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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

No âmbito da racionalização estrutural previsto no Programa de Reestruturação e 

Melhoria da Administração Central (PREMAC), o Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro 

(D.R. nº. 12, I série), diploma que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT), instituiu a Secretaria-

Geral (SG) do MAMAOT, resultante da fusão das Secretarias-Gerais dos extintos 

Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), e do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT). 

Por outro lado, a Lei nº 119/2013, de 21 de agosto (D.R. nº. 160, I série) veio extinguir 

aquele Ministério e criar dois novos: - o Ministério do Ambiente e Ordenamento do 

Território e Energia (MAOTE) e o Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), tendo ficado 

a Secretaria-Geral do ex-Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (MAMAOT), abreviadamente designada por SG ex-MAMAOT, 

a dar apoio aos dois Ministérios criados. 

A sua atividade insere-se no conjunto de princípios, orientações e medidas definidas 

para a Administração Pública no Programa do XIX Governo Constitucional e na missão e 

atribuições que lhe competem desenvolver, nos termos estabelecidos no Decreto 

Regulamentar n.º 33/2012, de 20 de março (D.R. n.º 57, I Série), que define a missão, 

atribuições e tipo de organização interna. 

O presente Relatório de Atividades destina-se a apresentar as atividades desenvolvidas 

pela SG ex-MAMAOT, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 

de 2013, com especial enfase nas ações concretizadas e nos resultados alcançados face 

ao previsto no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) aprovado, evidenciando 

o grau de realização dos objetivos definidos, os desvios verificados, os recursos 

utilizados e a avaliação dos resultados atingidos.  

Foi elaborado ao abrigo do estipulado no Decreto-Lei n.º183/96, de 27 de setembro 

(D.R. nº. 225, I série), que determina a obrigatoriedade da apresentação do mesmo para 

todos os serviços e organismos da administração pública central, conjugado com o artigo 

7º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (D.R. nº.12, I série A), alterada pela Lei n.º 

51/2005, de 30 de agosto (D.R. nº.166, I série A), e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro (D.R. nº. 244, I série) e acolhe as diretrizes determinadas na alínea e) do nº 1 

do artigo 8º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro (D.R. n.º 250, I série,1º 

suplemento), que institui o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da 
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Administração Pública (SIADAP), alterada pelas Leis nºs 64-A/2008 (D.R. n.º252, I série, 

suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I 

série, suplemento), todas de 31 de dezembro.  

Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 8º da lei do SIADAP são parte integrante do 

presente relatório, a Autoavaliação do Serviço e o Balanço Social de 2013. 

O documento em presença encontra-se estruturado em sete capítulos, tendo-se 

considerado este o primeiro. 

No capítulo dois faz-se a caracterização da SG ex-MAMAOT. 

No capítulo três explicita-se a metodologia adotada para a elaboração do relatório. 

No capítulo quatro descrevem-se os objetivos estratégicos definidos no QUAR 2013. 

No capítulo cinco apresenta-se a Autoavaliação do serviço. 

No capítulo seis faz-se a Avaliação final do serviço. 

Por último, apresenta-se o Balanço Social de 2013. 
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II. CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL  

1. Missão, Visão, Atribuições e Valores 

Missão 

A SG ex-MAMAOT tinha por missão “assegurar o apoio técnico e administrativo aos 

gabinetes dos membros do Governo integrados no ex-MAMAOT, e aos demais órgãos e 

serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-

jurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações 

públicas”, de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, que 

aprovou a Lei Orgânica do MAMAOT. 

Visão 

A SG ex-MAMAOT tinha como visão ser uma organização reconhecida pelos clientes, 

como prestadora de serviços de qualidade pelo que assume, enquanto serviço central de 

suporte aos diversos organismos, a coordenação da aplicação das medidas da política 

governamental em matéria de recursos internos, humanos, materiais e financeiros, 

pautando a sua ação por objetivos de qualidade na prestação de serviços aos utentes 

dos serviços e organismos do ex-MAMAOT. 

Atribuições 

Neste enquadramento, a SG ex-MAMAOT prosseguiu as seguintes atribuições: 

a) Apoiar administrativa, técnica, jurídica e contenciosamente os gabinetes dos 

membros do Governo integrados no ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, bem como os órgãos, 

os serviços, as comissões e os grupos de trabalho que não disponham de meios 

apropriados e assegurar o normal funcionamento do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, nas 

áreas que não sejam da competência específica de outros órgãos ou serviços; 

b) Promover a aplicação das medidas de política de organização e de recursos humanos 

definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e 

organismos do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM na respetiva implementação; 

c) Emitir pareceres e orientações aos serviços em matéria de interesse comum, em 

especial em matéria de organização, recursos humanos e criação ou alteração de 

mapa de pessoal dos órgãos e serviços do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM;  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 
 
 

Secretaria-Geral 5 

d) Acompanhar a aplicação dos Subsistemas de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes 

e dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 2 e SIADAP 3) no âmbito dos 

órgãos ou serviços do ex-MAMAOT; 

e) Praticar os atos de administração relativos ao pessoal em situação de mobilidade 

especial que lhe seja afeto e assegurar a articulação com a entidade gestora da 

mobilidade, nos termos legais; 

f) Estudar, programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação 

profissional, a inovação, a modernização e a política de qualidade, no âmbito do ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros 

serviços, e assegurar a articulação com os organismos com competências 

interministeriais nestas áreas; 

g) Apoiar a elaboração e acompanhamento do orçamento do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM 

em articulação com a entidade coordenadora do programa orçamental; 

h) Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e preservação do 

património arquivístico do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM 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 ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM; 

i) Assegurar as atividades do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM no âmbito da comunicação e 

das relações públicas; 

j) Assegurar as funções de unidade ministerial de compras, as funções de unidade de 

gestão patrimonial, bem como a gestão do edifício sede do ex-MAMAOT, MAOTE e 

MAM e outras instalações que lhe estejam afetas. 

No âmbito da sua missão, a SG ex-MAMAOT assumia um papel catalisador e promotor da 

mudança, bem como de organismo pivot nas seguintes áreas: 

• Gestão de recursos humanos; 

• Gestão de recursos patrimoniais; 

• Gestão dos recursos financeiros; 

• Técnico-jurídico e contencioso; 

• Promoção da inovação, da modernização e da qualidade; 

• Operacionalização das tarefas de arquivo e preservação do património; 

• Unidade ministerial de compras. 
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Valores 

Para realizar a sua missão, a SG ex-MAMAOT tinha por referência os seguintes valores: 

Responsabilidade - Atuar com total respeito pelas exigências decorrentes da legislação 

suportado por elevados padrões de ética, integridade, equidade e imparcialidade; 

Rigor - Regular a sua atuação com vista a alcançar elevados standards de racionalização 

de recursos e qualidade dos serviços prestados, por via da simplificação, agilização e 

inovação de procedimentos; 

Coesão - Agir de forma a criar empatia entre os diversos serviços e equipas que 

trabalham no âmbito do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM promovendo a cooperação, a 

solidariedade e a participação de todos em prol da melhoria dos serviços prestados; 

Transparência – Atuar de acordo com procedimentos e critérios que assegurem uma 

gestão clara e acessível por parte dos destinatários internos e externos; 

Igualdade - Agir de acordo com o princípio da igualdade de género dando igual 

visibilidade, poder e participação de homens e mulheres, assegurando o princípio da não 

descriminação. 

 
2. Enquadramento Legal 

• Decreto-Lei nº. 7/2012, de 17 de janeiro (D.R. nº. 12, I Série), que aprova a Lei 

Orgânica do MAMAOT. 

• Decreto Regulamentar n.º 33/2012, de 20 de março (D.R. n.º 57, I Série), que 

define a missão, atribuições e tipo de organização interna da SG. 

• Portaria n.º 171/2012, de 24 de maio (D.R. n.º 101, I Série), que determina a 

estrutura nuclear e estabelece o número máximo de unidades flexíveis do serviço 

e as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares, bem como a 

dotação máxima de chefes de equipa multidisciplinares, da SG. 

• Despacho nº 9439/2012, de 12 de julho (D.R. nº134, II Série), que cria a 

estrutura orgânica flexível e determina as respetivas competências da SG. 

• Lei nº 119/2013, de 21 de agosto (D.R. nº. 160, I série) que extingue o MAMAOT e 

cria o MAOTE e MAM. 
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3. Estrutura Orgânica da SG ex-MAMAOT 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 
 
 

Secretaria-Geral 8 

 

III. METODOLOGIA ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 

 

Para a elaboração do presente Relatório de Atividades, foi feito um levantamento, junto 

de todas as Unidades Orgânicas (UO’s), através da divulgação de instrumentos de 

recolha de dados, da informação respeitante ao grau de execução dos objetivos 

planeados e dos resultados obtidos da realização das atividades desenvolvidas, da 

execução dos recursos humanos e financeiros e da avaliação do sistema de controlo 

interno.  

A informação obtida foi posteriormente sistematizada e harmonizada, sendo objeto de 

reanálise, num processo de diálogo com as UO’s responsáveis, e submetida à apreciação 

da Direção Superior, tendo resultado este documento final. 

A coordenação do processo de elaboração do presente Relatório de Atividades foi da 

responsabilidade da Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade (DSRHQ) – 

Divisão de Desenvolvimento e Qualidade (DDQ), bem como os dados respeitantes aos 

recursos humanos e o Balanço social. Os dados relativos aos recursos financeiros foram 

da responsabilidade da Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais (DSFP) – Divisão 

de Recursos Financeiros (DRF). 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 
 
 

Secretaria-Geral 9 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO QUAR 

 

A estratégia de atuação da SG ex-MAMAOT, em 2013, teve presente a sua missão e 

atribuições estabelecidas na sua lei orgânica, bem como o Programa do XIX Governo 

Constitucional, em particular no que concerne às medidas para a Administração Pública, 

tendo sido fixados 3 Objetivos Estratégicos (OE) que constam do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR), a saber: 

OE1: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos gabinetes dos membros do 

Governo do ex-MAMAOT e aos demais órgãos e serviços nele integrados; 

OE2: Otimizar a gestão dos recursos financeiros do ex-MAMAOT, contribuindo para 

aumentar a eficácia, eficiência e economia da despesa pública; 

OE3: Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão, de modo a obter 

ganhos de eficácia, eficiência e produtividade. 

Cada um destes objetivos estratégicos foi prosseguido através dos sete objetivos 

operacionais do QUAR, que resultaram do desdobramento dos objetivos estratégicos e 

que contribuíram para a sua prossecução, distribuídos pelos parâmetros: dois de 

Eficácia, dois de Eficiência e três de Qualidade, cuja análise será feita no capítulo 

seguinte. 
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V. AUTOAVALIAÇÃO 

1. Enquadramento 

A Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro (D.R. n.º 250, I série, 1º suplemento), alterada 

pelas Leis nºs 64-A/2008 (D.R. n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I 

série, suplemento) e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de 

dezembro, estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP) do qual faz parte o Subsistema de Avaliação do 

Desempenho dos Serviços (SIADAP 1) e a avaliação de desempenho de cada serviço 

assenta no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). 

De acordo com o estabelecido nos nºs 1 e 2 do artigo 15º, da lei supracitada, a 

autoavaliação é de carater obrigatório e é parte integrante do relatório de atividades 

anual. 

É neste contexto que se apresenta a autoavaliação da SG ex-MAMAOT, tendo-se em 

conta as orientações do Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços (CCAS), Anexo 2 

do Documento Técnico nº 1/2010, de 4 de março. 

 
2. Estratégia adotada e controlo interno 

Para a consolidação do processo de avaliação do desempenho em 2013 adotou-se uma 

estratégia que permitiu obter, como resultados, a monitorização e controlo do 

cumprimento dos objetivos através dos seguintes mecanismos: 

• Comunicação a todos(as) os(as) colaboradores(as), do QUAR e Plano de Atividades, 
superiormente aprovados, de forma a garantir o seu conhecimento e envolvimento; 

• Definição da UO diretamente responsável pelo acompanhamento e controlo interno 
da execução do QUAR e do Plano de Atividades, em articulação com a Direção; 

• Conceção de um instrumento de programação que permitisse a monitorização e 
controlo, objetivo a objetivo; 

• Recolha sistemática de evidências comprovativas da execução de cada objetivo; 

• Elaboração de relatórios intercalares das UO’s responsáveis, para a unidade de 
controlo e desta para a Direção Superior e para o Gabinete de Planeamento e 
Politicas (GPP) (15 abril, 15 de agosto e 15 de novembro). 

Além da articulação da UO, diretamente responsável, com as demais UO’s , foram 
realizadas reuniões de Dirigentes para garantir o acompanhamento do processo contínuo 
de avaliação – no subsistema SIADAP 1. 
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3. Análise dos resultados alcançados – QUAR 2013 

Da análise efetuada e reportada dos resultados alcançados a 31 de dezembro de 2013 

ilustrada nos quadros abaixo, pode verificar-se que todos os objetivos operacionais do 

QUAR foram superados e as metas definidas para cada um dos indicadores foram 

atingidas/superadas na sua totalidade. 

Refira-se que o QUAR 2013 da SG ex-MAMAOT, não sofreu quaisquer alterações face ao 

que foi definido inicialmente (objetivos, indicadores, metas, recursos humanos e 

financeiros). 

 

EFICÁCIA – Peso 30% 

OBJ 1 
Ponderação 60% 

Indicadores Meta Peso Realizado 
Taxa de 

realização 
Desvio Classificação 

Fontes de 
verificação 

Garantir uma 
resposta eficaz aos 
serviços e 
organismos do ex-
MAMAOT 

Ind 1: Tempo médio 
de resposta a 
solicitações dos 
serviços em matéria de 
recursos humanos (nº 
de dias úteis) 

15 a 25 
dias 

25% 15 dias 100%  Atingiu 
GESCOR / 
Registo de  
e-mails  

Ind 2: Tempo médio 
de resposta a 
solicitações dos 
serviços em matéria do 
orçamento de 
funcionamento (nº de 
dias úteis) 

15 a 25 
dias 

25% 12 dias 120% 20% Superou 
GESCOR / 
Registo de 
e-mails  

Ind 3:Tempo médio de 
resposta a solicitações 
dos serviços em 
matéria de compras 
eletrónicas (nº de dias 
úteis) 

10 a 20 
dias 

25% 9 dias 115% 15% Superou 
GESCOR / 
Registo de  
e-mails  

Ind 4: Tempo médio 
de elaboração dos 
processos jurídicos (nº 
de dias úteis) 

18 a 28 
dias 

25% 17 dias 118,75% 18,75% Superou 

Bases de 
dados dos 
processos da 
DSJ  

Análise: Superado, taxa de realização 113,44%  

Os tempos médios de resposta a solicitações dos serviços e organismos do ex-MAMAOT foram na sua maioria 
reduzidos face às metas previstas, o que se traduz numa maior eficácia e consequentemente uma melhoria dos 
serviços prestados pela SG.  

Quadro 1 
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OBJ 2 
Ponderação 40% Indicadores Meta Peso Realizado Taxa de 

realização Desvio  Classificação Fontes de 
verificação 

Promover a 
reorganização dos 
arquivos dos 
serviços e 
organismos do 
ex-MAMAOT 
através da 
utilização da MEF 
(Macro Estrutura 
Funcional) como 
único sistema de 
classificação 

Ind 5: Prazo para a 
conclusão da 
elaboração do 
relatório preliminar de 
avaliação 

1 a 18 
de fev. 50% 31 de jan. 116,67% 16,67% Superou Relatório 

aprovado 

Ind 6: Prazo para a 
conclusão da 
elaboração do 
relatório de progresso 

14 a 31 
de out. 50% 13 de out. 116,67% 16,67% Superou Relatório 

aprovado  

Análise: Superado, taxa de realização 116,67%  

O Relatório Preliminar de Avaliação faz um retrato da situação dos arquivos dos serviços/organismos do ex-
MAMAOT a partir da consolidação da informação recolhida no âmbito do questionário à situação arquivística da 
Administração Central do Estado, promovido pela entidade coordenadora do sistema nacional de arquivos - Direção-
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), representando assim o ponto de partida e as bases em que 
assenta o projeto de Reorganização dos Arquivos dos Serviços/Organismos do ex-MAMAOT. 

O Relatório de Progresso pretende dar visibilidade ao processo de reorganização em curso nos Serviços/Organismos 
do ex-MAMAOT, à evolução da situação dos arquivos ao longo de 2013, em resultado das iniciativas previstas e 
executadas pelos Serviços/Organismos do Ministério em parceria com a DGLAB, independentemente do facto de 
terem sido aderentes ou não ao Programa “Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica” (PAEIS), 
coordenado pela DGLAB. 

Quadro 2 

 

EFICIÊNCIA – Peso 30% 

OBJ 3 
Ponderação 60% 

Indicadores Meta Peso Realizado 
Taxa de 

realização 
Desvio  Classificação 

Fontes de 
verificação 

Reforçar a 
desmaterialização 
de processos da  
SG ex-MAMAOT 

Ind 7: % de documentos 
afetos a processos face 
ao nº. de documentos 
criados (ofícios e 
informações) 

40% 
a 

70% 
20% 65,90% 100%  Atingiu GESCOR 

Ind 8: % de documentos 
assinados digitalmente 
face ao nº de 
documentos criados 
(informações) 

40% 
a 

70% 
20% 46% 100%  Atingiu GESCOR 

Ind 9: % de peças 
processuais enviadas 
para os tribunais por via 
eletrónica face ao total 
de peças enviadas 
(exclusão das peças 
com mais de 100 fls, 
STA e TCA’s) 

70% 
a 

80% 
30% 80,40% 109% 9% Superou 

Base de 
dados dos 
processos 
de 
contencioso 

Ind 10: % de peças 
processuais enviadas 
através do SITAF face 
ao total de peças 
enviadas (exclusão das 
peças com mais de 100 
fls, STA e TCA’s) 

15%  
a 

20% 
30% 49,65% 164,30% 64,30% Superou 

Base de 
dados dos 
processos 
de 
contencioso 

Análise: Superado, taxa de realização 121,99% 

Os resultados obtidos evidenciam que a SG ex-MAMAOT levou a cabo o reforço da desmaterialização dos processos, 
o que se traduz num aumento de eficiência e produtividade.  

Relativamente às peças processuais é de realçar alguns benefícios do procedimento de envio face ao tradicional 
(via CTT), nomeadamente, o de propiciar a expedição das peças processuais de forma mais rápida, permitindo 
também a notificação, em simultâneo, aos mandatários da contraparte, com a consequente eliminação de custos 
de contexto associados à remessa pela via do correio. 

O desvio verificado no indicador 10 prende-se com o facto de no início de 2013 alguns técnicos ainda não possuírem 
cartões do SITAF. A atribuição dos cartões, a melhoria do SITAF, e a alteração do CPC, que obriga a que todas as 
peças sejam remetidas via eletrónica, determinou um aumento exponencial de peças enviadas por aquela via. 

Quadro 3 
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OBJ 4  
Ponderação 40% Indicadores Meta Peso Realizado 

Taxa de 
realização Desvio  Classificação 

Fontes de 
verificação 

Melhorar a 
eficiência 
operacional dos 
serviços da SG  
ex-MAMAOT 

Ind 11: Taxa de 
execução orçamental do 
orçamento da SG ex-
MAMAOT 

93% 
a 

96% 
35% 96,54% 109,27% 9,27% Superou Relatórios 

orçamentais 

Ind 12: Nº de processos 
aquisitivos centralizados 

3 a 5 
proces

sos 
35% 

8 
processos 

125% 25% Superou 

Processos 
concursais, 
registos, 
mapas e 
relatórios 
disponíveis 

Ind 13: Taxa de 
execução do plano de 
atividades 

75% 
a 

85% 
30% 84,61% 100%  Atingiu 

Plano de 
Atividades 

Análise: Superado, taxa de realização 112% 

Dada a boa gestão orçamental efetuada, que incluiu a gestão flexível dos orçamentos do ex-MAMAOT, do MAOTE e 
MAM, colmatando desta forma necessidades orçamentais em outros serviços dos Ministérios, aliada a um controlo 
rigoroso do orçamento da SG, permitiu uma execução próxima dos 100%. 

No que respeita ao nº de processos aquisitivos centralizados realizaram-se mais 3 do que o previsto, o que se traduz 
numa poupança em termos da aquisição de bens e serviços.  

Relativamente à taxa de execução do Plano de Atividades, evidência que as atividades previstas para o ano de 2013 
foram executadas quase na sua totalidade. 

Quadro 4 

 

QUALIDADE – Peso 40% 

OBJ 5 - 
Ponderação 30% Indicadores Meta Peso Realizado 

Taxa de 
realização Desvio  Classificação 

Fontes de 
verificação 

Promover a 
coesão interna da 
SG ex-MAMAOT 
através da 
simplificação e 
uniformização de 
procedimentos 

Ind 14: Prazo para a 
conclusão da elaboração 
do Manual de 
acolhimento aos (às) 
novos (as) 
colaboradores(as) da SG 
ex-MAMAOT 

19 a 28 
de jun. 

50% 18 de jun. 104,41% 4,41% Superou Manual 
aprovado 

Ind 15: Nº de normas de 
procedimentos 
elaboradas 

1 
norma 

50% 
3 

normas 
116,67% 16,67% Superou 

Norma 
aprovada 

Análise: Superado, taxa de realização 110,54% 

Com a vista à coesão interna a SG elaborou um “Manual de acolhimento” que agrupa um conjunto de informações 
relevantes e cujo objetivo é familiarizar os(as) novos(as) colaboradores(as) com o ambiente de trabalho. 

Foram também elaboradas três normas de procedimentos, uma da área dos R.H. - “Procedimento de controlo e 
registo de assiduidade” e, duas da área de RFP - “Implementação do módulo de requisições de bens e serviços em 
GeRFIP” e “Implementação de sistema de acompanhamento e gestão dos contratos”, com o objetivo de simplificar 
e uniformizar procedimentos. 

Quadro 5 
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OBJ 6 - 
Ponderação 40% 

Indicadores Meta Peso Realizado Taxa de 
realização 

Desvio  Classificação Fontes de 
verificação 

Reforçar 
competências 
dos(as) 
trabalhadores(as) 
da SG e do  
ex-MAMAOT 

Ind 16: Nº de reuniões 
temáticas/ações de 
sensibilização realizadas 
nas áreas de intervenção 
da SG ex-MAMAOT  

2 a 6 
reuniõ

es 
50% 

10  

reuniões 
125% 25% Superou 

Registo das 
reuniões/ 
ações de 
sensibilizaçã
o realizadas 

Ind 17: % de 
trabalhadores(as) da SG 
que receberam 
formação, face ao total 
de efetivos 

30%  
a 

40% 
50% 66,39% 122,42% 22,42% Superou 

Relatório de 
formação 
profissional 

Análise: Superado, taxa de realização 123,71% 

A SG ex-MAMAOT organizou e realizou 10 reuniões temáticas/ações de sensibilização, mais quatro do que o 
planeado, com a participação dos serviços/organismos do ex-MAMAOT. 

Na área das compras públicas, foram realizadas 3 reuniões/ações subordinadas aos temas “Procedimentos 
centralizados”, “Procedimentos das viagens e alojamentos” e “Publicações no Base.Gov.pt”. 

Na área de arquivo foram realizadas 6 reuniões/ações “Acompanhamento da elaboração do relatório conjunto de 
avaliação de massas acumuladas das CCDR”, “Acompanhamento da elaboração do relatório conjunto de avaliação 
de massas acumuladas das DRAP”, “Acompanhamento do levantamento dos processos de negócio das CCDR e 
DRAP”, “Apoio à implementação de boas práticas de gestão documental e dos arquivos da DGADR” e “Apoio à 
implementação de boas práticas de gestão documental e dos arquivos do ICNF, I.P.” e “Balanço das ações de 
formação ministradas pela DGLAB”. 

Na área dos recursos humanos foi realizada 1 reunião/ação sobre “O programa de rescisões por mútuo acordo (Port. 
nº 221-A/2013)”. 

Estas iniciativas tiveram como objetivo não só a uniformidade de procedimentos como também a sua 
sistematização/harmonização. 

No que respeita à formação profissional, deu-se cumprimento às orientações preconizadas na RCM/89/2010, de 17 
de novembro, para o período 2011-2013, verificando-se que 66,39% dos(as) trabalhadores(as), face ao total de 
efetivos a exercerem funções na SG ex-MAMAOT a 31 de dezembro, frequentaram pelo menos uma ação de 
formação no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro  

Quadro 6 

 

OBJ 7 - 
Ponderação 30% Indicadores Meta Peso Realizado 

Taxa de 
realização Desvio  Classificação 

Fontes de 
verificação 

Garantir a 
satisfação dos(as) 
clientes da SG ex-
MAMAOT 

Ind 18: Índice de 
satisfação dos(as) 
clientes da SG ex-
MAMAOT - Gabinetes, 
Organismos , Serviços e 
Estruturas do ex-
MAMAOT ( a obter 
mediante inquéritos, 
numa escala de 1 a 5)  

3,5 100% 3,8 105% 5% Superou 
Relatório de 
inquérito 

Análise: Superado, taxa de realização 105% 

Foram elaborados dois inquéritos de satisfação cujo público-alvo foi os Gabinetes dos Membros do Governo e os 
organismos/serviços do MAM, com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos serviços prestados pela SG ex-
MAMAOT. Da análise dos questionários verifica-se que esse mesmo grau de satisfação medido foi de 3,8 (média dos 
dois inquéritos) numa escala de 1 a 5, conforme análise feita no ponto 4 do capítulo V “Avaliação do nível de 
satisfação dos clientes” 

Quadro 7 
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Nos gráficos seguintes pode

Taxa de concretização dos objetivos

Conforme é evidenciado a SG 

equivale a uma taxa de superação global de cerca 100%

entre os 105% e os 123,71%, 

Taxa de concretização dos indicadores

Relativamente às metas definidas para os 
4 o que corresponde a uma 
taxas de execução variam entre
os desvios verificados foram
superior a 25% apenas em três

Taxa de concretização dos 

No que respeita aos par
superados, verificando-se um desvio de 
aos resultados previstos. A taxa global de execução foi 

OBJ1 OBJ2

113,44%
116,67%

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6

100%
120% 115% 118,75%

116,67% 116,67%

Eficácia

114,73%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 

s gráficos seguintes podem observar-se as taxas de realização por objetivo

Taxa de concretização dos objetivos 

Gráfico 1 

Conforme é evidenciado a SG ex-MAMAOT superou os sete objetivos

taxa de superação global de cerca 100%. As taxas d

%, não se verificando taxas superiores a 125%

Taxa de concretização dos indicadores 

Gráfico 2 

às metas definidas para os 18 indicadores foram superadas
responde a uma taxa de execução global de 100%, verificando

taxas de execução variam entre os 100% e os 164,30%, e que em 83,3
os desvios verificados foram inferiores a 25%, tendo-se apurado um desvio igual 

a 25% apenas em três indicadores (16,7%). 

Taxa de concretização dos parâmetros 

 
Gráfico 3 

No que respeita aos parâmetros de Eficácia, Eficiência e Qualidade,
se um desvio de 14,73%, 17,99% e 14,15%, respe
A taxa global de execução foi de 115,62%. 

OBJ2 OBJ3 OBJ4 OBJ5 OBJ6 OBJ7

116,67% 121,99%

112% 110,54%

123,71%

105%

Ind 6 Ind  7 Ind  8 Ind  9 Ind 10 Ind  11 Ind  12 Ind 13 Ind  14

116,67%
100 % 100% 109%

164,30%

109,27%
125%

100% 104,41%

Eficácia Eficiência Qualidade Taxa global 
de 

execução

114,73%

117,99%

114,15%
115,62%

15 

objetivo. 

 

s sete objetivos definidos o que 

. As taxas de execução variam 

taxas superiores a 125%. 

 

foram superadas 14 e atingidas 
, verificando-se que as 

em 83,3% dos indicadores 
se apurado um desvio igual ou 

de Eficácia, Eficiência e Qualidade, foram todos 

respetivamente, face 
 

OBJ7

105%

Ind  14 Ind  15 Ind 16 Ind 17 Ind 18

104,41%
116,67% 125% 122,42%

105%
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4. Avaliação do nível de satisfação dos clientes  

Com o intuito de aferir o grau de satisfação dos utilizadores dos serviços da SG ex-

MAMAOT, e dando cumprimento ao estipulado na alínea a) do nº 2 do artº 15º da Lei nº 

66-B/2007 de 28 de dezembro (D.R. n.º 250, I série, 1º suplemento), alterada pelas Leis 

nºs 64-A/2008 (D.R. n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, 

suplemento) e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de dezembro, 

que determina a apreciação, por parte dos utilizadores externos, da quantidade e 

qualidade dos serviços prestados, foram realizados dois inquéritos, através de 

questionário, dirigidos aos Gabinetes dos Membros do Governo e aos 

organismos/serviços do MAM.1 

 

Metodologia Utilizada 

Para a realização dos inquéritos recorreu-se à plataforma de questionários online da 

SurveyMonkey, tendo os inquiridos tido acesso ao questionário através de um link, 

previamente enviado por correio eletrónico. 

O período de realização da auscultação decorreu entre 7 e 10 de janeiro de 2014.  

Cada questão fechada deveria ser assinalada de acordo com o grau de satisfação, nos 

seguintes termos (o equivalente a uma escala de 1 a 5): 

• Muito insatisfeito (1); 

• Insatisfeito (2); 

• Nem insatisfeito, nem satisfeito (3); 

• Satisfeito (4); 

• Muito satisfeito (5); 

e ainda a possibilidade de não resposta através da opção: 

• “N/A” (não se aplica). 

A distribuição dos resultados da opção “N/A” segue a distribuição das respostas 

aplicáveis. 

                                            

1 Não foram incluídos os Gabinetes dos Membros do Governo e os organismos do MAOTE por terem tido um contato funcional, 

com a SG ex-MAMAOT, inferior a seis meses. 
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Inquéritos 

1. Avaliação do nível de satisfação com o apoio técnico, administrativo e logístico 

prestado aos Gabinetes dos Membros do Governo do MAM pela SG ex-MAMAOT 

No questionário enviado, aos 5 Gabinetes dos Membros do Governo, constavam seis 

questões de resposta fechada (assinaladas com a escala de grau de satisfação 

supracitada) e uma questão aberta a comentários e sugestões de melhoria: 

• Apoio Prestado pela receção; 

• Organização de reuniões de trabalho e outros eventos; 

• Manutenção e conservação das instalações; 

• Apoio técnico e administrativo; 

• Organização dos atos protocolares; 

• Avaliação global dos serviços prestados pela SG; 

• Comentários e sugestões de melhoria. 

Taxa de resposta 

Os 5 Gabinetes dos Membros do Governo responderam ao inquérito, o que traduz uma 

taxa de 100%. 

Nível de satisfação apurado 

Da análise global dos resultados obtidos apurou-se um nível médio de satisfação de 3,8. 

No entanto, é de realçar que no item “Avaliação global dos serviços prestados pela 

SG” o nível de satisfação atribuído pelos Gabinetes foi de 4. 

O nível médio mais alto de satisfação obtido foi de 4 e prende-se com as questões 

relacionadas com o “Apoio prestado pela receção” e a “Avaliação global dos serviços 

prestados pela SG”, tendo as questões “Organização de reuniões de trabalho e outros 

eventos”, “Manutenção e conservação das instalações” e “Apoio técnico e 

administrativo” obtido o nível médio de satisfação de 3,8. O nível médio mais baixo 

obtido foi de 3,5 e prende-se com a questão de “Organização dos atos protocolares”. 

Conforme se pode verificar, no gráfico seguinte, não se registou nível médio de 

satisfação negativo. 
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Refira-se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

média “muito satisfeitos”

insatisfeitos” em cerca de 

 

Resultados por questão 

No que respeita à análise feita por questão, os resultados obtidos são os evidenciados 

nos gráficos abaixo. Relativamente à q

qualquer comentário ou sugestão

Nível de satisfação 
Apoio prestado pela receção

Gráfico 5 
 

Nível de satisfação
Manutenção e conservação
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Nível médio de satisfação 

Gráfico 4  

se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

“muito satisfeitos”/“satisfeitos” em cerca de 60%, “nem satisfeitos, nem 

em cerca de 26,7% e 13,3% optaram pela opção “N/A”

No que respeita à análise feita por questão, os resultados obtidos são os evidenciados 

nos gráficos abaixo. Relativamente à questão de resposta aberta não foi evidenciad

sugestão de melhoria. 
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se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

“nem satisfeitos, nem 

“N/A”. 

No que respeita à análise feita por questão, os resultados obtidos são os evidenciados 

uestão de resposta aberta não foi evidenciado 
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2. Avaliação do nível de satisfação com a atuação da SG 

atuação, junto dos clientes externos (Organismos/

Do questionário enviado a 

de resposta fechada (assinaladas com a escala de grau de satisfação supracitada)

• Contencioso; 

• Jurídico; 

• Recursos Humanos;

• Arquivo; 

• Relações Públicas;

• Informática; 

• Financeira / Orçamental;

• Compras Centralizadas;

• Avaliação global dos serviços prestados pela SG.

Taxa de resposta 

Obtiveram-se 19 respostas, o que significa 

Nível de satisfação apurado

Através da análise global dos resultados obtidos apurou

satisfação de 3,8. 
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“Recursos Humanos” e “Compras Centralizadas” e o nível médio mais baixo 

atribuído à questão de “Informática”. Conforme se pode verificar 

não se registou nível médio de satisfação negativo.
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2. Avaliação do nível de satisfação com a atuação da SG ex-MAMAOT

atuação, junto dos clientes externos (Organismos/Serviços) 

Do questionário enviado a 29 organismos/serviços, constavam nove áreas de atuação 

(assinaladas com a escala de grau de satisfação supracitada)

Recursos Humanos; 

Relações Públicas; 

Financeira / Orçamental; 

alizadas; 

Avaliação global dos serviços prestados pela SG. 

respostas, o que significa 65,5% dos organismos/serviços inquiridos.
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Através da análise global dos resultados obtidos apurou-se um nível

O nível médio mais alto de satisfação obtido foi 4,3 e prende-se com as áreas de 

“Recursos Humanos” e “Compras Centralizadas” e o nível médio mais baixo 
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não se registou nível médio de satisfação negativo. 
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Refira-se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

média “muito satisfeitos”

insatisfeitos” em cerca de 

optaram pela opção “N/A”

 

Resultados por questão

No que respeita à análise feita por questão, os resultados obtidos são os ev

nos gráficos abaixo. 
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se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

“muito satisfeitos”/“satisfeitos” em cerca de 53,4%, “nem satisfeitos, nem 
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se ainda que, do total das questões avaliadas, os inquiridos se mostraram em 

“nem satisfeitos, nem 

18%, “Insatisfeitos” e “Muito insatisfeitos” 11,9% e, 

No que respeita à análise feita por questão, os resultados obtidos são os evidenciados 

Nível de satisfação - Jurídicos 

 
Gráfico 13 

Nível de satisfação - Arquivo 

 
Gráfico 15 

Compras 
Centralizadas

Avaliação 
Média

4,3
3,8

21,05%

36,84%

15,79%

10,53%

5,26%

10,53%

5,26%

31,58%

26,32%

5,26%

31,58%



RELATÓRIO DE ATIVIDA
 
 

Secretaria-Geral 

 

Nível de satisfação - Relações 
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5. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do nº2 do artº 15º da Lei nº 66-B/2007, 

de 28 de dezembro (D.R. n.º 250, I série, suplemento), alterada pelas Leis nºs 64-

A/2008 (D.R. n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) 

e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de dezembro, que 

determina a avaliação do sistema de controlo interno, apresenta-se no quadro abaixo, a 

análise do ponto da situação. 

Aplicado: Sim (S); Não(N); Não Aplicável (NA) 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações 
técnicas do sistema de controlo interno? X   Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas.  

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva 
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão? X   Segregação de funções e pelo menos a dois níveis 

de verificação. 

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

  X  

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

X   
Carta ética da administração pública. Para 2014 
planeado a elaboração de um Código de conduta 
para a SG. 

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

X   
Elaborado anualmente um Plano de formação que 
vai sendo adaptado conforme as necessidades 
evidenciadas. 

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

X   
Reuniões periódicas param controlo interno dos 
objetivos da organização. São estabelecidos 
contatos regulares de acordo com as necessidades 
dos trabalhos em desenvolvimento. 

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

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece 
às regras definidas legalmente? X   Lei Orgânica da SG e diplomas 

complementares. 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço 
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?                X   100% nos termos previsto na lei.  

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

X   66,39% participaram em, pelo menos, uma 
ação de formação. 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X   
Só para algumas áreas da atuação da SG. 
Planeado a elaboração de um Manual de 
procedimentos geral. 

3.2 A competência para autorização da despesa está 
claramente definida e formalizada? X   Estatuto Dirigente e despachos de delegação de 

competências. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X   Ao abrigo do regulamento do sistema nacional de 
compras públicas. 

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

O número otimizado de meios humanos implica 
níveis significativos de polivalência e colaboração 
interserviços. 
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Aplicado: Sim (S); Não(N); Não Aplicável (NA) 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

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

X   
Caraterização dos postos de trabalho. 
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas. 

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

X   Levantamentos efetuados no âmbito do GESCOR 
(carecem de atualização). 

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente 
definidos de forma a evitar redundâncias? X   Levantamentos efetuados no âmbito do GESCOR 

(carecem de atualização). 

3.8 Existe um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas? X   Elaborado um novo plano abrangente para todas as 

áreas. 

3.9 O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas é executado e monitorizado? X   Executado e monitorizado. 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 
processamento de dados, nomeadamente, nas 
áreas de contabilidade, gestão documental e 
tesouraria? 

X   SIC, SRH, GEADAP, GESCOR e GeRFIP. 

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

Mesmo quando não integradas através de serviços, 
considerando que estão em bases de dados, o 
cruzamento é possível. 

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

 X  

Apesar de não existir um mecanismo formal, área 
de tecnologia juntamente com as áreas 
pertinentes, efetuam validações sobre os vários 
outputs. 

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

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

X   
Empresa de segurança contratada. 
Username e password para acesso ao sistema de 
informação e para acesso às aplicações. 

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

X    

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

Regras de acesso definidas por Firewall. Existem 
sistemas centralizados de proteção antivírus, 
phishing e SPAM. Os dirigentes possuem chaves 
criptográficas para assinatura. 

Quadro 8 
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6. Causas de incumprimento de ações não executadas ou com 

resultados insuficientes 

Relativamente ao estipulado na alínea c) do nº 2 do art.º 15º da Lei nº 66-B/2007, de 28 

de dezembro (D.R. n.º 250, I série, suplemento), alterada pelas Leis nºs 64-A/2008 (D.R. 

n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) e 66-B/2012 

(D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de dezembro, a SG ex-MAMAOT não 

cumpriu algumas metas, conforme é evidenciado nos quadros das Unidades Orgânicas 

(UO´s) apresentados no capítulo VI. 

O não cumprimento ou os resultados insuficientes obtidos, prendem-se com o facto de 

no decorrer de 2013 se ter verificado, por um lado a saída de trabalhadores(as), não 

tendo o posto de trabalho sido ocupado e, por outro a cisão do ex-MAMAOT em dois 

outros ministérios - MAOTE e MAM -, tendo a SG ex-MAMAOT ficado a dar apoio aos 

gabinetes dos membros do Governo dos dois ministérios. 
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7. Medidas a adotar para um reforço positivo do desempenho 

Em consonância com a alínea d) do nº 2 do art.º 15º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de 

dezembro (D.R. n.º 250, I série, 1º suplemento), alterada pelas Leis nºs 64-A/2008 (D.R. 

n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) e 66-B/2012 

(D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de dezembro, propõe-se para 2014,e 

com vista à melhoria contínua de desempenho, o desenvolvimento de um conjunto de 

medidas algumas das quais de consolidação do trabalho já iniciado, nomeadamente: 

• Dar continuidade à redução do tempo médio de resposta às solicitações dos 

serviços em matéria de recursos humanos, orçamento de funcionamento, 

compras eletrónicas e processos jurídicos; 

• Dar continuidade à desmaterialização de processos; 

• Melhorar a eficiência operacional dos serviços, nomeadamente no que respeita à 

execução orçamental, aos processos aquisitivos centralizados e à execução do 

Plano de atividades para 2014, através da monitorização sistemática de forma a 

detetar eventuais desvios face ao previsto e adotar medidas corretivas em tempo 

útil; 

• Reforçar as competências dos trabalhadores através da frequência de ações de 

formação; 

• Promover a simplificação e uniformização de procedimentos com vista à coesão 

interna, através da elaboração de manuais; 

• Fazer inquéritos de satisfação aos(às) colaboradores(as)/clientes internos e 

clientes externos que permitam identificar as áreas que deverão ser 

aperfeiçoadas e assim garantir a satisfação dos(as) clientes e melhorar os 

serviços prestados; 

• Dar continuidade à participação na equipa interministerial do projeto 

Benchmarking e implementação das respetivas conclusões; 

• Reformular/elaborar um novo Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas. 
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8. Atividades das Unidades Orgânicas Desenvolvidas, Previstas e 

não Previstas no Plano de Atividades 

Neste capítulo apresentam-se os resultados alcançados, por Unidade Orgânica, face às 

metas definidas para os indicadores associados aos objetivos operacionais do QUAR e 

das UO’s, as atividades desenvolvidas e planeadas, com a indicação dos resultados 

atingidos e dos recursos humanos afetos a cada atividade e, por último, as atividades 

desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades e respetivos resultados alcançados. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE  

 
1. Caracterização do Serviço 

A Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade, abreviadamente designada por 

DSRHQ, é uma das unidades orgânicas nucleares criadas pela Portaria n.º 171/2012, 

D.R. n.º 101, I Série, de 24 de maio, que define o tipo de organização interna da SG ex-

MAMAOT. 

Para o cumprimento das suas competências, a DSRHQ dispõe das seguintes unidades 

orgânicas criadas pelo Despacho n.º 9439/2012, publicado no D.R. nº 134, II Série, de 12 

de julho, que define e aprova a estrutura orgânica flexível da SG ex-MAMAOT:  

• Divisão de Recursos Humanos (DRH); 

• Divisão de Desenvolvimento e Qualidade (DDQ); 

• Divisão de Administração de Pessoal (DAP). 

 
2. Competências  

À DSRHQ compete: 

a) Promover a aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a 

Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM na respetiva implementação, em articulação com as 

entidades centrais competentes nesta matéria; 

b) Emitir parecer em matéria de organização, recursos humanos, avaliação de 

desempenho e criação ou alteração; 

c) Propor, desenvolver e coordenar a política de formação e aperfeiçoamento 

profissional dos trabalhadores da SG ex-MAMAOT e dos serviços a que presta apoio, 

bem como dos restantes serviços do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, nas áreas de 

atuação comuns; 

d) Identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissionais, numa 

perspetiva integrada, com vista ao enquadramento e desenvolvimento dos recursos 

humanos e elaborar o programa anual de formação; 

e) Programar e acompanhar as ações de seleção, recrutamento e acolhimento de 

pessoal; 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 
 
 

Secretaria-Geral 28 

f) Praticar os atos de administração e assegurar o processamento das remunerações e 

outros abonos do pessoal do mapa da SG ex-MAMAOT, dos gabinetes dos membros do 

Governo que integram ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, bem como dos órgãos, serviços e 

outras estruturas a que preste apoio; 

g) Prover a dotação dos gabinetes dos membros do Governo com o pessoal de apoio 

administrativo e auxiliar que se mostre necessário; 

h) Organizar e manter atualizada a informação relativa aos recursos humanos do ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM e à elaboração de indicadores de gestão; 

i) Assegurar a gestão dos trabalhadores colocados em mobilidade especial, em 

articulação com as entidades competentes na matéria; 

j) Promover, organizar e coordenar o processo de aplicação do SIADAP no âmbito da SG 

ex-MAMAOT e assegurar a elaboração do relatório síntese da aplicação do sistema de 

avaliação ao nível do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, relativamente aos seus subsistemas 

2 e 3; 

k) Monitorizar a execução do QUAR, no âmbito da SG ex-MAMAOT; 

l) Coordenar a elaboração do plano e relatório de atividades e colaborar na preparação 

do orçamento no âmbito da sua esfera de competências; 

m) Elaborar o balanço social da SG e o balanço social consolidado do ex-MAMAOT; 

n) Assegurar a observância das regras sobre higiene e segurança no trabalho; 

o) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover a 

inovação, a modernização e a política de qualidade, no âmbito do ex-MAMAOT, 

MAOTE e MAM, com vista à reorganização funcional dos serviços e à simplificação de 

procedimentos e dos respetivos métodos de trabalho, sem prejuízo das atribuições 

cometidas por lei a outros serviços. 
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3. Objetivos QUAR  

(*)Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS QUAR 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O1: 
Garantir uma resposta 
eficaz aos serviços e 
organismos do ex-MAMAOT 

OP1: 
Gerir o tempo de resposta das 
solicitações em matéria de recursos 
humanos 

Tempo médio de resposta a 
solicitações dos serviços (nº de 
dias úteis) 

15 a 25 
dias 

15 dias  X     GESCOR  DRH 

O3: 
Reforçar a 
desmaterialização de 
processos da SG ex-
MAMAOT 

OP2: 
Dinamizar a desmaterialização de 
processos 

% de ofícios/ informações afetos a 
processos face ao total de 
documentos criados 

40% a 
70% 

45%  X     GESCOR  
DSRHQ/ 

DRH/DDQ/DAP 

% de informações assinadas 
digitalmente face ao total de 
documentos elaborados 

40% a 
70% 

62%   X    GESCOR  DSRHQ/ 
DRH/DDQ/DAP 

OP3: 
Promover a extensão a todos os 
organismos do ex-MAMAOT a 
desmaterialização dos recibos de 
vencimento e das comunicações 
relativas às penhoras de vencimentos 
com os solicitadores de execução 

Prazo para apresentação da 
proposta de extensão 

1 a 31 de 
jul. 

17 de jul.  X     Proposta aprovada  

DAP Prazo para apresentação da 
proposta de desmaterialização 
dos recibos de vencimento a 
todos os organismos ex-MAMAOT 

15 jul a 
15 set. 

17 de jul.  X     Proposta aprovada  

O4:  
Melhorar a eficiência 
operacional dos serviços 
da SG ex-MAMAOT 

OP4: 
Assegurar a gestão e controlo dos 
objetivos/atividades previstos no plano 
de atividades 

Taxa de execução do plano de 
atividades 

75% a 
85% 

84,61%  X     Relatório de 
atividades 

A meta realizada 
corresponde à taxa 
global de execução do 
PA. 
A taxa de execução da 
DSRHQ foi cerca de 
93,33% 

DDQ 

O5: 
Promover a coesão interna 
da SG ex-MAMAOT através 
da simplificação e 
uniformização de 
procedimentos 

OP5: 
Assegurar o fornecimento de 
informação simples e objetiva aos(às) 
novos(as) colaboradores(as) 

Prazo para a conclusão da 
elaboração do Manual de 
acolhimento aos (às) novos(as) 
colaboradores(as) da SG ex-
MAMAOT 

19 a 28 
de jun. 

18 de 
jun.   X    

Manual de 
acolhimento 
aprovado 

 DRH 

OP6: 
Estabelecer e elaborar normas de 
procedimentos nas áreas de atuação da 
direção de serviços 

Nº de normas de procedimentos 
elaboradas 

1 1  X     

Normas aprovadas 
e divulgadas na 
intranet 

 DAP 
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(*)Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS QUAR 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O6: 
Reforçar competências 
dos(as) trabalhadores(as) 
da SG e do ex-MAMAOT 

OP7:  
Preparar e participar em reuniões 
temáticas/ações de sensibilização das 
áreas de intervenção dos recursos 
humanos 

Nº de reuniões temáticas/ações 
de sensibilização a realizar 

1 1  X     

Registo de 
reuniões/ações de 
sensibilização 
realizadas 

 DRH/DDQ 

OP8: 
 Assegurar a participação dos(as) 
trabalhadores(as) da SG ex-MAMAOT 
em ações de formação 

% de trabalhadores(as) da SG ex-
MAMAOT que receberam 
formação, face ao total de 
efetivos existentes a 31/12/2013 

30% a 
40% 

66,4%   X    
Relatório de 
formação 
profissional 

 

DDQ 

OP9: 
Implementar um plano de formação 
destinado aos (às) trabalhadores(as) da 
SG e demais organismos do ex-MAMAOT 

Nº de ações de formação dirigidas 
aos (às) trabalhadores(as) da SG e 
do ex-MAMAOT 

4 a 6 21   X    
Relatório de 
formação 
profissional 

 

Resposta dos organismos do ex-
MAMAOT com índice de satisfação 
> 4 

70% a 
90%  X      Relatório de 

inquérito 

 

O8: 
Garantir a satisfação dos 
clientes da SG ex-MAMAOT 

OP10: 
Assegurar a realização de inquérito 
para aferir o grau de satisfação dos(as) 
clientes da SG ex-MAMAOT (Gabinetes, 
Organismos, Serviços e Estruturas do 
ex-MAMAOT) 

Índice de satisfação dos(as) 
clientes da SG ex-MAMAOT - 
Gabinetes, Organismos, Serviços e 
Estruturas do ex-MAMAOT (a obter 
mediante inquéritos, numa escala 
de 1 a 5 

3,5 3,8   X    Relatório de 
inquérito 
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3.1. Outros Objetivos 

(*)Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO DAS CAUSAS 
DO DESVIO 

UO RESPONSÁVEL 
Previsto Realizado NA A S T SP CA 

OP11: 
Emitir pareceres em matéria de 
recursos humanos e divulgar junto 
dos organismos do ex-MAMAOT 

Nº de orientações 
disponibilizadas 
/divulgadas 

4 a 6 8   X    
Registo dos documentos 
produzidos e divulgados pelos 
serviços 

 DRH/DAP 

OP12: 
Assegurar o atendimento 
personalizado/presencial dos(as) 
trabalhadores(as) em SME 

% de atendimentos no próprio 
dia 

90 a 95% 100%   X    Registos de atendimento  DSRHQ/ 
DAP 

OP13: 
Utilizar instrumentos de gestão 
que sirvam de base à avaliação de 
desempenho da SG e deem 
visibilidade às atividades que 
desenvolve 

Prazo para elaboração do 
Relatório de Atividades/ 
autoavaliação 2012 

15 de abr. 12 de abr.   X    Instrumento de gestão 
aprovado  

DDQ 

Nº de relatórios de 
monitorização do QUAR 2013 

3 relatórios 3  X     Relatórios elaborados  

Prazo para elaboração do 
QUAR 2014 

30 de nov.      X  

Instrumentos de gestão 
aprovados 

Instrumento de gestão 
elaborado, dentro do prazo 
previsto. Contudo a sua 
prossecução prendeu-se com a 
reestruturação da SG ficando a 
aguardar a saída do diploma da 
nova orgânica. Enviado ao GPP 
em fev. 2014 

Prazo para elaboração do 
Plano de atividades 2014 

30 de nov.      X  

Instrumento de gestão 
elaborado, dentro do prazo 
previsto. Contudo a sua 
prossecução prendeu-se com a 
reestruturação da SG ficando a 
aguardar a saída do diploma da 
nova orgânica. Enviado à MAM 
e GPP em mar. 2014 

OP14: 
Gerir o mapa de pessoal da SG 

Identificação das 
necessidades de 
recrutamento/substituição de 
trabalhadores(as) 

1 vez por 
mês 

1 vez por 
mês  X     Estatísticas mensais  

OP15: 
Assegurar a gestão dos 
procedimentos relativos à 
aplicação do SIADAP 2 e 3 

Prazo de apresentação do 
relatório 

Dentro do 
prazo legal 

Apresentado 
dentro do 
prazo legal 

 X     Data de apresentação do 
relatório de avaliação 
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(*)Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO DAS CAUSAS 
DO DESVIO 

UO RESPONSÁVEL 
Previsto Realizado NA A S T SP CA 

OP16: 
Assegurar a emissão de indicadores 
de gestão, no âmbito da gestão de 
recursos humanos 

Prazo de apresentação de 
informação mensal dos 
indicadores de gestão de RH 

Entre o 8º e 
o 10º dia útil 
de cada mês 

Apresentado 
antes do 

prazo 
previsto 

  X    Informação mensal dos 
indicadores de gestão  

DDQ 

Prazo de apresentação do 
Relatório SIADAP do ex-
MAMAOT após 
disponibilização de toda a 
informação 

3 a 5 dias 
úteis 

Apresentado 
dentro do 

prazo 
previsto 

 X     Data de apresentação do 
relatório 

 

Prazo de apresentação do 
Balanço Social do ex-MAMAOT 
após disponibilização de toda 
a informação 

60 dias 

Apresentado 
dentro do 

prazo 
previsto 

 X     Data de apresentação do 
balanço social  

Prazo de apresentação do 
Relatório de Formação 
Profissional do ex-MAMAOT 
após disponibilização de toda 
a informação  

20 dias úteis 

Apresentado 
antes do 

prazo 
previsto 

  X    Data de apresentação do 
relatório 

 

Prazo de apresentação da 
estatística mensal do SME 

Entre o 5º e 
8º dia útil 
de cada mês 

Apresentado 
antes do 

prazo 
previsto 

  X    Memorando mensal  

OP17:  
Carregar e atualizar a base de 
dados dos trabalhadores(as) em 
SME 

Prazo de conclusão da 
atualização 

1 a 30 set. Atualizado 
mensalmente  X     Base de dados  

DAP 
OP18: 
Assegurar a gestão administrativa e 
processual dos(as) 
trabalhadores(as) dos Gabinetes 
dos Membros do Governo, da SG e 
QET, de outras estruturas 
(CNA,CNADS, GPIAM, MFEEE, 
EMEPC, DGPM) e em SME, incluindo 
o respetivo processamento de 
vencimentos 

Prazo de emissão de 
documentos solicitados pelos 
trabalhadores (nº dias úteis) 

5 a 6 dias 

Executado 
dentro do 

prazo 
previsto 

 X     Datas de solicitação e de 
emissão dos documentos 
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4.Projetos / Atividades 

4.1. Projetos 

PROJETO 1 - SEMANA DA SAÚDE NA SG EX-MAMAOT 

 

Designação Calendarização Clientes 
UO 

responsáveis 

Promoção de práticas de 
prevenção de saúde abril/2013 

Gabinetes ex-MAMAOT/ SG/ 
Serviços sediados no edifício que 
queiram aderir 

DSRHQ/ DDQ 

 

Ações a desenvolver e respetiva calendarização 

Nº Ações Calendarização 

1 Prospeção de parceiros disponíveis no mercado março 

2 Fazer o levantamento dos recursos internos a envolver março 

3 Fazer divulgação da ação março 

4 Implementação e realização da semana da saúde abril 

5 Avaliar os resultados da semana da saúde abril 

 

Resultados previstos 

Nº da 
Ação 

Resultados previstos UO Indicador de resultado 

1 Descrição das atividades a 
desenvolver 

DSRHQ/ DDQ Desenvolvidas 8 atividades 

2 Relatório dos meios necessários 
SG/ SGA/ DSRHQ/ 
DDQ Aprovação superior do relatório 

3 Divulgação da Semana da Saúde. 
DSRHQ/ DDQ/ 
DSSIC/ DDC Divulgação a 4 abril 

4 Realização da Semana da Saúde DSRHQ/ DDQ/ 
DSSIC/ DDC/ DSFP 

Concretizadas 100% das atividades 
previstas 

5 
Elaboração do questionário de 
satisfação dos(as) participantes DSRHQ/ DDQ 

A apreciação geral da semana da 
saúde (escala de 1 a 5) foi de 5  

 

Recursos Humanos envolvidos 

Designação Nº de Efetivos 

Dirigentes 3 

Técnicos Superiores/ Assistentes Técnicos 4 

Parceiros(as) e outros(as) interlocutores(as) Indeterminado 
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PROJETO 2 - CÁBULA 

Designação Calendarização Clientes UO responsáveis 
Identificação de processos, competências e 
indicadores de desempenho 

2013 SG ex-MAMAOT DSRHQ/ DDQ 

 

Ações a desenvolver e respetiva calendarização 

Nº Ações Calendarização 

1 Elaboração do projeto cábula e respetivas fichas de identificação de 
macroprocessos, processos, competências e indicadores da DSRHQ 

1º semestre de 2013 

2 Sensibilização e formação dos(as) colaboradores(as) da DSRHQ aos conceitos 
de macroprocesso processo, competência e indicador do projeto cábula 

1º semestre de 2013 

3 Identificação de todos os macroprocessos da DSRHQ 2º semestre de 2013 

4 
Identificação de 50% processos, e respetivas competências e indicadores, da 
DSRHQ 

2º semestre de 2013 

5 Elaboração de relatório final 2º semestre de 2013 
 

Resultados previstos 

Nº da 
Ação 

Resultados previstos UO Indicador de resultado 

1 
Elaboração do projeto cábula e respetivas fichas de 
identificação de macroprocessos, processos, 
competências e indicadores da DSRHQ 

DSRHQ/DDQ 

Fichas de identificação de 
macroprocessos, 
processos, competências e 
indicadores 

2 
Sensibilização e formação dos(as) colaboradores(as) da 
DSRHQ aos conceitos de macroprocesso, processo, 
competência e indicador do projeto cábula 

DSRHQ/DDQ 2 ações de formação 

3 Identificação de todos os macroprocessos da DSRHQ DSRHQ/DDQ Ficha de macroprocesso 

4 
Identificação de 50% processos, e respetivas 
competências e indicadores, da DSRHQ DSRHQ/DDQ 

50% dos processos 
descritos a selecionar da 
ficha de macroprocessos 

5 Elaboração de relatório final DSRHQ/DDQ Relatório final 

 

Recursos Humanos envolvidos 

Designação Nº de Efetivos 

Dirigentes 3 

Técnicos Superiores 1 

Parceiros(as) e outros(as) interlocutores (as) 
Dirigentes e trabalhadores(as) designados(as) para 
acompanhamento do projeto 

 

Projeto não realizado 

A não realização deste projeto prende-se com o facto de, por um lado se terem 

realizados atividades não previstas no Plano de Atividades para 2013 e, por outro pela 

saída de 2 trabalhador(a) da área da qualidade, a quem estava afeto este projeto. 
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4.2. Atividades 
 
OP1: Gerir o tempo de resposta das solicitações em matéria de recursos humanos 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 3 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Pareceres emitidos Gabinetes/ Organismos do 
ex-MAMAOT/ SG 

DRH 246 pareceres/informações emitidos 

 

OP2: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão de processos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1  D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 10 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no GESCOR 

SG 
DSRHQ/ 
DRH/ DDQ/ 
DAP 

710 processos criados 

Documentos afetos a processos (ofício/informações) 964 documentos afetos: 567 ofícios e 397 
informações 

Documentos assinados digitalmente (informações) 562 informações 
 

OP3: Promover a extensão a todos os organismos do ex-MAMAOT a desmaterialização dos recibos de vencimento e das comunicações relativas às penhoras de vencimentos 
com os solicitadores de execução 

ATIVIDADE: Gestão de vencimentos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 4 A.T. 9 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Proposta de extensão e aprovada pela Direção Superior (penhora de vencimentos) Organismos do  

ex-MAMAOT DAP 
Proposta apresentada em 17 jul. 

Proposta de extensão e aprovada pela Direção Superior (recibos de vencimento) Proposta apresentada em 17 jul. 
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OP4: Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no plano de atividades 

ATIVIDADE: Planeamento e Gestão 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 1 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Monitorização periódica junto das UO’s, através de e-mail UO’s 
DS/ UO’S/ 

DDQ 

Monitorizações trimestrais (abril, julho e 
outubro) 

Reuniões de Dirigentes/ intercalares para monitorização DS/ UO’s/ DDQ Reuniões trimestrais 
Relatórios de monitorização apresentados à Direção Superior e enviados ao 
Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 

SG/ GPP Relatórios trimestrais 

 

OP5: Assegurar o fornecimento de informação simples e objetiva aos(às) novos(as) colaboradores(as) 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos e qualidade 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 2 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Revisão do conteúdo legislativo 

Trabalhadores(as) da SG DRH 
7 diplomas básicos 

Revisão gráfica 1 revisão 
Aprovação pela Direção Superior Aprovado em 18 jun. 

Divulgação na intranet e internet 
Organismos do  
ex-MAMAOT/ Trabalhadores(as) da SG DRH/ DDC Divulgado em 14 nov. 

 

OP6: Estabelecer e elaborar normas de procedimentos nas áreas de atuação da direção de serviços 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos e qualidade 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Definição das áreas a intervencionar e aprovação pela Direção Superior 

SG 
DAP 

Controlo e registo de assiduidade 
Elaboração e aprovação de normas pela Direção Superior 1 norma, aprovada em 19 ago.. 
Divulgação na intranet DAP/ DDC Não divulgada 
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OP7: Preparar e participar em reuniões temáticas/ações de sensibilização das áreas de intervenção dos recursos humanos 

ATIVIDADE: Realização de reuniões/ações de sensibilização 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 3 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Definição dos temas e aprovação pela Direção Superior 

SG/ Organismos do ex-
MAMAOT 

DRH 
Rescisões amigáveis 

Organização da apresentação/recolha de dúvidas/elaboração do PowerPoint Data de apresentação: 2 de dez. 
Reuniões/ações de sensibilização 1 ação de sensibilização 
 

OP8: Assegurar a participação dos(as) trabalhadores(as) da SG ex-MAMAOT em ações de formação 

ATIVIDADE: Gestão da formação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 3 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Levantamento de necessidades 

SG DDQ 
1 quadro de resultados 

Inscrição dos(as) trabalhadores(as) em ações de formação 79 participantes 
 

OP9: Implementar um Plano de Formação destinado aos(às) trabalhadores(as) da SG e demais organismos do ex-MAMAOT 

ATIVIDADE: Gestão da formação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 3 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Levantamento de necessidades 

SG/ Organismos do ex-
MAMAOT DDQ 

1 quadro de resultados 
Plano de Formação Plano 
Ações de formação para a SG 5 ações para SG 
Ações de formação para os demais organismos do ex-MAMAOT 16 ações outros serviços 
Ações de divulgação/sensibilização 1 ação  

Relatórios de formação (SG e DGAEP) 
2 relatórios referente a 2012 (SG e 
DGAEP) 

Grau de satisfação dos organismos do ex-MAMAOT com a formação realizada 
(resultado aferido por inquérito)  Relatório de inquérito (não elaborado) 
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OP10: Assegurar a realização de inquérito para aferir o grau de satisfação dos(as) clientes da SG ex-MAMAOT (Gabinetes, Organismos, Serviços e Estruturas do ex-MAMAOT) 

ATIVIDADE: Gestão da qualidade 

CALENDARIZAÇÃO: Dezembro 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 2 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Elaboração e aprovação, pela Direção Superior, do modelo de inquérito 

Organismos do ex-
MAMAOT 

DDQ 

Modelo aprovado 
Elaboração de informação, nota explicativa, definição dos destinatários e 
aprovação pela Direção Superior Nota explicativa aprovada 

Envio do inquérito para os clientes Enviado a 5 Gabinetes e 29 Organismos (2014) 

Receção, análise e tratamento estatístico das respostas  
5 respostas – Gabinetes 
19 respostas – Organismos 

Relatório de análise Relatório elaborado em 2014 
Divulgação na intranet e internet Divulgado em 2014 
 

OP11: Emitir pareceres em matéria de recursos humanos e divulgar junto dos organismos do ex-MAMAOT 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 3 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Orientações técnicas emitidas e divulgadas Gabinetes/ SG/ 
Organismos do ex-
MAMAOT/ Pessoal em 
SME/ QET  

DRH/DAP 

8 orientações emitidas/ faltas; mobilidade; 
SIADAP; dirigentes; horário de trabalho; 
aposentação 

Conteúdos divulgados na internet 
Férias situação de doença; horário de trabalho; 
aposentação 

 

OP12: Assegurar o atendimento personalizado/presencial dos(as) trabalhadores(as) em SME 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1  D.S.2  D.I.1  D.I.2  T.S. 4 A.T. 3 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Trabalhadores(as) atendidos(as) presencialmente 
Trabalhadores(as) em 
SME 

DSRHQ/DAP 
5 trabalhadores(as) 

Trabalhadores(as) atendidos(as) telefonicamente 513 trabalhadores(as) 
Emissão de notas informativas/explicativas 4 notas emitidas 
Conteúdos divulgados na internet DAP/DDC 3 notas disponibilizadas em fev., nov. e dez. 
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OP13: Utilizar instrumentos de gestão que sirvam de base à avaliação de desempenho da SG e deem visibilidade às atividades que desenvolve 

ATIVIDADE: Planeamento e gestão 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 2 D.I.1  D.I.2  T.S. 1 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Divulgação, na intranet e internet, da menção atribuída à SG (QUAR 2012) 
Gabinetes/SG/ Organismos do ex-
MAMAOT/ Cidadãos 

DS/ DDQ/ DDC Divulgado em 9 out. 

Proposta de modelo da responsabilização das UO’s da SG na execução do QUAR 2013 SG/ UO’s DDQ Modelo ano anterior 

Reuniões de Dirigentes/intercalares para monitorização (1) SG/ U0’s DS/ DDQ Reuniões trimestrais 
Monitorização periódica junto das UO’s, através de e-mail, recolha e análise de evidências UO’s DDQ/ UO’s Monitorizações trimestrais 

Relatórios de monitorização e envio ao GPP (1) SG/ GPP DS/ UO’s/ DDQ Relatórios trimestrais 

Gestão da base GeaDAP (carregamento, monitorização e disponibilização de dados)  
Gabinetes/ Organismos ex-
MAMAOT/ Cidadãos 

DDQ Gestão trimestral 

Reuniões de Dirigentes para definição dos objetivos operacionais para o QUAR 2014 
SG 

DS/ UO’s 2 reuniões 

Elaboração do QUAR para 2014 DS/ DDQ 
Elaborado em 2013 
Aprovado em fev. 2014 

QUAR 2014 enviado ao GPP para apreciação Gabinete da Ministra/ SG/ GPP DS/ DDQ Enviado em 2014 

Divulgação, na intranet e internet, após aprovação pela tutela Gabinetes/Organismos do ex-
MAMAOT/Cidadãos 

DS/ DDQ/ DDC Divulgação após aprovação Ministra da 
Agricultura e do Mar 

Modelos de recolha de dados (Relatório de Atividades (RA) 2012 e Plano de Atividades (PA) 
2014), definição das metodologias e proposta apresentada à Direção Superior 

UO’s DDQ Aprovado: RA 14 de fev.; PA out. 

E-mails para envio às UO’s dos modelos de recolha de dados (RA -execução e avaliação e PA - 
programação)  

UO’s DDQ RA 2012/14 fev.  

Recolha, análise e compilação dos dados enviados pela UO’s UO’s DDQ RA 2012/mar. 
Reuniões com a UO’s para a avaliação das atividades de 2012 UO’s DDQ/ UO’s 2 reuniões 
RA apresentado à Direção Superior (inclui Relatório de Autoavaliação do QUAR) SG DDQ RA aprovado 12 abr. 

RA enviado ao Gabinete da Ministra para aprovação e ao GPP para apreciação Gabinete da Ministra/ SG/ GPP DS/ DDQ 
Enviado: GPP em 15 abr., Gabinete da 
Ministra em 10 out. 

Divulgação do RA, na intranet e internet, após aprovação pela tutela 
Gabinetes/ Organismos do ex-
MAMAOT/ Cidadãos 

DS/ DDQ/ DDC Divulgado em 26 nov. 

Reuniões de Dirigentes/intercalares para monitorização do Plano 2013 DS/ UO’s/ DDC DS/ UO’S Reuniões trimestrais 
Monitorização periódica do PA 2013 junto das UO’s, através de e-mail UO’s DDQ/U O’s Monitorização trimestral 
Relatórios de monitorização do PA 2013 apresentados à Direção Superior e enviados ao GPP SG/ GPP DDQ Relatórios trimestrais 
Reuniões com as UO’s para a programação das atividades para 2014 SG DS/ UO’s 2 reuniões 

PA 2014 apresentado à Direção Superior SG DDQ Não executado em 2013 
PA aprovado em jan. 2014 

PA 2014 enviado ao Gabinete da Ministra, GPP  Gabinetes/ GPP/ DGO DS/ DDQ Não executado em 2013 
Enviado em mar. 2014 

Divulgação do PA 2014, na intranet e internet, após aprovação pela tutela 
Gabinetes/ Organismos do ex-
MAMAOT/ Cidadãos 

DS/ DDQ/ DDC Não executado em 2013 

 

(1) Deverão ser as mesmas efetuadas para a monitorização do Plano de Atividades 2013
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OP14: Gerir o mapa de pessoal da SG 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Abertura de procedimentos concursais 

SG DAP 

2 procedimentos 
2 trabalhadores(as) admitidos(as) 
10 pessoas em reserva de recrutamento 

Pedidos de mobilidade interna 6 trabalhadores(as)recrutados(as) 
Propostas de reconversão de postos de trabalho 2 postos de trabalho reconvertidos 
Propostas de movimentação de postos de trabalho 0 
Identificação de possíveis saídas/entradas 4 pedidos de aposentação apresentadosº 

 
OP15: Assegurar a gestão dos procedimentos relativos à aplicação do SIADAP 2 e 3 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 2 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Acompanhamento do processo 
SG 

DDQ 

9 atas elaboradas 

Fornecimento de dados solicitados pelo CCA/Comissão Paritária 24 documentos fornecidos  

Elaboração de relatório SG/ DGAEP Relatório gerado 

 
OP16: Assegurar a emissão de indicadores de gestão, no âmbito da gestão de recursos humanos 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Recolha e carregamento do SIOE da SG 

Gabinetes/SG/Organismos do 
ex-MAMAOT/DGAEP 

DDQ/DAP 

Relatório gerado dentro do prazo legal 

Elaboração do Balanço Social da SG 2012 Balanço social elaborado dentro do prazo legal 

Elaboração do Balanço Social do ex-MAMAOT 2012 Balanço Social elaborado dentro do prazo estabelecido 

Elaboração e carregamento do Relatório do SIADAP 2012 

DDQ 

Relatório elaborado dentro do prazo  

Elaboração e carregamento do Relatório da Formação Profissional 2012 Relatório carregado dentro do prazo l 

Elaboração dos mapas de pessoal para efeitos orçamentais, da SG e GPIAM  2014 2 mapas elaborados 
Coordenação do processo de recolha dos mapas de pessoal dos serviços MAOTE e dos 
organismos do MAM para efeitos orçamentais, com vista a submeter à apreciação da tutela 

Gabinetes/SG/Organismos do 
MAM/Outros serviços sem 
estrutura administrativa 
própria/DGO 

DDQ 5 mapas MAOTE e 19 MAM recolhidod 

Elaboração dos mapas preparatórios do OGE, relativos aos Gabinetes MAOTE, MAM, SG, SME, 
QET, CNA, CNADS, MFEEE, EMEPC e DGPM  

DAP 12 mapas elaborados 
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OP17: Carregar e atualizar a base de dados dos trabalhadores(as) em SME 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 2 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Carregamento da base de dados 
SG DAP 

Mensalmente 
Atualização da base de dados Mensalmente 
Relatórios estatísticos 12 relatórios elaborados 

 
OP18: Assegurar a gestão administrativa e processual dos(as) trabalhadores(as) dos Gabinetes dos Membros do Governo, da SG e QET, de outras estruturas (CNA, CNADS, 

GPIAM, MFEEE, EMEPC, DGPM) e em SME, incluindo o respetivo processamento de vencimentos 

ATIVIDADE: Gestão de recursos humanos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 4 A.T. 9 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Registos de assiduidade na plataforma WinTime e controlo de justificação de 
ausências de trabalhadores(as) Gabinetes/ SG/ QET/ 

Pessoal em SME/ serviços ex-
MAMAOT sem estrutura 
administrativa própria 

DAP 

Gestão de assiduidade de 137 
trabalhadores(as) (diariamente) 

Certidões e demais documentos constantes do cadastro individual do pessoal 271 documentos elaborados 

Instrução de processos de aposentação 51 processos instruídos 
Emissão do ficheiro de descontos para a CGA Ficheiro atualizado mensalmente 
Penhoras de vencimentos executadas 32 executadas 

 

5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 

1 
Gestão e acompanhamento do Programa de Rescisões Amigáveis (PRMA), ao nível do MAM (Assistentes 
Técnicos) DSRHQ 144 processos 

2 Elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do ex-MAMAOT DDQ 
Relatório aprovado e disponibilizado na 
intranet e internet 

3 Elaboração dos documentos inerentes ao acompanhamento e controlo do “Redimensionamento do 
Estado” dos Ministérios 

DDQ Brochuras 

4 
Elaboração e preenchimento dos mapas de pessoal das contas de gerência, dos Gabinetes dos Membros 
do Governo do ex-MAMAOT, SG ex-MAMAOT, SG ex-MADRP (SME), CNA e CNADS, para o Tribunal de 
Contas 

DAP 9 mapas elaborados 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS 

 
1. Caracterização do Serviço 

A Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais, abreviadamente designada por DSFP, 

é uma das Unidades Orgânicas (UO) nucleares criadas pela Portaria n.º 171/2012, D.R. 

n.º 101, I Série, de 24 de maio, que define o tipo de organização interna da SG ex-

MAMAOT. 

Para o cumprimento das suas competências, a DSFP dispõe das seguintes UO criadas 

pelo Despacho n.º 9439/2012, publicado no D.R. nº 134, II Série, de 12 de julho, que 

define e aprova a estrutura orgânica flexível da SG ex-MAMAOT:  

• Divisão de Recursos Financeiros (DRF); 

• Divisão de Recursos Patrimoniais (DRP); 

• Divisão de Compras e Contratos Públicos (DCCP). 

 
2. Competências 

À Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais compete: 

a) Elaborar as propostas de orçamento da SG ex-MAMAOT e dos gabinetes dos membros 

do Governo que integram o ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, bem como dos serviços, 

comissões e grupos de trabalho a que presta apoio; 

b) Assegurar a execução dos orçamentos sob a sua responsabilidade, garantindo todos os 

procedimentos técnicos, administrativos e contabilísticos de acordo com princípios 

de boa gestão e com as disposições legais aplicáveis; 

c) Instruir os processos relativos a despesas relativas aos orçamentos geridos pela SG ex-

MAMAOT, verificar a conformidade legal e orçamental de todos os documentos de 

despesa e preparar o respetivo pagamento; 

d) Proceder à análise permanente da evolução da execução dos orçamentos sob a sua 

responsabilidade, prestando informações periódicas que permitam o seu controlo; 

e) Elaborar relatórios financeiros periódicos e preparar a prestação anual de contas; 

f) Apoiar a elaboração e acompanhamento do orçamento do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, 

em articulação com a entidade coordenadora do programa orçamental do ex-

MAMAOT; 
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g) Organizar os procedimentos e a celebração de contratos para a realização de obras e 

para a aquisição de bens e serviços; 

h) Assegurar a gestão, distribuição, controlo e o inventário dos bens e equipamentos 

afetos à SG ex-MAMAOT ou à sua guarda; 

i) Assegurar as funções de unidade ministerial de compras e coordenar, no âmbito do 

ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, a aplicação dos normativos legais em vigor na 

Administração Pública, neste domínio; 

j) Gerir o parque de viaturas automóveis afeto aos gabinetes dos membros do Governo, 

à SG ex-MAMAOT e às restantes entidades a que presta apoio; 

k) Coordenar a gestão global dos recursos patrimoniais do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, 

nomeadamente instalações e material de transporte, e exercer as funções de 

unidade de gestão patrimonial; 

l) Gerir os edifícios sedes do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, bem como outras instalações 

que lhe estejam afetas, assegurando a sua vigilância, segurança, limpeza e 

conservação. 
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3. Objetivos QUAR 

(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação)

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
QUAR 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O1: 
Garantir uma resposta 
eficaz aos serviços e 
organismos do ex-MAMAOT 

OP1: 
Gerir o tempo de resposta das 
solicitações em matéria do 
orçamento de funcionamento da SG 
ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

Tempo médio de resposta em 
termos de informação/ofício a 
solicitações dos serviços (nº de 
dias úteis) 

15 a 25 
dias 

12 dias   X    GESCOR/ Registo de 
email’s  

 
DRF/ 

EMPIPOCP 

OP2: 
Gerir o tempo de resposta das 
solicitações em matéria de compras 
eletrónicas   

Tempo médio de resposta a 
solicitações dos serviços (nº de 
dias úteis) 

10 a 20 
dias 9 dias   X    GESCOR/ Registo de 

email’s  DCCP 

O3: 
Reforçar a 
desmaterialização de 
processos da SG ex-
MAMAOT 

OP3: 
Dinamizar a desmaterialização de 
processos 

% de ofícios/informações 
afetos a processos face ao 
total de documentos criados   

40% a 70% 86%   X    GESCOR  
DRF/DRP/ 

DCCP 

% de informações assinadas 
digitalmente face ao total de 
documentos elaborados 

40% a 70% 56%  X     GESCOR  DRF/DRP/ 
DCCP 

O4:  
Melhorar a eficiência 
operacional dos serviços da 
SG ex-MAMAOT 

OP4: 
Melhorar a gestão do orçamento da 
SG ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

Taxa de execução orçamental 
do orçamento da SG ex-
MAMAOT 

93% a 96% 96,54%   X    
Relatórios orçamentais 
[tx = (Compromisso/ 
orçamento corrigido)–1]

 
DRF/ 

EMPIPOCP 

OP5: 
Realizar a contratação da aquisição 
de bens e serviços, de forma 
centralizada, de organismos do ex-
MAMAOT 

Nº de processos aquisitivos 3 a 5 8   X    
Processos concursais, 
registos, mapas e 
relatórios disponíveis 

 DCCP 

O5: 
Promover a coesão interna 
da SG ex-MAMAOT através 
da simplificação e 
uniformização de 
procedimentos 

OP6: 
Estabelecer e elaborar normas de 
procedimentos de atuação da área 
da DRP  

Nº de normas de 
procedimentos elaboradas 

1 2   X    Norma aprovada  DRP 

O6: 
Reforçar competências 
dos(as) trabalhadores(as) 
da SG e do ex-MAMAOT 

OP7: 
Preparar e participar em reuniões 
temáticas/ações de sensibilização da 
área das compras eletrónicas  

Nº de reuniões 
temáticas/ações de 
sensibilização a realizar 

1 3   X    Registo de reuniões 
realizadas 

 DCCP 
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3.1. Outros Objetivos 
(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

OP8: 
Assegurar a elaboração, gestão e 
controlo dos orçamentos da SG, 
Gabinetes e outros serviços dependentes 
destes [objetivo partilhado] 

Tempo médio para o cumprimento da 
reserva estratégica utilizada (dias úteis) 

5 a 10 dias      X  Procedimentos 
contabilísticos 

 
DRF/ 

EMPIPOCP 

OP9: 
Assegurar a administração das receitas e 
despesas dos Gabinetes, SG, MFEEE, 
GPIAM, CNADS, CNA e SME de acordo 
com as normas legais estabelecidas, 
bem como a execução e controlo da 
tesouraria [objetivo partilhado] 

Prazo de apresentação das contas de 
gerência 

Dentro dos 
prazos 
legais 

Contas de 
gerência 

apresentadas 
antes dos 

prazos legais 

  X    Data de apresentação 
ao Secretário-Geral 

 
DRF/ 

EMPIPOCP 

OP10: 
Implementar o sistema de controlo 
interno na área financeira e patrimonial 
[objetivo partilhado] 

Prazo de apresentação do relatório 
anual após receção da documentação 
solicitada 

10 a 15 
dias úteis 

       Relatório aprovado 

Objetivo transferido e 
executado por outra UO 
(DSRHQ) para todas as 
áreas de atuação da SG 

DRF/ 
EMPIPOCP 

OP11: 
Assegurar o processo relativo ao 
Programa de Gestão do Património 
Imobiliário do Estado (PGPI), no âmbito 
das competências da Unidade de Gestão 
Patrimonial do ex-MAMAOT 

Prazo de validação dos Planos Sectoriais 
após serem rececionados pela SG 

Dentro do 
prazo 

definido 
pela DGTF 

Planos 
setoriais 

validados e 
enviados 
dentro do 

prazo 

 X     
Datas de receção na 
SG e de envio dos 
Planos Setoriais 

 

DRP 

OP12: 
Assegurar a gestão dos recursos 
patrimoniais afetos à SG e Gabinetes 

% de pedidos de intervenção satisfeitos 
face ao total de pedidos solicitados 
(instalações, viaturas, bens móveis, 
telemóveis e aquisições) 

95% a 100% 98,4%  X     Registo de 
intervenções 

Do total dos 312 
pedidos de intervenção, 
não foram satisfeitos, 
em 2013, 5 pedidos 

OP13: 
Implementar medidas para uma atuação 
ambientalmente consciente 

Nº de medidas 4 a 6 4  X     
SIC / RAFE e GESCOR 
(registos dos sistemas 
de aquisição) 

 

OP14: 
Garantir a inventariação de todos os 
bens móveis da SG 

Prazo de conclusão do inventário de 
bens móveis 

30 set. 
Dentro do 

prazo previsto  X     Base de Dados  

OP15: 
Assegurar a boa execução das 
candidaturas dos diferentes serviços do 
ex-MAMAOT, ao Fundo de Reabilitação e 
Conservação Patrimonial 

% de candidaturas com totalidade dos 
valores reembolsados face ao total de 
contratos assinados 

90% a 100% 33,33% X      Registo de 
candidaturas 

3 contratos: INIAV, 
DRAPLVT e DRAPALG 
tendo só este último 
sido executado, os 
outros 2 só foram 
assinados  

OP16: 
Gerir as aquisições centralizadas através 
de plataforma eletrónica transacional 

Nº de catálogos colocados na plataforma 2 a 3 4   X    
Requisições efetuadas 
pelos organismos ex-
MAMAOT 

 

DCCP 
OP17: 
Elaborar procedimentos de contratação 
pública 

Nº de processos aquisitivos não 
centralizados 

8 a 10 21   X    
Processos concursais, 
registos, mapas e 
relatórios disponíveis 
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4. Atividades  

OP1: Gerir o tempo de resposta das solicitações em matéria do orçamento de funcionamento da SG ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 2 D.I.2  T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Informações 

Organismos do ex-MAMAOT 
DRF/ 

EMPIPOCP 
662 informações (625 DRF, 37 EMPIPOCP) 

Análise de balancetes 161 balancetes analisados 
 

OP2: Gerir o tempo de resposta das solicitações em matéria de compras eletrónicas 

ATIVIDADE: Gestão das compras eletrónicas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1  D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Registo de solicitações (telefone, e-mail, correio) 

SG DCCP 
39 solicitações 

Monitorizações periódicas 4 monitorizações 
 

OP3: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão de processos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1  D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 6 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no GESCOR 

SG DRF/ DRP/ 
DCCP 

1250 processos criados 
Documentos afetos a processos (ofício/informações) 871 documentos afetos: 86 ofícios e 785 inf. 
Documentos assinados digitalmente (informações) 865 informações 
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OP4: Melhorar a gestão do orçamento da SG ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S.  A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Análise dos orçamentos dos organismos do ex-MAMAOT/ SG para possibilitar uma 
gestão flexível do ex-MAMAOT 

Organismos do ex-MAMAOT DRF/ 
EMPIPOCP 

16 orçamentos analisados 

 

OP5: Realizar a contratação da aquisição de bens e serviços, de forma centralizada, de organismos do ex-MAMAOT 

ATIVIDADE: Gestão das compras eletrónicas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Levantamentos de necessidades dos organismos vinculados  

Organismos do ex-MAMAOT 

DCCP 

9 levantamentos  
Categorias centralizadas objeto de processo aquisitivo  8 categorias 
Documentos enviados a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
(ESPAP) 

Organismos do ex-
MAMAOT/ESPAP  

9 relatórios de contratação 
1 plano de compras 

Reuniões com a ESPAP 

Organismos do ex-MAMAOT 

1 reunião 
Relatórios de preparação, acompanhamento e avaliação dos processos de compra 2 pontos de situação 
Newsletters elaboradas Newsletters (não realizado) 
Workshops realizados 2 workshops 
 

OP6: Estabelecer e elaborar normas de procedimentos nas áreas de atuação da direção de serviços 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2  T.S. 2 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Definição das áreas a intervencionar e aprovação pela Direção Superior 
SG DRP 

Bens e serviços (GeRFIP); gestão de 
contratos 

Elaboração e aprovação de normas pela Direção Superior 2 normas elaboradas e aprovadas 
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OP7: Preparar e participar em reuniões temáticas das áreas de intervenção da direção de serviços 

ATIVIDADE: Realização de reuniões 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Definição dos temas e aprovação pela Direção Superior 
SG/ Organismos do ex-
MAMAOT DCCP 

3 temas: contratos, viagens e 
procedimentos centralizados 

Organização da apresentação/recolha de dúvidas/elaboração do PowerPoint Apresentação em 10 out.,27 e 28 nov. 
Reuniões  3 reuniões 
 

OP8: Assegurar a elaboração, gestão e controlo dos orçamentos da SG, Gabinetes e outros serviços dependentes destes [objetivo suspenso] 

ATIVIDADE: Gestão financeira e orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 4 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Relatório de funcionamento ex-MAMAOT para a Assembleia da República Gab. da Ministra ex-MAMAOT 
DRF/ 

EMPIPOCP Relatório (suspenso) 

 

OP9: Assegurar a administração das receitas e despesas dos Gabinetes, SG, MFEEE, GPIAM, CNADS, CNA e SME de acordo com as normas legais estabelecidas, bem como a 

execução e controlo da tesouraria [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão financeira e orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 2 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Contas de gerência Gabinetes/ SG/ TC 

DRF/ 
EMPIPOCP 

16 contas de gerência 
Reconciliações bancárias 

SG 
12 reconciliações 

Arrecadação de receita 135.155,94€ 
Pagamentos 

Gabinetes/SG 

5516 pagamentos 
Pagamentos no homebanking 360 pagamentos 
Controlo de fundos de maneio 96 FM 
Cabimentos 2577 cabimentos 
Alterações orçamentais 402 alterações orçamentais 
Pedidos de libertação de crédito 168 pedidos 
Pareceres técnicos 72 pareceres 

(Continua) 
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(Continuação) 
Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Relatórios de execução financeira 
Gabinetes/ SG 

DRF/ 
EMPIPOCP 

94 relatórios 
Grau de execução orçamental 96,54% 

Controlo de subsídios às organizações empresariais do setor 
Gabinetes/ SG/ Organismos 
do ex-MAMAOT/ IGAMAOT 5 documentos de controlo  

Elaboração dos orçamentos para 2014 Gabinetes/ SG 14 orçamentos 
Relatórios mensais para a DGO/ GPP DGO/ GPP 4 relatórios 
 

OP10: Implementar o sistema de controlo interno na área financeira e patrimonial [objetivo transferido e executado por outra UO (DSRHQ) para todas as áreas de atuação da 

SG] 

ATIVIDADE: Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 2 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Recomendações aprovadas e enviadas às UO’s envolvidas 

DSRHQ/ DSFP/ DSSIC/ DSJ 
DRP/ 

EMPIPOCP 
Nº e data das comunicações enviadas 

Acompanhamento da implementação das recomendações Nº de relatórios 
 

OP11: Assegurar o processo relativo ao Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPI), no âmbito das competências da Unidade de Gestão Patrimonial do 

ex-MAMAOT 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 2 D.I.1  D.I.2  T.S. 1 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Validação do registo do património dos diversos organismos do ex-MAMAOT Organismos do ex-MAMAOT/ 
UGP / DGTF 

DRP 

1 Relatório 

Validação e atualização do registo do património da SG e dos serviços a quem 
presta apoio SG/ UGP/ DGTF 

6 atualizações 

Validação da caracterização do património da SG 1 atualização 
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OP12: Assegurar a gestão dos recursos patrimoniais afetos à SG e Gabinetes 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2  T.S. 3 A.T. 6 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Recuperação e conservação do edifício da Pça do Comércio no âmbito de uma 
candidatura ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial 

Gabinetes/ SG/ Outros 
serviços a quem a SG presta 
apoio 

DRP 

0  

Abate de bens 0 
Limpezas extraordinárias de instalações 0 
Ações de gestão da frota automóvel 117 ações 
Acompanhamento e verificação dos diversos contratos 168 contratos 

Divulgação de procedimentos na intranet SG DRP/ DDC 168 procedimentos divulgados, 
mensalmente 

 

OP13: Implementar medidas para uma atuação ambientalmente consciente 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2  T.S. 1 A.T. 3 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Medida prioritária Separação de lixos 

SG DRP 

 
Recolha de toners para reciclagem 70% de cartuxos 
Recolha de tinteiros para reciclagem 100% de tinteiros 

Medida prioritária: Eliminação de desperdícios  
Colocação de torneiras temporizadoras 10 torneiras colocadas 
Colocação de temporizadores/sensores de iluminação 0 
Colocação de lâmpadas de baixo consumo 50 unidades 

 

OP14: Garantir a inventariação de todos os bens móveis da SG 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2  T.S. 1 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Identificação e localização dos bens existentes 
Gabinetes/ SG DRP 

Relação dos bens 
Inventariação de todos os bens Base de dados atualizada 
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OP15: Assegurar a boa execução das candidaturas dos diferentes serviços do ex-MAMAOT, ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial 

ATIVIDADE: Gestão patrimonial 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2  T.S. 1 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Proceder à assinatura dos contratos das candidaturas Organismos do ex-
MAMAOT/DGTF 

DRP 
3 contratos assinados  

Acompanhamento da execução das obras objeto das referidas candidaturas Serviços do ex-MAMAOT 0 visitas efetuadas 0 
Envio dos comprovativos da execução das obras DGTF 2 comprovativos 2 
 

OP16: Gerir as aquisições centralizadas através de plataforma eletrónica transacional 

ATIVIDADE: Gestão das compras eletrónicas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Catálogos geridos 

Organismos do ex-MAMAOT DCCP 
4 catálogos 

Processos de compra monitorizados 6 monitorizações aos organismos 
 

OP17: Elaborar procedimentos de contratação pública não centralizados 

ATIVIDADE: Gestão das compras eletrónicas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Levantamentos de necessidades dos organismos vinculados 

Gabinetes/ SG/ Organismos 
sem estrutura administrativa 
própria 

DCCP 

14 levantamentos a 16 organismos 
Elaboração das peças 40 peças elaboradas 
Obtenção das autorizações necessárias – cabimentos (AMA, Finanças) 40 solicitações 
Abertura do procedimento 40 procedimentos 
Adjudicação/Contrato 40 adjudicações/contratos 

 

5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 
1 Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no Plano de Atividades DSRF/DRF/DRP Taxa de realização: 88,23% 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
1. Caracterização do Serviço 

A Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação, abreviadamente 

designada por DSSIC, é uma das unidades orgânicas nucleares criadas pela Portaria n.º 

171/2012, D.R. n.º 101, I Série, de 24 de maio, que define o tipo de organização interna 

da SG ex-MAMAOT. 

Para o cumprimento das suas competências, a DSSIC dispõe das seguintes unidades 

orgânicas criadas pelo Despacho n.º 9439/2012, publicado no D.R. nº 134, II Série, de 12 

de julho, que define e aprova a estrutura orgânica flexível da SG ex-MAMAOT:  

• Divisão de Sistemas de Informação (DSI); 

• Divisão de Documentação e Comunicação (DDC). 

 
2. Competências 

À Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação compete: 

a) Coordenar e garantir a gestão dos recursos informáticos da SG ex-MAMAOT e dos 

gabinetes dos membros do Governo e assegurar o apoio aos utilizadores; 

b) Coordenar e gerir o funcionamento das aplicações informáticas nas áreas de 

intervenção da SG ex-MAMAOT e conceber soluções neste domínio; 

c) Desenvolver as medidas necessárias à segurança, confidencialidade e integridade 

dos sistemas de informação da SG ex-MAMAOT; 

d) Assegurar a gestão das páginas da SG ex-MAMAOT na intranet e na internet, bem 

como apoiar, quando solicitada, a gestão dos conteúdos do ex-MAMAOT, MAOTE e 

MAM no Portal do Governo; 

e) Assegurar as atividades do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM no âmbito da comunicação, 

protocolo e relações públicas; 

f) Gerir os sistemas de informação e gestão documental e arquivística; 

g) Assegurar a receção, classificação, registo e distribuição interna da 

correspondência entrada na SG-ex-MAMAOT e o serviço de expedição; 

h) Assegurar a organização e preservação do património documental e arquivístico. 
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3. Objetivos QUAR 

(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
QUAR 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
DA DS INDICADORES 

METAS GRAU DE REALIZAÇÃO(*) 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO UO RESPONSÁVEL 

Previsto Realizado NA A S T SP CA 
O2:  
Promover a reorganização 
dos arquivos dos serviços e 
organismos do ex-MAMAOT 
através da utilização da 
MEF (Macro Estrutura 
Funcional) como único 
sistema de classificação 

OP1: 
Assegurar a reorganização 
da gestão da informação 
através de uma linguagem 
de classificação 
documental comum 

Prazo para a conclusão da 
elaboração do relatório 
preliminar de avaliação 

1 a 18 
fev. 

31 jan.   X    Relatório aprovados  

DDC 
Prazo para a conclusão da 
elaboração do relatório de 
progresso 

14 a 31 
out. 13 out.   X    Relatório aprovado  

O3:  
Reforçar a 
desmaterialização de 
processos da SG ex-
MAMAOT 

OP2: 
Dinamizar a 
desmaterialização de 
processos 

% de ofícios/informações 
afetos a processos face ao 
total de documentos 
criados 

40% a 
70% 

92%   X    GESCOR  DSSIC/DSI 
/DDC 

% de informações assinadas 
digitalmente face ao total 
de documentos elaborados 

40% a 
70% 

85%   X    GESCOR  DSSIC/DSI 
/DDC 

O5:  
Promover a coesão interna 
da SG ex-MAMAOT através 
da simplificação e 
uniformização de 
procedimentos 

OP3: 
Estabelecer e elaborar 
normas de procedimentos 
nas áreas de gestão 
arquivística 

Nº de normas de gestão 
arquivística elaboradas 

1  X      
Normas aprovadas e 
disponibilizadas na 
intranet 

 

DDC 

% de UO’s que aplicam as 
normas arquivísticas 
estabelecidas 

60% a 
65% 

66,6%   X    Guias de remessa e 
Autos de eliminação 

 

OP4: 
Assegurar a gestão das 
soluções de simplificação 
dos circuitos 
administrativos e dos 
suportes de informação 

Prazo para a elaboração de 
relatório de centralização 
do arquivo corrente 

15 a 31 
mar. 

 X      Relatório aprovado  

O6: 
Reforçar competências 
dos(as) trabalhadores(as) 
da SG e do ex-MAMAOT 

OP5: 
Preparar e participar em 
reuniões temáticas/ações 
de sensibilização das áreas 
de intervenção da DSSI 

Nº de reuniões 
temáticas/ações de 
sensibilização a realizar 

2 a 4 6   X    Registo de reuniões 
realizadas  
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3.1. Outros Objetivos 

(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

OP6: 
Coordenar e gerir os recursos afetos aos 
sistemas de informação e de comunicação 
da SG, os serviços partilhados e assegurar o 
apoio aos utilizadores 

Prazo para a elaboração 
de relatório 

15 a 30 nov. 29 nov.   X    Relatório com despacho 
superior 

 

DSI 
OP7: 
Desenvolver ações no âmbito do Grupo de 
Projeto para as Tecnologias da Informação e 
Comunicação - GPTIC 

Prazo para a elaboração 
de relatório 15 a 31 out. 3 fev. 2014    X   Relatório com despacho 

superior 

Considerando que as atividades 
foram efetivamente 
desenvolvidas no decorrer de 
2013, conforme consta no 
relatório, optou-se por efetuar 
o relatório final só após 
31/dez/2013 

OP8: 
Contribuir para uma redução de custos 
relacionados com equipamentos 
informáticos 

Prazo para a elaboração 
de relatório 15 a 30 nov. 29 nov.   X    Relatório com despacho 

superior  

OP9:  
Emitir orientações de gestão documental e 
divulgar na SG 

Nº de orientações 
disponibilizadas/ 
divulgadas 

1 2   X    Registo dos documentos 
produzidos e divulgados 

 

DDC OP10: 
Elaborar orientações e códigos de conduta 
com inclusão do princípio da igualdade de 
género e divulgar junto dos(as) 
trabalhadores(as) da SG 

Nº de documentos 
elaborados/divulgados 1  X      Registo dos documentos 

produzidos e divulgados  

OP11: 
Dinamizar e coordenar o tratamento de 
documentação e bibliografia nas áreas de 
atuação do ex-MAMAOT 

% de aumento de 
registos nas bases de 
dados face ao ano n-1 

1% a 1,5% 1%  X     Bases de dados  

DDC 

OP12: 
Promover a imagem institucional do ex-
MAMAOT e assegurar a organização e 
coordenação da sua participação em 
iniciativas a nível nacional 

% de solicitações aceites 
e não realizadas 

1% a 10% 0%   X    Registo de pedidos  

OP13: 
Assegurar e gerir as páginas da SG na 
intranet e na internet e elaborar sites de 
serviços a quem a SG dá apoio logístico 

Tempo médio de 
introdução das 
atualizações 

1 a 2 dias 
úteis 

1 dia  X     Sites respetivos   
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4. Atividades 

OP1: Assegurar a reorganização da gestão da informação através de uma linguagem de classificação documental comum 

ATIVIDADE: Gestão do arquivo e documentação 

CALENDARIZAÇÃO: 1 de janeiro a 31 de outubro 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1  D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Visitas técnicas aos organismos do ex-MAMAOT 

Organismos do ex-MAMAOT DDC 

3 visitas 
Análise dos relatórios elaborados por serviço ex-MAMAOT 1 relatório analisado 
Relatório preliminar de avaliação elaborado e aprovado pela Direção Superior Aprovado em 31 jan. 
Relatório de progresso elaborado e aprovado pela Direção Superior Aprovado em 13 out. 
Relatórios divulgados na intranet e internet Divulgados em fev. e dez. 
 

OP2: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão de processos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no Gescor 

SG 
DSSIC/ DSI/ 

DDC 

132 processos criados 

Documentos afetos a processos (ofício/informações) 
276 documentos afetos: 180 ofícios e 96 
inf. 

Documentos assinados digitalmente (informações) 82  informações 
 

OP3: Estabelecer e elaborar normas de procedimentos na área de gestão arquivística [não realizado] 

ATIVIDADE: Gestão do arquivo e documentação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Definição das áreas a intervencionar e aprovação pela Direção Superior 

SG DDC 

Áreas a intervencionar 
Data de aprovação 

Elaboração e aprovação de normas pela Direção Superior 
Nº de normas 
Data de aprovação 

Divulgação na intranet 
Data de envio para divulgação 
Data de disponibilização 
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OP4: Assegurar a gestão das soluções de simplificação dos circuitos administrativos e dos suportes de informação 

ATIVIDADE: Gestão do arquivo e documentação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Tratamento de entradas e saída de documentos Todas as entidades em contato com a SG e 
Gabinetes 

DDC 

14758 entradas e 2876 saídas 

Guias de remessa para a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) SG/ DGLAB 1 guia de remessa 
Autos de eliminação SG 30 autos 
Reuniões com a entidade gestora, a nível nacional, na área dos arquivos SG/ DGLAB 19 reuniões 
Destruição de documentação SG 70 metros lineares 
Apoio aos organismos do ex-MAMAOT SG/ Organismos do ex-MAMAOT 30 organismos 
 

OP5: Preparar e participar em reuniões temáticas/ações de sensibilização da área de intervenção da Direção de Serviços 

ATIVIDADE: Realização de reuniões 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Definição dos temas e aprovação pela Direção Superior 

SG/ Organismos do ex-MAMAOT DDC 
Portaria Gestão Documental/ Arquivo 

Reuniões com as DRAP’s e organismos do ex-MAMAOT da área de arquivo 7 reuniões em: 14, 21, 26 mar., 5 abr. (2), 
15 out. e 12 nov. 

 

OP6: Coordenar e gerir os recursos afetos aos sistemas de informação e de comunicação da SG, os serviços partilhados e assegurar o apoio aos utilizadores  

ATIVIDADE: Gestão de sistemas de informação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T. 3 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Operacionalidade das infraestruturas que suportam os sistemas 
de informação e comunicações  

Gabinetes/ SG DSI 

Relativamente aos sistemas de informação e comunicações de dados, 
não houve tempos de paragem - exceto os resultantes de falha 
elétrica imputável à EDP. 
Quanto às comunicações de voz (rede fixa), ocorreram dias de 
indisponibilidade derivada a problemas na infraestrutura dos 
operadores (fora do edifício) 

(continua)
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(continuação) 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Redução de ataques à segurança da rede da SG SG 

DSI 

Várias medidas implementadas: updates dos vários sistemas 
(firewall, websense, antivírus, antisspam, entre outros), 
monitorização, controlo de serviços expostos, etc. 

Resolução dos problemas informáticos dos(as) utilizadores (as) 
Gabinetes/ SG/ 
Organismos afetos à 
SG 

Dias úteis para a resolução: 
• zero dias: 71,61%  
• entre 1 e 10 dias: 19,75% 
• superior a 10: 4,65% 

Desenvolvimento/atualização do software aplicacional 
desenvolvido pela SG 

Gabinetes/ SG 

Prazo de execução/Tempo de resposta: 
O prazo de resposta verificado está correlacionado com 
complexidade do pedido, e foi contabilizado nos intervalos dos 
dias úteis do ponto anterior 

Participação nos procedimentos aquisitivos de produtos e 
serviços na área das TIC’s  Gabinetes/SG 55 procedimentos 

Enquadramento das TIC’s em novos projetos a desenvolver Gabinetes/ SG Sempre que solicitado, foi efetuado o respetivo enquadramento 
tecnológico. 

Implementação de novas soluções tecnológicas SG 

As novas soluções tecnológicas foram implementadas de acordo com 
os prazos estimados, no entanto, no que se refere ao projeto 
desmaterialização, houve um pequeno desvio que não comprometeu 
o cumprimento dos indicadores QUAR.  

Racionalização dos sistemas de informação e de equipamentos 
na SG 

SG 

Até final do ano, decorreram atividades de racionalização dos 
sistemas de informação, nomeadamente ao nível de servidores (com 
especial foco no sistema SRH), Storage, equipamento ativo de rede e 
equipamentos de impressão. 

Normalização dos postos de trabalho 
SG/ Organismos do 
ex-MAMAOT alojados 
na rede informática 

Ficaram por normalizar cerca de 35% dos postos de trabalho. 

 

OP7: Desenvolver ações no âmbito do Grupo de Projeto para as Tecnologias da Informação e Comunicação (GPTIC) 

ATIVIDADE: Gestão de sistemas de informação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Aplicabilidade de medidas do GPTIC no ex-MAMAOT 
levantamento, avaliação da exequibilidade Organismos do ex-

MAMAOT 
DSI 

No âmbito dos pedidos de parecer remetidos pela AMA e também 
decorrente das reuniões com vários organismos, os projetos foram 
apreciados/enquadrados de acordo com as várias medidas GPTIC  

Coordenação das TIC no ex-MAMAOT no âmbito das atividades 
do GPTIC 

190 solicitações (fonte: AMA) 
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OP8: Contribuir para uma redução de custos relacionados com equipamentos informáticos 

ATIVIDADE: Gestão de sistemas de informação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 5 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Centralização de impressoras/redução de consumíveis na SG SG DSI 

Foram retiradas a esmagadora maioria das impressoras locais. Neste 
momento, só existem impressoras locais em utilizadores que 
alegaram criticidade. Foi adquirido 1 novo equipamento 
departamental e reposicionados os equipamentos existentes. 

 

OP9: Emitir orientações de gestão documental e divulgar na SG 

ATIVIDADE: Gestão documental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Orientações técnicas emitidas e divulgadas 

SG DDC 
2 orientações: avaliação de massas acumuladas 

Relatórios 2 relatórios: avaliação de massas acumuladas 
Conteúdos divulgados na intranet  Não divulgado 
 

OP10: Elaborar orientações e códigos de conduta com inclusão do princípio da igualdade de género e divulgar junto dos(as) trabalhadores(as) da SG (não realizado) 

ATIVIDADE: Gestão da comunicação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 2 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Orientações emitidas e divulgadas 
Trabalhadores(as) da 
SG 

DDC 
Nº 

Códigos de conduta elaborados e divulgados Nº 
Conteúdos disponibilizados na intranet Data de disponibilização 
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OP11: Dinamizar e coordenar o tratamento de documentação e bibliografia nas áreas de atuação do ex-MAMAOT 

ATIVIDADE: Gestão da biblioteca e documentação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 4 A.T. 3 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Documentos registados nas Bases de Dados Bibliográficas da SG 
(monografias/seriadas/artigos/publicações periódicas) 

Gabinetes/ SG/ Organismos 
do ex-MAMAOT/ Cidadãos DDC 

1980 registos 

Documentos registados na Base de Dados de Imagem (fotografias) 1590 fotografias 
Fotografias digitalizadas e associadas aos registos bibliográficos (Base de Dados de 
Imagem) 

6171 fotografias digitalizadas 

Atendimento presencial, telefónico e por mail de utilizadores 116 utilizadores  
 

OP12: Promover a imagem institucional do ex-MAMAOT e assegurar a organização e coordenação da sua participação em iniciativas a nível nacional 

ATIVIDADE: Gestão do protocolo e relações públicas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 2 A.T. 6 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Anuário do ex-MAMAOT (recolha de conteúdos e validação, conceção, revisão e 
acompanhamento da produção) 

Gabinetes/ SG/ Organismos 
do ex-MAMAOT/ Órgãos/ 
Cidadãos 

DDC 
 

Não realizado 

Ações de apoio logístico a reuniões, eventos e atividades no edifício-sede e Rua do 
Século 586 ações 

Ações de apoio protocolar a eventos / apoio presencial 25 ações 
Participação do ex-MAMAOT em feiras, certames e exposições (coordenação e 
conceção de conteúdos) 

7 participações 

Processos de aquisição de bens e serviços relacionados com os eventos SG 7 processos 
Trabalhos de natureza gráfica produzidos (folhetos, brochuras, outros) 

Gabinetes/ SG/ Organismos 
do ex-MAMAOT/ Órgãos/ 
Cidadãos 

65 trabalhos 
Atendimento e acompanhamento de visitantes 9555 visitantes 

Atendimento telefónico e Linha azul  
789: 417 (geral), 372 (Linha Azul) 
2 relatórios (Linha Azul) 

Relatórios SG 1 relatório 

Tratamento e/ou encaminhamento de sugestões, reclamações e pedidos de 
informação rececionados através dos vários veículos de comunicação Organismos do ex-MAMAOT/ 

Cidadãos 

47 pedidos de informação tratados/ 
encaminhados 
40 reclamações tratadas/encaminhadas 

Tratamento das Reclamações do Livro Amarelo dos organismos do ex-MAMAOT 1 reclamação 
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OP13: Assegurar e gerir as páginas da SG na Intranet e na Internet e elaborar sites de serviços a quem a SG dá apoio logístico 

ATIVIDADE: Gestão de sistemas de informação 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 1 T.S. 1 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Introdução de novos temas na intranet e internet 

Gabinetes/ Outros serviços ex-
MAMAOT sem estrutura 
administrativa própria/ 
Cidadãos 

DDC 

557 temas: 235 intranet e 322 internet 
Administração e manutenção dos conteúdos Diariamente 
Pedido de elaboração de site(s) por organismos ex-MAMAOT 1 serviço 
Reuniões para definição da estrutura e funcionalidades 6 reuniões 
Elaboração e implementação de site(s) Ainda não concluído 
Introdução de conteúdos 271 temas* 
Disponibilização de site(s) Ainda não concluído 
Administração e manutenção dos conteúdos Diariamente* 

* Os indicadores respeitam ao site criado em 2013 e a sites criados em 2012, cuja manutenção é assegurada pela SG 

 
5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 

1 Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no plano de atividades DSSIC/DSI/DDC Taxa de realização: 81,25%  

2 
Serviços Partilhados – Alojamento de correio eletrónico para entidades do Ministério 
(entidades sem infraestrutura) 

DSI 

5 entidades 

3 Adoção do domínio sg.mamaot.pt Todos trabalhadores(as) da SG 

4 Adoção do domínio mamaot.pt Todos os organismos do ex-mamaot 

5 Migração dos sistemas SIC e SRH para a ESPAP Todos os serviços sediados na infraestrutura do edifício da SG 

6 Virtualização de equipamentos servidores Virtualização de servidores relacionados com a nova infraestrutura de correio 
eletrónico, servidor de impressão e servidor de base de dados 

7 
Implementação de plataforma open source VNC para acesso remoto de suporte aos 
utilizadores da rede informática Postos de trabalho do edifício sede 

8 
Implementação de plataforma open source OTRS para registo e gestão dos pedidos de 
suporte técnico  DSI - Implementado no 1º trimestre 

9 
Implementação de plataforma open source OTRS para registo e gestão dos pedidos 
relacionados com instalações do edifício  DRP - Implementado no 3º trimestre 

10 Implementação da solução aplicacional de registo/controlo assiduidade Trabalhadores da SG - Implementado no 2º trimestre 

11 Instalação de novo domínio e Exchange  Trabalhadores da SG - Implementado no 4º trimestre 

12 Otimização de funcionalidades do GESCOR (desmaterialização e reorganização processual) No 1º trimestre, foi lançado para produção um pacote significativo de melhorias 

13 Instalação de Print Server para gestão centralizada dos equipamentos de cópia e impressão Postos de trabalho do edifício sede 

14 Passagem de cablagem estruturada para áreas do edifício da Praça do Comércio 1º trimestre – decorrente da necessidade da deslocação de Gabinetes 

15 Movimentação e reorganização de postos de trabalho de Gabinetes na Praça do Comércio 1º trimestre – deslocação dos Gabinetes da Rua do Século para a Praça do Comércio 

16 Movimentação e reorganização de postos de trabalho de Gabinetes na Rua do Século 
3º trimestre – deslocação de Gabinetes da Praça do Comércio para a Rua do Século e 
instalação de novos Gabinetes na Rua do Século 

17 Migração do primário313232500 para o router do CEGER nas instalações da Rua do Século  4º trimestre – Gabinetes do MAOTE 

(continua) 
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(continuação) 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 

18 Reestruturação do sistema de backups: Instalação e configuração da robótica HP MSL 4048 
com 47 Tapes de 780GB em novo servidor 

DSI 

4º trimestre 

19 Elaboração de dados estatísticos para objetivos QUAR – desmaterialização no GESCOR Trimestralmente 

20 
Participação no grupo de trabalho para transferência do arquivo do “Domínio Público 
Marítimo” para a APA, I. P. 

DDC 

2º trimestre 

21 Prestação de orientações técnicas à mudança de instalações do arquivo do ICNF, I. P. 4º trimestre 

22 
Transferência do arquivo do “Centro Internacional de Luta contra a Poluição do Atlântico 
Nordeste” (CILPAN) da Rua da Junqueira para a Rua do Século 

2º trimestre 

23 Prestação de apoio técnico aos organismos na elaboração de instrumentos de avaliação de 
documentação acumulada 

3 entidades (DGADR, DRAPLVT e ERSAR) 

24 
Participação nas reuniões da Comissão Executiva do Programa “Administração Eletrónica e 
Interoperabilidade Semântica” (PAEIS), coordenado pela Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

Avaliação das propostas de adesão ao PAEIS 

25 Participação no grupo de trabalho de desenvolvimento dos 3ºs níveis em planos de 
classificação conformes à Macroestrutura Funcional (MEF) 

Desenvolvimento da classe 250 (Administração de relações de trabalho) 

26 
Identificação de processos de negócio de organismos do MAM para criação de uma 
linguagem comum de tratamento documental, conforme à MEF 

4º trimestre 

27 
Mudança dos acervos documentais da (Junta de Colonização Interna (JCI) e do GPP da Praça 
do Comércio para a Rua do Século 

1º trimestre 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 

 
1. Caracterização do Serviço  

A Direção de Serviços Jurídicos, abreviadamente designada por DSJ, é uma das unidades 

orgânicas nucleares criadas pela Portaria n.º 171/2012, D.R. n.º 101, I Série, de 24 de 

maio, que define o tipo de organização interna da SG ex-MAMAOT. 

 
2. Competências 

À Direção de Serviços Jurídicos compete: 

a) Participar na preparação, elaboração e análise de projetos de diplomas legais, 

produzindo, quando tal lhe seja determinado, os prévios estudos jurídicos; 

b) Proceder ao estudo da legislação comunitária e das adaptações a introduzir na 

legislação nacional em matérias relevantes para o ex-MAMAOT, MAOTE e MAM 

nos casos não enquadráveis nas atribuições de outras estruturas dos Ministérios; 

c) Emitir parecer e elaborar projetos de resposta nos recursos hierárquicos 

interpostos para os membros do Governo do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM; 

d) Intervir em quaisquer processos de sindicância, inquéritos, averiguações ou 

disciplinares e emitir parecer que habilite os membros do Governo a proferir 

decisão em processos disciplinares, quando solicitada para o efeito; 

e) Elaborar pareceres, informações e estudos de caráter jurídico sobre quaisquer 

assuntos de interesse para o ex-MAMAOT, MAOTE e MAM. 
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3. Objetivos QUAR 

 

(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
QUAR 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS DA 

DS 
INDICADORES 

METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) 
MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DO 

DESVIO 
UO 

RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O1:  
Garantir uma resposta eficaz 
aos serviços e organismos do 
ex-MAMAOT 

OP1: 
Gerir os processos 
da DSJ 

Tempo médio para a 
elaboração dos processos 
jurídicos (nº dias úteis) 

18 a 28 
dias 

17 dias   X    
GESCOR / Base de 
dados dos processos 
da DSJ 

 

DSJ 

O3: 
Reforçar a desmaterializa-
ção de processos da SG ex-
MAMAOT 

OP2: 
Dinamizar a 
desmaterialização 
de processos 

% de ofícios/informações 
afetos a processos face ao 
total de documentos criados  

40% a 70% 92%   X    GESCOR  

% de informações assinadas 
digitalmente face ao total 
de documentos elaborados 

40% a 70% 1% X      GESCOR  

O6: 
Reforçar competências 
dos(as) trabalhadores(as) da 
SG e do ex-MAMAOT 

OP3:  
Preparar e 
participar em 
reuniões 
temáticas/ações de 
sensibilização da 
área jurídica 

Nº de reuniões temáticas/ 
ações de sensibilização a 
realizar 

1  X      Registo de reuniões 
realizadas 

Não foram realizadas reuniões/ 
ações de sensibilização. 
Contudo foram realizadas várias 
reuniões com os gabinetes dos 
membros do Governo, e 
organismos do ex-MAMAOT no 
âmbito dos processos jurídicos 
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4. Atividades 

OP1: Gerir os processos da DSJ 

ATIVIDADE: Gestão de processos jurídicos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 6 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Recursos hierárquicos  

Gabinetes/ SG 
DSJ 

40 informações elaboradas 
Outros recursos 24 informações elaboradas 
Concursos públicos 10 informações elaboradas 
Outros concursos 2 informações elaboradas 
Processos disciplinares instruídos 1 processo instruído 
Processos de contratação pública analisados 8 processos analisados 
Outros processos 36 processos analisados 
Contratos analisados 31 contratos analisados 
Requerimentos analisados 8 requerimentos analisados 
Projetos analisados 10 projetos analisados 
Apoio ao Ministério Público 1 ocorrência 
Pareceres sobre a Reserva Agrícola Nacional elaborados 2 elaborados 
Pareceres sobre os Aproveitamentos Hidroagrícolas elaborados 13 elaborados 
Pareceres diversos 12 elaborados 
Análise de reclamações Gabinetes/ SG/ Cidadãos 10 analisadas 

 

OP2: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão de processos jurídicos 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 6 A.T. 2 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no Gescor 

SG  DSJ 
314 processos criados 

Documentos afetos a processos (ofício/informações) 454 documentos afetos: 199 ofícios e 255 inf. 
Documentos assinados digitalmente (informações) 2 informações 

 

5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 
1 Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no plano de atividades DSJ Taxa de realização: 50%  
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DO PROCESSO DE CONTENCIOSO 

 

1. Caracterização do Serviço   

A Equipa Multidisciplinar do Processo de Contencioso, abreviadamente designada por 

EMPC, foi criada pelo Despacho n.º 9439/2012, publicado no D.R. nº 134, II Série, de 12 

de julho, que define e aprova a estrutura orgânica flexível da SG ex-MAMAOT.  

 

2. Competências 

a) Apoiar juridicamente os membros do Governo. 

b) Representar o ex-MAMAOT, MAOTE e MAM nas ações administrativas e demais 

procedimentos de natureza contenciosa, a correr termos nos tribunais 

administrativos, acompanhando o andamento dos processos e promovendo as 

diligências necessárias ao seu cabal desenvolvimento. 

c) Prestar apoio ao Ministério Público, nos processos relacionados com atos ou 

omissões do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM. 
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3. Objetivos QUAR 

 

(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

QUAR 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS DA 

DS 
INDICADORES 

METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DO 

DESVIO 
UO 

RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O3: 
Reforçar a 
desmaterialização 
de processos da 
SG ex-MAMAOT 

OP1:  
Desenvolver os 
procedimentos de 
envio de peças 
processuais para os 
tribunais por via 
eletrónica, com 
assinatura 
certificada 

% de peças processuais 
enviadas para os tribunais por 
via eletrónica face ao total de 
peças enviadas (exclusão das 
peças com mais de 100 fls., 
STA e TCAS) 

70% a 
80% 80,40%   X    

Base de dados 
dos processos 
de contencioso 

 

EMPC 
OP2:  
Implementar a 
desmaterialização 
processual 
contenciosa através 
do SITAF 

% de peças processuais 
enviadas através do SITAF face  
ao total de peças enviadas 
(exclusão das peças com mais 
de 100 fls., STA e TCAS) 

15% a 
20% 49,65%   X    

O desvio verificado prende-se 
com o fato de no início de 2013 
alguns técnicos ainda não 
possuírem cartões do SITAF. A 
atribuição dos cartões, a 
melhoria do SITAF, e a 
alteração do CPC, que obriga a 
que todas as peças sejam 
remetidas via eletrónica, 
determinou um aumento 
exponencial de peças enviadas 
por aquela via 

OP3: 
Dinamizar a 
desmaterialização 
de processos 

% de ofícios/ informações 
afetos a processos face ao 
total de documentos criados   

40% a 
70% 

62%   X    

GESCOR 

 

% de informações assinadas 
digitalmente face ao total de 
documentos elaborados 

40% a 
70% 

25% X       
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4. Atividades 

OP1: Desenvolver os procedimentos de envio de peças processuais para os tribunais por via eletrónica, com assinatura certificada 

ATIVIDADE: Gestão de processos de contencioso 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 10 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Remessa, via eletrónica, das peças processuais relativas a 
processos tramitados nos Tribunais Administrativos e Fiscais 

Membros do Governo/ 
Serviços ex-MAMAOT EMPC 80,40% do total das peças remetidas aos tribunais 

 

OP2: Implementar a desmaterialização processual contenciosa através do SITAF 

ATIVIDADE: Gestão de processos de contencioso 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 10 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Remessa, através do SITAF, das peças processuais relativas a 
processos tramitados nos Tribunais Administrativos e Fiscais 

Membros do Governo/ 
Serviços ex-MAMAOT 

EMPC 49,65% do total das peças remetidas aos tribunais 

 

OP3: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão de processos de contencioso 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 10 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no Gescor 

SG EMPC 
482 processos criados 

Documentos afetos a processos (ofício/ informações) 516 documentos afetos: 198 ofícios e 318 informações 
Documentos assinados digitalmente (informações) 101 informações 
 

5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 
1 Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no plano de atividades EMPC Taxa de realização: 75%  
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO POCP 

 
1. Caracterização do Serviço 

A Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do Plano Oficial de 

Contabilidade Pública, abreviadamente designada EMPIPOCP, foi criada pelo Despacho 

n.º 9439/2012, publicado no D.R. nº 134, II Série, de 12 de julho, que define e aprova a 

estrutura orgânica flexível da SG ex-MAMAOT e depende diretamente do Secretário-

Geral. 

 
2. Competências 

À Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do POCP compete: 

a) Planear, programar e realizar as ações tendentes à implementação do POCP na 

Secretaria-Geral e nos Serviços do ex-MAMAOT, bem como assegurar a articulação 

com os serviços centrais da Administração Pública competentes na matéria; 

b) Conceber e propor, no âmbito da Secretaria-Geral, as adequadas medidas 

necessárias à modernização dos meios utilizados no domínio da gestão orçamental 

e financeira, acompanhando a execução das novas soluções e prestando o apoio 

que, nesta área, lhe seja solicitado pelos demais Serviços do ex-MAMAOT, MAOTE 

e MAM; 

c) Elaborar estudos e relatórios com vista à definição de medidas e soluções, no 

âmbito da gestão orçamental e da aplicação dos recursos financeiros do ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM; 

d) Estudar e propor orientações tendentes à progressiva implementação de um 

sistema de controlo interno de procedimentos, na área financeira e patrimonial, 

visando a melhoria contínua, o rigor, a inovação e a qualidade dos serviços 

prestados, através da adoção das boas práticas em uso na Administração Pública, 

sobre a matéria; 

e) Coordenar e participar na elaboração da conta de gerência, em articulação com as 

demais entidades orgânicas. 
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3. Objetivos QUAR 

 
(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

QUAR 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO(*) 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 

CAUSAS DO DESVIO 
UO 

RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

O1:  
Garantir uma 
resposta eficaz 
aos serviços e 
organismos do ex-
MAMAOT 

OP1: 
Gerir o tempo de 
resposta das solicitações 
em matéria do 
orçamento de 
funcionamento da SG 
ex-MAMAOT [objetivo 
partilhado] 

Tempo médio de 
resposta em termos 
de informação/ 
ofício a solicitações 
dos serviços (nº de 
dias úteis) 

15 a 25 12   X    GESCOR/  
Registo de email’s 

 EMPIPOCP 
/DRF 

O3: 
Reforçar a 
desmaterialização 
de processos da 
SG ex-MAMAOT 

OP2: 
Dinamizar a 
desmaterialização de 
processos 

% de ofícios/ 
informações afetos a 
processos face ao 
total de documentos 
criados 

40% a 
70% 62,6%   X    

GESCOR 
 EMPIPOCP 

% de informações 
assinadas 
digitalmente face ao 
total de documentos 
elaborados 

40% a 
70% 

28,2% X      

O4: 
Melhorar a 
eficiência 
operacional dos 
serviços da SG ex-
MAMAOT 

OP3: 
Melhorar a gestão do 
orçamento da SG ex-
MAMAOT [objetivo 
partilhado] 

Taxa de execução 
orçamental do 
orçamento da SG ex-
MAMAOT 

93% a 
96%  96,54%   X    

Relatórios orçamentais 
[tx = (Compromisso/ 
orçamento corrigido)–1] 

 
EMPIPOCP 

/DRF 
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3.1. Outros Objetivos 

 
(*) Grau de Realização: NA Não atingiu; A Atingiu; S Superou; T Transferido para ano seguinte (requer justificação); SP Suspenso (requer justificação); CA Cancelado (requer justificação) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA DS INDICADORES 
METAS GRAU DE REALIZAÇÃO (*) MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO DAS 
CAUSAS DO DESVIO 

UO 
RESPONSÁVEL Previsto Realizado NA A S T SP CA 

OP4: 
Planear, programar e realizar as 
ações tendentes à implementação 
do POCP na SG, serviços ex-
MAMAOT, MFEEE, GPIAM, CNADS, 
CNA e SME 

Nº de serviços 
implementados 

0 a 2 7   X    Plataforma GeRFIP/ 
GeRALL 

 EMPIPOCP 

OP5:  
Assegurar a elaboração, gestão e 
controlo dos orçamentos da SG, 
Gabinetes e outros serviços 
dependentes destes [objetivo 
partilhado] 

Tempo médio para o 
cumprimento da reserva 
estratégica utilizada (dias 
úteis) 

5 a 10 
dias 

     X  Procedimentos 
contabilísticos 

 EMPIPOCP/ 
DRF 

OP6:  
Assegurar a administração das 
receitas e despesas dos Gabinetes, 
SG, MFEEE, GPIAM, CNADS, CNA e 
SME de acordo com as normas legais 
estabelecidas, bem como a 
execução e controlo da tesouraria 
[objetivo partilhado] 

Prazo de apresentação das 
contas de gerência 

Dentro 
dos 

prazos 
legais 

Contas de 
gerência 

apresentadas 
antes dos 

prazos legais 

  X    
Data de apresentação 
ao Secretário-Geral 

 
EMPIPOCP/ 

DRF 

OP7:  
Implementar o sistema de controlo 
interno na área financeira e 
patrimonial [objetivo partilhado] 

Prazo de apresentação do 
relatório anual após 
receção da documentação 
solicitada 

10 a 15 
dias úteis        Relatório aprovado 

Objetivo transferido e 
executado por outra UO 
(DSRHQ) para todas as 
áreas 

EMPIPOCP/ 
DRF 
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4. Atividades 

OP1: Gerir o tempo de resposta das solicitações em matéria do orçamento de funcionamento da SG ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 2 D.I.2  T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Informações 

Organismos do ex-MAMAOT 
EMPIPOCP/ 

DRF 
662 informações (37 EMPIPOCP e 625 DRF) 

Análise de balancetes 116 de balancetes 
 

OP2: Dinamizar a desmaterialização de processos 

ATIVIDADE: Gestão financeira orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 1 D.I.2  T.S. 10 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Criação de processos no Gescor 

SG EMPIPOCP 
550 processos criados 

Documentos afetos a processos (ofício/informações) 119 documentos afetos: 93 ofícios e 26 informações 
Documentos assinados digitalmente (informações) 11 informações 
 

OP3: Melhorar a gestão do orçamento da SG ex-MAMAOT [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S.  A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Análise dos orçamentos dos organismos do ex-MAMAOT/ SG para 
possibilitar uma gestão flexível do ex-MAMAOT Organismos do ex-MAMAOT 

EMPIPOCP/ 
DRF 16 orçamentos analisados 
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OP4: Planear, programar e realizar as ações tendentes à implementação do POCP na SG, serviços ex-MAMAOT, MFEEE, GPIAM, CNADS, CNA e SME 

ATIVIDADE: Gestão orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2 1 D.I.1 2 D.I.2  T.S. 4 A.T.  A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Lançamento no GeRFIP de novos serviços (SG ex-MAMAOT, MFEEE, GPIAM, CNADS, 
CNA, EMAM e outros organismos do ex-MAMAOT) 

Gabinetes/ SG ex-MAMAOT/ 
IFAP/ MFEEE/ GPIAM/ 
CNADS/ CNA/ EMAM/ Outros 
serviços sem estrutura 
administrativa própria 

EMPIPOCP 

168 PLC’s  

Acompanhamento de todos os procedimentos contabilísticos a efetuar no GeRFIP, 
de todos os serviços a que a SG dá apoio e coordena 

14 orçamentos geridos 

Encerramento dos orçamentos (procedimentos contabilísticos de final de ano) zero orçamentos encerrados 

Acompanhamento e apoio na implementação do GeRFIP nos restantes organismos 
do ex-MAMAOT ainda em SIC/RAFE 

Organismos do ex-MAMAOT 7 serviços acompanhados 

 

OP5: Assegurar a elaboração, gestão e controlo dos orçamentos da SG, Gabinetes e outros serviços dependentes destes [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão financeira e orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 4 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 

Relatório de funcionamento ex-MAMAOT para a Assembleia da República  Gabinete ex-MAMAOT 
EMPIPOCP/ 

DRF Relatório (Suspenso) 

 

OP6: Assegurar a administração das receitas e despesas dos Gabinetes, SG, MFEEE, GPIAM, CNADS, CNA e SME de acordo com as normas legais estabelecidas, bem 

como a execução e controlo da tesouraria [objetivo partilhado] 

ATIVIDADE: Gestão financeira e orçamental 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 2 A.T. 4 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Contas de gerência Gabinetes/ SG/ TC 

EMPIPOCP/ 
DRF 

16 contas de gerência 
Pagamentos 

Gabinetes/SG 
5516 pagamentos 

Pagamentos no homebanking 360 pagamentos 
Controlo de fundos de maneio 96 FM 

(continua) 
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(continuação) 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Reconciliações bancárias 

SG 

EMPIPOCP/ 
DRF 

12 reconciliações 
Arrecadação de receita 135 155,94€ 
Cabimentos 

Gabinetes/SG 

2577 cabimentos 
Alterações orçamentais 402 alterações orçamentais 
Pedidos de libertação de crédito 168 pedidos 
Pareceres técnicos 72 pareceres 
Relatórios de execução financeira  94 relatórios 
Grau de execução orçamental 96,54% 

Controlo de subsídios às organizações empresariais do setor 
Gabinetes/ SG/ Organismos 
do ex-MAMAOT/ IGAMAOT 5 documentos de controlo  

Elaboração dos orçamentos para 2014 Gabinetes/ SG 14 orçamentos 
Relatórios mensais para a DGO/ GPP DGO/GPP 4 relatórios 
 

OP7: Implementar o sistema de controlo interno na área financeira e patrimonial [Objetivo transferido e executado por outra UO (DSRHQ) para todas as áreas de 

atuação da SG] 

ATIVIDADE: Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CALENDARIZAÇÃO: Anual 

RECURSOS HUMANOS: D.S.1 1 D.S.2  D.I.1 1 D.I.2 2 T.S. 2 A.T. 1 A.O.  
 

Principais resultados da atividade Clientes UO Indicador de resultado 
Recomendações aprovadas e enviadas às UO’s envolvidas 

DSRHQ/ DSFP/ DSSIC/ DSJ 
EMPIPOCP/ 

DRF 
Nº e data das comunicações enviadas 

Acompanhamento da implementação das recomendações Nº de relatórios 

 
 
5. Atividades desenvolvidas e não previstas no Plano de Atividades 

Nº Projetos / Atividades / Ações UO Resultado 
1 Assegurar a gestão e controlo dos objetivos/atividades previstos no Plano de Atividades EMPIPOCP Taxa de realização: 71,42%  
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9. RECURSOS UTILIZADOS  

9.1. Recursos Humanos 

O QUAR 2013 da SG ex-MAMAOT previu para a sua execução integral um total de 135 

trabalhadores(as). 

Contudo, em 31 de dezembro, exerciam atividade na SG ex-MAMAOT 119 

trabalhadores(as) (88,1% do número de trabalhadores(as) planeados(as)), devido ao 

número de saídas registado, (aposentação e mobilidade para outros Serviços) o que não 

correspondeu um movimento contrário de entradas. 

 

Recursos Humanos Planeados vs Recursos Humanos Utilizados 
 

Recursos Humanos 

Cargos e grupos profissionais 
Planeado 

QUAR 
31 dezembro 

2013 

Dirigentes - Direção superior 3 3 

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de 
equipa multidisciplinar 14 12 

Técnicos superiores (inclui especialistas de 
informática) 57 50 

Assistentes técnicos (inclui técnicos de 
informática) 55 48 

Assistentes operacionais 6 6 

TOTAL 135 119 

Quadro 9 

 

No que respeita às Unidades Equivalentes de Recursos Humanos Planeados (UERHP) 

executadas, foram considerados, para o respetivo cálculo, 229 dias úteis trabalháveis. 

No quadro abaixo apresenta-se o número de efetivos realizados (102), a pontuação dos 

recursos humanos planeados (1438) e dos executados (1099) e a taxa de execução 

(76,4%), tendo sido executadas menos 339 UERHP, representando um desvio negativo 

na ordem dos 23,6% sendo a maior diferença da pontuação executada face à planeada, 

assinalada ao nível dos Técnicos Superiores. 
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Unidades Equivalentes de Recursos Humanos Planeados vs Executados 
 

Unidades Equivalentes de Recursos Humanos  

Cargos e grupos profissionais Pontuação 
Planeado*(1) Executado*(2) 

Taxa de 
utilização 

Desvio 

Nº de 
efetivos Pontos 

Nº de 
efetivos Pontos Desvio % % 

Dirigentes - Direção superior 20 3 60 3 55 -5 91,67 -8,33 

Dirigentes - Direção intermédia e chefes 
de equipa multidisciplinar 16 14 224 12 187 -37 83,48 -16,52 

Técnicos superiores (inclui especialistas 
de informática) 12 57 684 43 517 -167 75,58 -24,42 

Assistentes técnicos (inclui técnicos de 
informática) 8 55 440 39 314 -126 71,36 -28,64 

Assistentes operacionais 5 6 30 5 26 -4 86,67 -13,33 

TOTAL 135 1438 102 1099 -339 76,43 -23,57 

Quadro 10 
 

*(1) Número de trabalhadores adstritos à SG exclui 24 nomeados/designados nos gabinetes de membros do Governo do 
ex-MAMAOT (16 Assistentes Técnicos e 8 Assistentes Operacionais). 

*(2) Contempla o número de trabalhadores que saíram (por aposentação, mobilidade e para cargos dirigentes)  
 

9.2. Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros colocados à disposição da SG ex-MAMAOT para a prossecução das 

suas atribuições, a título de dotações inscritas no Orçamento de Estado (FF111), 

totalizaram 7.495.693€, provenientes do Orçamento de Funcionamento, com a seguinte 

distribuição: 

Orçamento de funcionamento FF111 

 
2013 

Dotação Inicial Dotação Disponível Despesa Realizada 

SG – Funcionamento a) 7.495.693€ 6.974.531€ 6.442.082€ 

SG – Transferências b) 373.000€ 325.675€ 315.176€ 

SG – SME c) 10.186.976€ 8.490.698€ 8.034.196€ 

TOTAL 18.056.669€ 15.790.904€ 14.791.454€ 
Quadro 11 

• a) Funcionamento – Consideradas as verbas destinadas à gestão da SG ex-MAMAOT 

e sobre as quais a direção tem efetivo poder de administração e redistribuição. 

• b) Transferências – Engloba todas as verbas destinadas a honrar compromissos 

assumidos pelo Governo perante entidades da sociedade civil diretamente 

relacionadas com as áreas de competência do ex-MAMAOT.  
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Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (
Agricultores de Portugal (CAP
Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas (
Confederação Nacional da Agricultura (
Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, CRL (
Associação Florestal do Baixo Vouga (
Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, SA (
Associação Produtores Florestais do

• c) Sistema de Mobilidade Especial (SME)

pagar remunerações auferidas pelos trabalhadores colocados em SME, cabendo à 

ex-MAMAOT a gestão das dotações orçamentais atribuídas para o efeito.

 

Verifica-se que no total do o

Transferências e SG-SME, representam cerca de 44,16%, 0,02% e 53,76% respetivamente.

Traduzida esta realidade em formato gráfico, obtemos a seguinte distribuição dos 

montantes da dotação inicial:

Orçamento de funcionam

Orçamento aprovado vs orçamento executado

SG-Funcionamento

7.495.693
6.442.082

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 

Transferências 

Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) 
CAP) 

Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas (SETAA) 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, CRL (CONFAGRI
Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV) 
Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, SA (CNEMA) 

estais do Concelho de Coruche e Limítrofes (APFCA
TOTAL 

Quadro 12 

Mobilidade Especial (SME) – Engloba todas as verbas destinadas a 

pagar remunerações auferidas pelos trabalhadores colocados em SME, cabendo à 

a gestão das dotações orçamentais atribuídas para o efeito.

al do orçamento F111 os orçamentos SG-Funcionamento, SG

SME, representam cerca de 44,16%, 0,02% e 53,76% respetivamente.

Traduzida esta realidade em formato gráfico, obtemos a seguinte distribuição dos 

montantes da dotação inicial: 

Orçamento de funcionamento F111 

Orçamento aprovado vs orçamento executado

Gráfico 20

Funcionamento SG-Transferências SG-SME

373.000

10.186.976

6.442.082

315.176

8.034.196

76 

46.402€ 
78.850€ 
28.152€ 
60.100€ 

CONFAGRI) 76.672€ 
7.500€ 

10.000€ 
APFCA) 7.500€ 

315.176€ 

Engloba todas as verbas destinadas a 

pagar remunerações auferidas pelos trabalhadores colocados em SME, cabendo à SG 

a gestão das dotações orçamentais atribuídas para o efeito. 

Funcionamento, SG-

SME, representam cerca de 44,16%, 0,02% e 53,76% respetivamente. 

Traduzida esta realidade em formato gráfico, obtemos a seguinte distribuição dos 

Orçamento aprovado vs orçamento executado 

 

Aprovado

Executado
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Distribuição do Orçamento de Funcionamento F111 

 
SG ex-MAMAOT 

A SG ex-MAMAOT teve ainda ao seu 

saldos (FF 123).  

Fonte de funcionamento 
Receitas próprias

 

SG 

No entanto, devemos chamar a atenção para o facto que, embora a 

orçamento corrigido de 7.300.206

pelo que a taxa de execução se situa em 

F.F. Orçamento Orçamento
corrigido

111 Funcionamento 6.974.531,00

111 Transferências 325.675,00

111 SME 8.490.698,00

 

Pode-se concluir, que relativamente ao

execução final, isto é, a despesa realizada comparativamente à dotação disponível 

foi de 92,37% e SG-Transferências

na ordem dos 7,63% e 3,22% 

53,76%

Dotação inicial

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 

Distribuição do Orçamento de Funcionamento F111 – Dotação 

Gráfico 21 

MAMAOT – Orçamento de Funcionamento

 
 

Gráfico 22 
 

teve ainda ao seu dispor o orçamento de receitas co

Fonte de funcionamento FF123 
eceitas próprias do ano com possibilidade de transição

2013 
Dotação 
inicial 

Dotação disponível Despesa realizada

8.000€ 117.960€ 
Quadro 13 

 

No entanto, devemos chamar a atenção para o facto que, embora a 

orçamento corrigido de 7.300.206€, só tinha de FUNDOS DISPONÍVEIS 6.999.496€, 

pelo que a taxa de execução se situa em 96,54%, conforme quadro infra: 

Orçamento 
corrigido 

Pagamentos Taxa de 
execução 

Fundos 
disponíveis 

Pagamentos

6.974.531,00€ 6.442.082,37€ 92,37% 
6.999.496,00€ 6.757.258,12

325.675,00€ 315.175,75€ 96,78% 

8.490.698,00€ 8.034.196,24€ 94,62% 

Quadro 14 

se concluir, que relativamente ao SG-Orçamento de Funcionamento, 

execução final, isto é, a despesa realizada comparativamente à dotação disponível 

Transferências foi de 96,78%, tendo-se obtido 

3,22% respetivamente. 

44,16%

0,02%

SG-Funcionamento

SG-Transferências

SG-SME

Dotação inicial Dotação 
disponível

Despesa 
realizada

7.495.693

6.974.531

6.442.082

77 

Dotação Disponível

 

Orçamento de Funcionamento 

r o orçamento de receitas com transição de 

do ano com possibilidade de transição 

Despesa realizada 

43.223€ 

No entanto, devemos chamar a atenção para o facto que, embora a SG tivesse um 

€, só tinha de FUNDOS DISPONÍVEIS 6.999.496€, 

conforme quadro infra:  

Pagamentos Taxa de 
execução 

6.757.258,12€ 96,54% 

 

Orçamento de Funcionamento, a 

execução final, isto é, a despesa realizada comparativamente à dotação disponível 

se obtido uma poupança 

Funcionamento

Transferências
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VI. AVALIAÇÃO FINAL 

Face aos objetivos estratégicos e operacionais definidos no âmbito do QUAR, 

complementados com toda a sua restante atividade prevista no Plano de Atividades para 

2013, a todo um conjunto de tarefas especiais e de grande exigência decorrentes da 

extinção do ex-MAMAOT e da criação do MAOTE e MAM, e ao apoio logístico e 

administrativo aos vários serviços do ex-MAMAOT sem estrutura administrativa própria, o 

balanço final que se faz da atividade desenvolvida pela SG ex-MAMAOT, em 2013, é muito 

positivo. 

Os resultados obtidos pela SG ex-MAMAOT, no período em análise, foram os seguintes: 

• O desempenho do serviço esteve acima do planeado, com uma taxa de concretização do 

QUAR de 115,62% e uma taxa de execução do Plano de Atividades de cerca de 

84,61%; 

• Os 7 objetivos definidos no QUAR foram todos superados, o que equivale a uma taxa 

global de superação de 100%. A percentagem de objetivos com desvio igual ou superior 

a 25% foi de 0%; 

• Dos 18 indicadores de eficiência, eficácia e qualidade, 4 foram atingidos e os restantes 

14 superados, correspondendo a uma taxa global de execução de 100%. A 

percentagem de indicadores com desvio igual ou superior a 25% foi de cerca de 16,7%; 

• Os três parâmetros, Eficácia, Eficiência e Qualidade, foram superados em 14,73%, 

17,99%, e 14,15%, respetivamente; 

• As funções que lhe cabem, de simplificação/inovação, de controlo e de normalização de 

procedimentos foram alcançadas, como se pode verificar pelo cumprimento/superação 

dos objetivos operacionais; 

• Deu-se cumprimento às orientações preconizadas na RCM/89/2010, de 17 de 

novembro, no que respeita à formação profissional para o período 2011-2013, tendo 

66,39% dos(as) trabalhadores(as), face ao total de efetivos a exercerem funções na SG 

ex-MAMAOT a 31 de dezembro, frequentado pelo menos uma ação de formação em 

2013; 

• O grau de satisfação dos utilizadores/clientes externos da SG ex-MAMAOT - Gabinetes 

dos Membros do Governo e organismos/serviços do MAM -, foi aferido através de 

questionário. A taxa de resposta foi de 100% e 65,5% respetivamente e o nível médio 

de satisfação apurado foi de 3,8 numa escala de 1 a 5.  

• A avaliação do sistema de controlo interno, através das respostas ao anexo A do modelo 

de relatório de autoavaliação, demonstra que a SG ex-MAMAOT tem implementado a 

maioria das medidas de controlo interno; 
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• O grau de utilização dos recursos humanos foi inferior ao planeado, sendo o número de 

efetivos executados de 102 e a taxa de utilização de 76,43%. Foram executadas menos 

339 unidades UERHP do que o planeado, representando um desvio negativo na ordem 

dos 23,57% sendo a maior diferença da pontuação executada, face à planeada, 

assinalada ao nível dos Técnicos Superiores; 

• Relativamente aos recursos financeiros foi efetuada uma cuidadosa gestão orçamental 

sendo a execução final do orçamento de funcionamento inferior, à dotação disponível. A 

taxa de utilização foi de 92,37%, tendo-se obtido uma poupança na ordem dos 7,63%; 

• A informação incluída no presente relatório de autoavaliação está de acordo com o n.º 2 

do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis nºs 64-

A/2008 (D.R. n.º252, I série, suplemento), 55-A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) 

e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I série, suplemento), todas de 31 de dezembro para as 

alíneas (a), b), c), d)) 

Assim, face ao resultado da atividade global desenvolvida, aos resultados alcançados, e na 

medida em superou todos os objetivos, propõe-se para a SG ex-MAMAOT, nos termos do 

disposto no art.º 18º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro (D.R. n.º 250, I série, 1º 

suplemento), alterada pelas Leis nºs 64-A/2008 (D.R. n.º252, I série, suplemento), 55-

A/2010 (D.R. n.º 253, I série, suplemento) e 66-B/2012 (D.R. n.º 252, I série, suplemento), 

todas de 31 de dezembro uma menção qualitativa de “Desempenho Bom”. 
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VII. BALANÇO SOCIAL 
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I – INTRODUÇÃO 

 

O Balanço Social da Secretaria-Geral (SG) do ex-Ministério da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (ex-MAMAOT), abreviadamente designada SG  

ex-MAMAOT, dá cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro e é 

elaborado de acordo com as orientações emanadas da Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público. 

A par do Plano de Atividades, do Relatório de Atividades e do QUAR, o Balanço Social 

constitui um importante instrumento de planeamento, organização e controlo de recursos 

humanos. 

Este documento, reportado a 31 de dezembro 2013, efetua uma caracterização exaustiva 

dos recursos humanos da SG ex-MAMAOT, potenciando um conjunto de dados e indicadores 

que permitem proceder a reflexões, sustentar decisões e contribui para a consolidação do 

capital humano, para o aumento da motivação e do incremento das competências dos 

trabalhadores e para a melhoria do clima organizacional. 

O atual Balanço Social assume-se, assim, como um instrumento fundamental desta nova 

cultura de gestão em que a Administração Pública e o serviço se enquadram. Os dados aqui 

apresentados, para além de permitirem conhecer com detalhe a organização e os seus 

recursos humanos, permitem também efetuar uma avaliação do modo como a SG ex-

MAMAOT tem vindo a prosseguir os princípios subjacentes à reforma da Administração. 

O presente trabalho diz respeito à SG ex-MAMAOT, uma vez que não estão ainda criadas as 

estruturas de apoio aos dois Ministérios que lhe sucederam, resultado da alteração da Lei 

Orgânica do XIX Governo Constitucional que extinguiu o MAMAOT, criando o Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) e o Ministério da Agricultura e 

do Mar (MAM) - Decreto-lei nº 119/2013, de 21 agosto. 
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II. CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL  

1. Missão, Visão, Atribuições e Valores 

Missão 

A SG ex-MAMAOT tinha por missão “assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes 

dos membros do Governo integrados no ex-MAMAOT, e aos demais órgãos e serviços nele 

integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e 

contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas”, de 

acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, que aprovou a Lei 

Orgânica do MAMAOT. 

Visão 

A SG ex-MAMAOT tinha como visão ser uma organização reconhecida pelos clientes, como 

prestadora de serviços de qualidade pelo que assume, enquanto serviço central de suporte 

aos diversos organismos, a coordenação da aplicação das medidas da política governamental 

em matéria de recursos internos, humanos, materiais e financeiros, pautando a sua ação por 

objetivos de qualidade na prestação de serviços aos utentes dos serviços e organismos do ex-

MAMAOT. 

Atribuições 

Neste enquadramento, a SG ex-MAMAOT prosseguiu as seguintes atribuições: 

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

Governo integrados no ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, bem como os órgãos, os serviços, as 

comissões e os grupos de trabalho que não disponham de meios apropriados e assegurar o 

normal funcionamento do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM, nas áreas que não sejam da 

competência específica de outros órgãos ou serviços; 

b) Promover a aplicação das medidas de política de organização e de recursos humanos 

definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos 

do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM na respetiva implementação; 

c) Emitir pareceres e orientações aos serviços em matéria de interesse comum, em especial 

em matéria de organização, recursos humanos e criação ou alteração de mapa de pessoal 

dos órgãos e serviços do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM;  
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d) Acompanhar a aplicação dos Subsistemas de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e dos 

Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 2 e SIADAP 3) no âmbito dos órgãos ou 

serviços do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM; 

e) Praticar os atos de administração relativos ao pessoal em situação de mobilidade especial 

que lhe seja afeto e assegurar a articulação com a entidade gestora da mobilidade, nos 

termos legais; 

f) Estudar, programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a formação 

profissional, a inovação, a modernização e a política de qualidade, no âmbito do ex-

MAMAOT, MAOTE e MAM sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros serviços, e 

assegurar a articulação com os organismos com competências interministeriais nestas 

áreas; 

g) Apoiar a elaboração e acompanhamento do orçamento do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM em 

articulação com a entidade coordenadora do programa orçamental; 

h) Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e preservação do património 

arquivístico do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM 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 ex-MAMAOT, MAOTE e MAM; 

i) Assegurar as atividades do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM no âmbito da comunicação e das 

relações públicas; 

j) Assegurar as funções de unidade ministerial de compras, as funções de unidade de gestão 

patrimonial, bem como a gestão do edifício sede do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM e outras 

instalações que lhe estejam afetas. 

No âmbito da sua missão, a SG ex-MAMAOT assumia um papel catalisador e promotor da 

mudança, bem como de organismo pivot nas seguintes áreas: 

• Gestão de recursos humanos; 

• Gestão de recursos patrimoniais; 

• Gestão dos recursos financeiros; 

• Técnico-jurídico e contencioso; 

• Promoção da inovação, da modernização e da qualidade; 

• Operacionalização das tarefas de arquivo e preservação do património; 

• Unidade ministerial de compras. 
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Valores 

Para realizar a sua missão, a SG ex-MAMAOT tinha por referência os seguintes valores: 

Responsabilidade - Atuar com total respeito pelas exigências decorrentes da legislação 

suportado por elevados padrões de ética, integridade, equidade e imparcialidade; 

Rigor - Regular a sua atuação com vista a alcançar elevados standards de racionalização de 

recursos e qualidade dos serviços prestados, por via da simplificação, agilização e inovação de 

procedimentos; 

Coesão - Agir de forma a criar empatia entre os diversos serviços e equipas que trabalham no 

âmbito do ex-MAMAOT, MAOTE e MAM promovendo a cooperação, a solidariedade e a 

participação de todos em prol da melhoria dos serviços prestados; 

Transparência – Atuar de acordo com procedimentos e critérios que assegurem uma gestão 

clara e acessível por parte dos destinatários internos e externos; 

Igualdade - Agir de acordo com o princípio da igualdade de género dando igual visibilidade, 

poder e participação de homens e mulheres, assegurando o princípio da não descriminação. 

 
2. Enquadramento Legal 

• Decreto-Lei nº. 7/2012, de 17 de janeiro (D.R. nº. 12, I Série), que aprova a Lei 

Orgânica do MAMAOT. 

• Decreto Regulamentar n.º 33/2012, de 20 de março (D.R. n.º 57, I Série), que 

define a missão, atribuições e tipo de organização interna da SG. 

• Portaria n.º 171/2012, de 24 de maio (D.R. n.º 101, I Série), que determina a 

estrutura nuclear e estabelece o número máximo de unidades flexíveis do serviço e 

as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares, bem como a dotação 

máxima de chefes de equipa multidisciplinares, da SG. 

• Despacho nº 9439/2012, de 12 de julho (D.R. nº134, II Série), que cria a estrutura 

orgânica flexível e determina as respetivas competências da SG. 

• Lei nº 119/2013, de 21 de agosto (D.R. nº. 160, I série) que extingue o MAMAOT e 

cria o MAOTE e MAM. 
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III - ESTRUTURA ORGÂNICA 

 
Pela Portaria nº 171/2012, de 24 de maio, foi aprovada a estrutura nuclear da Secretaria-

Geral: 

• Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade (DSRHQ); 

• Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais (DSFP); 

• Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação (DSSIC); 

• Direção de Serviços Jurídicos (DSJ). 

A referida Portaria, fixou ainda o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (8) e a 

dotação máxima das equipas multidisciplinares (2). 

Em conformidade, foram criadas, através do despacho nº 9439/2012, de 12 de julho, as 

seguintes unidades orgânicas flexíveis: 

Na DSRHQ: 

• Divisão de Recursos Humanos (DRH) 

• Divisão de Desenvolvimento e Qualidade (DDQ) 

• Divisão de Administração de Pessoal (DAP) 

Na DSFP 

• Divisão de Recursos Financeiros (DRF) 

• Divisão de Recursos Patrimoniais (DRP) 

• Divisão de Compras e Contratos Públicos (DCCP) 

Na DSSIC 

• Divisão de Sistemas de Informação (DSI) 

• Divisão de Documentação e Comunicação (DDC) 

E ainda as seguintes equipas multidisciplinares: 

• Equipa Multidisciplinar do Processo de Contencioso (EMPC) 

(Coordenada por um Chefe de Equipa Multidisciplinar equiparado, para efeitos 

remuneratórios, a dirigente intermédio de grau 1) 

• Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (EMPIPOCP) 

(Coordenada por um Chefe de Equipa Multidisciplinar equiparado, para efeitos 

remuneratórios, a dirigente intermédio de grau 2) 
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IV – RECURSOS HUMANOS

 

Em 31 de Dezembro de 2013, a SG ex

trabalhadores. 

A relação jurídica predominante é o 

Indeterminado (CTFPTI), com 104 trabalhadores (87,4%), seguindo

comissão de serviço (CS) no âmbito da 

(estatuto do pessoal dirigente), com 15 trabalhadores (12,6%).

 

1 – Trabalhadores por modalidade de vinculação

Efetivos segundo a modalidade de vinculação

 

Os 119 trabalhadores a exercer funções na SG, 

profissionais, sendo 12,6% Dirigentes (DIR), 38,7% técnicos superiores (TS), 7,6% 

informáticos (INF), 36,1% assistentes técnicos (AT) e 5% assistentes operacionais (AO)

 

Legenda: DIR (dirigentes); TS (técnicos superiores)

12,6%

DIR 

15

2013 

RECURSOS HUMANOS 

Em 31 de Dezembro de 2013, a SG ex-MAMAOT, contava com um total de 119 

A relação jurídica predominante é o Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado (CTFPTI), com 104 trabalhadores (87,4%), seguindo

comissão de serviço (CS) no âmbito da Lei de Vínculos, Carreiras e R

estatuto do pessoal dirigente), com 15 trabalhadores (12,6%). 

Trabalhadores por modalidade de vinculação 

Efetivos segundo a modalidade de vinculação 

Gráfico 1 

2 – Trabalhadores por cargos e carreiras

Os 119 trabalhadores a exercer funções na SG, encontram-se repartidos por 5 grupos 

profissionais, sendo 12,6% Dirigentes (DIR), 38,7% técnicos superiores (TS), 7,6% 

36,1% assistentes técnicos (AT) e 5% assistentes operacionais (AO)

Trabalhadores por cargos / carreiras 

 
TS (técnicos superiores); INF (informáticos) AT (assistentes técnicos); AO (assistentes operacionais)

 
Gráfico 2 

12,6%

87,4%

CS

CTFPTI

TS INF AT AO

15

46

9

43

6

8 

MAMAOT, contava com um total de 119 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado (CTFPTI), com 104 trabalhadores (87,4%), seguindo-se a nomeação em 

Remunerações (LVCR) 

 

 

Trabalhadores por cargos e carreiras 

se repartidos por 5 grupos 

profissionais, sendo 12,6% Dirigentes (DIR), 38,7% técnicos superiores (TS), 7,6% 

36,1% assistentes técnicos (AT) e 5% assistentes operacionais (AO). 

 

; INF (informáticos) AT (assistentes técnicos); AO (assistentes operacionais) 

CTFPTI
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A Taxa de Tecnicidade 

informáticos) e o total de trabalhadores 

ano anterior. 

 

3 - Trabalhadores segundo o género 

Do total dos 119 trabalhadores, 81

sendo o índice de feminização de 68,1

O diferencial entre géneros é maior na carreira 

trabalhadores são do género feminino, segui

Esta diferença inverte-se nos 

género masculino (66,7%). 

Nos cargos dirigentes, o diferencial é superior no género masculino

dirigentes, 10 são do género masculino

 

2013 

 – relação entre técnicos superiores (incluindo dirigentes e 

s) e o total de trabalhadores é de 58,8%, tendo subido (3,2

Índice de Tecnicidade:

2012 
(SG MAOT + SG MADRP) 

55,6% 

Trabalhadores segundo o género  

Do total dos 119 trabalhadores, 81 são do género feminino e 38 são do género masculino, 

sendo o índice de feminização de 68,1%, muito idêntico ao de 2012 (69%).

diferencial entre géneros é maior na carreira de assistente técnico, onde 83,7

trabalhadores são do género feminino, seguido da carreira técnica superior, com 

se nos assistentes operacionais em que, dos 6 

 

o diferencial é superior no género masculino

10 são do género masculino). 

Distribuição de efetivos por género 
 

 
Gráfico 3 

 

Índice de feminização:

2012 
(SG MAOT + SG MADRP) 

69% 

 

Feminino
68,1%

Masculino
31,9%

9 

relação entre técnicos superiores (incluindo dirigentes e 

tendo subido (3,2%) relativamente ao 

Índice de Tecnicidade: 

2013 
(SG MAMAOT) 

58,8% 

são do género feminino e 38 são do género masculino, 

muito idêntico ao de 2012 (69%). 

de assistente técnico, onde 83,7% dos 

uperior, com 69,6%. 

dos 6 existentes, 4 são do 

o diferencial é superior no género masculino em 50% (dos 15 

Índice de feminização: 

2013 
(SG MAMAOT) 

68,1% 
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4 – Trabalhadores por escalão etário

 

Seguindo a tendência de anos anteriores, o maior número de

escalões acima dos 50 anos

O escalão etário mais representativo é o de 55

O nível etário médio é de 51 anos

Nº de trabalhadores por e

A média etária mais elevada 

Com a idade mais elevada (64 anos)

assistente técnico e um da carreira de 

O trabalhador mais novo (33 anos) 

superior. 

 

5 – Trabalhadores por escalão de antiguidade

 

O nível de antiguidade mais representativo situa

trabalhadores). 

Com 40 ou mais anos, existem 9

técnicos). 

Nº de trabalhadores por e

O nível médio de antiguidade

anos no género feminino. 

< 5 5 - 9 10 -

1 1 1
3 2

Masculino

Feminino

2013 
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Trabalhadores por escalão etário 

Seguindo a tendência de anos anteriores, o maior número de trabalhadores situa

escalões acima dos 50 anos (60,5%). 

O escalão etário mais representativo é o de 55-59 anos (25,2%). 

nível etário médio é de 51 anos, igual a 2012. 

Nº de trabalhadores por escalão etário 

Gráfico 4 

A média etária mais elevada (60-64) regista-se na carreira de assistente técnico 

idade mais elevada (64 anos) encontram-se 2 trabalhadores

e um da carreira de assistente operacional. 

mais novo (33 anos) é do género feminino e pertence à

Trabalhadores por escalão de antiguidade 

nível de antiguidade mais representativo situa-se entre os 20 e os 24 anos (27 

, existem 9 trabalhadores (3 técnicos superior

Nº de trabalhadores por escalão de antiguidade

Gráfico 5 

de antiguidade situa-se nos 26 anos, sendo 28 anos no género masculino e 26 
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trabalhadores situa-se nos 

assistente técnico – 8 (F). 

balhadores, um da carreira de 
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eriores e 6 assistentes 
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6 – Trabalhadores por nível de escolaridade 

 

A licenciatura é o nível de escolaridade mais representativo

o elevado nível técnico existente

correspondente ou equiparada ao 12.º ano

Nº de 

 
No universo de 119 trabalhadores, a

bacharelato) é de 54,6% -

Dos 65 trabalhadores com formação superior, 63,1% são do género feminino e 36,9% do 

masculino. 

 

7 – Trabalhadores portadores de deficiência 

 
Existe um total de 5 trabalhadoras (4,2%) portadoras de deficiência

4 assistentes técnicos), um

específica. 

 

Bacharelato: 2
1,7%

2013 

Trabalhadores por nível de escolaridade  

A licenciatura é o nível de escolaridade mais representativo - 61 (51,3

o elevado nível técnico existente na Secretaria-Geral, seguindo

correspondente ou equiparada ao 12.º ano - 41 (34,5%). 

Nº de Trabalhadores por nível de escolaridade

Gráfico 6 

No universo de 119 trabalhadores, a Taxa de Formação Superior (mestrado +licenciatura + 

 34,5% (F) e 20,1% (M). 

Dos 65 trabalhadores com formação superior, 63,1% são do género feminino e 36,9% do 

Trabalhadores portadores de deficiência  

trabalhadoras (4,2%) portadoras de deficiência (uma técnica superior e 

, uma das quais com posto de trabalho adaptado à sua deficiência 

9.º ano: 
11.º ano: 1

0,8%

12.º ano: 41
34,5%

Licenciatura: 61
51,3%

11 

61 (51,3%), o que demonstra 

Geral, seguindo-se a escolaridade 

l de escolaridade 

 

(mestrado +licenciatura + 

Dos 65 trabalhadores com formação superior, 63,1% são do género feminino e 36,9% do 

(uma técnica superior e 

s quais com posto de trabalho adaptado à sua deficiência 

< 4 anos: 0
0,0%

4 anos: 3
2,5%

6 anos: 4
3,4%

9.º ano: 5
4,2%

Mestrado: 2
1,7%

Doutoramento: 0
0%
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8 – Admissões / Regressos de trabalhadores 

Análise comparativa entre o número de trabalhadores vinculados 
e o número de admissões e regressos 

Grupo/cargo/carreira 
N.º de Trabalhadores 

N.º de Admissões 
e Regressos 

Taxa de Admissões  
e Regressos 

(no total dos trabalhadores) 

M F TOTAL M F TOTAL % 
Dirigente 10 5 15 0 1 1 0,8 
Técnico Superior 14 32 46 2 3 5 4,2 
Informático 3 6 9 0 0 0 0,0 
Assistente Técnico 7 36 43 0 5 5 4,2 
Assistente Operacional 4 2 6 2 0 2 1,7 

TOTAL… 38 81 119 4 9 13 10,9 

Quadro 1 

Da análise comparativa entre o número de trabalhadores e o número de admissões e 

regressos, por grupo profissional, verifica-se que as admissões e regressos são mais 

expressivas nos grupos de técnicos superiores e assistentes técnicos, ambos com 4,2%- 5 

trabalhadores, sendo a Taxa Global de Admissões e Regressos de 10,9%. 

 
 

9 – Saídas de trabalhadores 

 
No ano em estudo, registou-se a saída de 20 trabalhadores (16,8%), sendo o grupo dos 

assistentes técnicos o de maior expressão (12), seguido dos técnicos superiores (5) e dos 

assistentes operacionais (2). 

Saídas por motivo segundo o género 

 
Masculino Feminino TOTAL % 

Reforma/aposentação 1 7 8 6,7% 
Mobilidade interna 1 5 6 5,0% 
Outras situações 3 3 6 5,0% 

TOTAL … 5 15 20 16,8% 

 
4,2% 12,6% 

  
Quadro 2 

 

No total das saídas dos trabalhadores, o motivo predominante foi a reforma/aposentação 

(8). 

Verifica-se que o maior número de saídas foi do género feminino 12,6% (15). 



BALANÇO SOCIAL 2013
 
 

Secretaria-Geral  

Trabalho por 

10 – Mudança de situação

 
Entre todas as carreiras, apenas 1 trabalhador 

sua situação na SG ex-MAMAOT

A taxa de mudança de situação foi

regras de proibição de alterações remuneratórias na Administração Pública, decorrentes 

das Leis do Orçamento de Estado, desde 2011.

 

 

11 – Modalidades de horário e período normal de trabalho

 
No ano de 2013, o horário de trabalho pr

com plataformas fixas das 10

Regulamento Interno de funcionamento, atendimento e horário de trabalho 

ex-MAMAOT (Despacho nº 707/2013, de 11 de janeiro).

 

2013 

Horário Flexível
70,6%

ContínuaIsenção de 
Horário
12,6%

Trabalho por 
Turnos
2,5%

Mudança de situação 

apenas 1 trabalhador da carreira técnica superior 

MAMAOT (mobilidade intercarreiras). 

A taxa de mudança de situação foi, assim, apenas de 0,8% o que se explica pelas atuais 

de alterações remuneratórias na Administração Pública, decorrentes 

eis do Orçamento de Estado, desde 2011. 

Modalidades de horário e período normal de trabalho 

, o horário de trabalho predominante na SG ex-MAMAOT

com plataformas fixas das 10:00 às 12:30 e das 14:30 às 16:30 horas, nos term

Regulamento Interno de funcionamento, atendimento e horário de trabalho 

(Despacho nº 707/2013, de 11 de janeiro). 

Modalidades de Horário Praticadas 
 

Gráfico 7 

13 

Jornada 
Contínua

14,3%

da carreira técnica superior viu alterada a 

o que se explica pelas atuais 

de alterações remuneratórias na Administração Pública, decorrentes 

MAMAOT é o horário flexível, 

horas, nos termos do 

Regulamento Interno de funcionamento, atendimento e horário de trabalho da SG  
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12 – Trabalho extraordinário 

 

Ao longo do ano de 2013, foi prestado na SG ex-MAMAOT, um total de 2.688:56 horas de 

trabalho extraordinário (diurno e em dias de descanso semanal obrigatório). 

O trabalho extraordinário foi, maioritariamente, realizado por trabalhadores da carreira de 

assistente operacional (2.589:26 horas). 

Modalidade de prestação do trabalho extraordinário 

 

Trabalho 
extraordinário 

diurno 

Trabalho 
extraordinário 

noturno 

Trabalho em dias 
de descanso 

semanal 
obrigatório 

Trabalho em dias de 
descanso semanal 

complementar 

Trabalho em 
dias feriados 

TOTAL 
(horas) TOTAL 

(horas) 

M F M F M F M F M F M F 

Dirigente 
          

0:00 0:00 0:00 

Técnico 
Superior  

4:00 
  

18:00 
     

18:00 4:00 22:00 

Informático 
     

7:00 
    

0:00 7:00 7:00 

Assistente 
Técnico  

49:30 
   

21:00 
    

0:00 70:30 70:30 

Assistente 
Operacional 

2160:26 429:00 
        

2160:26 429:00 2589:26 

TOTAL… 2160:26 482:30 0:00 0:00 18:00 28:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2178:26 510:30 2688:56 

Quadro 3 

Desagregando o trabalho extraordinário por género, temos: 2.178:26 horas para o género 

masculino (essencialmente realizado pelos motoristas) e 510:30 horas no género feminino. 

O trabalho extraordinário correspondeu a um encargo de 12.024,09€ (0,4%) das verbas 

destinadas aos encargos com pessoal. 
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13 – Ausências ao trabalho 

 

O número total de ausências foi de 3.113 dias, sendo 2.126,5 dias (68,3%) no género 

feminino e 986,5 dias (31,7%) no género masculino.

 

O motivo predominante nas ausências relaciona

peso relativo de 77,8%, sendo: 

 

A média de dias de ausência do local de trabalho por trabalhador 

(não contabilizando as ausências “p

essencialmente, por doença

compreendidos entre 67 e os 365 dias

A taxa de absentismo ronda 

Proteção na parentalidade 

Falecimento de familiar 

Por acidente em serviço ou doença profissional 

Assistência a familiares 

Trabalhador

Por conta do período de férias 

Com perda de vencimento 

Cumprimento de pena disciplinar 

2013 

Ausências ao trabalho  

O número total de ausências foi de 3.113 dias, sendo 2.126,5 dias (68,3%) no género 

feminino e 986,5 dias (31,7%) no género masculino. 

O motivo predominante nas ausências relaciona-se, com a doença (2.

%, sendo: 906 dias de faltas (M) e 1.515 dias (F). 

Dias de ausência por motivo 

Gráfico8 

A média de dias de ausência do local de trabalho por trabalhador foi

tabilizando as ausências “por conta do período de férias”), 

essencialmente, por doença prolongada de 10 trabalhadores, ausentes por períodos 

compreendidos entre 67 e os 365 dias. 

A taxa de absentismo ronda os 7,5%, sendo 5,1% feminina e 2,4% masculina.

0 (0%)

170 (5,5%)

45 (1,4%)

207 (6,6%)

72 (2,3%)

14 (0,4%)

115 (3,7%)

0 (0%)

0 (0%)

10 (0,3%)

0 (0%)

59 (1,9%)

Casamento  

Proteção na parentalidade  

Falecimento de familiar  

Doença  

Por acidente em serviço ou doença profissional  

Assistência a familiares  

Trabalhador-estudante  

Por conta do período de férias  

Com perda de vencimento  

Cumprimento de pena disciplinar  

Greve  

Injustificadas  

Outras Situações 

15 

O número total de ausências foi de 3.113 dias, sendo 2.126,5 dias (68,3%) no género 

(2.421 dias), com um 

 

oi de 25 dias por ano 

), o que se justifica, 

ores, ausentes por períodos 

os 7,5%, sendo 5,1% feminina e 2,4% masculina. 

2.421 (77,8%)
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Benefícios sociais

0%

Outros encargos com 
pessoal

369.742,75€
11%

V – REMUNERAÇÕES E ENCAR

 
A estrutura remuneratória dos trabalhadores da 

ilíquido com uma amplitude de 

sendo superior no género feminino (6,

Valores das remunerações máximas e mínimas por género

Remuneração (

Mínima

Máxima

 

Total encargos com RB

RB Média

A remuneração base média é de 1.

O diferencial dos encargos com a RB relativamente ao ano de 2012 (

da redução do número de efetivos, por aposentações e ainda devido à aplicação da 

sobretaxa de IRS. 

2013 

Remuneração base 
266.4557,71€

81%

Prémios de 
desempenho

0
0%

Prestações sociais 
143.112,2€

4%

Benefícios sociais
0
0%

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS COM PESSOAL 

A estrutura remuneratória dos trabalhadores da SG ex-MAMAOT tem um leque salarial 

ilíquido com uma amplitude de 5,8% (relação entre as remunerações mínima e máxima), 

sendo superior no género feminino (6,05%) relativamente ao masculino (5,6%

Valores das remunerações máximas e mínimas por género

Remuneração (€) Masculino Feminino

Mínima 600,74 € 487,46 €

Máxima 3.360,65€ 2.946,12 

Quadro 4 

Encargos – Remuneração Base (RB) 

 2012 

Total encargos com RB 2.828.799,01€ 2.664.557,71

RB Média 1.870,90€ 1.865,94

Quadro 5 

A remuneração base média é de 1.865,94€. 

O diferencial dos encargos com a RB relativamente ao ano de 2012 (

número de efetivos, por aposentações e ainda devido à aplicação da 

Encargos anuais com pessoal 

Gráfico 9 
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Suplementos 
remuneratórios

138.617,01€
4%

Prémios de 
desempenho

tem um leque salarial 

% (relação entre as remunerações mínima e máxima), 

vamente ao masculino (5,6%). 

Valores das remunerações máximas e mínimas por género 

Feminino 

€ 

2.946,12 € 

2013 

2.664.557,71€ 

1.865,94€ 

O diferencial dos encargos com a RB relativamente ao ano de 2012 (-164.241,30€) resulta 

número de efetivos, por aposentações e ainda devido à aplicação da 
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VI – HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 
Registaram-se 3 acidentes de trabalho durante o ano de 2013.  

 

VII – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
No seguimento da RCM n.º 89/2010, de 17 de novembro, a SG ex-MAMAOT entendeu dar 

continuidade ao ciclo de formação destinado a todos os trabalhadores, através de ações de 

formação internas e externas. 

A formação organizada pela a SG ex-MAMAOT dá cumprimento ao objetivo 6 – indicador 17 

do QUAR 2013. 

Objetivo Indicador/Meta 

OBJ.6 - Reforçar competências dos(as) 
trabalhadores(as) da SG e do 
MAMAOT 

IND.17- % de trabalhadores(as) da SG que 
receberam formação, face ao 
total de efetivos 

 

A SG ex-MAMAOT organizou 21 ações internas/workshops, nas quais participaram 112 

trabalhadores, conforme quadro seguinte: 

Distribuição por Cargo/Carreira 

Cargo/Carreira 
Participações SG 

Nº % 

Dirigente 7 6,3 

Técnico Superior 53 47,3 

Informática 2 1,8 

Assistente Técnico 48 42,9 

Assistente Operacional 2 1,8 

Inspeção 0 0,0 

TOTAL ….. 112 100 

Quadro 6 

A SG ex-MAMAOT promoveu ainda a participação dos seus trabalhadores em ações de 

formação externas (51 trabalhadores) nas seguintes áreas temáticas: jurídica, financeira, 

inglês, arquivo e recursos humanos. 
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Nº de participações da SG em ações externas 

Unidade Orgânica 
Participações 

Ações Externas 
Custo 

Nº % € % 
Gabinete do Secretário-Geral (GSG) 1 2 350 6 
Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade (DSRHQ) 11 22 966 16 
Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais (DSFP) 6 12 1.580 27 
Direção de Serv. de Sistemas de Informação e Comunicação (DSSIC) 3 6 480 8 
Direção de Serviços Jurídicos (DSJ) 12 24 980 16 
Equipa Multidisciplinar do Processo de Contencioso (EMPC) 18 35 1.600 27 

TOTAL ….. 51 100 5.956 100 

Quadro 7 

 

Resumo das ações de formação realizadas pela SG 

Ações Nº Ações 
Nº Formandos Total de 

Formandos 
Volume de 
Formação 

Custos 
€ Internos Externos 

Internas 21 112 290 402 6.448 2.160 

Externas 19 51 --- 51 990 5.956 

Total 40 163 290 453 7.438 8.116 
 

Custo médio/ação 202,9 € 

Custo médio/hora/formação 11,9 € 

Custo médio/formando 17,9 € 
Quadro 8 

 

Em 2013, verificou-se um volume de formação na ordem de 7.438 horas, sendo 

frequentadas por 453 formandos, com um encargo total que ascendeu a 8.116€, o 

que representa um custo médio por ação de 202,9€, um custo médio/formação de 

17,9€ e um custo médio/hora/formando de 11,9€. 

 

VIII – RELAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

Estão sindicalizados 12 trabalhadores, 7 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. 

A taxa de sindicalizados é de 10,1%.  

 



BALANÇO SOCIAL 2013 
 
 

Secretaria-Geral  
19 

 

IX – PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO 

Trabalhadores da Secretaria-Geral por Unidades Orgânicas 

Unidades Orgânicas 

D
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ig
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Su
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rm
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A
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A
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O
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ra
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In
fo

rm
át

ic
o 

T
O

T
A

L 

T
O

T
A

L 

Gabinete do Secretário-Geral 3   2 4  9 7,6% 

Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade  3 12 11  1 27 22,7% 

Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais  3 10 9 1 1 24 20,2% 

Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação  3 9 11  7 30 25,2% 

Direção de Serviços Jurídicos  1 7 1   9 7,6% 

Equipa Multidisciplinar do Processo de Contencioso  1 7 2 1  11 9,2% 

Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do POCP  1 1 7   9 7,6% 

TOTAL 3 12 46 43 6 9 119 100% 

Quadro 9 

Ressalta do quadro supra, que as carreiras predominantes são: técnicos superiores e 

assistentes técnicos. 
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RÁCIO GLOBAL 

 ∑ Pessoal vinculado  
Taxa de Pessoal Vinculado =  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

100% 

 ∑ Dirigentes  
Índice de Enquadramento =  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

12,6% 

 ∑ Dirigentes Femininos  
Índice de Enquadramento Feminina=  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

6,2% 

 ∑ Dirigentes Masculinos  
Índice de Enquadramento Masculino=  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

8,4% 

 ∑ Trabalhadores do Género Feminino  
Índice de Feminização =  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

68,1% 

 ∑ Dirigentes+∑ Téc. Superiores + ∑ Informáticos  
Índice de Tecnicidade =  X 100 = 
 Total de Trabalhadores  

 

58,8% 

 ∑ Idades  
Nível Etário Médio =  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

51 anos 

Leque etário = 64 anos (Trabalhador mais idoso) – 33 anos (Trabalhador menos idoso) 31 anos 

 ∑ Antiguidades  
Nível Médio de Antiguidade =  X 100 =  
 Total de Trabalhadores  

 

26 anos 
M = 28 anos 
F = 26 anos 

Taxa de Efetivos Deficientes = 
∑ Trabalhadores Deficientes  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

4,2% 

Índice de Trabalhadores Estrangeiros= 
∑ Trabalhadores Estrangeiros  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

0% 

Taxa de Formação Superior = 

∑ Bacharelato + ∑ Licenciatura +∑ 
Mestrado +∑ Doutoramento 

 

 X 100 =  
Total de Trabalhadores  

 

54,6% 

Taxa de Escolaridade Obrigatória = 
∑ Trabalhadores com <=12.º ano  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

45,4% 

(continua) 

 



BALANÇO SOCIAL 2013 
 
 

Secretaria-Geral  
21 

 
(continuação) 

RÁCIO GLOBAL 

Taxa de Escolaridade < 4 anos = 
∑ Trabalhadores c/ Escolaridade <4 anos  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

0 

Taxa de Admissões e Regressos = 
∑ Admissões e Regressos  

 X 100 =  
Total de trabalhadores  

 

10,9% 

Taxa de Saídas = 
∑ Saídas  

 X 100 =  
Total de trabalhadores  

 

16,8% 

Taxa de Aposentações =
∑ Aposentações  

 X 100 =  
Total de Trabalhadores  

 

6,7% 

Taxa de Absentismo = 
∑ Dias de Ausências  

 X 100 =  
Total de trabalhadores   

 

7,5% 
M = 2,4% 
F = 5,1% 

Taxa de Incidência de Acidentes 
no Local de Trabalho  

∑ Acidentes em Trabalho  
= X 100 = 

Total de Trabalhadores  
 

2,5% 

Taxa de Alterações Remuneratórias = 
(SIADAP) 

∑ Alterações Remuneratórias  
 X 100 =  

Total de Trabalhadores  
 

0% 

Taxa de Alterações Remuneratórias = 
(Procedimento Concursal) 

∑ Alterações Remuneratórias  
 X 100 =  

Total de Trabalhadores  
 

0,8% 

Leque salarial ilíquido = Maior remuneração base ilíquida - Menor remuneração base ilíquida 2.759,91€ 

Vencimento Base Médio = 
Remuneração base  

 / 12 meses =  
Total de trabalhadores   

 

1.865,94€ 

Taxa de Formação Profissional = 
Σ Participantes em Ações de Formação  

 X 100 =  
Total de trabalhadores   

 

66,4% 

Taxa de Efetivos Sindicalizados = 
∑ Trabalhadores sindicalizados  

 X 100 =  
Total de trabalhadores  

 

10,1% 
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(Base: Total SG) 
 

RÁCIOS POR UNIDADE ORGÂNICA GSG DSRHQ DSFP DSSIC DSJ EMPC EMPIPOCP 

 ∑ Dirigentes  
Índice de Enquadramento =  X 100 = 

 Total de Trabalhadores  
 

33,3% 11,1% 12,5% 10% 11,1% 10% 10% 

 ∑ Dirigentes Femininos  
Índice de Enquadramento Feminino =  X 100 = 

 Total de Trabalhadores  
 

11,1% 7,4% 0% 6,7% 0% 0% 0% 

 ∑ trabalhadores do género  Feminino  
Índice de Feminização =  X 100 = 

 Total de Trabalhadores  
 

44,4% 77,8% 58,3% 76,7% 55,5% 50% 90% 

 ∑ trabalhadores do género  Masculino  
Índice de Masculinização =  X 100 = 

 Total de Trabalhadores  
 

55,5% 22,2% 41,6% 23,3% 44,4% 50% 10% 

 ∑ Dirigentes+∑ Téc. Superiores +  
∑ Informáticos 

 

Índice de Tecnicidade =  X 100 = 
 Total de Trabalhadores  

 

33,3% 48,1% 45,8% 53,3% 77,8% 70% 20% 

 ∑ Trabalhadores Deficientes  
Taxa de Trabalhadores Deficientes =  X 100 = 

 Total de Trabalhadores  
 

0% 0,0% 4,2% 10% 11,1% 0% 0% 

 ∑ Bacharelato + ∑ Licenciatura +∑ 
Mestrado +∑ Doutoramento 

 

Índice de Formação Superior =  X 100 = 
 Total de Trabalhadores  

 

33,3% 55,5% 58,3% 50% 88,9% 80% 30% 

Taxa de Escolaridade Obrigatória = 
∑ Trab. com <=12.º ano  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

66,7% 44,4% 41,6% 50% 11,1% 20% 70% 

Taxa de Formação Profissional = 
∑ Participantes em Ações de Formação  

 X 100 = 
Total de Trabalhadores  

 

22,2% 92,6% 104,2% 36,7% 77,8% 90% 0,8% 

Taxa de Trabalhadores 
Sindicalizados = 

∑ Trabalhores Sindicalizados  
 X 100 = 

Total de Trabalhadores  
 

0% 11,1% 16,7% 6,7% 22,2% 10% 0% 
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ANEXOS 

- QUADROS DA DGAEP ADAPTADOS 

(Dados relativos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013) 
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Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género 

Grupo/cargo/carreiral  
Modalidades de vinculação 

Cargo Político / 
Mandato 

Nomeação 
Definitiva 

Nomeação 
Transitória por 

tempo 
determinado 

Nomeação 
Transitória por 

tempo 
determinável 

CT em Funções 
Públicas por 

tempo 
indeterminado 

CT em Funções 
Públicas a 

termo 
resolutivo certo 

CT em Funções 
Públicas a 

termo 
resolutivo 

incerto 

Comissão de 
Serviço no 
âmbito da 

LVCR 

CT no âmbito 
do Código do 
Trabalho por 

tempo 
indeterminado 

CT no âmbito 
do Código do 

Trabalho a 
termo (certo 
ou incerto) 

CT no âmbito 
do Código do 

Trabalho 
TOTAL 

TO
TA

L 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
              

1 
       

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 
              

1 1 
      

1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
              

4 1 
      

4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
              

4 3 
      

4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e 
seguintes                        

0 0 0 

Técnico Superior 
        

14 32 
            

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de 
nível intermédio, Pessoal 
administrativo 

        
7 36 

            
7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, 
Auxiliar         

4 2 
            

4 2 6 

Informático 
        

3 6 
            

3 6 9 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 28 76 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 38 81 119 

 

Taxa de Enquadramento = 12,6% Taxa de Tecnicidade = 58,8% 

Taxa de Enquadramento Feminina = 6,2% Taxa de Pessoal Vinculado = 100,0% 

Taxa de Feminização = 68,1% Taxa de Pessoal Não Vinculado = 0,0% 

 

Índice de Rotação  =
N.º de Recursos Humanos em 31 de Dezembro 

74,8% 
N.º de Recursos Humanos em 1 de janeiro + entradas + saídas 
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Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género 

Grupo/cargo/carreira  
Escalão etário e género  

Menos que 
20 anos 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
maior ou 
igual a 70 

anos 
TOTAL

TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
          

1 
             

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 
           

1 
  

1 
         

1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau  
          

1 
 

1 1 
    

2 
     

4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
        

2 
   

1 
 

1 3 
        

4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e 
seguintes                          

0 0 0 

Técnico Superior 
       

1 
 

3 2 7 2 7 2 5 7 6 1 3 
    

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo           

1 1 1 6 1 11 4 10 
 

8 
    

7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
        

1 
 

1 
 

1 
  

1 1 
  

1 
    

4 2 6 

Informático 
          

1 1 
 

3 1 
  

2 1 0 
    

3 6 9 

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 10 6 17 6 20 12 18 4 12 0 0 0 0 38 81 119 

 
 

Leque etário = 
Trabalhador mais idoso 64 anos 

Trabalhador menos idoso 33 anos 
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Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género 

Grupo/cargo/carreira 
Tempo de serviço 

até 5 anos 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 
40 ou mais 

anos 
TOTAL 

TOTAL
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
      

1 
           

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau  
 

1 
      

1 
         

1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau  
      

1 
 

0 1 
  

2 
 

1 
   

4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
      

1 
 

2 1 
 

2 1 
     

4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes 
                  

0 0 0 

Técnico Superior 1 2 
 

1 1 4 
 

4 5 8 
 

1 2 6 2 6 3 
 

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo   

1 1 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4 1 4 4 10 1 5 7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
      

1 
   

3 
  

2 
    

4 2 6 

Informático 
        

1 3 1 1 
 

2 1 
   

3 6 9 

Total 1 3 1 2 1 8 4 7 9 18 4 8 6 14 8 16 4 5 38 81 119 

 

Níveis Médios de Idade 

Nível médio de Idade = 51 

Nível médio de Idade Masculina = 51 

Nível médio de Idade Feminina = 52 
 

 

Níveis Médios de Antiguidade 

Nível médio de Antiguidade = 26 

Nível médio de Antiguidade Masculina = 28 

Nível médio de Antiguidade Feminina = 26 
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Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género 

Grupo/cargo/carreira  
Habilitação Literária  

Menos de 4 
anos de 

escolaridade 

4 anos de 
escolaridade 

6 anos de 
escolaridade 

9.º ano ou 
equivalente 

11.º ano 
12.º ano ou 
equivalente 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento TOTAL 

TO
TA

L 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
                

1 
   

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 
              

1 1 
    

1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
              

4 1 
    

4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
              

3 3 1 
   

4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e 
seguintes                     

0 0 0 

Técnico Superior 
    

2 
      

1 
 

1 12 30 
    

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo   

1 
 

1 1 1 3 
  

4 30 
   

2 
    

7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, 
Auxiliar   

1 1 
  

1 
   

1 1 
  

1 
     

4 2 6 

Informático 
         

1 2 2 
 

1 1 2 
    

3 6 9 

Total 0 0 2 1 3 1 2 3 0 1 7 34 0 2 22 39 2 0 0 0 38 81 119 

 
Taxa de Formação Superior = 54,6% 

Taxa de Formação Superior Masculina = 63,2% 

Taxa de Formação Superior Feminina = 50,6% 

Taxa de Escolaridade < 4 anos = 0,0% 
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Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género 

Grupo/cargo/carreira 

Menos 
que 20 
anos 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 
maior ou 
igual a 70 

anos 
TOTAL 

TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
                        

0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau  
                        

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
                        

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
                        

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e 
seguintes                         

0 0 0 

Técnico Superior 
                   

1 
    

0 1 1 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo              

1 
 

1 
 

1 
 

1 
    

0 4 4 

Assistente Operacional, Operário, 
Auxiliar                         

0 0 0 

Informático 
                        

0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 5 

 

Taxa de Trabalhadores Deficientes = 4,2% 
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Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e género, segundo o modo de ocupação do posto de 
trabalho ou modalidade de vinculação 

Grupo/cargo/carreira 
Modos de ocupação do posto de trabalho 

Procedimento 
concursal 

Cedência 
Mobilidade 

interna 

Regresso de 
licença sem 

vencimento ou de 
período 

experimental 

Comissão de 
serviço 

CEAGP* Outras situações TOTAL 
TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
              

0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
         

1 
    

0 1 1 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
              

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
              

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes 
              

0 0 0 

Técnico Superior 
    

1 2 
      

1 1 2 3 5 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo      

4 
 

1 
      

0 5 5 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
    

1 
       

1 
 

2 0 2 

Informático 
              

0 0 0 

Total 0 0 0 0 2 6 0 1 0 1 0 0 2 1 4 9 13 

* Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública 
 

Taxa de Reposição =  
N.º de Admissões 

X 100 = 65,0% 
N.º de Saídas 

       
Taxa de Admissões e Regressos = 10,9% 
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Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género 

Grupo/cargo/carreira 
Motivos de saída (durante o ano) 

Morte 
Reforma/ 

/Aposentação 
Limite de 

idade 

Conclusão 
sem sucesso 
do período 

experimental 

Cessação 
por mútuo 

acordo 

Exoneração 
a pedido do 
trabalhador 

Aplicação de 
pena 

disciplinar 
expulsiva 

Mobilidade 
interna 

Cedência 
Comissão 

de 
serviço 

Outras 
situações 

TOTAL 
TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
                    

0 0 0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
   

1 
                

0 0 0 1 1 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
                    

0 0 0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
                    

0 0 0 0 0 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e 
seguintes                     

0 0 0 0 0 

Técnico Superior 
              

1 3 
    

1 0 2 3 5 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo   

1 6 
           

2 
    

0 3 1 11 12 

Assistente Operacional, Operário, 
Auxiliar                     

2 0 2 0 2 

Informático 
                      

0 0 0 

Total 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 3 5 15 20 

 

Taxa de Saídas = 16,8%  Taxa de Aposentações = 6,7% 
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Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e género  

Grupo/cargo/carreira 
Tipo de mudança 

Promoções 
(carreiras não 

revistas e carreiras 
subsistentes) 

Alteração 
obrigatória do 

posicionamento 
remuneratório (1) 

Alteração do 
posicionamento 

remuneratório por 
opção gestionária 

(2) 

Procedimento 
concursal 

Consolidação da 
mobilidade na 
categoria (3) 

TOTAL 
TOTAL 

M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
          

0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau  
          

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau  
          

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
          

0 0 0 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes 
          

0 0 0 

Técnico Superior 
       

1 
  

0 1 1 

Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, 
Pessoal administrativo           

0 0 0 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
          

0 0 0 

Informático 
          

0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

(1) e (2) - Artigos 46º, 47º e 48º da Lei 12-A/2008;  
(3) - Artigo 64º da Lei 12-A/2008; 

 

Taxa de Mudanças de Situação = 0,8% 
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Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género 

Grupo/cargo/carreira 
Rígido Flexível Desfasado 

Jornada 
contínua 

Trabalho por 
turnos 

Específico 
Isenção de 

horário 
TOTAL 

TOTAL 
M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
            

1 
 

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau  
            

1 1 1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
            

4 1 4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
            

4 3 4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes 
              

0 0 0 

Técnico Superior 
  

14 25 
   

7 
      

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo   

5 28 
  

2 5 
 

3 
    

7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
  

4 2 
          

4 2 6 

Informático 
  

2 4 
  

1 2 
      

3 6 9 

Total 0 0 25 59 0 0 3 14 0 3 0 0 10 5 38 81 119 
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Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o  período normal de trabalho (PNT) e género 

Grupo/cargo/carreira 

Tempo completo 

PNT inferior ao praticado a tempo completo TOTAL 

TOTAL 

Tempo parcial ou 
outro regime 
especial (*) 

Tempo 
parcial ou 

outro 
regime 

especial (*) 

Tempo 
parcial ou 

outro 
regime 

especial (*) 

Tempo 
parcial ou 

outro 
regime 

especial (*) 

Tempo 
parcial ou 

outro 
regime 

especial (*) M F 

35 horas 40 horas 42 horas Isenção horário Ex.: 30 horas         

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau  
      

1 
           

1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau  
      

1 1 
          

1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau  
      

4 1 
          

4 1 5 

Dirigente Intermédio de 2.º grau  
      

4 3 
          

4 3 7 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes  
                  

0 0 0 

Técnico Superior 
 

6 14 26 
              

14 32 46 

Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, 
Pessoal administrativo 

2 7 5 29 
              

7 36 43 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 
  

4 2 
              

4 2 6 

Informático 1 2 2 4 
              

3 6 9 

Total 3 15 25 61 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 81 119 
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Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de prestação do trabalho e género 

Grupo/cargo/carreira 
Modalidade de prestação do trabalho 

extraordinário 

Trabalho 
extraordinário diurno  

Trabalho 
extraordinário 

nocturno 

Trabalho em dias de 
descanso semanal 

obrigatório 

Trabalho em dias 
de descanso 

semanal 
complementar 

Trabalho em dias 
feriados 

TOTAL 
TOTAL 

M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau                      0:00 0:00 0:00 

Dirigente Superior de 2.º grau                      0:00 0:00 0:00 

Dirigente Intermédio de 1.º grau                      0:00 0:00 0:00 

Dirigente Intermédio de 2.º grau                     0:00 0:00 0:00 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes                     0:00 0:00 0:00 

Técnico Superior   4:00     18:00           18:00 4:00 22:00 

Assistente Técnico, Técnico de nível 
intermédio, Pessoal administrativo 

  49:30       21:00         0:00 70:30 70:30 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 2160:26 429:00                 2160:26 429:00 2589:26 

Informático           7:00         0:00 7:00 7:00 

Total 2160:26 482:30 0:00 0:00 18:00 28:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2178:26 510:30 2688:56 
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Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género 

Grupo/cargo/carreira 
Motivos de ausência 

Casamento  
Protecção na 
parentalidade 

Falecimento 
de familiar 

Doença 

Por 
acidente em 
serviço ou 

doença 
profissional 

Assistência 
a familiares 

Trabalhador-
estudante 

Por conta 
do período 
de férias                                           

Com perda 
de 

vencimento 

Cumprimento 
de pena 

disciplinar                                           
Greve Injustificadas Outros Total 

TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
Dirigente Superior 
de 1.º grau 

                                                    0,0 0,0 0,0 

Dirigente Superior 
de 2.º grau 

    20,0                                               20,0 0,0 20,0 

Dirigente Intermédio 
de 1.º grau 

                      2,0     3,5                       3,5 2,0 5,5 

Dirigente Intermédio 
de 2.º grau 

            6,0 2,0             3,5 3,0                     9,5 5,0 14,5 

Dirigente Intermédio 
de 3.º grau e 
seguintes 

                                                    0,0 0,0 0,0 

Técnico Superior         5,0 15,0 180,0 303,0   176,0   18,0 2,0 12,0 14,5 20,5         3,0 2,0         204,5 546,5 751,0 

Assistente Técnico, 
Técnico de nível 
intermédio, Pessoal 
administrativo 

      150,0 2,0 13,0 697,0 1206,0   30,0   29,0     7,0 55,0         1,0         59,0 707,0 1542,0 2249,0 

Assistente 
Operacional, 
Operário, Auxiliar 

            18,0 4,0 1,0   5,0       2,0 1,0         2,0           28,0 5,0 33,0 

Informático         5,0 5,0 5,0         18,0     4,0 1,0           2,0         14,0 26,0 40,0 

Total 0,0 0,0 20,0 150,0 12,0 33,0 906,0 1515,0 1,0 206,0 5,0 67,0 2,0 12,0 34,5 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 59,0 986,5 2126,5 3113,0 

 

Taxa de Absentismo = 7,5% 
 Cada trabalhador faltou em média 

25 
dias por ano 

Taxa de Absentismo Masculina = 2,4% 
 

Taxa de Absentismo Feminina = 5,1% 
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Quadro 16 : Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de paralisação  

Identificação da greve 

Data: 27-06-2013 Âmbito 
Motivo(s) da greve 

PNT* 
Nº de trabalhadores em 

greve 
Duração da paralisação 

(em hh/mm) 

35 horas 
  

  

40 horas 4 28:00 604_OUTRAS REIVINDICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 

42 horas 
  

  

Semana 4 dias (D.L. 325/99) 
  

  

Regime especial (D.L. 324/99) 
  

  

Outros 
  

  

Total 4 28:00   

 
 

Identificação da greve 

Data: 08-11-2013 Âmbito 
Motivo(s) da greve 

PNT* 
Nº de trabalhadores em 

greve 
Duração da paralisação 

(em hh/mm) 

35 horas 
  

  

40 horas 6 42:00 604_OUTRAS REIVINDICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 

42 horas 
  

  

Semana 4 dias (D.L. 325/99) 
  

  

Regime especial (D.L. 324/99) 
  

  

Outros 
  

  

Total 6 42:00   

* Período Normal Trabalho 
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Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género 

A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas) (*) 

Género / Escalão de remunerações 
Número de trabalhadores 

M F Total 

Até 500 € 
 

1 1 

501-1000 € 8 21 29 

1001-1250 € 4 17 21 

1251-1500 € 1 8 9 

1501-1750 € 4 9 13 

1751-2000€ 7 4 11 

2001-2250 € 
 

4 4 

2251-2500 € 6 6 12 

2501-2750 € 3 3 6 

2751-3000 € 4 8 12 

3001-3250 € 1 
 

1 

3251-3500 € 
  

0 

3501-3750 € 
  

0 

3751-4000 € 
  

0 

4001-4250 € 
  

0 

4251-4500 € 
  

0 

4501-4750 € 
  

0 

4751-5000 € 
  

0 

5001-5250 € 
  

0 

5251-5500 € 
  

0 

5501-5750 € 
  

0 

5751-6000 € 
  

0 

Mais de 6000 € 
  

0 

Total 38 81 119 
 

  
 

B - Remunerações máximas e mínimas dos trabalhadores a tempo completo 

Remuneração 
Euros 

Masculino Feminino 

Mínima  600,74 € 487,46 € 

Máxima  3.360,65 € 2.946,12 € 
 

(*) Remuneração mensal base ilíquida mais suplementos regulares e/ou adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente. 
Não inclui prestações sociais, subsídio de refeição e outros benefícios sociais. 
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Quadro 18: Total dos encargos anuais com pessoal  Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios 

Encargos com pessoal 
Valor 

(Euros) 

Remuneração base (*) 2.664.557,71 € 

Suplementos remuneratórios 138.671,01 € 

Prémios de desempenho 0,00 € 

Prestações sociais  143.112,26 € 

Benefícios sociais 0,00 € 

Outros encargos com pessoal 369.742,75 € 

Total 3.316.083,73 € 

(*) - incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 

 
 
 
 

Vencimento Base Médio = 1.865,94 € 

 
 

 
Suplementos remuneratórios Valor (Euros) 

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) 11.467,76 € 

Trabalho normal nocturno   

Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados (*) 

556,33 € 

Disponibilidade permanente   

Outros regimes especiais de prestação de trabalho   

Risco, penosidade e insalubridade   

Fixação na periferia   

Trabalho por turnos   

Abono para falhas 998,08 € 

Participação em reuniões   

Ajudas de custo 1.922,80 € 

Representação  120.371,28 € 

Secretariado 1.321,79 € 

Outros suplementos remuneratórios 2.032,97 € 

Total 138.671,01 € 

(*) - se não incluído em trabalho extraordinário (diurno e nocturno). 
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Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais  Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais 
 

Prestações sociais Valor (Euros) 

Subsídios no âmbito da proteção da parentalidade (maternidade, 
paternidade e adoção) 

5.524,06 € 

Abono de família 7.260,25 € 

Subsídio de educação especial   

Subsídio mensal vitalício   

Subsídio para assistência de 3ª pessoa   

Subsídio de funeral 213,86 € 

Subsídio por morte   

Acidente de trabalho e doença profissional   

Subsídio de desemprego   

Subsídio de refeição 130.114,09 € 

Outras prestações sociais (incluindo pensões)   

Total 143.112,26 € 
 

  

Benefícios de apoio social Valor (Euros) 

Grupos desportivos/casa do pessoal   

Refeitórios   

Subsídio de frequência de creche e de educação 
pré-escolar 

  

Colónias de férias   

Subsídio de estudos   

Apoio socio-económico   

Outros benefícios sociais   

Total 0,00 € 
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Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género 

Acidentes de trabalho 

No local de trabalho In itinere 

To
ta

l Inferior a 1 
dia (sem dar 

lugar a 
baixa) 

1 a 3 dias de 
baixa 

4 a 30 dias 
de baixa 

Superior a 30 
dias de baixa 

Mortal 

To
ta

l Inferior a 1 
dia (sem dar 

lugar a 
baixa) 

1 a 3 dias de 
baixa 

4 a 30 dias 
de baixa 

Superior a 30 
dias de baixa 

Mortal 

Nº total de acidentes de trabalho (AT) ocorridos 
no ano de referência 

M 2 
  

1 1 
 

0 
     

F 1 
 

1 
   

0 
     

Nº de acidentes de trabalho (AT) com baixa 
ocorridos no ano de referência 

M 2 
  

1 1 
 

0 
     

F 1 
 

1 
   

0 
     

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes 
ocorridos no ano  

M 206 
  

30 176 
 

0 
     

F 1 
 

1 
   

0 
     

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes 
ocorridos em anos anteriores  

M 0 
     

0 
     

F 0 
     

0 
     

 
 
Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho 

Casos de incapacidade Nº de casos 

Casos de incapacidade permanente: 0 

- absoluta 
 

- parcial 
 

- absoluta para o trabalho habitual 
 

Casos de incapacidade temporária e absoluta 2 

Casos de incapacidade temporária e parcial 1 

Total 3 
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Quadro 27: Contagem relativa a participações em ações de formação profissional durante o ano, por tipo de ação, segundo a duração 

Tipo de acção/duração 
Menos de 30 

horas 
De 30 a 59 horas 

de 60 a 119 
horas 

120 horas ou 
mais 

Total 

Internas 108 4 0 0 112 

Externas 42 8 0 1 51 

Total 150 12 0 1 163 

 
 
Quadro 28: Contagem relativa a participações em ações de formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação 

Grupo/cargo/carreira/ 
Nº de participações e de participantes 

Ações internas Ações externas TOTAL 

Nº de participações Nº de participações Nº de participações (*) Nº de participantes (**) 

Dirigente Superior de 1.º grau 
  

0 
 

Dirigente Superior de 2.º grau 
 

1 1 1 

Dirigente Intermédio de 1.º grau  1 5 6 3 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 6 10 16 4 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes 
  

0 
 

Técnico Superior 53 33 86 39 

Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, Pessoal administrativo 48 2 50 28 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 2 
 

2 2 

Informático 2 
 

2 2 

Total 112 51 163 79 

 
Taxa de Participação em Formação =  137,0% 

Taxa de Participação em Formação Interna =  94,1% 

Taxa de Participação em Formação Externa =  42,9% 
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Quadro 29: Contagem das horas despendidas em formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação 

Grupo/cargo/carreira/ 
Horas despendidas 

Horas despendidas em 
ações internam  

Horas despendidas em 
ações externas  

Total de horas em ações 
de formação  

Dirigente Superior de 1.º grau      0:00 

Dirigente Superior de 2.º grau   32:00 32:00 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 3:00 100:00 103:00 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 78:00 314:00 392:00 

Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes     0:00 

Técnico Superior 427:00 581:00 1008:00 
Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, Pessoal 
administrativo 

672:00 24:00 696:00 

Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 50:00   50:00 

Informático 18:00   18:00 
 

Quadro 30: Despesas anuais com formação 

Tipo de ação/valor Valor (Euros) 

Despesa com ações internas  2.160,00 € 

Despesa com ações externas  5.956,00 € 

Total 8.116,00 € 
 

Quadro 31: Relações profissionais 

Relações profissionais Número 

Trabalhadores sindicalizados 12 

Elementos pertencentes a comissões de trabalhadores 
 

Total de votantes para comissões de trabalhadores 
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Aprovado por Sua Excelência a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em 2013
 
 
 
 
 
    ANO: 2013     
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Secretaria-Geral 
MISSÃO: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAMAOT e aos demais órgãos e 
serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico
da comunicação e relações públicas. 

Objectivos Estratégicos 

OE1: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos gabinetes dos membros do Governo do MAMAOT e aos demais orgãos e 
serviços nele integrados. 

OE2: Optimizar a gestão dos recursos financeiros do MAMAOT, contribuindo para aumentar a eficácia, eficiência e economia da 
despesa pública. 

OE3: Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão, de modo a obter ganhos de eficácia, eficiência e 
produtividade. 

Objectivos Operacionais 
Eficácia  
O1: Garantir uma resposta eficaz aos serviços e organismos do MAMAOT

INDICADORES 2011

Ind 1: Tempo médio de resposta a solicitações dos 
serviços em matéria de recursos humanos (nº de 
dias úteis) 

N.A.

Ind 2: Tempo médio de resposta a solicitações dos 
serviços em matéria do orçamento de 
funcionamento (nº de dias úteis) 

N.A.

Ind 3 Tempo médio de resposta a solicitações dos 
serviços em matéria de compras eletrónicas (nº de 
dias úteis) 

N.A.

Ind 4: Tempo médio de elaboração dos processos 
jurídicos (nº de dias úteis) 

N.A.

O2: Promover a reorganização dos arquivos dos serviços e 
Estrutura Funcional) como único sistema de classificação

INDICADORES 2011

Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do 
relatório preliminar de avaliação 

N.A.

Ind 6: Prazo para a conclusão da elaboração do 
relatório de progresso 

N.A.

Eficiência  
O3: Reforçar a desmaterialização de processos da SG MAMAOT

INDICADORES 2011

Ind 7: % de documentos afetos a processos face ao 
nº. de documentos criados (ofícios e informações) 

N.A.

Ind 8: % de documentos assinados digitalmente 
face ao nº de documentos criados (informações) 

N.A.

Ind 9: % de peças processuais enviadas para os 
tribunais por via eletrónica face ao total de peças 
enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, 
STA e TCA S) 

N.A.

Ind 10: % de peças processuais enviadas através do 
SITAF face  ao total de peças enviadas (exclusão 
das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S) 

N.A.

O4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços da SG MAMAOT 

INDICADORES 2011

Ind 11: Taxa de execução orçamental do 
orçamento da SG MAMAOT 

N.A.

Ind 12: Nº de processos aquisitivos centralizados N.A.

Ind 13: Taxa de execução do plano de atividades N.A.

Aprovado por Sua Excelência a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em 2013

                
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAMAOT e aos demais órgãos e 
nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e 

DESIGNAÇÃO 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos gabinetes dos membros do Governo do MAMAOT e aos demais orgãos e 

a gestão dos recursos financeiros do MAMAOT, contribuindo para aumentar a eficácia, eficiência e economia da 

Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão, de modo a obter ganhos de eficácia, eficiência e 

       
O1: Garantir uma resposta eficaz aos serviços e organismos do MAMAOT 

2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO

N.A. N.A. 20 5 5 25% dez 15 

N.A. N.A. 20 5 10 25% dez 12 

N.A. N.A. 15 5 5 25% dez 9 

N.A. 25 23 5 15 25% dez 17 

O2: Promover a reorganização dos arquivos dos serviços e organismos do MAMAOT através da utilização da MEF (Macro 
Estrutura Funcional) como único sistema de classificação 

2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO

N.A. N.A. 40 9 25 50% fev 30 

N.A. N.A. 295 9 280 50% out 285

       
O3: Reforçar a desmaterialização de processos da SG MAMAOT 

2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO

N.A. N.A. 55% 15% 100% 20% dez 65,90%

N.A. N.A. 55% 15% 100% 20% dez 46%

N.A. N.A. 75% 5% 90% 30% dez 80,40%

N.A. N.A. 17,5% 2,5% 30% 30% dez 49,65%

O4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços da SG MAMAOT  

2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO

N.A. N.A. 94,5% 1,5% 100% 35% dez 96,54%

N.A. N.A. 4 1 8 35% dez 8 

N.A. N.A. 80% 5% 100% 30% dez 84,61

Aprovado por Sua Excelência a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em 2013-01-16 

    

Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAMAOT e aos demais órgãos e 
jurídico e contencioso, da documentação e informação e 

META 2013 
TAXA 

REALIZAÇÃO 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos gabinetes dos membros do Governo do MAMAOT e aos demais orgãos e 
    

a gestão dos recursos financeiros do MAMAOT, contribuindo para aumentar a eficácia, eficiência e economia da 
    

    

114,73% 30% 
Peso: 60% 

RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 100% Atingiu 

 120% Superou 

 115% Superou 

 118,75% Superou 

organismos do MAMAOT através da utilização da MEF (Macro 
Peso: 40 % 

RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 116,67% Superou 

285 116,67% Superou 

117,99% 30% 
Peso: 60% 

RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

65,90% 100% Atingiu 

46% 100% Atingiu 

80,40% 109% Superou 

49,65% 164,30% Superou 

Peso: 40% 

RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

96,54% 109,27% Superou 

 125% Superou 

84,61% 100% Atingiu 



 

 

Qualidade 

          

 

    
114,15% 40% 

O5: Promover a coesão interna da SG MAMAOT através da simplificação e uniformização de procedimentos Peso: 30% 

INDICADORES 2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 14: Prazo para a conclusão da elaboração do 
Manual de acolhimento aos (às) novos (as) 
colaboradores (as) da SG MAMAOT 

N.A. N.A. 174 5 140 50% out 168 104,41% Superou 

Ind 15: Nº de normas de procedimentos elaboradas N.A. N.A. 1 0 4 50% dez 3 116,67% Superou 

O6: Reforçar competências dos (as) trabalhadores (as) da SG e do MAMAOT Peso: 40% 

INDICADORES 2011 2012 
META 
2013 Tolerância 

Valor 
crítico PESO Mês RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 16: Nº de reuniões temáticas/ações de 
sensibilização realizadas nas áreas de intervenção 
da SG MAMAOT  

N.A. 2 4 2 10 50% dez 10 125% Superou 

Ind 17: % de trabalhadores (as) da SG que 
receberam formação, face ao total de efetivos N.A. N.A. 35% 5% 70% 50% dez 66,39% 122,42% Superou 

O7: Garantir a satisfação dos (as) clientes da SG MAMAOT Peso: 30% 

INDICADORES 2011 2012 
META 
2013 

Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO Mês RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 18: Índice  de satisfação dos (as) clientes da 
SG MAMAOT - Gabinetes, Organismos , Serviços e 
Estruturas do MAMAOT ( a obter mediante 
inquéritos, numa escala de 1 a 5)  

N.A. N.A. 3,5 0 5 100% dez 3,8 105% Superou 

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES: 

O1, O2, O3 e O6 

AVALIAÇÃO FINAL 

Eficácia 

34,42%                     

Eficiência 

35,40% 

Qualidade 

45,66% 

            Taxa  Global  115,62%                 

                        

Recursos Humanos 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

 Dirigentes - Direcção Superior 20 60 55 5 

 Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa 16 224 187 37 

 Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 12 684 517 167 

 Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) 8 440 314 126 

 Assitente operacional 5 30 26 4 

 TOTAL  1438 1099 339 

   Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO   PLANEADOS CORRIGIDOS EXECUTADOS DESVIO 

 Orçamento de funcionamento      7.495.693 6.974.531 6.442.082 532.449 

 Despesas c/Pessoal      4.702.251 5.176.644 5.134.550 42.094 

 Aquisições de Bens e Serviços      2.045.888 1.583.049 1.157.059 425.990 

 Outras despesas correntes      747.554 214.838 150.473 64.365 

 Investimento      0 0 0 0 

 Outros valores      8.000 117.960 43.223 74.737 

 TOTAL (OF+Investimento+Outros) 7.503.693 7.092.491 6.485.305 607.186 

  



 

 

Indicadores _ Fonte de Verificação 

Ind 1: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços 
em matéria de recursos humanos (nº de dias úteis) 

GESCOR/ Registo de e-mail's  [TM = Σ(tempo (1) + tempo (2) + tempo (3) + …. tempo (in)) /n] 

Ind 2: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços 
em matéria do orçamento de funcionamento (nº de 
dias úteis) 

GESCOR/Registo de e-mail's [M = Σ(tempo (1) + tempo (2) + tempo (3) + …. tempo (in)) / n] 

Ind 3: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços 
em matéria de compras eletrónicas (nº de dias úteis) 

GESCOR / Registo de e-mail's [TM = Σ(tempo (1) + tempo (2) + tempo (3) + …. tempo (in)) / n] 

Ind 4: Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos 
(nº de dias úteis) 

Bases de dados dos processos da DSJ [TM = Σ(tempo (1) + tempo (2) + tempo (3) + …. tempo (in)) / n] 

Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório 
preliminar de avaliação 

Relatório aprovado 

Ind 6: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório de 
progresso 

Relatório aprovado  

Ind 7: % de documentos afetos a processos face ao nº. de 
documentos criados (ofícios e informações) 

GESCOR [tx = (nº de doc. afetos a processos / total de doc. criados)*100] 

Ind 8: % de documentos assinados digitalmente face ao nº 
de documentos criados (informações) 

GESCOR [tx = (nº de doc. assinados digitalmente / total de doc. criados)*100] 

Ind 9: % de peças processuais enviadas para os tribunais por 
via eletrónica face ao total de peças enviadas 
(exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e 
TCA S) 

Base de dados dos processos de contencioso [tx = (nº de peças enviadas aos tribunais eletronicamente / 
total de peças enviadas)*100] 

Ind 10: % de peças processuais enviadas através do SITAF 
face  ao total de peças enviadas (exclusão das peças 
com mais de 100 fls, STA e TCA S) 

Base de dados dos processos de contencioso [tx = (nº de peças enviadas através do SITAF / total de peças 
enviadas)*100] 

Ind 11: Taxa de execução orçamental do orçamento da SG 
MAMAOT 

Relatórios orçamentais [tx = (Compromisso/ orçamento corrigido)–1]  

Ind 12: Nº de processos aquisitivos centralizados Processos concursais, registos, mapas e relatórios disponíveis 

Ind 13: Taxa de execução do plano de atividades 
Relatório de atividades [tx = (nº objetivos/projetos cumpridos e superados / total de objetivos 
/projetosdefinidos)*100] 

Ind 14: Prazo para a conclusão da elaboração do Manual de 
acolhimento aos (às) novos (as) colaboradores (as) da 
SG MAMAOT 

Manual aprovado  

Ind 15: Nº de normas de procedimentos elaboradas Normas aprovadas  

Ind 16: Nº de reuniões temáticas/ações de sensibilização 
realizadas nas áreas de intervenção da SG MAMAOT  Registo das reuniões/ações de sensibilização realizadas 

Ind 17: % de trabalhadores (as) da SG que receberam 
formação, face ao total de efetivos 

Relatório de formação profissional [tx = (nº de trabalhadores que receberam formação / total de 
efetivos)*100] 

Ind 18: Índice  de satisfação dos (as) clientes da SG 
MAMAOT - Gabinetes, Organismos , Serviços e 
Estruturas do MAMAOT ( a obter mediante inquéritos, 
numa escala de 1 a 5)  

Inquéritos analisados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO 



 

 

1. Avaliação do nível de satisfação com o apoio técnico, 
administrativo e logístico prestado aos Gabinetes dos Membros do 
Governo do MAM pela SG ex
 

 

1. Avaliação do nível de satisfação com o apoio técnico, 
administrativo e logístico prestado aos Gabinetes dos Membros do 
Governo do MAM pela SG ex-MAMAOT 

 

1. Avaliação do nível de satisfação com o apoio técnico, 
administrativo e logístico prestado aos Gabinetes dos Membros do 

 

 



 

 

2. Avaliação do nível de satisfação com a atuação da SG ex

MAMAOT na sua área de atuação, junto dos clientes externos 

(Organismos/serviços)

 

2. Avaliação do nível de satisfação com a atuação da SG ex

na sua área de atuação, junto dos clientes externos 

(Organismos/serviços) 

2. Avaliação do nível de satisfação com a atuação da SG ex-

na sua área de atuação, junto dos clientes externos 
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