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Meta
Grau de 

concretização

100% 0%

100% 0%

100% 0%

PESO: 20%

Peso: 35%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

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

n.d. n.d. 7 8 1 10 50% DSPP; DSE

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

Ind2

Prazo para elaboração de proposta 
de logica de intervenção/estratégia 
do PEPAC 
M=31.07.2020; VC=30.06.2020

n.d. n.d. n.d. 211 15 180 50% DSPP; DSE

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

0%

Peso: 45%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind3

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

294 315 192 220 10 288 25%
DSPP; DSC; 
DSAERI; 
DSJC; DSE

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

Ind4
Nº de instrumentos de 
monitorização e avaliação

34 25 15 19 5 30 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

n.d. 29 55 61 5 83 25%
DSPP; DSC; 
DSAERI

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

Ind6
N.º de notas/pareceres no âmbito 
da internacionalização

n.d. n.d. 6 5 2 9 25% DSAERI
Somatório anual do n.º de  
notas/pareceres no âmbito 
da internacionalização

0%

Peso: 20%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

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

14 24 12 20 2 24 35% DSPOAG
Somatório anual do nº de 
reports sobre a execução dos 
Programas Orçamentais

Ind8

N.º de reportes trimestrais 
elaborados sobre indicadores de RH 
do MA e MM, remetidos para 
publicação na página electrónica do 
GPP

4 4 2 3 1 5 30% DSRHDO
Somatório anual do n.º de 
iniciativas de divulgação de 
indicadores de RH

Ind9
Prazo Médio de Pagamentos a 
Fornecedores (PMP)

n.d. n.d. 9 30 15 10 35% DSPOAG
Prevista no Despacho MFA 
n.º 9870/2009, de 13 de abril 
de 2009

0%

Indicadores

Taxa de Realização do OP2

Objetivos Estratégicos (OE) 

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: 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, do programa orçamental, 
da unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Ciclo de Gestão

2020

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..."

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso

Indicadores

Taxa de Realização do OP3

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

Indicadores

Taxa de Realização do OP1

OP2: Produzir análises, pareceres e relatórios sobre os sectores e articulação com as políticas públicas de apoio associadas
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PESO: 45%

Peso: 25%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind10
Nº de processos aquisitivos, 
centralizados ou agregados 
(procedimentos concluídos)

6 11 7 2 1 4 50% DSPOAG 
Somatório anual do n.º de 
processos aquisitivos, 
centralizados ou agregados 

Ind11
N.º de pareceres jurídicos 
elaborados

n.d. n.d. n.d. 80 10 100 50% DSJC
Somatório anual do n.º de 
pareceres jurídicos 
elaborados

0%

Peso: 15%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind12

Nº de procedimentos 
documentados e aprovados, a 
publicar no "Manual de Gestão" - 
INTRANET

3 4 3 3 1 5 50%
DSRHDO; 
DSPOAG

Somatório anual do n.º  
procedimentos documentados e 
aprovados, a publicar no "Manual 
de Gestão" - INTRANET

Ind13

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

n.d. n.d. 2 2 0 3 50% DSCI

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

0%

Peso: 60%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind14

N.º de conteúdos audiovisuais 
produzidos de apoio aos 
utilizadores do GPP no âmbito da 
implementação do SGD Edoclink

n.d. n.d. n.d. 2 0 3 100% DSCI

Somatório nº de conteúdos 
audiovisuais produzidos de apoio 
aos utilizadores do GPP no 
âmbito da implementação do 
SGD Edoclink

0%

Peso: 35%

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros Peso: 10%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind15
Nº de iniciativas/eventos públicos 
com participação institucional

5 62 26 48 5 60 25%

DSPP; DSC; 
DSE; 
DSAERI; 
DSCI

Somatório anual 
iniciativas/eventos públicos

Ind16
Nº de edições da revista Cultivar 
divulgadas 

2 5 1 3 0 4 25% DSCI
Somatório anual do n.º de 
publicações da revista 
Cultivar divulgadas

Ind17

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

n.d. 189 67 191 20 250 25%

DSPP; DSC; 
DSE; 
DSAERI; 
DSRHDO

Somatório anual do n.º de 
conteúdos temáticos 
produzidos

Ind18

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

n.d. 72 55 68 10 90 25%
DSE; 
DSAERI;
DSCI

Somatório anual do n.º de 
conteúdos não temáticos 
produzidos

0%

Peso: 15%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind19

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito 
do programa das avaliações dos 
imóveis dependentes do MA e MM
M=30.03.2020; VC=15.03.2020

n.d. 84 88 88 0 73 20% DSPOAG

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

Ind20
Nº de reuniões de coordenação/ 
sessões de esclarecimento com os 
serviços do MA e MM

17 6 5 60 5 70 20%

DSE; 
DSRHDO; 
DSCI; 
DSPOAG

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

Ind21
Percentagem de serviços MA e MM 
que participam nas ações de 
formação promovidas pelo GPP

90% 95% 75% 80% 10% 100% 20% DSRHDO
tx = (nº de serviços que 
participam nas ações/ nº total 
de serviços)*100

Ind22

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

9 9 1 16 2 20 20%
DSC; DSPP; 
DSAERI

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

Ind23

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

n.d. n.d. n.d. 8 2 11 20% DSAERI

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

0%

QUALIDADE

Indicadores

Taxa de Realização do OP7

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Indicadores

Taxa de Realização do OP8

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Indicadores

Taxa de Realização do OP5

OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 

Indicadores

Taxa de Realização do OP6

EFICIÊNCIA

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar

Indicadores

Taxa de Realização do OP4
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Peso: 65%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind24

N.º de ações de formação sobre o 
“Regime de Teletrabalho”, no 
âmbito do programa de conciliação 
da vida profissional, pessoal e 
familiar do GPP
 (NP 4552:2016 - Sistema de gestão 
da conciliação entre a vida 
profissional, familiar e Pessoal)

n.d. n.d. n.d. 1 0 2 50% DSRHDO

Somatório nº de ações de 
formação sobre o “Regime de 
Teletrabalho”, no âmbito do 
programa de conciliação da 
vida profissional, pessoal e 
familiar do GPP

Ind25

Prazo de concretização dos serviços 
de Segurança e Saúde no Trabalho 
no GPP – RCM28/2019
M=15.12.2020; VC=15.11.2020

n.d. n.d. n.d. 350 15 320 50%
DSRHDO;
DSPOAG

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

0%

Peso: 10%

Realizado
2017

Realizado
2018

Realizado
2019

Meta 
2020

Tolerância Valor Crítico Peso RESP| UO Fórmula de Cálculo Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind26
Grau de satisfação médio global dos 
GMG (escala de 1 a 5)

n.d. n.d. n.d. 3,5 0,5 5,0 50% Todas
Somatório (índice de satisfação n 
X nº de respostas)/total de 
respostas; n=[1 a 5]

Ind27
Grau de satisfação dos utilizadores 
(escala de 1 a 5)

n.d. n.d. n.d. 3,5 0,5 5,0 50% Todas
Somatório (índice de satisfação n 
X nº de respostas)/total de 
respostas; n=[1 a 5]

0%

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

77%

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros 
parceiros/utilizadores

10% 4%

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 15% 5%

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 25 LOE 
2020)

65% 23% RELEVANTE

OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 60% 27% RELEVANTE

Qualidade

OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

35%

10% 4%

Eficiência

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção 
governativa da Agricultura e do Mar

45%

25% 11% RELEVANTE

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP 15% 7%

9% RELEVANTE

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas 
Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em 
atraso

20% 4%

Peso de cada objectivo na avaliação final
Objetivos 

Relevantes

Eficácia

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política 
Agrícola Comum (PAC pós 2020)

20%

35% 7% RELEVANTE

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

45%

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à decisão política, 
em particular no quadro da preparação do período de programação 2021_2027 

OE_2: 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, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão 
patrimonial e dos serviços e funções partilhadas

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do 
conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da 
administração

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

na avaliação final
Peso dos objetivos 

no respectivo parâmetro

Taxa de Realização do OP10

Objectivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de enquadramento

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 25 LOE 2020)

Indicadores

Taxa de Realização do OP9

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores

Indicadores
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Dias úteis 
2020 F

228

N.º de 
efectivos 

planeados 
(Mapa de 
Pessoal)

UERHP
Pontuação 
Planeada

N.º de 
efectivos a 

31.dez
(Balanço 
Social)

UERHE Pontuação Executada

4 912 80 4 0 0 0% 0%

27 6156 432 0 0 0 0% 0%

115 26220 1380 0 0 0 0% 0%

8 1824 96 0 0 0 0% 0%

1 228 9 0 0 0 0% 0%

8 1824 64 0 0 0 0% 0%

60 13680 480 0 0 0 0% 0%

11 2508 55 0 0 0 0% 0%

234 53 352 2 596 4 0 0 0% 0%

Corrigido Disponível
Execução

(30.jun.2020)
Execução 

(31.dez.2020)

Desvio 
Executado / 
Disponível

(31.12.2020)

Taxa de 
Execução
(face ao 

planeado)

Taxa de 
Execução
(face ao 

corrigido)

Taxa de 
Execução
(face ao 

disponível)

             -   €         -   €                -   €                                               -   €                        -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                  -   €              -   €                     -   €                                                    -   €                        -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                       -   € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 € 0,00 €                        -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

                  -   €              -   €                     -   €                                                    -   €                        -   € 0% #DIV/0! #DIV/0!

Despesas de Capital 0,00 €

Outros valores 110 000,00 €

Total (OF+OI+OV)                                       24 550 144,00 € 

Despesas c/Pessoal 0,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 0,00 €

Outras despesas correntes 0,00 €

Outras despesas correntes 6 632 831,00 €

Despesas de Capital 6 615 843,00 €

Orçamento de Investimento (OI)                                                             -   € 

Orçamento de Funcionamento (OF)                                       24 440 144,00 € 

Despesas c/Pessoal 7 812 471,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 3 378 999,00 €

Total -230

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO Planeado

Assistente Técnico 8 -60

Assistente Operacional 5 -11

Coordenador Técnico 9 -1

Técnicos de Informática 8 -8

Técnico Superior 12 -115

Especialistas de Informática 12 -8

Pontuação 
Executada / 
Pontuação 
Planeada

UERHE / 
UERHP

Dirigentes - Direção Superior 20 0

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 16 -27

RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO

Pontuação 
(Conselho 

Coordenador da 
Avaliação de Serviços)

Pontuação efectivos Planeados para 
2020

Pontuação efectivos Executados para 2020

Desvio
(em n.º)
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Refª.:

Ind1

Ind2

Ind3

Ind4

Ind5

Ind6

Ind7

Ind8

Ind9

Ind10

Ind11

Ind12

Ind13

Ind14

Ind15

Ind16

Ind17

Ind18

Ind19

Ind20

Ind21

Ind22

Ind23

Ind24

Ind25

Ind26

Ind27

#1

#2

#3

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind9: Prazo médio de pagamentos apurado até 31 de maio de 2020, calculado de acordo com a fórmula publicada na RCM 34/2008 de 22 de Fevereiro.

Ind19: 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”.

Ind26 e Ind27. 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 .

Grau 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.

Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de ações de formação sobre o “Regime de Teletrabalho”, no âmbito do programa de 
conciliação da vida profissional, pessoal e familiar do GPP
 (NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e Pessoal)

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

Prazo de concretização dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho no GPP – RCM28/2019
M=15.12.2020; VC=15.11.2020

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

Nº de reuniões/painéis consultivas com parceiros/associações/empresas do sector Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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

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

Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MA e MM Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

Percentagem de serviços MA e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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

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

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do 
MA e MM
M=30.03.2020; VC=15.03.2020

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

Nº de edições da revista Cultivar divulgadas Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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

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

N.º de conteúdos audiovisuais produzidos de apoio aos utilizadores do GPP no âmbito da 
implementação do SGD Edoclink

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

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.

Nº de procedimentos documentados e aprovados, a publicar no "Manual de Gestão" - 
INTRANET

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

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

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

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.

N.º de pareceres jurídicos elaborados Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

N.º de reportes trimestrais elaborados sobre indicadores de RH do MA e MM, remetidos para 
publicação na página electrónica do GPP

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

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores (PMP) Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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.

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.

Nº de instrumentos de monitorização e avaliação Sistema de Gestão Documental O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

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.

Prazo para elaboração de proposta de logica de intervenção/estratégia do PEPAC 
M=31.07.2020; VC=30.06.2020

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

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

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

Indicadores Fonte de Verificação Justificação do Valor Crítico

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.

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020

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

Âmbito
Eficácia

Ponderação: 30%
Eficiência 

Ponderação : 60%
Qualidade 

Ponderação : 10%

Quantitativa

Qualitativa
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OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

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

8 1 10 50%
Somatório anual do n.º de CENARIOS 
INTEGRADOS com  impacte de 
possíveis decisões de políticas

A PAC continua a ser um poderoso instrumento para o desenvolvimento
económico e para a coesão social. Este objectivo 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.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna do
serviço.

Ind2
Prazo para elaboração de proposta de lógica 
de intervenção/estratégia do PEPAC 
M=31.07.2020; VC=30.06.2020

211 15 180 50%
Somatório nº dias de antecipação (-) 
ou de atraso (+) de calendário face ao 
prazo estipulado

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

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind3

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

220 10 288 25%

Somatório anual do n.º de estudos, 
pareceres, relatórios e análises sobre 
os sectores e de propostas de políticas 
de apoio Este objectivo, operacionalizado em torno de quatro indicadores, representa uma

parte da actividade 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
preta apoio.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna do
serviço.

Ind4
Nº de instrumentos de monitorização e 
avaliação

19 5 30 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

61 5 83 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
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OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e controlo de pagamentos em atraso

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

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

20 2 24 35%
Somatório anual do nº de 
reports sobre a execução dos 
Programas Orçamentais

Este objectivo operacional foi operacionalizado com recurso a três indicadores e
está relacionado com a competência organizacional do GPP enquanto entidade
coordenadora dos Programas Orçamentais PO20 – Agricultura e PO – 21 – Mar.
Enquanto entidade coordenadora, procede à elaboração, acompanhamento e
avaliação da execução daqueles programas, em articulação com os serviços e
outras entidades com competência neste domínio.

O terceiro indicador pretende medir o PMP a fornecedores e o seu algoritmo de
calculo é estabelecido por diploma legal, conforme 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.

A fórmula de cálculo do PMP a fornecedores é a seguinte:

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 base
necessária ao apuramento dos PMP.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna do
serviço.

Ind8

N.º de reportes trimestrais elaborados 
sobre indicadores de RH do MA e 
MM, remetidos para publicação na 
página electrónica do GPP

3 1 5 30%
Somatório anual do n.º de 
iniciativas de divulgação de 
indicadores de RH

Ind9
Prazo Médio de Pagamentos a 
Fornecedores (PMP)

30 15 10 35%
Prevista no Despacho MFA 
n.º 9870/2009, de 13 de abril 
de 2009
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OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura e do Mar

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind10
Nº de processos aquisitivos, 
centralizados ou agregados 
(procedimentos concluídos)

2 1 4 50%
Somatório anual no n.º de 
processos aquisitivos, centralizados 
ou agregados 

A inscrição deste objectivo no QUAR 2020 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.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna
do serviço.

Ind11 N.º de pareceres jurídicos elaborados 80 10 100 50%
Somatório anual do n.º de 
pareceres jurídicos elaborados

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind12
Nº de procedimentos documentados 
e aprovados, a publicar no "Manual 
de Gestão" - INTRANET

3 1 5 50%

Somatório anual do n.º  
procedimentos documentados e 
aprovados, a publicar no "Manual 
de Gestão" - INTRANET

O presente objectivo é de gestão interna. Em relação ao Ind12 o mesmo tem
como intenção desenvolver normas de procedimentos de modo a melhorar,
reiteradamente, o Sistema de Controlo Interno do GPP.
Em relação ao Ind13 o mesmo está relacionado com as orientações plasmadas
naquela resolução, ou seja na utilização mais sustentável de recursos na
Administração Pública através da redução do consumo de papel e de produtos
de plástico.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna
do serviço.

Ind13

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

2 0 3 50%
Somatório anual do nº de relatórios 
de monitorização no âmbito do 
consumo de papel de impressão 

OP6: Assegurar a implementação do novo sistema de gestão documental e processual 

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind14

N.º de conteúdos audiovisuais 
produzidos de apoio aos utilizadores 
do GPP no âmbito da implementação 
do SGD Edoclink

2 0 3 100%

Somatório nº de conteúdos 
audiovisuais produzidos de apoio 
aos utilizadores do GPP no âmbito 
da implementação do SGD Edoclink

Este objectivo pretende evidenciar no QUAR todo o esforço desenvolvido no
âmbito da comunicação, a nível interno.

Os patamares de excelência foram apurados em função da capacidade interna
do serviço
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OP7: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind15
Nº de iniciativas/eventos públicos com 
participação institucional

26 5 60 25% Somatório anual iniciativas/eventos públicos

Este objectivo pretende evidenciar no
QUAR todo o esforço desenvolvido no
âmbito da comunicação, a nível
externo. Pretende, assim, evidenciar a
divulgação das atividades do MA/MM,
no âmbito da comunicação,
nomeadamente da comunicação
externa de políticas e programas
naquelas áreas governativas.

Os patamares de excelência foram
apurados em função da capacidade
interna do serviço.

Ind16
Nº de iniciativas/eventos públicos com 
participação institucional

3 0 4 25%
Somatório anual do n.º de publicações da 
revista Cultivar divulgadas

Ind17

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

191 20 250 25%
Somatório anual do n.º de conteúdos temáticos 
produzidos

Ind18
Nº de conteúdos regulares produzidos
(+FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)

68 10 90 25%
Somatório anual do n.º de conteúdos não 
temáticos produzidos



10

OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros 

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind19

Prazo de reporte à DGTF  no âmbito do 
programa das avaliações dos imóveis 
dependentes do MA e MM
M=30.03.2020; VC=15.13.2020

88 0 73 20%
Somatório do n.º de dias de antecipação (-) 
ou de atraso (+) face ao calendário planeado

O presente objectivo 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.

Os patamares de excelência foram
apurados em função da capacidade
interna do serviço.

Ind20
Nº de reuniões de coordenação/ sessões de 
esclarecimento com os serviços do MA e 
MM

60 35 70 20%
Somatório anual do n.º de reuniões de 
coordenação/sessões de sensibilização com 
os serviços do MA e MM

Ind21
Percentagem de serviços MA e MM que 
participam nas ações de formação 
promovidas pelo GPP

80% 10% 100% 20%
tx = (nº de serviços que participam nas 
ações/ nº total de serviços)*100

Ind22
Nº de reuniões/painéis consultivas com 
parceiros/associações/empresas do sector

16 2 20 20%
Somatório anual do n.º de reuniões 
consultivas com os parceiros do sector

Ind23

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

8 2 11 20%

Somatório anual do n.º de reuniões de 
coordenação e documentos de orientação  a 
efetuar no âmbito da preparação da 
presidência de PT da UE 
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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 25 LOE 2020)

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind24

N.º de ações de formação sobre o “Regime de 
Teletrabalho”, no âmbito do programa de 
conciliação da vida profissional, pessoal e 
familiar do GPP
(NP 4552:2016 - Sistema de gestão da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e 
Pessoal)

1 0 2 50%
Somatório nº dias de antecipação (-) ou de 
atraso (+) de calendário face ao prazo 
estipulado O presente artigo está relacionado com as

obrigatoriedades previstas no art.º 25 da LOE 2020.

Os patamares de excelência foram apurados em função
da capacidade interna do serviço.

Ind25

Prazo de concretização dos serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho no GPP –
RCM28/2019
M=15.12.2020; VC=15.11.2020

350 15 320 50%
Somatório nº dias de antecipação (-) ou de 
atraso (+) de calendário face ao prazo 
estipulado

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros parceiros/utilizadores

Indicadores M Tol. VC Peso
Fórmula

de Cálculo
Obs.

Ind256
Grau de satisfação médio global dos GMG 
(escala de 1 a 5)

3,5 0,5 5,0 50%
Somatório (índice de satisfação n X nº de 
respostas)/total de respostas; n=[1 a 5] O presente artigo está relacionado com as

obrigatoriedades previstas art.º 24 LOE 2020.

Os patamares de excelência foram apurados em função
da capacidade interna do serviço.

Ind27
Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 
a 5)

3,5 0,5 5,0 50%
Somatório (índice de satisfação n X nº de 
respostas)/total de respostas; n=[1 a 5]
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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.

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.

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).

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.

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.

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.

Memorando Documento que pode coincidir com a nota técnica. Pode servir para memória futura sobre determinado acontecimento.

O seguinte conjunto de “definições” tem como principal finalidade mitigar, eventual, subjectividade que possa acontecer na interpretação deste instrumento de gestão (QUAR_2020),

bem como ser um documento facilitador para diferentes Unidades Orgânicas, aquando do processo de monitorização durante o ciclo de gestão de 2020.
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OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12
Peso dos parâmetros 

na avaliação final

Peso dos objetivos 
no respectivo 

parâmetro
Peso de cada objectivo na avaliação final

Objetivos 
Relevantes

Eficácia

OP1:  Desenvolver propostas de apoio à definição do futuro Plano Estratégico 
da Política Agrícola Comum (PAC pós 2020)

25%

40% 10% RELEVANTE

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

30% 8%

OP3: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos 
Programas Orçamentais (PO20 e PO21), de Recursos Humanos do MA e MM e 
controlo de pagamentos em atraso

30% 8% RELEVANTE

Eficiência

OP4:   Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas 
de acção governativa da Agricultura e do Mar

20%

60% 12% RELEVANTE

OP5: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP 40% 8%

Qualidade

OP6: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros

55%

5% 3%

OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos 
parceiros 

5% 3%

OP8: 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 24 LOE 2020)

45% 25% RELEVANTE

OP9: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo GPP aos GMG e outros 
parceiros/utilizadores

45% 25% RELEVANTE

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 79%
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Medidas de Política - Agricultura (PO20)
ROE_2020

https://www.oe2020.gov.pt
Objectivo Estratégico 1 Objectivo Estratégico 2 Objectivo Estratégico 3

Dar continuidade à execução do Programa Nacional de Regadios
e à aposta no regadio eficiente e sustentável, capaz de reforçar a 
resposta às alterações climáticas

Relação Indireta Relação Directa Relação Indireta

Manter a aposta na internacionalização do setor agroalimentar, 
criando condições para o aumento das exportações e apostando 
no aumento do leque de novos mercados ao alcance de Portugal, 
bem como na valorização de uma maior gama de produtos.

Relação Indireta Relação Indireta Relação Directa

Reforçar o apoio à agricultura familiar, à pequena agricultura e 
à agricultura biológica, continuando a incentivar o equilíbrio 
entre os valores ambientais e de produção agrícola

Relação Indireta Relação Indireta Relação Directa

Dar continuidade à valorização da marca “Portugal” e dos 
produtos endógenos, reforçando o seu carácter diferenciado e 
de qualidade e procurando acompanhar as tendências de 
consumo

Relação Indireta Relação Indireta Relação Directa

Continuar a promover o desenvolvimento do espaço rural, do 
território nacional, bem como de outros setores económicos 
associados à agricultura, como o turismo, a gastronomia, o 
artesanato e a cultura.

Relação Directa Relação Indireta Relação Directa

Defender uma Política Agrícola Comum (PAC) pós-2020 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

Relação Directa Relação Indireta Relação Directa
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Os objetivos operacionais inscritos no QUAR 2020 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”

Objectivos Estratégicos vs Operacionais| matriz de enquadramento OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9

OE_1: Desenvolver análises,  metodologias e cenários de apoio à 
decisão política, em particular no quadro da preparação do período de 
programação 2021_2027 

√ √

OE_2: 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, do programa orçamental, da unidade 
ministerial de compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções 
partilhadas

√ √ √ √

OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na 
partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento 
organizacional da administração

√ √ √ √
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