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O processo anual de autoavaliação dos serviços e organismos da Administração Pública tem carácter obrigatório e deve evidenciar os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do serviço, em particular face aos objectivos/atividades e projectos anualmente fixados, conforme previsto no artigo 15.º da Lei 66-B/2007, de 28 de

dezembro.

O presente documento visa apoiar e orientar os serviços e organismos da Área de Ação Governativa Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Área de Ação Governativa do Mar na construção

dos Relatórios de Atividades e de Autoavaliação (RAA) referente ao ciclo de gestão de 2016.

Este documento contém a seguinte estrutura:

1. Modalidades de Avaliação: auto e hetero 

2. Proposta de estrutura de RAA

3. Questionário/checklist Sistema de Controlo Interno

4. Exemplo de calculo do quadro de Meios Humanos do QUAR

5. Outros elementos relevantes que podem integrar os Relatórios de Actividades 

6. Referência a documentos de apoio
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AVALIAÇÃO
(artigos 14.º, 15.º e 20.º da Lei 66-B/2007, de 28.12)

Auto Hetero

i. visa obter um conhecimento aprofundado das causas

dos desvios evidenciados na autoavaliação ou de outra

forma detetados e apresentar propostas para a

melhoria dos processos e resultados futuros;

ii. é da responsabilidade do Conselho Coordenador do

Sistema de Controlo Interno, podendo ser realizada por

operadores internos, designadamente inspeções-gerais,

ou externos.

i. tem carácter obrigatório. É realizada anualmente, em

articulação com o ciclo de gestão e é parte integrante do

relatório de atividades.
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Capítulos Tópicos/Conteúdo a desenvolver

I. Nota introdutória

i. Breve análise conjuntural;

ii. Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo Serviço/Organismo.

iii. Enquadramento/alinhamento nível estratégico vs nível politico

II. Autoavaliação (art.º 15.º da Lei 66-

B/2007, de 28.dez)

i. Análise quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados e dos desvios verificados de acordo com o QUAR do Serviço (concretização alcançada em 31.dez.N-1);

ii. Referência a monitorizações e eventuais alterações de objetivos, de indicadores e/ou de metas, face à versão inicialmente aprovada pela Tutela;

iii. Apreciação, por parte dos utilizadores: evidenciar qual a metodologia utilizada e operacionalização da mesma (inquéritos, questionários, entrevistas, cliente mistério, etc..);

iv. Avaliação do sistema de controlo interno ( ver Anexo A do DT n.º 1/2010 , CCAS);

v. Causas  de incumprimento de acções ou projetos não executados: os serviços deverão identificar causas exógenas  e/ou endógenas.;

vi. Medidas  tomadas para um reforço positivo do desempenho: apresentar as medidas que se tenciona implementar, tendo em vista uma melhoria sustentada do desempenho elaborando-

se um Planos de Ações de Melhoria . Poderá ser utilizado o modelo de Plano de Melhorias proposto pelo modelo CAF http://www.caf.dgaep.gov.pt/ ;

vii. Comparação com o desempenho de serviços idênticos, que possam constituir padrão de comparação, nomeadamente prémios de boas práticas, apreciação feita por organismos 

nacionais ou internacionais;

viii. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores: deverá ser mencionado se houve envolvimento dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação do 

serviço,  caso se opte por uma metodologia de inquérito e ou questionário deverá ser explicitada a sua operacionalização e fundamentação.
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Capítulos Tópicos/Conteúdo a desenvolver

III. Medidas de Modernização e Simplificação Administrativa

i. Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio - Aprova um conjunto de medidas de simplificação e modernização administrativa (Capítulo IV – Instrumentos de apoio à

gestão) – Republica o Decreto Lei n.º 135/99, de 22 de Abril

ii. Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio - Estabelece a regra da prestação digital de serviços públicos, consagra o atendimento digital assistido como seu

complemento indispensável e define o modo de concentração de serviços públicos em Lojas do Cidadão.

“…os relatórios de atividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de modernização [e simplificação] administrativa, nomeadamente relativas à

desburocratização, qualidade e inovação, e, em especial, as que deem cumprimento ao n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, que se propõem

desenvolver, bem como avaliar a sua aplicação em cada ano e a previsão das poupanças associadas a tais medidas…”,

IV. Recursos afectos

III.1. Recursos Humanos

III.2. Recursos Financeiros

i. Afetação real e prevista dos recursos humanos, materiais e financeiros;

ii. Análise da utilização/execução face aos resultados obtidos.

V. Síntese da atividade desenvolvida

IV.1. Previstas no Plano de Atividades

IV.2. Não prevista no Plano de Atividades

IV.3 . Apuramento dos resultados  do Plano de 

Atividades

i. Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no Plano de Atividades, com apresentação dos resultados alcançados, indicando, preferencialmente, a taxa de

execução global do Plano de Atividades.

VI. Balanço Social i. Análise sintética (súmula) da informação prevista no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9.10 (quadros e informação completa em anexo).

VII. Iniciativas de Publicidade Institucional

VII. Avaliação Final

i. Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados.

ii. Breve análise sobre a execução global do Plano de Atividades e seu reflexo na articulação com o Programa do Governo.

iii. Menção proposta pelo dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação, de acordo com o n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28.dez.

iv. Conclusões prospetivas fazendo referência, nomeadamente, a um plano de melhorias a implementar no ano seguinte.

CICLO DE GESTÃO 2016 | AUTOAVALIAÇÃO 
Gabinete de Planeamento, Políticas 

e Administração Geral

6



SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

Questões Resposta Fundamentação/
Justificação1 – Ambiente de controlo S N NA

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo?

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

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

1.4 Estão claramente definidas valores éticos e de integridade que regem o serviço?

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

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes das Unidades Orgânicas?

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

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente?

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

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

3 - Actividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

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

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

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

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão claramente definidos e formalizados?

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

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar redundâncias?

3.8 Existe um plano de risco de corrupção e infrações conexas?

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e monitorizado?

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

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

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

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

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

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

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

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

Legenda: 
S – Sim; N – Não; ND – Não existe informação disponível que permita responder à questão de forma inequívoca.

Questionário relativo ao Sistema de Controlo Interno (Nota 4)

Nota- Este questionário consta do Documento Técnico N.º 1/2010  elaborado pelo Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços - Rede GPEARI, intitulado “Avaliação dos Serviços, Linhas de Orientação Gerais”, 
Anexo  A, disponível na página electrónica do GPP.
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N.º de efetivos 

planeados 
UERHP Pontuação Planeada

N.º de efetivos a 

31.dez

(Balanço Social)

UERHE Pontuação Executada

Dirigentes - Direção Superior  20 4 912 80 3 650 57 1

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa 16 22 5 016 352 22 3 068 215 0

Técnico Superior ( Inclui Especialistas de Informática) 12 146 33 288 1 752 130 24 391 1 284 16

Coordenador Técnico 9 31 7 068 279 31 700 28 0

Assistente Técnico  (Inlcui Técnicos de Informática) 8 108 24 624 864 100 20 353 714 8

Encarregado geral operacional 7 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0

Encarregado operacional 6 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0

Assistente Operacional 5 61 13 908 305 50 13 796 303 11

372 84 816 3 632 336 62 958 2 696 36Total:

Quadro de Meios Humanos

Grupos/Carreiras/Categorias Pontuação (CCAS)

RH Planeados para 2016 RH Utilizados/Executados para 2016

Desvio

(valor absoluto)

Dias Úteis 2016 228

Taxa de variação de RH (%) -9,7%

Taxa de utilização de RH| 

Pontuação Planeada
74,23%

Taxa de utilização de RH| 

Unidade Equivalende de 

Recursos Humanos

74,23%
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Outros elementos que podem integrar os Relatórios de Actividades;

• Contributo/impacte dos resultados alcançados para os objectivos estratégicos; 

• Evidencia de alinhamento/ enquadramento da estratégia do serviço com os instrumentos de política (Programa do Governo, Grandes Opções do Plano, Relatório da Proposta de OE);

• Comparação das Unidades Homogéneas (artigo 16.º, Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro) – apenas nos caso aplicáveis:

• Fiabilidade do sistema de indicadores de desempenho (n.º 2 artigo 25.º, Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro):

• Iniciativas de publicidade institucional nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 8 de junho. Lei n.º 95/2015, 17 de Agosto.



Alguma documentação que poderá ser útil no apoio à elaboração dos instrumentos de gestão, em sede planeamento ou no âmbito de prestação de contas.

• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), redação atual.

• Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro - Define os princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração Pública.

• Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro - Regulamenta a elaboração do balanço social na Administração Pública.

• Ofício Circular n.º 13/GDG/08 da DGAEP, 21 de novembro de 2008 – Questões suscitadas pela aplicação do SIADAP.

Obrigações de prestação de informação:

• Publicidade institucional - Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, e Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto - Estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a realização de

campanhas de publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais.

• Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado - Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto – Aprova o regime jurídico do património imobiliário público, redação atual.

• Simplificação e modernização administrativa - Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio - Aprova um conjunto de medidas de simplificação e modernização administrativa (Capítulo IV – Instrumentos de apoio à gestão) e

Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio - Estabelece a regra da prestação digital de serviços públicos, consagra o atendimento digital assistido como seu complemento indispensável e define o modo de concentração de

serviços públicos em Lojas do Cidadão.

• Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, em particular, sobre Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (Recomendação de

1/07/ 2009, Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, Recomendação, de 1/07/ 2015), sobre Gestão de conflitos de interesse no sector público (Recomendação, de 7 /11/2012) e sobre Prevenção de riscos de corrupção na

contratação pública (Recomendação de 7/01/2015).

Outros documentos:

• Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS) – Linhas de Orientação.;

• Documento técnico n.º1/2010, de 4 de março.;

• Orientação Técnica, de 12 de janeiro de 2009;

• Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP) - Manual de Utilizador GeADAP – Definição do QUAR
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FIM
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