadoras para o desenvolvimento de práticas promotoras da conciliação e para
sua difusão.



O eixo 2 — Conciliar na Administração Pública — agrega medidas que representam o
compromisso da Administração Pública central e local com a promoção da conciliação.



O eixo 3 — Equipamentos, serviços e incentivos para a conciliação — agrega instrumentos que
favorecem a conciliação, nomeadamente, no domínio do cuidado, da educação, dos
transportes e da saúde.



O eixo 4 — Conhecer para conciliar — agrega medidas que conduzem à produção de
conhecimento e à sua divulgação, suscetíveis de apoiar o desenvolvimento de novas ações.

O 3 em Linha, sendo um Programa de cariz vincadamente social, terá um forte relacionamento com
os objetivo, metas, projetos e iniciativas da Política de Sustentabilidade do vetor social, devendo ser
vistos como complementares na prossecução do objetivo comum que é a melhoria das condições de
vida e de trabalho na organização.

Como referido anteriormente, ainda que estes Planos e Estratégias não sejam diretamente aplicáveis
ao GPP, a sua atuação tem impactes ambientais, sociais e económicos que são revistos diretamente
nos impactes referidos nos documentos. Assim, a adoção de medidas que vão ao encontro dos
compromissos assumidos por Portugal nestas políticas setoriais são de importância vital para o
cumprimento das metas nacionais.
Um aspeto a ter em conta relativamente às diferentes políticas referidas neste documento é que
alguns destes Planos, Programas e Estratégias têm prazos de execução até final de 2020 (ou até mesmo
anteriores). Contudo, considerando o panorama nacional e mundial no que se refere às questões
relacionadas com a sustentabilidade, é expectável a prossecução destas políticas e a adoção de novas
que se consubstanciem como o prolongamento das políticas já adotadas, com novas metas mais
ambiciosas.
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3.

Ferramentas de Apoio

De forma a tornar possível a adoção de medidas que levem ao cumprimento das metas e objetivos
definidos nas políticas anteriores, apresentam-se seguidamente algumas ferramentas que poderão
auxiliar nos processos de decisão. Estas ferramentas deverão ser usadas pela organização de forma a
permitir tomadas de decisão apoiadas do ponto de vista técnico e em consonância com as melhores
práticas da sustentabilidade.
Refira-se aqui que além destas ferramentas, o elemento mais importante para atingir os objetivos
pretendidos é a sensibilização e formação dos funcionários do organismo. Sem que estes estejam
devidamente sensibilizados para as questões ambientais os resultados poderão ficar aquém do
expectável, isto porque são os funcionários que executam tarefas diariamente e que poderão pender
a balança do organismo para o lado da sustentabilidade.

Análise de Ciclo de Vida (ACV)
Para a implementação de medidas de Sustentabilidade, verificação da sua adequabilidade e asserção
dos impactes positivos (ou ausência de impactes negativos) é possível recorrer a ferramentas
específicas, como é o caso da Análise de Ciclo de Vida (ACV). Segundo a ISO 14040, a ACV consiste na
“compilação de avaliação das entradas, saídas e dos impactes ambientais potenciais de um sistema
de produto ao longo do seu ciclo de vida”. Essa avaliação é feita sobre todos os estágios de ciclo de
vida do produto ou processo, desde a aquisição da matéria-prima ou sua geração a partir de recursos
naturais até à sua deposição final, passando por todas as etapas intermediárias (como manufatura,
transporte, uso, etc.). A imagem seguinte traduz o processo.

A implementação de ferramentas e procedimentos para a ACV compreende normalmente estudos
longos e complexos. A ideia subjacente com a utilização de uma ferramenta desta natureza prendese com a identificação dos vários aspetos que apresentem impactes negativos mais relevantes no
desenvolvimento das atividades da organização, nomeadamente os materiais e bens utilizados. Com
os resultados de uma ACV é possível decidir por um produto ou serviço em detrimento de outro, pela
consideração dos impactes associados a cada um por comparação.
Para que seja bem-sucedida numa organização como o GPP, esta análise deve iniciar-se numa escala
reduzida, devendo ser alargada consecutivamente à medida que se vão conhecendo os impactes mais
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diretos dos vários produtos usados pelos colaboradores. Posteriormente, a ACV pode ter o seu âmbito
alargado de forma a incluir a análise aos impactes sociais e económicos da decisão sobre a aquisição
de um determinado produto.
A ACV é portanto determinante para a identificação dos pontos críticos sobre os produtos e materiais
adquiridos e utlizados por qualquer organização. Com esta informação, é possível ter uma visão macro
da organização e dos seus impactes na sustentabilidade, quer localmente (ao nível de bairro ou
cidade) quer globalmente (ao nível de país ou inclusivamente do planeta). Esta visão holística dos
impactes é fundamental para a tomada de decisões sobre caminhos e orientações alicerçadas numa
ótica de progressão e minimização de efeitos inconvenientes e adversos durante o período de vida de
atuação da organização.

Certificação e Rotulagem
Paralelamente, um outro aspeto que deve ser tido em conta, e facilmente implementado na
organização dando cumprimento à ENCPE, é a utilização de produtos identificados com o rótulo
Ecolabel da União Europeia (rótulo ecológico), ou outros rótulos ou certificações relevantes que
garantam critérios de baixo impacte ambiental, de reparabilidade, reutilização e reciclagem. Estes
produtos são normalmente sujeitos a um processo de Análise de Ciclo de Vida previamente à sua
colocação no mercado, o que por si já apresenta garantias de reduzido impacte ambiental.
Existem diversos rótulos e certificações ecológicas e ambientais aplicáveis a produtos adquiridos por
organizações como o GPP, em que na fase de desenvolvimento dos produtos existe uma preocupação
na minimização do impacte ambiental gerado, tanto na fase de produção como na fase de utilização.
Neste sentido, quando uma organização procura ir no sentido da sustentabilidade, deverá ter como
preocupação dar prioridade à aquisição de produtos certificados, assegurando essa minimização no
momento da aquisição.
A lista que se apresenta abaixo exibe alguns dos principais rótulos e certificações ambientais e
ecológicas de produtos que poderão ser considerados aquando da celebração de contratos de
aquisição. A lista apresentada, não sendo exaustiva, apresenta os mais relevantes para a tipologia
de produtos e bens utilizados numa organização como o GPP.
RÓTULO/CERTIFICAÇÃO

APLICAÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL
(NORMA ISO 14001:2015)

Organizações

SISTEMA COMUNITÁRIO DE
ECOGESTÃO E AUDITORIA
(EMAS)

Organizações

RÓTULO ECOLÓGICO DA
UNIÃO EUROPEIA (ECOLABEL)

Diversos produtos

SISTEMA DE GESTÃO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
(NORMA SA8000:2014)

Organizações

ABRANGÊNCIA

“SELO” (LOGÓTIPO)

Organizações públicas ou privadas,
PME, etc.
Organizações públicas ou privadas,
PME, etc.
Produtos limpeza, tecidos,
equipamento eletrónico,
pavimentos, fertilizantes, etc.
Organizações públicas ou privadas,
PME, etc.
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Produtos com origem na

FSC

indústria florestal

PEFC

ENERGY STAR

Produtos de origem florestal

Mobiliário e produtos de madeira

Equipamentos Elétricos e

Computadores, monitores e outro

Eletrónicos

equipamento informático

SISTEMA VOLUNTÁRIO PARA
AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL
(LIDERA)

Construção civil

CERTIPUR

Espuma de poliuretano

RÓTULO EUROFOLHA

Mobiliário, papel

Produtos em ambiente construído
(edifícios, zonas urbanas, materiais
e produtos)

Produtos alimentares
biológicos pré-embalados

Colchões, estofos, mobiliário
estofado, etc.

Produtos alimentares

Produtos alimentares
RAINFOREST ALLIANCE

provenientes de agricultura

Produtos agrícolas

sustentável

SUSTAINABLE VALUE

Produtos para construção

Setor da construção civil

Ecodesign
Ecodesign pode ser definido como o processo que contempla os aspetos ambientais na fase de
desenvolvimento de produtos e execução de serviços, promovendo a redução do uso de recursos nãorenováveis e a minimização de impactes ambientais dos mesmos durante o seu ciclo de vida. Isto
significa desenhar produtos e serviços que levem à redução da produção de resíduos, redução de
consumos de energia e água e valorização da sua reutilização, recuperação ou reciclagem.
É uma ferramenta utilizada na fase de conceção de produtos e dos seus respetivos processos de
produção, distribuição e utilização, que pretende apoiar novos modelos de produção e consumo,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável através da substituição de produtos e processos por
outros menos prejudiciais ao ambiente. Alguns princípios de ecodesign incluem:


Escolha de materiais de baixo impacte ambiental: menos poluentes, não tóxicos, de produção
sustentável ou reciclados, ou ainda que requeiram menos energia na produção;



Eficiência energética: minimização do consumo de energia para os processos de produção;



Qualidade e durabilidade: produtos mais duráveis e que funcionem melhor, a fim de gerar
menos resíduos durante o período de utilização e no fim de vida;



Modularidade: produtos com peças intercambiáveis, que possam ser trocadas em caso de
defeito, evitando a troca de todo o produto;
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Reutilização/Reaproveitamento: desenhar produtos para sobreviver ao seu ciclo de vida,
podendo ser reutilizados ou reaproveitados para outras funções após o primeiro uso.

Durante o processo de aquisição de produtos, os serviços do GPP poderão introduzir critérios de
seleção que privilegiem produtos que tenham preocupações ambientais, nomeadamente ao nível dos
processos produtivos e ciclos de utilização. Optar por produtos que tenham capacidade de reutilização
ou que possam ser facilmente reciclados na sua totalidade (muitos dos produtos que são utilizados
têm na sua composição materiais diferentes, uns mais recicláveis que outros) é uma medida tendente
ao desenvolvimento sustentável e que vai ao encontro de algumas das políticas nacionais identificadas
acima.
Não deverá ser descurada a possibilidade de realização da ACV desses produtos (ou de outros para
comparação de impactes), para que a decisão sobre determinado produto ou serviço possa representar
uma valorização dos compromissos assumidos pela organização na sua Política de Sustentabilidade.
Também deverão ser tidas em conta as reais necessidades de aquisição dos produtos,
independentemente do seu respeito pelo ambiente, dado que qualquer produto, por mais eficiente
ou ecológico, representa um impacte no ambiente.

Cálculo de Pegada Ecológica
A definição atual de Pegada Ecológica é a quantidade de área de terra e água que um indivíduo,
população ou atividade, requer para produzir todos os recursos que consome e absorver os resíduos
produzidos (incluindo emissões poluentes, como dióxido de carbono) com recurso a tecnologia e
práticas de gestão de recursos atuais. É medido em hectares globais (de planeta Terra).
A pegada ecológica demonstra assim, numa representação gráfica (número de Terras - planetas necessárias), o impacte que indivíduos, organizações ou nações teriam no ambiente, se todas as
pessoas/organizações/países tivessem o seu nível de consumo, considerando a resposta dos sistemas
naturais. Esta representação assume grande importância, dado que apresenta o impacte de uma forma
facilmente compreensível por qualquer pessoa ou organização e é facilmente comparável. Os
resultados demonstram também em que áreas o impacte é maior, permitindo a alteração de
comportamentos que se traduzam numa redução efetiva do impacte.
Ainda que esta não tenha aplicabilidade direta na implementação da Política no GPP, o cálculo da
pegada ecológica deverá ser uma ferramenta a divulgar junto dos funcionários deste organismo para
que, no âmbito da sensibilização sobre impacte humano no ambiente, possa ser utilizada pelos
mesmos, contribuindo para uma maior informação sobre o seu impacte individual.

Responsabilidade Social
O tema da Responsabilidade Social (RS) é dotado de complexidade e está em constante evolução,
vindo a ganhar particular relevância na última década, no campo da gestão organizacional. A forma
como se olha para as organizações alterou-se significativamente, deixando de se olhar apenas para a
vertente económica para se passar a olhar também para uma vertente socialmente responsável
perante as partes interessadas (stakeholders).
A RS é definida pela Comissão Europeia como um conceito segundo o qual as organizações decidem,
numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo.
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Neste sentido, uma organização é socialmente responsável quando vai além do cumprimento das
obrigações legais a que está sujeita, integrando na sua atividade preocupações com outros
interessados como, por exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os clientes, os
fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes e a sociedade em geral. Desta forma, e de
acordo com a definição, a RS não deve ser dissociada do conceito de desenvolvimento sustentável,
dado que as organizações devem integrar nas suas operações o impacte económico, social e ambiental
das mesmas.
A Comissão Europeia, no seu Livro Verde – “Promover um quadro europeu para a Responsabilidade
Social das Empresas”, identifica alguns fatores que justificam o aumento crescente, nos últimos anos,
de empresas/organismos a assumirem publicamente uma postura socialmente responsável,
nomeadamente nos seguintes pontos:
1. Novas preocupações e expectativas dos cidadãos, consumidores, autoridades públicas e
investidores num contexto de globalização e de mutação industrial em larga escala;
2. Critérios de consciencialização social que possuem influência crescente sobre as decisões
individuais ou institucionais de investimento, tanto na qualidade de consumidores como de
investidores;
3. Crescente preocupação face aos danos provocados no meio ambiente pelas atividades
económicas.
Posteriormente, a Comissão Europeia elaborou um outro documento intitulado “Responsabilidade
Social das Empresas: Um contributo das empresas para o desenvolvimento sustentável”, onde
apresenta uma visão moderna da Responsabilidade Social, encarando-a como premissa das
organizações pelo impacte que tem na sociedade. A RS aparece associada ao contributo que a
organização/instituição pode dar a uma comunidade:


Contributo Económico, onde procurará refletir nas suas linhas estratégicas de ação uma
gestão socialmente responsável;



Contributo Social, onde procurará estabelecer novas formas de se envolver com os
trabalhadores e com a comunidade envolvente;



Contributo Ambiental, onde procurará o controlo dos impactes negativos que a sua ação pode
provocar no ambiente, reduzindo-o ao máximo.

A adoção de medidas por parte de organizações (privadas ou públicas como o caso do GPP) com foco
na RS, não só se traduz numa valorização da sua imagem perante o público como pode ser um fator
diferenciador no mercado. No caso do GPP, como organização da Administração Central do Estado,
há um dever moral e ético de desenvolver mecanismos que a tornem socialmente responsável, tanto
internamente como externamente, ou seja, na sua relação com os funcionários e na sua relação com
a comunidade envolvente e as entidades a quem presta apoio.
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4.

Conclusão

O mundo organizacional tem um papel fundamental na garantia da preservação do meio ambiente e
na definição da qualidade de vida das comunidades dos seus funcionários. Neste contexto, as
organizações têm o dever de repensar e reorientar as suas políticas, de forma a caminharem no
sentido de uma maior responsabilização do seu posicionamento no contexto ambiental, social e
económico.
Organizações socialmente responsáveis geram valor para quem está próximo. Acima de tudo,
conquistam resultados melhores para si próprias. A responsabilidade social deixou de ser uma opção
para as organizações/instituições. É uma questão de visão e de estratégia, sendo que muitas vezes
representam para as organizações uma vantagem adicional no seu posicionamento no mercado.
De facto, nos dias de hoje com a crescente preocupação com questões de sustentabilidade, um
organismo que se apresente como adotante de uma Política orientada para criação de valor,
demonstrando resultados positivos, poderá atingir um estatuto de exemplo para organizações
similares a nível mundial. É por estas razões que cada vez mais organismos públicos adotam medidas
de sustentabilidade, por crerem na sua atitude como agentes de mudança de mentalidades e atitudes
e como influenciadores de decisores políticos.
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Política de Sustentabilidade: Anexo I - Objetivos e Metas
EE1. Garantir a implementação de medidas que promovam a utilização racional de recursos, privilegiando a eficiência no seu uso e a adoção de comportamentos conducentes a um consumo sustentável
Metas
Objetivo 1.1 - Redução de consumos de água da rede

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

3%

5%

7%

10%

12%

15%

100%

(OP 1.1.2) Substituição de autoclismos, ou mecanismos dos atuais, por equipamentos com menor consumo
de água (depósitos mais pequenos)

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.5

(OP 1.1.1) Instalação de redutores de caudal em todas as torneiras dos edifícios e substituição das
torneiras que não comportem redutores de caudal

2021 - 2022

(OP 1.1.3) Substituição de fluxómetros de urinóis por equipamentos mais recentes com menores consumos
de água

100%
100%

(OP 1.1.4) Contratação de serviço de deteção de fugas de água nos sistemas de distribuição no interior do
edifício com periodicidade anual

Avaliação financeira e
contratação

(OP 1.1.5) Execução de obras de reparação para eliminação de fugas em todos os circuitos

Execução

Execução

Objetivo 1.2 - Redução de consumos de energia

(OP 1.2.1-a) Intervenção nos sistemas de iluminação de teto

N.º de torneiras com consumo reduzido
existentes no edifício

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

N.º de autoclismos com consumo reduzido
existentes no edifício

disponibilidade de orçamento; incapacidade de compreensão
do projeto

DSPOAG

Verificação

CCV; PNUEA

N.º de urinóis com consumo reduzido
existentes no edifício

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

CCV; PNUEA

área de edifício coberta pelo serviço
contratado

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

N.º de fugas reparadas

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

instalação de sistema de acumulação, se
viável

disponibilidade de orçamento; incapacidade de compreensão
do projeto; espaço disponível

DSPOAG

disponibilidade de orçamento; viabilidade face à redução de
água pela execução do OP 1.1.3

DSPOAG

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

acompanhamento dos
valores

Avaliação financeira e
execução

acompanhamento dos
valores

acompanhamento dos
valores

estudo técnico e
avaliação financeira

execução se viável

Execução

acompanhamento dos
valores

CCV; PNUEA

estudo técnico e
avaliação financeira

execução se viável

Execução

Execução

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

5%

7%

10%

12%

15%

18%

(OP 1.2.2) Instalação de sensores de controlo de iluminação em diversos espaços
(OP 1.2.2-a) Sensores de presença nas instalações sanitárias

50%

50%

25%

35%

20%

CCV; PNUEA

OP 1.1.2, OP 1.1.3

N.º de equipamentos instalados

CCV; PNUEA; RNC

OP 1.2.10

Apresentação do relatório até final do 1º
trimestre do ano seguinte

50%
estudo técnico e
avaliação financeira

(OP 1.2.4) Melhoria do isolamento térmico do edifício, incluindo envidraçados, coberturas e envolvente opaca
(OP 1.2.5) Certificação Energética dos edifícios sob gestão do GPP

execução

acompanhamento dos
consumos

estudo técnico e
avaliação financeira

execução

Identificação de outras
intervenções

contratação

(OP 1.2.6) Instalação de equipamentos de controlo a distância nos quadros elétricos parciais do edifício
(OP 1.2.7) Aquisição e instalação de sistema de gestão centralizada de energia compatível e interligado com os
equipamentos instalados anteriormente

(OP 1.2.10) Elaboração de relatório anual com análise dos consumos de energia no edifício

levantamento

Execução

N.º de lâmpadas LED substituídas

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

N.º de luminárias de teto intervencionadas

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

N.º de candeeiros intervencionados

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

N.º de sensores instalados

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

N.º de IS com sensores instalados

disponibilidade de orçamento; maturidade da tecnologia

DSPOAG

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

Op 1.2.1

N.º de espaços de circulação com sensores
instalados

disponibilidade de orçamento; maturidade da tecnologia;
viabilidade de instalação

DSPOAG

50%

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

Op 1.2.1

N.º de gabinetes com sensores instalados

disponibilidade de orçamento; incapacidade de compreensão
do projeto

DSPOAG

acompanhamento dos
consumos

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

OP 1.2.4

N.º de equipamentos de AVAC substituídos

disponibilidade de orçamento; viabilidade de instalação de
equipamentos centralizados

DSPOAG

execução

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

OP 1.2.3

Área intervencionada (m2); N.º de vãos
envidraçados substituídos

disponibilidade de orçamento; viabilidade de intervenção em
património classificado

DSPOAG

Atribuição de certificado

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

OP 1.2.1; OP 1.2.2; OP 1.2.3; OP
1.2.7 (compatibilidade)

N.º de quadros com equipamentos de
controlo instalados

disponibilidade de orçamento; maturidade da tecnologia;
falta de conhecimento técnico

DSPOAG

OP 1.2.1; OP 1.2.2; OP 1.2.3; OP
1.2.6

Data de instalação do sistema de gestão
centralizada

disponibilidade de orçamento; falta de conhecimento
técnico sobre as soluções

DSPOAG

Percentagem de substituição face ao
levantamento

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

N.º de auditorias realizadas

disponibilidade de orçamento

DSPOAG

Eco.AP

estudo técnico

contratação

Execução

Execução

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

execução

(OP 1.2.8) Substituição de Equipamento Elétrico e Eletrónico com mais de 15 anos, utilizado com regularidade,
por equipamentos mais eficientes e com maior durabilidade
(OP 1.2.9) Implementação de um sistema de auditorias energéticas regulares que avaliem o funcionamento
integral da instituição e o nível de eficiência dos equipamentos em uso

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

execução
estudo técnico e
avaliação financeira

Execução

aquisição 50%

Execução

aquisição 50%

Execução

CCV; RNC; PNAEE; PAEC; PNEC

CCV; PNAC; PNAEE; RNC; PNEC

Metas
2021 - 2022

0%
Estudo técnico sobre
viabilidade de
utilização exclusiva de
(OP 1.3.2) Substituição de veículos a combustíveis fósseis por veículos a híbridos, sempre que não seja possível
VE, com particular
a utilização de VE
incidência nos
(OP 1.3.3) Substituição de veículos a gasóleo por veículos a gasolina, sempre que não seja possível a utilização percursos e capacidade
de VE
de baterias
(OP 1.3.4) Formação para motoristas em condução verde (baixos consumos) e sensibilização para os
utilizadores de serviço de deslocação com motoristas (GPP e Gabinetes)
(OP 1.3.1) Maximização do número de veículos elétricos (VE) na frota automóvel gerida pelo GPP, reduzindo
ao máximo as viaturas de combustível convencional

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.5

Objetivo 1.3 - Redução de consumos de combustíveis fósseis

2023 - 2024

2029 - 2030

2031 - 2032

20%

30%

50%

75%

100%

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

AOV

implementação

acompanhamento dos
valores

acompanhamento dos
valores

estudo técnico

implementação

(OP 1.3.5) Minimização de número de veículos da frota gerida/atribuída ao GPP
(OP 1.3.6) Instalação de kit gerador de hidrogénio nas viaturas a combustíveis fósseis para aumento de
eficiência e redução do consumo

2025 - 2026

2027 - 2028

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Apresentação do relatório até final do 1º
trimestre do ano seguinte

Indicadores

DSPOAG

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

CCV; QEPiC; PNAC; RNC

OP 1.3.2

N.º de VE na frota do GPP; Percentagem de reduzida autonomia; disponibilidade de carregadores;
VE face ao total
tipologia de viaturas

DSPOAG

CCV; QEPiC; PNAC; RNC

OP 1.3.1

N.º de veículos híbridos na frota do GPP

tipologia de viaturas; disponibilidade de carregadores

DSPOAG

QEPiC; PNAC; PNEC

OP 1.3.1

N.º de veículos a gasolina na frota do GPP

custo de combustível superior; consumos superiores para a
condução "habitual"

DSPOAG

N.º de ações de formação e sensibilização

insensibilidade para a temática; incumprimento da
aprendizagem

DSPOAG

Percentagem de redução face ao ano
anterior

incapacidade de compreensão do projeto

DSPOAG

N.º de viaturas com kit HHO, se viável

disponibilidade de orçamento; falta de conhecimento
técnico

DSPOAG

QEPiC; PNAC; PNEC

implementação se
viável

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

5%

8%

15%

20%

25%

30%

(OP 1.4.1) Desenvolver condições e implementar procedimentos para a incorporação de papel reciclado nos
consumíveis de papel utilizados no GPP

10%

15%

20%

30%

40%

50%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

(OP 1.4.1-a) Incorporação de papel reciclado na utilização de papel de impressão e
cadernos adquiridos para uso da organização

6%

9%

15%

20%

30%

50%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

Percentagem de papel reciclado adquirido
em função do total

aspeto visual do papel reciclado

DSPOAG

(OP 1.4.2-b) Incorporação de papel reciclado em material de estacionário, cartões de
visita e outros itens em papel utilizados na organização

5%

8%

15%

20%

30%

40%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

Percentagem de estacionário em papel
reciclado

aspeto visual do papel reciclado

DSPOAG

(OP 1.4.2) Implementar procedimentos para que seja dada preferência, em fase de aquisição, por produtos e
bens com embalagens de plástico reciclado

Levantamento

20%

30%

40%

50%

60%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

OP 2.5.1

N.º de bens com embalagens em plástico
reciclado

indisponibilidade de fornecedores com embalagens
recicladas

DSPOAG

(OP 1.4.3) Privilegiar a aquisição de consumíveis e material de escritório produzido a partir de plástico
reciclado

Levantamento

2%

5%

8%

12%

16%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

OP 2.5.1

N.º de consumíveis (tipologia) em plástico
reciclado

indisponibilidade de fornecedores de consumíveis; aspeto
visual dos materiais

DSPOAG

(OP 1.4.4) Privilegiar a aquisição de mobiliário produzido a partir de madeiras recicladas

Levantamento

1%

3%

5%

8%

15%

CCV; RNC; PAEC; ENCPE

OP 2.5.1

Percentagem de mobiliário adquirido com
reciclados

design das soluções em madeira reciclada; durabilidade dos
materiais

DSPOAG

(OP 1.4.5) Garantir a incorporação de resíduos de construção e demolição reciclado em obras realizadas pelo
GPP e incluir material de construção composto por reciclados (ex.: revestimentos, pavimentos, etc.)

Levantamento

1%

3%

6%

10%

15%

CCV; RNC; PAEC

Percentagem de RCD's incorporados em
obras

falta de conhecimento técnico; disponibilidade de material
face à tipologia de obra

DSPOAG

consulta de mercado

contratação

Contratualização de serviço

aumento de avarias; aumento de custos por maiores
necessidades de manutenção

QEPiC; PNAC; PNEC

Metas

Projetos/Iniciativas

OP 1.1.8

estudo técnico e
protótipo

Objetivo 1.4 - Aumento do consumo de materiais reciclados

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2

Indicadores

DSPOAG

Op 1.2.1

renovação do CE
estudo técnico

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Eco.AP; CCV; QEPiC; PNAC; PNAEE;
RNC; PNEC

100%

(OP 1.2.3-c) Sensores de presença e luminosidade em gabinetes de trabalho e salas de
reunião
(OP 1.2.3) Substituição de equipamentos de AVAC por equipamentos novos de maior eficiência energética e
utilização de gases menos nocivos para o ambiente

20%

100%

(OP 1.2.2-b) Sensores de movimento nas zonas de circulação

Projetos/Iniciativas

15%

100%

(OP 1.2.1-b) Intervenção nos sistemas de iluminação de chão e de secretária

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.5

15%

OP 1.1.4

PNUEA

2021 - 2022

70%

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

CCV; PNUEA

Metas

(OP 1.2.1) Substituição dos sistemas de iluminação atuais dos edifícios por equipamentos LED

Barreiras à Implementação

CCV; PNUEA

acompanhamento dos
valores

Execução

Indicadores

Verificação

(OP 1.1.7) Instalação de equipamento sanitário (urinóis, sanitas) de funcionamento a "seco", isto é, sem
recurso a descargas de água
(OP 1.1.8) Elaboração de relatório anual com análise dos consumos de água no edifício

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Verificação

acompanhamento dos
valores

(OP 1.1.6) Instalação de sistema de armazenamento de águas pluviais para posterior reutilização em regas
ou sistemas de descarga de autoclismos

Programas e Políticas Nacionais

(OP 1.4.6) Contratação de serviços de cópia e impressão cujas características dos equipamentos permitam uma
efetiva utilização de papel reciclado

Programas e Políticas Nacionais

CCV; RNC;

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas
OP 2.5.1

OP 2.5.2

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação
DSPOAG

N.º de artigos em papel reciclado

DSCI
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Política de Sustentabilidade: Anexo I - Objetivos e Metas
EE2. Adotar medidas que contribuam para preservação e melhoria da qualidade ambiental, através da minimização da produção de resíduos e da redução da emissão de poluentes decorrentes das atividades desenvolvidas pela organização
Metas
Objetivo 2.1 - Sistema eficiente de gestão dos resíduos produzidos

(OP 2.1.1-a) Criação de condições para separação através da colocação de ecopontos
distribuídos pelo edifício e adequação dos contentores de deposição final para os
resíduos produzidos
(OP 2.1.1-b) Prossecução de ações de sensibilização dirigidas ao pessoal da empresa de
limpeza no sentido de proceder à correta deposição final dos resíduos produzidos

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.3, P.5

(OP 2.1.1) Criação de condições para correta separação de resíduos produzidos no decurso das atividades da
organização, e por outras entidades de prestação de serviços nos edifícios, e envio para destino final adequado

(OP 2.1.1-c) Contratação de serviços de recolha diferenciados em função da tipologia
de resíduos produzidos no decurso das atividades desenvolvidas nos edifícios

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

50%

25%

25%

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

100%

Área de edifício coberta por ecopontos

DSPOAG

N.º de ações de formação e sensibilização

Não aceitação do prestador do serviço; necessidade de
alterações de contrato

DSPOAG

CCV; PNAC; RNC; PAEC; PERSU; PNGR OP 2.1.1-a; OP 2.1.1-b

N.º de resíduos cobertos por serviços
diferenciados

Incapacidade de compreensão do projeto; falta de soluções
para alguns resíduos

CCV; PNAC; RNC; PAEC; PERSU; PNGR
CCV; RNC; ENEA; PERSU; PNGR

Projetos/Iniciativas

OP 2.1.1-a

(OP 2.1.2) Reduzir a produção de resíduos papel e cartão

5%

8%

14%

20%

30%

50%

CCV; PNAC; RNC; PERSU; PNGR

OP 2.1.1; OP 2.1.7

Percentagem de redução face ao ano
anterior

Dependência do material; falta de soluções técnicas para
substituição

DSPOAG / DSCI

(OP 2.1.3) Reduzir a produção de resíduos de plástico tendendo à eliminação da sua produção

10%

20%

35%

50%

75%

90%

CCV; PNAC; RNC; PERSU; PNGR

OP 2.1.1; OP 2.1.7

Percentagem de redução face ao ano
anterior

Dependência do material; custo de outras soluções

DSPOAG / DSCI

(OP 2.1.4) Reduzir a produção de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, incluindo lâmpadas e baterias

2%

5%

8%

12%

20%

30%

CCV; PNAC; RNC; PERSU; PNGR

OP 2.1.1

Percentagem de redução face ao ano
anterior

Necessidade de substituição; necessidades de renovação de
equipamentos

DSPOAG / DSCI

(OP 2.1.5) Reduzir a produção de outros tipos de resíduos gerados no edifício e nas atividades desenvolvidas
pelo organismo (ex.: mobiliário, consumíveis)

3%

5%

10%

15%

20%

25%

CCV; PNAC; RNC; PERSU; PNGR

OP 2.1.1

Percentagem de redução face ao ano
anterior

Falta de soluções técnicas (consumíveis); idade dos
materiais

DSPOAG / DSCI

Estudo técnico

Implementação

Acompanhamento

Auditoria

Acompanhamento

Implementação de SGR

Procedimentos complexos; impacto no dia-a-dia dos
trabalhadores

DSPOAG

25%

estudo de outras
soluções

50%

100%

N.º de artigos disponibilizados

disponibilidade de orçamento; definição da totalidade de
artigos a incluir

DSPOAG

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

20%

-

30%

50%

-

-

CCV; RNC; PERSU; PNGR
CCV; RNC; PAEC;

Metas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.5

DSPOAG
Número de ecopontos no edifício; aspeto visual dos
equipamentos; incorreta separação

Alargamento a todos
os resíduos

Objetivo 2.2 - Produção de energia a partir de Fontes Renováveis
(OP 2.2.1) Desenvolvimento de projeto e instalação de Sistema Fotovoltaico para fornecimento de energia ao
edifício da Praça do Comércio

Estudo técnico e
implementação

(OP 2.2.2) Desenvolvimento de projeto e instalação, se viável, de sistemas Microeólicos de produção de
energia nos edifícios

estudo técnico e
análise financeira

(OP 2.2.3) Desenvolvimento de projeto e instalação de sistema de aquecimento de AQS por coletores Solares
Térmicos

Estudo técnico e
análise financeira

implementação se
viável

2023 - 2024

2025 - 2026

implementação se
viável

Programas e Políticas Nacionais

(OP 2.3.1) Minimização de deposição de papel higiénico e outros sólidos em sanitas, reduzindo o impacte em
ETAR's

2021 - 2022

estudo de soluções

(OP 2.3.2) Instalação de sistema de retenção de sólidos em sumidouros pluviais, evitando a contaminação por
resíduos depositados inadvertidamente no solo
(OP 2.3.3) Instalação de cobertura verde para retenção de águas pluviais, bem como redução de pontes
térmicas originadas pelas exposição das fachadas e sombreamento em vãos envidraçados

2029 - 2030

2031 - 2032

implementação
estudo de soluções

estudo técnico e
análise financeira

2027 - 2028

implementação

implementação

OP 2.5.1

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSPOAG

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

CCV; QEPiC; PNAC; PNAER; RNC; PNEC

percentagem de energia produzida face ao
consumo total

Disponibilidade de orçamento; classificação do edifício

DSPOAG

CCV; QEPiC; PNAC; PNAER; RNC; PNEC

percentagem de energia produzida face ao
consumo total

Disponibilidade de orçamento; classificação do edifício;
aspeto visual dos equipamentos

DSPOAG

CCV; QEPiC; PNAC; PNAER; RNC; PNEC

kWh de energia evitados para AQS

Disponibilidade de orçamento; classificação do edifício;
espaço disponível para coletores

DSPOAG

Metas
Objetivo 2.3 - Redução do impacte da descarga de águas residuais e pluviais

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.3, P.5

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Contratação

(OP 2.1.7) Aquisição de artigos de uso diário reutilizáveis para os trabalhadores (garrafas, chávenas),
minimizando o consumo de bens/materiais de utilização única (descartáveis)

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

CCV; PNAC; RNC; ENEA; PENSAAR

peso de papel não depositado em sanitas
face ao peso de papel novo

incumprimento por parte dos utentes; dificuldade de
avaliação de resultados

DSPOAG

CCV; ENEA; PENSAAR

N.º de sistemas de drenagem
intervencionados

inadequação de soluções técnicas; necessidade de limpeza
regular

DSPOAG

CCV; PNAC; PNAEE; RNC; PENSAAR

área de cobertura verde implementada

disponibilidade de orçamento; incapacidade de compreensão
do projeto

DSPOAG
DSPOAG

Metas
Objetivo 2.4 - Minimização de emissões de GEE e respetivos impactes ambientais
(OP 2.4.1) Desenvolvimento de mecanismo de cálculo de emissões de GEE associados a consumo de energia e a
deslocações em veículos terrestres, marítimos e aéreos

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

-

5%

8%

12%

19%

25%

estudo técnico

implementação
consumo energia

alargamento
deslocações

acompanhamento

acompanhamento

acompanhamento

(OP 2.4.2) Desenvolvimento de mecanismo de cálculo de emissões de GEE associados a bens e serviços
contratados
(OP 2.4.3) Contratação de fornecimento de energia elétrica a comercializadores que garantam origem de
eletricidade a partir de fontes de energias renováveis

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.3, P.4

Barreiras à Implementação

Tipologia de resíduos separados e
encaminhados para destino final adequado

CCV; PNAC; RNC; PAEC; PERSU; PNGR

Execução

Indicadores

Estudo de soluções

(OP 2.1.6) Desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão de Resíduos (SGR)

estudo de viabilidade

estudo técnico

implementação

acompanhamento

acompanhamento

acompanhamento

contratação

contratação

contratação

contratação

contratação

(OP 2.4.4) Promover internamente a utilização de transportes públicos (incluindo pessoal dos gabinetes) para
deslocações casa-trabalho e deslocações em serviço onde seja viável

ações de sensibilização ações de sensibilização ações de sensibilização ações de sensibilização ações de sensibilização ações de sensibilização

(OP 2.4.5) Desenvolvimento de sistema de apoio à aquisição de passes sociais para os trabalhadores que optem
por deslocações casa-trabalho em transportes públicos

Este projeto necessita de suporte legislativo para sua implementação. Prazos suspensos até análise de diplomas que sustentem a sua execução
em conformidade com as regras de funcionamento da administração direta do Estado.

(OP 2.4.6) Desenvolvimento e implementação de um mecanismo para compensação de emissões de GEE

estudo de soluções

(OP 2.4.6-a) Compensação de emissões de GEE associados a deslocações (incluindo
gabinetes)

implementação

Programas e Políticas Nacionais

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

implementação do mecanismo

dificuldade técnica para desenvolver mecanismo de
avaliação

DSPOAG

N.º de bens e serviços abrangidos pelo
cálculo

dificuldade técnica para desenvolver mecanismo de
avaliação

DSPOAG

CCV; QEPiC; PNAC; PNAER; RNC; PNEC

realização de contrato

fornecedores disponíveis; questões legais (CCP); aumento de
custos com eletricidade

DSPOAG

CCV; PNAC; ENEA; PNEC

N.º de ações de sensibilização

falta de adesão; comodismo e individualismo de utentes

DSRHDO

Obj 1.3; Obj 2.2; OP 2.4.3

CCV; PNAC; ENEA;

OP 2.4.4

N.º de trabalhadores abrangidos pela
medida

questões legais (financeira); enquadramento em sede de
orçamento

DSRHDO

QEPiC; PNAC; RNC; PNEC

OP 2.4.1; OP 2.4.2; OP 2.4.3

Percentagem de compensação face às
emissões calculadas

dificuldade de compreensão do mecanismo de compensação;
questões procedimentais

DSPOAG

QEPiC; PNAC; RNC; PNEC

OP 2.4.1; OP 2.4.2; OP 2.4.3

ton CO2eq compensadas

orçamento dos gabinetes; incapacidade de compreensão do
mecanismo

DSPOAG

implementação

QEPiC; PNAC; RNC; PNEC

OP 2.4.1; OP 2.4.2; OP 2.4.3

ton CO2eq compensadas

orçamento do organismo

DSPOAG

(OP 2.4.6-c) Compensação de emissões de GEE associados aos contratos do organismo

implementação

QEPiC; PNAC; RNC; PNEC

OP 2.4.1; OP 2.4.2; OP 2.4.3

ton CO2eq compensadas

orçamento do organismo

DSPOAG

PNAC; RNC; PNEC

OP 2.4.1; OP 2.4.5 (a, b e c)

implementação da taxa
€ angariados e investidos

questões legais; questões financeiras; aceitação da
justificação para a criação da taxa

PNAC; ENEA; PNEC

OP 2.4.4

N.º de utilizadores

falta de adesão; individualismo

Este projeto necessita de suporte legislativo para sua implementação. Prazos suspensos até análise de diplomas que sustentem a sua execução
em conformidade com as regras de funcionamento da administração direta do Estado.

(OP 2.4.8) Desenvolvimento e disponibilização de plataforma de carsharing para trabalhadores do GPP
(incluindo gabinetes)

estudo de soluções

implementação

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

estudo técnico

implementação a
alguns produtos

implementação a
alguns produtos

alargamento a outros
produtos

alargamento a outros
produtos

estudo técnico

implementação

Metas
Objetivo 2.5 - Adoção de mecanismos de análise de ciclo de vida

Projetos/Iniciativas

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

(OP 2.4.6-b) Compensação de emissões de GEE associados ao consumo energético do
edifício

(OP 2.4.7) Desenvolvimento e implementação de "taxa de carbono" interna, cuja receita seja aplicada em
projetos de proteção ambiental (ex.: reflorestação)

Princípios Aplicáveis
P.2

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

(OP 2.5.1) Desenvolvimento e implementação de ferramentas de ACV que permitam avaliar o impacte dos bens
adquiridos
(OP 2.5.2) Desenvolvimento e implementação de ferramentas de ACV que permitam avaliar o impacte dos
serviços contratados
(OP 2.5.3) Desenvolvimento e implementação de ferramentas de ACV que permitam avaliar o impacte dos
serviços prestados pelo GPP

2021 - 2022

estudo técnico

implementação

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSPP
DSRHDO
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

RNC; PAEC; ENCPE

N.º de bens adquiridos sujeitos a ACV

dificuldade técnica em desenvolver estudos de ACV;
complexidade dos estudos

RNC; PAEC; ENCPE

N.º de serviços contratados sujeitos a ACV

dificuldade técnica em desenvolver estudos de ACV;
complexidade dos estudos

DSPOAG / DSCI

RNC; PAEC; ENCPE

N.º de serviços prestados sujeitos a ACV

dificuldade técnica em desenvolver estudos de ACV;
complexidade dos estudos

DSPOAG / DSCI

DSPOAG / DSCI

2 de 6

Política de Sustentabilidade: Anexo I - Objetivos e Metas
EE3. Combater o desperdício de recursos através da adoção de conceitos de economia circular e promover a redução da pegada ecológica com a implementação de modelos de compras públicas ecológicas
Metas

(OP 3.1.1) Inclusão de critérios ambientais genéricos para avaliação de fornecedores e propostas em fase de
procedimentos de contratação

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.4

Objetivo 3.1 - Inclusão de parâmetros de sustentabilidade na contratação

2021 - 2022

2023 - 2024

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

implementação

(OP 3.1.2) Inclusão de critérios sociais genéricos para avaliação de fornecedores e propostas em fase de
procedimentos de contratação

implementação

(OP 3.1.3) Inclusão de critérios ambientais e sociais específicos para cada procedimento adaptando-os ao
objeto da contratação
(OP 3.1.4) Incorporação dos princípios da ENCPE e do PAEC na organização garantindo o compromisso da
valorização de critérios de sustentabilidade no funcionamento da organização

2025 - 2026

implementação
estudo técnico de
aplicabilidade

implementação

acompanhamento

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

acompanhamento

acompanhamento

acompanhamento

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.4, P.5

2027 - 2028

N.º de procedimentos com critérios
ambientais incluídos

integração no CCP; falta de concorrente que cumpram
critérios

DSPOAG / DSCI

N.º de procedimentos com critérios sociais
incluídos

integração no CCP; falta de concorrente que cumpram
critérios

DSPOAG / DSCI

CCV; PAEC; ENCPE; ENEA

N.º de procedimentos com critérios
específicos adaptados

dificuldade em adaptar critério ao procedimento; falta de
concorrentes que cumpram critérios

DSPOAG / DSCI

CCV; PAEC; ENCPE

N.º de princípios integrados na organização

modelo de contratação antiquado; dificuldade de adaptação
a nova realidade

DSPOAG / DSCI

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Programas e Políticas Nacionais

implementação

CCV; PNAC; RNC; PAEC; ENCPE; ENEA;
OP 1.4.2; OP 2.1.3; OP 3.1.1
PNGR

Redução do peso de embalagens de bens
adquiridos

falta de soluções por parte de fornecedores

DSPOAG / DSCI

implementação

CCV; PNAC; RNC; PAEC; ENCPE; ENEA;
OP 2.1.2; OP 2.1.3 ; OP 3.1.1
PNGR

N.º de fornecedores com embalagens em
papel/cartão

falta de soluções por parte de fornecedores

DSPOAG / DSCI

CCV; PNAC; RNC; ENCPE; ENEA;
PNGR; ENCDA

N.º de bens adquiridos a granel

dificuldade em compreender o projeto; dificuldade em
encontrar alguns bens

DSPOAG / DSCI

CCV; PNAC; RNC; ENCPE; ENEA; PNGR OP 3.1.1; OP 3.1.3

Redução da distância de fornecedores

Ausência de fornecedores para alguns bens

DSPOAG / DSCI

CCV; PNAC; RNC; ENCPE; ENEA;

N.º de produtos com Rótulo Ecológico e
outras certificações

poucos fornecedores com produtos com RE e outras
certificações; aumento de custos

DSPOAG / DSCI

(OP 3.2.3) Desenvolver mecanismos que permitam a aquisição de bens a granel, minimizando embalagens e
desperdícios

estudo de viabilidade e
soluções

implementação

(OP 3.2.4) Privilegiar a aquisição de bens a fornecedores e comercializadores de proximidade, minimizando o
impacte ambiental originado no transporte

levantamento

implementação

levantamento

implementação

alargamento a outras
certificações

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

cadeiras

secretárias e armários

outro mobiliário

estudo de soluções

implementação

(OP 3.2.5) Privilegiar a aquisição de bens com Rótulo Ecológico e certificações ambientais e de
responsabilidade social

Projetos/Iniciativas

(OP 3.3.2) Privilegiar a aquisição de material informático upgradable evitando a aquisição de PC's novos e
permitindo melhorar os equipamentos existentes com mínimo de produção de resíduos e gastos
(OP 3.3.3) Privilegiar a aquisição de bens desenhados com bases de Eco Design, permitindo o prolongamento da
sua vida útil e fácil reparação
(OP 3.3.4) Desenvolver procedimentos e criar condições para a reutilização de material de economato

levantamento e estudo
de soluções
levantamento do
material em uso

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

implementação

procedimento para
reutilização

cobertura a todo o
material

Programas e Políticas Nacionais

OP 3.1.3

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

RNC; PAEC; ENEA; PNGR

N.º de peças de mobiliário reparadas

mobiliário antigo deve ser recuperado por restauradores com
custos mais elevados

CCV; RNC; PAEC; ENCPE; ENEA; PNGR OP 3.1.3

N.º de peças informáticas abrangidas por
processos de aquisição individual

falta de mão-de-obra especializada para a substituição do
material; muito material não passível de upgrade em uso

DSPOAG / DSCI

CCV; RNC; PAEC; ENCPE; ENEA; PNGR OP 3.1.3; OP 3.2.5; OP 3.2.6

N.º de procedimentos lançados com
critérios de Eco design

falta de soluções no mercado; aumento de custos

DSPOAG / DSCI

RNC; PAEC; ENEA; PNGR

N.º de procedimentos criados e
implementados

DSPOAG

DSPOAG

implementação

RNC; PAEC; ENEA; PNGR

N.º de peças reutilizadas

aspeto visual de algum material;

DSPOAG

(OP 3.3.4-b) Promover a reutilização de material de secretária como agrafadores,
furadores, clips, entre outros

implementação

RNC; PAEC; ENEA; PNGR

N.º de peças reutilizadas

aspeto visual de algum material;

DSPOAG

RNC; PAEC; ENEA; PNGR

N.º de peças reutilizadas

aspeto visual de algum material;

DSPOAG

N.º de artigos "recarregáveis" adquiridos

falta de soluções no mercado;

DSPOAG

(OP 3.3.4-c) Promover a reutilização de outro material utilizado pelos trabalhadores,
alargando o procedimento a todo o tipo de materiais

levantamento

implementação
levantamento e estudo
de soluções

implementação

CCV; RNC; PAEC; ENCPE; ENEA; PNGR

Metas
Objetivo 3.4 - Promoção da minimização do desperdício alimentar
(OP 3.4.1) Promoção de minimização de desperdícios alimentares nos eventos a decorrer nos edifícios,
privilegiando a contratação de empresas de catering que apresentem soluções específicas

Projetos/Iniciativas

OP 2.1.2; OP 2.1.3; OP 3.1.1;
OP 3.1.3

(OP 3.3.4-a) Promover a reutilização de dossiers, capas, pastas, separadores

(OP 3.3.5) Privilegiar a aquisição de material de economato que possa ser "recarregado" como canetas ou
lapiseiras, de forma a minimizar a necessidade de material novo

2021 - 2022

estudo de soluções

(OP 3.4.2) Implementação de procedimentos para prestação de serviço na Cantina que garanta a minimização
de desperdícios alimentares

(OP 3.4.4) Prossecução de ações específicas de sensibilização a funcionário do GPP e Gabinetes sobre a
temática do desperdício alimentar e a sua relação com os vetores da sustentabilidade

Programas e Políticas Nacionais

(OP 3.5.2) Inclusão de Câmaras Municipais na plataforma, alargando a possibilidade de trocas a outros
organismos públicos
(OP 3.5.3) Inclusão de outros organismos públicos de proximidade na plataforma (ex.: Turismo, Marinha, APL,
IPMA)
(OP 3.5.4) Alargamento da plataforma para incluir a prestação de serviços (cooperação entre organismos
através das suas valências e conhecimentos técnicos)
(OP 3.5.5) Alargamento da plataforma de carsharing a organismos públicos de proximidade

Indicadores

Barreiras à Implementação

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

critérios na
contratação

acompanhamento

acompanhamento

acompanhamento

acompanhamento

RNC; PNUEA; ENEA; ENCDA

Obj. 3.1

Redução de peso de bens alimentares
sobrantes nos eventos

Perceção das reais necessidades de eventos; empresas
pouco sensibilizadas para o problema

acompanhamento

RNC; PNUEA; ENEA; ENCDA

Obj. 3.1

N.º de medidas adotadas pela entidade
contratada

falta de sensibilização das empresas; serviços sociais sem
capacidade de resposta contratual

levantamento de
programas aplicáveis
GPP - 1

Gabinetes - 1
GPP - 1

2021 - 2022

2023 - 2024

estudo técnico

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

2025 - 2026

acompanhamento
estabelecimento de
parcerias

alargamento a
restantes entidades
Gabinetes - 1
GPP - 1

RNC; PNUEA; ENEA; ENCDA

N.º de contratos que incluem programas de
perceção social/empresarial destes programas
valorização de alimentos

Gabinetes - 1
GPP - 1

RNC; PNUEA; ENEA; ENCDA

N.º de ações de sensibilização

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Metas

(OP 3.5.1) Desenvolvimento de uma plataforma que permita trocas entre organismos da Administração Pública
próximos, minimizando a necessidade de aquisição de novos materiais e bens

OP 3.1.3; OP 3.2.5; OP 3.2.6;
OP 3.3.3

2023 - 2024

exigência em contrato

(OP 3.4.3) Contratação de serviços (catering para eventos) que participem em programas de valorização de
restos alimentares (ex.: Refood)

Objetivo 3.5 - Promoção de trocas entre serviços da Administração Pública próximos

Projetos/Iniciativas

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

(OP 3.2.2) Privilegiar a aquisição de bens provenientes de fornecedores que apresentem embalagens de
papel/cartão em vez de plástico

(OP 3.3.1) Contratação de serviço de reparações de mobiliário, recuperando e reabilitando material existente
em armazém, evitando a aquisição de peças novas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.5

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

CCV; PAEC; ENCPE; ENEA

Metas

Princípios Aplicáveis
P.2, P.3, P.4, P.5

Barreiras à Implementação

(OP 3.2.1) Privilegiar a aquisição de bens provenientes de fornecedores que apresentem o mínimo de
embalagens

Objetivo 3.3 - Incorporação de conceitos de Economia Circular na organização

Princípios Aplicáveis
P.2, P.5

Indicadores

CCV; PAEC; ENCPE; ENEA

Metas
Objetivo 3.2 - Minimização de impactes na aquisição de bens

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

implementação de
caso de estudo
estudo de
enquadramento
jurídico

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

implementação
apresentação de
resultados

estudo de
enquadramento
jurídico

incorporação no
programa
apresentação de
resultados
implementação na
Adm Cent
apresentação de
resultados

incorporação no
programa
alargamento a Câmaras alargamento a outros
Municipais
organismos públicos
incorporação na
plataforma

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

falta de sensibilização para a temática levando a reduzido
n.º de participantes

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DSPOAG / DSCI
DSRHDO
DSPOAG / DSCI
DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

RNC; PAEC; ENEA

OP 2.4.2; Obj. 3.2; Obj. 3.3

N.º de materiais incluídos na plataforma

falta de adesão; tipologia de matérias propostos; estado dos
materiais propostos a troca

DSPOAG / DSCI

RNC; PAEC; ENEA

OP 2.4.2; Obj. 3.2; Obj. 3.3

N.º de materiais incluídos na plataforma

falta de adesão; tipologia de matérias propostos; estado dos
materiais propostos a troca

DSPOAG

RNC; PAEC; ENEA

OP 2.4.2; Obj. 3.2; Obj. 3.3

N.º de materiais incluídos na plataforma

falta de adesão; tipologia de matérias propostos; estado dos
materiais propostos a troca

DSPOAG

RNC; PAEC; ENEA

OP 2.4.2; Obj. 3.2; Obj. 3.3

N.º de serviços incluídos na plataforma

falta de adesão; tipologia de serviços propostos

DSPOAG

PNAC; RNC; PAEC; ENEA; PNEC

OP 2.4.8

N.º de aderentes ao programa de
carsharing

falta de adesão; dificuldade de coordenação entre utentes

DSPOAG
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EE4. Promover a melhoria da saúde dos trabalhadores e a prevenção de doenças profissionais resultantes das atividades desenvolvidas
Metas

(OP 4.1.1) Contratação de serviço adicional de medicina no trabalho com consultas trimestrais, complementar
ao serviço de Saúde no Trabalho

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.3, P.4, P.5

Objetivo 4.1 - Adoção de serviços de medicina no trabalho com consultas regulares

(OP 4.1.2) Formação de trabalhadores em primeiros-socorros e suporte básico de vida e criação de posto
médico com material adequado, incluindo desfibrilhadores
(OP 4.1.3) Estabelecimento de protocolos com entidades para realização de rastreios gratuitos aos
trabalhadores do organismo

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Este projeto necessita de suporte legislativo para sua implementação. Prazos suspensos até análise de diplomas que sustentem a sua execução
em conformidade com as regras de funcionamento da administração direta do Estado.
formação PS e SBV

criação de posto
médico adequado

levantamento

contactos e
implementação

(OP 4.1.4) Estabelecimento de protocolos com melhores condições para realização de consultas de diagnóstico
de especialidades no âmbito da Saúde Ocupacional (ex.: oftalmologia, otorrinolaringologia, dentista, etc.)

levantamento de
especialidades

contratação parcial
(especialidades)

(OP 4.1.5) Estabelecimento de protocolos com melhores condições para realização de consultas de medicina
não convencional (ex.: acupuntura, medicina chinesa, quiroprática, osteopatia, etc.)

alargamento a outras
especialidades
estudo de viabilidade

(OP 4.1.6) Desenvolvimento de protocolos com unidades de saúde, dando opção aos trabalhadores na busca de
locais para realização de análises, diagnósticos e tratamentos

estabelecimento de
protocolos

implementação

Acompanhamento

Acompanhamento

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.3

(OP 4.2.1) Aquisição de material específico de proteção para trabalhadores das áreas da manutenção do
edifício (ex.: óculos, luvas, máscaras, etc.)

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

levantamento e
aquisição

(OP 4.2.2) Aquisição de vestuário próprio para pessoal da manutenção, minimizando as possibilidades de dano
em roupa pessoal

(OP 4.2.4) Realização de estudo ergonómico sobre condições de trabalho, equipamento e material de
escritório atualmente em utilização no organismo

2031 - 2032

aquisição

contratação

implementação de
medidas do estudo

(OP 4.2.5) Aquisição de equipamentos e material com características ergonómicas que garantam a salvaguarda
das condições físicas dos trabalhadores, tendo em conta os tempos de trabalho

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.3, P.4

(OP 4.3.1) Estabelecimento de protocolos para sessões de ginástica laboral, com periodicidade semanal e
realizadas no posto de trabalho

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

implementação de
caso de estudo

alargamento a todo o
GPP

(OP 4.3.2) Estabelecimento de protocolos para realização de massagem fisioterapêutica com particular
incidência nos problemas originados pela permanência prolongada no posto de trabalho

contratação

(OP 4.3.3) Realização de workshops sobre a temática da postura no posto de trabalho, dotando os
trabalhadores de ferramentas adequadas para minimizar impactos na saúde a longo prazo

contratação

(OP 4.3.4) Promoção de um ambiente de trabalho limpo e de baixo impacto na saúde dos trabalhadores
através da utilização de produtos de limpeza biológicos

2027 - 2028

DSRHDO

custo do serviço; seleção de especialidades; falta de
condições para realização de consultas

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.1.1; OP 4.1.3; OP 4.1.4

N.º de serviços de medicina não
convencional contratados

custo do serviço; falta de adesão dos trabalhadores

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.1.1; OP 4.1.3; OP 4.1.4;
OP 4.1.5

N.º de entidades com protocolos para
realização de análises aos trabalhadores

ausência de interesse por parte de entidades; ausência de
entidades nas proximidades do serviço

Programas e Políticas Nacionais

cobertura a 100% de
trabalhadores
Levantamento de
produtos

contratação de serviço

Programas e Políticas Nacionais

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.3, P.4

(OP 4.4.1) Estabelecimento de protocolos com melhores condições para consultas de terapia ocupacional para
os trabalhadores que considerem necessário acompanhamento

2021 - 2022

2023 - 2024

Levantamento de
necessidade

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSRHDO
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DSPOAG / DSRHDO

N.º de equipamentos por trabalhador

trabalhadores não querem usar equipamentos de proteção

N.º de trabalhadores cobertos pela
aquisição de vestuário

n.º de peças a adquirir; lavagem

N.º de ferramentas adquiridas

especificidade das ferramentas; custo das ferramentas;
pouca utilização pela especificidade

DSPOAG / DSRHDO

N.º de áreas abrangidas pelo estudo

custo de contratação; incapacidade de compreensão da
necessidade do estudo

DSPOAG / DSRHDO

N.º de equipamentos substituídos por outros
custo elevado dos equipamentos
ergonómicos

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSPOAG

DSPOAG / DSRHDO
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Articulação com o 3 em Linha

N.º de sessões realizadas por sala

fraca adesão de trabalhadores; incapacidade de
compreensão do projeto; custo do serviço

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de sessões por funcionário

adesão de trabalhadores; custo de serviço

DSRHDO
DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.3.1; OP 4.3.2

N.º de workshops realizados

adesão de trabalhadores; custo de serviço; incapacidade de
compreensão do projeto

CCV; ENEA;
Articulação com o 3 em Linha

OP 3.2.5; OP 3.2.6

N.º de produtos de origem biológica
adquiridos

segmento de mercado pouco desenvolvido; questões com
contratação; custo de produtos mais elevado

Metas
Objetivo 4.4 - Implementação de medidas de valorização da saúde mental

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

OP 4.2.4

2031 - 2032

DSRHDO

N.º de consultas de especialidade
realizadas

OP 4.2.3

2029 - 2030

DSRHDO

n.º de desfibrilhadores necessários; custo dos equipamentos

OP 4.1.1; OP 4.1.3

aquisição

estudo de viabilidade

custo do serviço; n.º de consultas elevado

N.º de ações de formação; n.º de
trabalhadores com formação

Articulação com o 3 em Linha

Metas
Objetivo 4.3 - Promoção da melhoria e reabilitação das condições de trabalho

N.º de consultas por trimestre

falta de adesão aos serviços

OP 4.2.1

levantamento

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

N.º de rastreios realizados

Levantamento e
reaquisição

análise do material
existente

Barreiras à Implementação

OP 4.1.1

Levantamento e
reaquisição
levantamento e
aquisição

(OP 4.2.3) Aquisição de ferramentas para trabalhos específicos que garantam proteção dos utilizadores

2029 - 2030

Indicadores

Articulação com o 3 em Linha

Metas
Objetivo 4.2 - Adoção de medidas de proteção dos trabalhadores da organização

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSPOAG
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

implementação

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.1.1; OP 4.1.6

N.º de trabalhadores com consulta

custo do serviço; n.º de consultas elevado

DSRHDO

(OP 4.4.2) Realização de workshops de gestão de stress e ansiedade e técnicas de relaxamento, aplicáveis ao
local e às condições de trabalho do organismo

contratação

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.3.3

N.º de workshops realizados

adesão de trabalhadores; custo de serviço; incapacidade de
compreensão do projeto

DSRHDO

(OP 4.4.3) Implementar medidas para garantir o acompanhamento de casos avançados de stress e ansiedade
identificados nas consultas de terapia ocupacional

levantamento de
situações de risco

Articulação com o 3 em Linha

OP 4.4.1

N.º de casos com acompanhamento

incapacidade de compreensão do projeto

DSRHDO

N.º de horas de trabalho reduzidas

LGTFP; regulamentação interna; abuso de trabalhadores

DSRHDO

alargamento a todos os
trabalhadores

contratação

(OP 4.4.4) Implementar medidas na organização que permitam reduzir o tempo de trabalho, permitindo mais
tempo para atividades de lazer e descanso

estudo de viabilidade

implementação

Articulação com o 3 em Linha

EE5. Potenciar as competências técnicas, o desenvolvimento pessoal e a valorização profissional dos trabalhadores através da formação e garantir a sua participação nos processos de melhoria contínua e comunicação dos projetos da organização

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.1, P.2, P.3, P.4, P.5

Objetivo 5.1 - Promoção da formação e sensibilização, potenciando a valorização
profissional

Metas

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

(OP 5.1.1) Prossecução de ações de formação e sensibilização em matérias de ambiente, direcionadas tanto à
organização como à vida pessoal

4

4

4

4

4

4

(OP 5.1.2) Prossecução de ações de formação e sensibilização em matérias de responsabilidade social,
direcionadas tanto à organização como à vida pessoal

2

2

2

2

2

2

N.º de ações de formação/ sensibilização
dadas por ano

necessidade de formadores externos

DSRHDO

(OP 5.1.3) Prossecução de ações de formação e sensibilização em matérias de responsabilidade económica,
direcionadas tanto à organização como à vida pessoal

1

1

1

1

1

1

N.º de ações de formação/ sensibilização
dadas por ano

necessidade de formadores externos

DSRHDO

estudo de viabilidade

implementação

N.º de fornecedores abrangidos pelas ações

fornecedores sem interesse; incapacidade de compreensão
do projeto

DSRHDO

N.º de trabalhadores em formação

fraca/excesso de adesão de trabalhadores; custos
associados ao sistema de apoio

DSRHDO

N.º de workshops realizados

fraca/excesso de adesão de trabalhadores; multiplicidade
de temáticas

(OP 5.1.4) Desenvolvimento de mecanismo de formação/sensibilização sobre a Política de Sustentabilidade do
organismo a fornecedores/prestadores de serviço
(OP 5.1.5) Promover e desenvolver sistema de apoio a formação em áreas de interesse individual (novas
competências)

Objetivo 5.2 - Promoção da cultura, assegurando a sua diversidade e o seu impacto no
desenvolvimento pessoal
(OP 5.2.1) Desenvolver um canal interno de promoção de eventos culturais a decorrer no país

Projetos/Iniciativas

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

2023 - 2024

estudo de viabilidade

implementação

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

estudo de solução
técnica

implementação

protocolo com CML
(agenda cultural)

2027 - 2028

estudo de viabilidade

(OP 5.2.4) Estabelecer protocolos com entidades comerciais para descontos em aquisição de bens de cultura
(livros, musica, cinema, etc.)

estabelecimento de
protocolo
levantamento

identificação de
oportunidades

implementação

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

estabelecimento de
protocolos

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

DSRHDO

Barreiras à Implementação

DSRHDO
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

N.º de eventos promovidos

Necessidade de atualização regular; Capacidade de
desenvolvimento e gestão de plataforma digital

Articulação com o 3 em Linha

N.º de protocolos estabelecidos

falta de interesse em desenvolver parcerias; falta de
abertura por parte de entidades da cultura

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de protocolos estabelecidos

falta de interesse em desenvolver parcerias; falta de
abertura por parte de entidades do desporto

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de entidades com protocolo

falta de interesse em desenvolver parcerias; falta de
abertura por parte de empresas/comerciantes

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de clubes culturais criados

falta de interesse de trabalhadores

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

estabelecimento de
protocolo

(OP 5.2.3) Estabelecer protocolos com entidades da Administração Central de promoção de eventos
desportivos (M. Educação), no sentido de obter descontos para trabalhadores do GPP em entradas para eventos
a decorrer em espaços tutelados por esse organismo

(OP 5.2.5) Dinamizar e promover a criação de clubes culturais (leitura, teatro, musica, etc.) para os
trabalhadores, garantindo disponibilização de espaços no edifício para a sua prossecução

implementação

Metas

(OP 5.2.2) Estabelecer protocolos com entidades da Administração Central e da Administração Local de
promoção de eventos culturais (M. Cultura, CML/EGEAC), no sentido de obter descontos para trabalhadores do
GPP em entradas nos espaços tutelados por esses organismos

N.º de ações de formação/ sensibilização
dadas por ano

ENEA

CCV; RNC; ENEA

estudo de viabilidade

(OP 5.1.6) Realização de workshops em temáticas fora do âmbito das atividades desenvolvidas (ex.:
organização temporal, organização tarefas, vida saudável, etc.)

Princíp0ios Aplicáveis
P.3; P.5

Programas e Políticas Nacionais

2021 - 2022

DSCI / DSRHDO
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Objetivo 5.3 - Promoção da comunicação e da participação dos trabalhadores na Política de
Sustentabilidade
Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.2, P.3.

Política de Sustentabilidade: Anexo I - Objetivos e Metas
2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

Design e
implementação

Update

ENEA

Taxa de atualização do mecanismo de
comunicação interna

Necessidade de atualização regular; Capacidade de
desenvolvimento e gestão de plataforma digital

(OP 5.3.2) Desenvolver mecanismo de comunicação externa da Política e projetos, garantindo divulgação e
abertura do projeto ao público em geral

Estudo de soluções

Implementação

Divulgação de
resultados

Divulgação de
resultados

Divulgação de
resultados

Divulgação de
resultados

ENEA

Taxa de atualização do mecanismo de
comunicação externa

Necessidade de atualização regular; Capacidade de
desenvolvimento e gestão de plataforma digital

(OP 5.3.3) Desenvolver mecanismos para promover a participação ativa dos trabalhadores na implementação
da Política, permitindo a apresentação de propostas e objetivos a incorporar na Política, bem como a avaliação
do progresso de implementação na organização

Estudo de soluções

implementação

Acompanhamento

Update e
acompanhamento

Acompanhamento

Update e
acompanhamento

ENEA

N.º de propostas recebidas; N.º de
propostas incorporadas

falta de interesse dos trabalhadores; excesso de propostas

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Estudo de viabilidade

implementação

acompanhamento

Update e
acompanhamento

(OP 5.4.2) Criação de fundo a partir de uma "taxa" sobre serviços contratados, a ser paga pelo organismo, para
desenvolvimento de projetos de apoio aos trabalhadores

Estudo de soluções

Estudo de viabilidade

implementação

Implementação

Acompanhamento

Update e
acompanhamento

PAEC; ENEA

Implementação

Update e
acompanhamento

PAEC; ENEA

(OP 5.4.5) Alargamento da plataforma "GPP-Queres?" aos trabalhadores dos gabinetes
(OP 5.4.6) Alargamento da plataforma "GPP-Queres?" a trabalhadores de outros serviços da Administração
Central próximos e da Administração Local
(OP 5.4.7) Promover e apoiar a realização de workshops sob temas de interesse individual (hobbies) dos
trabalhadores

Programas e Políticas Nacionais

OP 5.3.1

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Implementação
Estudo de viabilidade

Update e
acompanhamento

PAEC; ENEA

Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DSPOAG / DSCI
DSPOAG / DSCI

DSPOAG / DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

N.º de propostas recebidas

direção pouco recetiva a propostas; propostas apresentadas
irreais

DSRHDO

€ angariados através da taxa

questões financeiras; questões legais; direção pouco
recetiva ao projeto

DSPOAG

N.º de prémios atribuídos

questões financeiras; questões legais; direção pouco
recetiva a atribuição de prémios

N.º de trabalhadores inscritos na
plataforma

capacidade de desenvolvimento e gestão de plataforma;
fraca adesão de trabalhadores

DSPOAG / DSCI

OP 5.4.4

N.º de trabalhadores de gabinetes inscritos
na plataforma

capacidade de desenvolvimento e gestão de plataforma;
fraca adesão de trabalhadores

DSPOAG / DSCI

OP 5.4.4; OP 5.4.5

N.º de trabalhadores de outros serviços
inscritos na plataforma

capacidade de desenvolvimento e gestão de plataforma;
fraca adesão de trabalhadores

DSPOAG / DSCI

N.º de workshops realizados

tipologia de hobbies muito variada; custos da realização de
workshops; adesão de trabalhadores

DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Este projeto necessita de suporte legislativo para sua implementação. Prazos suspensos até análise de diplomas que sustentem a sua execução
em conformidade com as regras de funcionamento da administração direta do Estado.

(OP 5.4.3) Criação de sistema de atribuição de prémios aos trabalhadores que apresentem projetos inovadores
para implementação no organismo
(OP 5.4.4) Desenvolver uma plataforma interna, para uso exclusivo dos trabalhadores, para troca ou venda de
objetos pessoais (GPP-Queres?)

Update

Metas

(OP 5.4.1) Promover a participação ativa dos trabalhadores em questões relacionadas com a organização e
incorporar as propostas no seu funcionamento

Projetos/Iniciativas

2023 - 2024

(OP 5.3.1) Desenvolver mecanismo de comunicação da Política de Sustentabilidade e de implementação dos
projetos, garantindo divulgação regular da implementação de objetivos

Objetivo 5.4 - Adotar medidas que garantam a valorização da individualidade na
organização

Princípios Aplicáveis
P.3, P.4, P.5

Metas
2021 - 2022

Articulação com o 3 em Linha

Indicadores

DSRHDO

Princípios
Aplicáveis
P.4

Objetivo 6.1 - Promoção da consciencialização da diversidade cultural e valorização da sua
diversidade na sociedade
Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.4

EE6. Desenvolver e estimular um ambiente de trabalho que assegure a igualdade de género e o respeito pela diversidade e direitos individuais, contribuindo para a valorização da integração e da diversidade cultural na organização
Metas
2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

(OP 6.2.1) Promover ações de sensibilização sobre igualdade junto de toda a população do organismo

implementação

N.º de ações de sensibilização; % de
trabalhadores que atenderam às ações

tema "sensível" para algumas pessoas; especificidade da temática

DSRHDO

(OP 6.2.2) Promover ações de sensibilização sobre as vantagens e benefícios da diversidade cultural

implementação

N.º de ações de sensibilização dadas

sensibilidade do tema; falta de adesão de trabalhadores

DSRHDO

N.º de eventos específicos realizados

falta de interesse de trabalhadores e direção; condições
para realização de eventos

DSRHDO

N.º de workshops realizados

falta de interesse de trabalhadores e direção;

(OP 6.2.3) Fomentar a realização de eventos que promovam a riqueza cultural nos seus elementos mais
diversos (ex.: culinária, artesanato, práticas ancestrais)

Estudo de soluções

(OP 6.2.4) Promover a realização de workshops sobre culturas diferentes, facilitando o acesso dos
trabalhadores do organismo à diversidade cultural

Implementação
Estudo de soluções

Implementação

Metas
Objetivo 6.2 - Desenvolver um modelo de estágio profissional para integração de pessoas
portadoras de deficiência

Programas e Políticas Nacionais

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

Estudo de viabilidade

Implementação

Acompanhamento

Acompanhamento

2029 - 2030

2031 - 2032

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores
n.º de estagiários incorporados no
organismo

DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

necessidade de cuidados específicos e condições de trabalho
adequadas

DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Metas

Objetivo 7.1 - Desenvolvimento de protocolos com estabelecimentos comerciais na
envolvência do GPP, garantindo descontos para os trabalhadores e contrapartidas para os
estabelecimentos protocolados

2021 - 2022

(OP 7.1.1) Estabelecer protocolos com estabelecimentos de restauração para obtenção de preços mais
reduzidos a trabalhadores do organismo

Estudo de viabilidade

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.4, P.5

EE7. Promover atividades que contribuam para a valorização da qualidade de vida das comunidades envolventes em conciliação com princípios de Responsabilidade Social

2023 - 2024

2025 - 2026

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Articulação com o 3 em Linha

N.º de estabelecimentos de restauração
com protocolo

falta de adesão de estabelecimentos; contrapartidas pouco
atrativas; falta de interesse da direção

DSRHDO

implementação

Articulação com o 3 em Linha

N.º de farmácias com protocolo

falta de adesão de estabelecimentos; contrapartidas pouco
atrativas; falta de interesse da direção

DSRHDO

(OP 7.1.3) Estabelecer protocolos com outro tipo de estabelecimentos comerciais (lojas de especialidade) para
obtenção de preços mais reduzidos a trabalhadores do organismo

Estudo de viabilidade

implementação

Articulação com o 3 em Linha

N.º de estabelecimentos de comerciais com falta de adesão de estabelecimentos; contrapartidas pouco
protocolo
atrativas; falta de interesse da direção

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de contrapartidas criadas para
entidades com protocolo

reduzidas opções a apresentar como contrapartidas; direção
sem interesse em apresentar soluções

DSRHDO

Articulação com o 3 em Linha

N.º de prestadores de serviços com
protocolo

pouco interesse de prestadores de serviços; falta de adesão
de trabalhadores

Articulação com o 3 em Linha

Taxa de atualização da plataforma de
comunicação

Necessidade de atualização regular; Capacidade de
desenvolvimento e gestão de plataforma digital

(OP 7.1.4) Realização de estudo de possíveis contrapartidas para as entidades que aceitem estabelecer
protocolos com o organismo (publicidade em eventos, espaços para eventos das entidades, etc.)

Estudo de soluções

implementação

implementação

(OP 7.1.5) Estabelecer protocolos com os prestadores de serviços contratualizados pelo GPP, garantindo aos
trabalhadores do organismo acesso aos mesmos serviços prestados

(OP 7.2.1) Promover o desenvolvimento de um "banco de horas" de voluntariado, com vista a apoiar
comunidades carenciadas próximas ao organismo

Estudo de viabilidade
Estudo de soluções

Estudo de viabilidade

implementação

Estudo de viabilidade

(OP 7.2.4-a) Formação em temas de proteção ambiental, responsabilidade social e
económica

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

implementação
Levantamento de
soluções

(OP 7.2.3) Estabelecimento de parcerias junto dos prestadores de serviços do organismo para apoio nos
projetos de voluntariado (ex.: oferta de serviços, doação de equipamentos e bens)
(OP 7.2.4) Promover o desenvolvimento de um sistema de voluntariado de formação no diversos temas da
Politica de Sustentabilidade direcionado às comunidades envolventes (pessoas, pequenos comerciantes)

implementação

Metas

(OP 7.2.2) Estabelecimento de parcerias com organizações para desenvolvimento de projetos de voluntariado

Projetos/Iniciativas

2031 - 2032

Estudo de viabilidade

Objetivo 7.2 - Implementar um sistema de voluntariado para participação dos
trabalhadores do GPP

Princípios Aplicáveis
P.2, P.4, P.5

2029 - 2030

(OP 7.1.2) Estabelecer protocolos com farmácias para obtenção de preços mais reduzidos a trabalhadores do
organismo

(OP 7.1.6) Desenvolver uma plataforma de comunicação externa cuja principal função seja a promoção dos
parceiros do organismo (estabelecimentos com protocolo)

Princípios
Aplicáveis
P.4

2027 - 2028

implementação

Acompanhamento

Estudo de viabilidade

implementação

Acompanhamento

Acompanhamento

Indicadores

Barreiras à Implementação
direção sem sensibilidade para o tema; receio de abuso de
trabalhadores

DSRHDO

N.º de organizações com parceria com o
organismo

"obrigações" associadas ao tipo de parcerias e de projetos
envolvidos

DSRHDO
DSRHDO

Dependência do banco de horas; direção sem interesse na
temática

DSRHDO

N.º de ações de formação

pouca adesão das comunidades locais

DSRHDO
DSRHDO

OP 7.2.1
CCV; ENEA

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

N.º de trabalhadores inscritos no banco de
horas

N.º de prestadores de serviços com parceria pouco interesse por parte dos prestadores de serviços;
com o organismo
projetos pouco atrativos

implementação

DSRHDO
DSCI / DSRHDO

(OP 7.2.4-b) Formação e apoio em literacia informática e ferramentas informáticas
básicas

implementação

N.º de ações de formação

pouca adesão das comunidades locais; incapacidade da div.
informática para a formação em questão

(OP 7.2.4-c) Formação e sessões de esclarecimento sobre atos de responsabilidade
fiscal e de cidadania, promovendo espaços de discussão

implementação

N.º de ações de formação

pouca adesão das comunidades locais; ausência de técnicos
com conhecimento para a formação

DSRHDO

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Metas
Objetivo 7.3 - Criação de taxa social a aplicar à contratação de serviços para custear a
implementação de medidas de apoio social ou para instituições de solidariedade social

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

Programas e Políticas Nacionais
2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Este projeto necessita de suporte legislativo para sua implementação. Prazos suspensos até análise de diplomas que sustentem a sua execução
em conformidade com as regras de funcionamento da administração direta do Estado.

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

€ angariados através da taxa

questões financeiras; questões legais; direção pouco
recetiva ao projeto

DSPOAG
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Objetivo 8.1 - Alteração de regras para adequação de faturação e pagamento a
fornecedores e prestadores de serviços
Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.4, P.5

EE8. Adotar mecanismos que contribuam para minimizar impactes económicos negativos junto de fornecedores e prestadores de serviços e promover atividades geradoras de valor económico tanto na organização como na comunidade envolvente

(OP 8.1.1) Implementar na organização procedimentos que garantam pagamento a fornecedores e prestadores
de serviços dentro dos prazos contratualizados, minimizando os impactes económicos decorrentes dos atrasos

Metas
2021 - 2022

Estudo de soluções

(OP 8.1.2) Adequar as condições e regras de faturação tendo em consideração a dimensão do
fornecedor/prestador de serviço (micro, PME, grande empresa ou multinacional)

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

implementação
Estudo de viabilidade

implementação

(OP 8.1.3) Estabelecimento de parceria com a IGAMAOT para realização de auditorias e apoio na definição de
procedimentos internos garantido o cumprimento de melhores práticas

estudo de viabilidade

implementação

avaliação e
acompanhamento

Metas

Princípios
Aplicáveis
P.3, P.5

Projetos/Iniciativas

Princípios Aplicáveis
P.2, P.4, P.5

Objetivo 8.2 - Redução da "pegada económica"

2021 - 2022

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

percentagem de faturas pagas dentro dos
prazos indicados em contrato

circuitos internos de validação de faturas longos; regras de
libertação de fundos (orçamento) demasiado rígidas

DSPOAG

n.º de procedimentos com regras de
faturação adaptadas

falta de compreensão do projeto; necessidade de alterar
procedimentos de contratação

DSPOAG

resultados de auditoria do TC

dificuldade de compreensão do projeto; receio sobre
conclusões do TC; "desorganização" atual

Indicadores

Barreiras à Implementação

DSPOAG
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

(OP 8.2.1) Implementar procedimentos para prevenir/evitar a aquisição de materiais e bens descartáveis ou de
duração curta, privilegiando a aquisição de materiais reutilizáveis e duradouros

Estudo de soluções

10%

20%

30%

40%

(OP 8.2.2) Promover a valorização de resíduos produzidos na organização garantindo retorno económico e o
encaminhamento para entidades que procedam à sua reciclagem

Estudo de soluções

papel

plásticos

metais

madeiras

(OP 8.2.3) Adotar procedimentos que avaliem os gastos da organização, assegurando que o orçamento é
aplicado em medidas que garantam retorno económico ou melhorias ambientais e sociais da organização

Estudo de viabilidade

implementação de
procedimentos

Avaliação e
acompanhamento

Acompanhamento

acompanhamento

n.º de procedimentos avaliados

alteração do status quo da despesa na organização;
alteração de prioridades; classificação de "urgências"

(OP 8.2.4) Implementar mecanismos e procedimentos para garantir uma distribuição equitativa da despesa
(consumo do orçamento) ao longo do ano

Estudo de viabilidade

implementação de
procedimentos

Avaliação e
acompanhamento

Acompanhamento

acompanhamento

Variação da despesa ao longo do ano

receios relacionados com falta de disponibilidade de
orçamento no final do ano; "desorganização" financeira e de
orientação da despesa

DSPOAG

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

50%

Metas
Objetivo 8.3 - Criação de sistema de prémios para trabalhadores, dinamizando a
apresentação de projetos inovadores e geradores de valor para a organização

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

Estudo de viabilidade

Análise de soluções

implementação

2031 - 2032

CCV; RNC; ENCPE; ENEA

OP 2.1.7; OP 3.1.3; OP 3.3.3;
OP 3.3.4; OP 3.3.5

N.º de materiais e bens descartáveis não
adquiridos pela organização

CCV

OP 2.1.1; OP 2.1.6

tipologias de resíduos produzidos sem valorização possível;
N.º de resíduos com valorização económica má separação; questões financeiras com procedimentos para
receitas próprias

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas
OP 5.3.3; OP 5.4.3

Indicadores

custo de bens mais elevado; disponibilidade de bens no
mercado

N.º de projetos submetidos; N.º de projetos incapacidade de compreensão do projeto; questões
implementados
relacionadas com a criação e atribuição do prémio

DSPOAG / DSCI

DSPOAG / DSCI

DSPOAG

DSRHDO

Princípios
Aplicáveis

Objetivo 9.1 - Implementação de regras na contratação que permitam acesso de Micro e
PME

Metas
2021 - 2022

(OP 9.1.1) Implementação de regras de contratação que privilegiem procedimentos com baixa valorização do
fator preço (evitar preço mais baixo) e regras que considerem aspetos como as condições dos concorrentes ao
nível da contratação de pessoal e a sua dimensão como fatores de desempate ou de acesso ao procedimento

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

Estudo de viabilidade

implementação

Avaliação e
acompanhamento

2029 - 2030

(OP 9.1.2) Desenvolver critérios de contratação que associem o enquadramento de empresas classificadas
como micro e PME com a proximidade ao organismo

Estudo de viabilidade

implementação

Avaliação e
acompanhamento

(OP 9.1.3) Garantir a flexibilização do funcionamento da organização no sentido de não onerar empresas
enquadradas como micro e PME aquando da contratação

Estudo de viabilidade

implementação

Avaliação e
acompanhamento

Objetivo 9.2 - Desenvolver mecanismo interno de auditorias para garantir que os
concorrentes que se apresentem como micro e PME cumprem os requisitos e avaliar a
capacidade de resposta
Objetivo 9.3 - Criar mecanismos de gestão de contratos de proximidade com o
fornecedor/prestador de serviço de Micro e PME

Projetos/
Iniciativas

Princípios Aplicáveis

Princípios
Aplicáveis

Princípios Aplicáveis

EE9. Privilegiar a contratação de entidades que se enquadrem na definição de micro e pequenas e médias empresas, promovendo equidade na concorrência com grupos económicos de maior dimensão

2021 - 2022

Programas e Políticas Nacionais

CCV; RNC

Metas

Programas e Políticas Nacionais

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

Estudo de viabilidade

Análise de soluções

implementação

2029 - 2030

2031 - 2032

2021 - 2022

2023 - 2024

Estudo de soluções

(OP 9.3.2) Desenvolver e implementar mecanismos que respeitem o funcionamento normalmente mais
deficitário das organizações enquadradas nesta tipologia
(OP 9.3.3) Desenvolver e implementar mecanismos financeiros de flexibilidade para minimizar o impacto de
contratos complexos em empresas enquadradas como micro e PME

Estudo de soluções

2025 - 2026

2027 - 2028

implementação

Avaliação e
acompanhamento

Estudo de viabilidade

implementação

implementação

Avaliação e
acompanhamento

2029 - 2030

2031 - 2032

Programas e Políticas Nacionais

Avaliação e
acompanhamento

Metas
2021 - 2022

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Programas e Políticas Nacionais

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Estudo de viabilidade

implementação

Avaliação e
acompanhamento

Avaliação e
acompanhamento

Avaliação e
acompanhamento

CCV; ENCPE; ENEA

Indicadores

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

Obj 3.1

n.º de contratos efetuados decorrentes do
estabelecimento de critérios sociais
específicos

dificuldade em estabelecer critérios; dificuldade em aferir
as condições reais dos concorrentes

DSPOAG / DSCI

OP 3.2.4

n.º de contratos com micro e PME de
proximidade

falta de entidades que respondam ao critério de proximidade

DSPOAG / DSCI

n.º de procedimentos implementados que
garantam a flexibilização da organização

dificuldade em definir limites de flexibilização; dificuldade
de compreensão do projeto

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas
OP 9.1.1; OP 9.1.2

Metas

(OP 9.3.1) Desenvolver e implementar um mecanismo que respeite os custos de gestão de organizações que se
enquadrem na tipologia de micro e PME

Objetivo 9.4 - Desenvolver mecanismos de promoção e valorização da economia local e
redução de impactes ambientais e sociais nos processos de fabrico e distribuição de bens,
através da sua aquisição, sempre que possível, em zonas próximas à localização do
organismo

2031 - 2032

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

n.º de auditorias realizadas

Indicadores

Barreiras à Implementação
falta de RH com conhecimento técnico específico; não
aceitação das entidades à auditoria

Barreiras à Implementação

Obj 9.1

n.º de mecanismos implementados

dificuldade de implementação de mecanismos; questões
legais na contratação

Obj 9.1

n.º de mecanismos implementados

dificuldade de implementação de mecanismos; questões
relacionadas com tempos de resposta

Obj 9.1

n.º de mecanismos implementados

dificuldade de implementação de mecanismos; questões
financeiras

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas
OP 2.4.2; OP 3.1.3; OP 3.2.3;
OP 3.2.4; OP 9.1.3;

Indicadores

n.º de bens adquiridos localmente

Barreiras à Implementação

bens disponíveis; aumento de custos

DSPOAG / DSCI
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação
DSPOAG
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DSPOAG
DSPOAG
DSPOAG
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação
DSPOAG / DSCI

EE10. Assegurar o cumprimento de requisitos legais aplicáveis à organização e princípios éticos e deontológicos assumidos no âmbito da sustentabilidade
Princípios
Aplicáveis

Objetivo 10.2 - Alargamento do levantamento a normativas legais opcionais ou voluntárias
onde o GPP pode estar associado/envolvido, desde que garantam melhorias do ponto de
vista da Sustentabilidade na organização

Princípios
Aplicáveis

Princípios
Aplicáveis

Princípios
Aplicáveis

Metas
Objetivo 10.1 - Levantamento de toda a legislação aplicável às atividades desenvolvidas
pelo GPP

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

implementação

atualização

atualização

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

atualização

atualização

atualização

Metas
2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

implementação

atualização

atualização

atualização

atualização

Metas
Objetivo 10.3 - Desenvolver um modelo de Relatório de Sustentabilidade e promover a sua
publicação numa base bianual

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

desenvolvimento de
modelo

publicação

publicação

publicação

publicação

Metas
Objetivo 10.4 - Criar condições para a realização de auditorias à Política de
Sustentabilidade, incluindo o cumprimento da legislação aplicável

2021 - 2022

2023 - 2024

2025 - 2026

2027 - 2028

2029 - 2030

2031 - 2032

Estudo de solução

implementação

Avaliação e
acompanhamento

Avaliação e
acompanhamento

alargamento a outras
áreas

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Programas e Políticas Nacionais

Interdependência de Objetivos,
Projetos e Iniciativas

Indicadores

n.º de DS com levantamento efetuado

Indicadores

n.º de DS com levantamento efetuado

Indicadores
aprovação de modelo de relatório;
publicação de relatório

Indicadores

n.º de auditorias realizadas

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DS não preparadas para efetuar levantamento exaustivo de
legislação

DSJC

Barreiras à Implementação

UO's do GPP com responsabilidade na
implementação

DS sem conhecimento de normativas opcionais ou
voluntárias aplicáveis ao organismo

Barreiras à Implementação
complexidade do documento; quantidade de informação a
constar no RS

Barreiras à Implementação
modelo de auditoria adaptado à PS; disponibilidade de
técnicos especializados

DSJC
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação
DSPOAG
UO's do GPP com responsabilidade na
implementação
DSPOAG / DSJC
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
I | NOTA INTRODUTÓRIA
O Plano de Formação Profissional para 2021 do Gabinete de Planeamento, Politicas e
Administração Geral foi elaborado a partir da identificação das necessidades de formação

Identificação das
necessidades

apresentadas pelas Unidades Orgânicas. O objetivo deste plano é responder às

necessidades de formação profissional manifestadas, as quais serão ajustadas às
competências e funções desenvolvidas por cada uma das Unidades.

O Plano de Formação é um documento previsional pelo que é expectável que no decorrer
do exercício económico ocorram alterações nos elementos que constituem as ações de

Avaliação

formação e, inclusivamente, a supressão de uma ou outra ação e a eventual substituição

Análise da
identificação

por outras que no momento se configurem mais pertinentes para a prossecução das
atribuições e atividades dos serviços.

A identificação das necessidades de Formação Profissional aqui evidenciadas neste plano

têm, também, os inputs dos serviços e organismos tutelados pelo Ministério da Agricultura

Execução do Plano

e Ministério do Mar, os quais o GPP coordenada em diferentes áreas, bem como presta
apoio. Compete, assim, ao GPP “…Propor, desenvolver e coordenar a política de formação e
aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores do GPP e dos serviços a que presta apoio,
bem como dos restantes serviços do MA e MM…”, cfr. Decreto Regulamentar n.º 2/2014,
D.R. n.º 70, Série I de 9 abril - Aprova a orgânica do Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral.
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Elaboração e
aprovação do Plano

PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
II | ÁREAS DE FORMAÇÃO

Contratação
Pública
Gestão
Financeira

Línguas

O Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral tem como competência
organizacional “Propor, desenvolver e coordenar a política de formação e aperfeiçoamento

Liderança e
Gestão de
Equipas

profissional dos trabalhadores do GPP, bem como dos restantes serviços com competências

Segurança e
Saúde do
Trabalho

Plano de
Formação
Profissional
2021

nas áreas da agricultura, florestas, desenvolvimento rural e do mar, em áreas transversais
de atuação”, conforme previsto no Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril e alínea
d) do artigo 5.º do Despacho n.º 12182/2014, de 25 de setembro, alterado pelo Despacho
n.º 3700/2018, de 12 de abril.
Informática - na
óptica do
utilizador

Gestão do
Desempenho
Organizacional

Regimes
Jurídicos

Apoio e informações:
alexandra.burguete@gpp.pt (14820) | sofiagodinho@gpp.pt (14767)
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Gestão de
Recursos
Humanos

PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
III | CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS GPP – 31.12.2020

O seguinte quadro reflete o número de formandos interessados, por áreas de formação transversais a toda a Administração Pública, aferido através do diagnóstico de necessidades de formação
realizado no último trimestre de 2020.
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
IV | ACÇÕES DE FORMAÇÃO – n.º de formandos propostos por áreas de formação

O seguinte quadro reflete o número de formandos interessados, por áreas de formação transversais a toda a Administração Pública, aferido através do diagnóstico de necessidades de
formação realizado no último trimestre de 2020.
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
V | ACÇÕES DE FORMAÇÃO – Formação Modular Certificada
Na sequência do projeto iniciado em 2020, no âmbito da Formação Modular Certificada, vimos divulgar as ações disponíveis até ao final do mês abril de 2021. Estas ações de formação
promovidas pelo GPP destinam-se a todos os trabalhadores deste Gabinete e dos serviços/organismos que integram as Áreas Governativas da Agricultura e do Mar, bem como aos membros dos
Gabinetes daquelas áreas de governo. Por conseguinte, remetemos para conhecimento este conjunto de ações disponíveis na pagina eletrónica externa deste Gabinete em: Formação 2021, que
manter-se-á, sempre, em atualização.

Nº UFCD

UFCD

Nº de Horas

Mês

data de início

data de fim

Data de realização

Horário

Modalidade

Formador

0328

Comunicação
interpessoal e
institucional

25

Março

11/03/2021

22/03/2021

11,12,15,16,17,18,19, 22 de
março

14h00-17h00
primeiro dia 15h00-18h00
dias 19, 22 de março 14h00-17h30

Distância - Zoom

Ana Melo

9840

Escrita criativa

25

Março

15/03/2021

23/03/2021

15,16,17,18,19,22,23 de março

14h00-17h30, primeiro dia 15h0018h00, dias 22,23 de março das
14h00-18h00

Distância - Zoom

Sónia Diz

3279

Expressão
dramática,
corporal, vocal e
verbal (póslaboral)

50

Março

23/03/2021

27/04/2021

23,24,25,30,31 de março
1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27 de
abril

19h00-22h00, primeiro e último dia
das 19h00-23h00

Distância - Zoom

Joaquim
Guerreiro

9208

Inteligência
emocional

25

Abril

06/04/2021

20/04/2021

6,7,8,13,15,20 abril

14h00-18h15
primeiro e último dia 14h00-18h00

Distância - Zoom

Carla
Marques

6228

Organização de
eventos nacionais
e internacionais

25

Abril

07/04/2021

15/04/2021

7,8,9,12,13,14,15 de abril

14h00-17h30
primeiro dia 15h00-18h00
dias 14,15 de abril das 14h00-18h00

Distância - Zoom

Sónia Diz
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
V | ACÇÕES DE FORMAÇÃO – Formação Modular Certificada (continuação)
Na sequência do projeto iniciado em 2020, no âmbito da Formação Modular Certificada, vimos divulgar as ações disponíveis até ao final do mês abril de 2021. Estas ações de formação
Nº UFCD
Nº de a
Horas
Mês
data
deGabinete
início
fim
Data de
realização
Horárioda Agricultura e do Mar,
Modalidade
Formador
promovidas
peloUFCD
GPP destinam-se
todos os trabalhadores
deste
edata
dos de
serviços/organismos
que
integram as Áreas Governativas
bem como aos membros
dos
Gabinetes daquelas áreas de governo. Por conseguinte, remetemos para conhecimento este conjunto de ações disponíveis na pagina eletrónica externa deste Gabinete em: Formação 2021, que
manter-se-á, sempre, em atualização.
0618

Aquisição de
equipamentos e
serviços
(CCP)

25

Abril

08/04/2021

29/04/2021

8,9,15,16,22,23,29 de abril

9h00-12h30
primeiro dia 9h30-13h00
último dia das 9h00-13h00

Distância - Webex

Glória
Sarmento

6221

Contabilidade
pública

25

Abril

13/04/2021

04/05/2021

13,14,20,21,27,28 de abril
4 de maio

9h00-12h30
primeiro dia 9h00-13h00

Distância - Webex

Carlos Mezes

0612

Noções básicas de
gestão técnica de
Recursos Humanos
(SIADAP +
Procedimento
Concursal + LGTFP)

50

Abril

15/04/2021

04/05/2021

9h00-12h30,
15,16,19,20,21,23,26,27,28,29,30
primeiro dia 10h00-13h00
de abril
dias 29,30 de abril, 3,4 de maio 9h003,4 de maio
13h00

Distância - Webex

Isidora
Varanda

5436

Liderança e
motivação de
equipas

50

Abril

21/04/2021

25/05/2021

21,22,26,27,28,29 de abril,
6,13,14,19,20,24,25 26 de maio

Distância - Zoom

Carla
Marques

8

14h00-17h30
primeiro dia 15h00-18h00
19,20,24,25 de maio

PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
VI | PROCESSO DE INSCRIÇÃO – Formação prevista inicialmente no Plano de Formação

Por cada ação de formação serão
oportunamente divulgadas pela DSRHDO
as informações gerais correspondentes –
conteúdo programático, perfil dos
destinatários, calendário, duração, horário,
local de realização e formador contratado.

As inscrições são formalizadas mediante o
preenchimento da ficha de inscrição,
disponível
na
página
electrónica
interna/externa do GPP – área da
Formação Profissional,
devidamente
autorizada
pelo superior hierárquico
competente e posteriormente entregue no
secretariado da DSRHDO ou enviada por EMAIL para os endereços eletrónicos
habituais.

As inscrições encerram na data prevista,
apurando-se o número de organismos e
participantes inscrito e dividindo as vagas
disponíveis equitativamente pelos
organismos inscritos, os formandos do GPP
são prioritários nas ações internas.
O formando é avisado da sua inclusão ou
exclusão na ação em que se inscreveu.

Procedimento previsto no Regulamento de Formação Profissional – GPP, disponível na pagina electrónica interna – ver aqui.
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A entrega do Certificado / Declaração está
dependente da frequência do formando e
da informação solicitada para o efeito.

PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
VII | PROCESSO DE INSCRIÇÃO – Formação não prevista inicialmente no Plano de Formação

Apoio e informações:
alexandra.burguete@gpp.pt (14820) | sofiagodinho@gpp.pt (14767)
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
VIII | Avaliação do Plano de Formação

O seguinte quadro reflete os indicadores previstos nos dois instrumentos de gestão do GPP.

Instrumento de Gestão 2021
Indicador inscrito no Quadro de Avaliação e Responsabilização
2021 do GPP

Objectivo/indicador

Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Grau de execução do Plano de Formação Profissional 2021, com base no diagnóstico de necessidades

Grau de satisfação médio global anual dos participantes nas ações de formação
Indicadores inscritos no Plano de Actividades 2021 do GPP
Percentagem de serviços do MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP

Data de operacionalização do processo anual de avaliação da eficácia da formação profissional ministrada pelo GPP

Apoio e informações:
alexandra.burguete@gpp.pt (14820) | sofiagodinho@gpp.pt (14767)
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
IX | FAQ´s
O que é a formação profissional?

É um processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências que permite aos trabalhadores prepararem-se para o
exercício de uma atividade profissional.

Qual a legislação que regula a formação profissional dos
trabalhadores em funções públicas?

Lei n.º 7/2009 publicada no dia 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, artigos 130.º e 131.º. Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que
publica a Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, artigo 71.º. Decreto Lei n.º 86-A, de 29 de dezembro, que define as regras e os princípios
que regem a formação profissional na Administração Pública.

O trabalhador é obrigado a frequentar a formação
proposta pelo empregador?

Sim. A frequência de ações de formação profissional proporcionadas pelo empregador é um dever previsto na alínea d), n.º 1 do artigo 128.º
do Código do Trabalho e no artigo 15.º do Decreto Lei n.º 86-A/2016, de 29/12.

O trabalhador enquanto formando tem direitos e deveres?
Sim. De acordo com o disposto nos artigos 14.º e 15.º do Decreto Lei n.º 86-A/2016, de 29/12, os trabalhadores têm Direitos e Deveres respetivamente.

Direitos

Deveres

Decreto Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, artigo 14.º:

Decreto Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro artigo 15.º:

a) Frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e

a) Respeitar a duração e horários estabelecidos na formação;
b) Participar ativamente nas ações de formação;
c) Partilhar a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no

profissional;
b) Apresentar propostas para elaboração do plano de formação do órgão ou serviço a
que pertence;
c) Utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional,
em regime de autoformação, nos termos do artigo 16.º.

sentido de difundir conhecimentos e boas práticas em contexto de trabalho.

Apoio e informações:
alexandra.burguete@gpp.pt (14820) | sofiagodinho@gpp.pt (14767)
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
IX | FAQ´s (continuação)

Como me inscrevo numa ação de formação que
está no Plano de Formação Interna?

Deverá apresentar uma proposta indicando a formação pretendida, devidamente fundamentada dirigida à sua chefia, que caso a considere pertinente a remeterá para a
Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, serviço que dará a devida sequência.

Posso frequentar ações de formação que não
identifiquei no diagnóstico de necessidades para
o Plano de Formação Interna?

Sim, pode, desde que a sua frequência seja relevante para o seu desenvolvimento profissional. Deve apresentar essas necessidades à sua chefia, a qual articulará com a
Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional.

Posso frequentar ações de formação que não
estão previstas no Plano de Formação e sejam
realizadas no exterior?

Sim, pode, desde que tenham interesse para o seu desenvolvimento profissional. Deverá apresentar uma proposta devidamente fundamentada dirigida à sua chefia, que
caso a considere pertinente a remeterá para a Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, serviço que dará a devida sequência.

O que é a Autoformação?

O art.º 16º do DL nº 86-A/2016, de 29/12, reconhece e atribui aos trabalhadores da Administração Pública o direito à autoformação, ou seja, o direito de aqueles trabalhadores
acederem à formação profissional por sua iniciativa pessoal.

Não frequento ações de formação há mais de dois
anos. O que fazer?

Deverá consultar o Plano Formação Interna e identificar as ações de formação que considera necessárias para o seu desenvolvimento profissional. Apresente essas
necessidades à sua chefia, a qual articulará com a Direção de Serviços de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional.

Apoio e informações:
alexandra.burguete@gpp.pt (14820) | sofiagodinho@gpp.pt (14767)
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
X | SÚMULA SINTÉTICA SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADA PELO GPP – últimos cinco anos
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2021
XI | SÚMULA SINTÉTICA SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADA PELO GPP – últimos três anos
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