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I. Nota Introdutória 

O presente Relatório de Atividades de 2014 foi estruturado segundo o modelo integrado 

de gestão por objetivos e dá cumprimento ao estabelecido na alínea e) do nº 1 do art.º 8º 

da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro e às orientações expostas no Decreto-Lei nº 

183/96, de 27 de setembro, nomeadamente a obrigatoriedade de elaboração do Relatório 

de Atividades pelos serviços da Administração Pública. 

Como instrumento de gestão tem como finalidade sintetizar as atividades desenvolvidas 

no decurso de 2014, confrontando-as com as propostas constantes no Plano de Atividades 

de 2014. São apresentados os resultados alcançados, os desvios verificados em relação ao 

planeado e as respetivas justificações, bem como os recursos humanos e financeiros 

utilizados. Finalmente apresentam-se algumas conclusões prospetivas a considerar em 

futuras decisões estratégicas. 

Concluída em 2013 a implementação/consolidação da nova estrutura nuclear e unidades 

orgânicas flexíveis respetivas (Portaria nº 305/2012, de 4 de outubro e Despacho nº 

14943/2012, de 21 de novembro), o ciclo de gestão de 2014 centrou-se na formulação e 

adoção de um modelo de controlo interno integrado assente na normalização de 

procedimentos e na desmaterialização de processos no Sistema de Informação e 

Comunicação “Gescor”.  

O cumprimento dos objetivos operacionais correspondentes visava também, dada a sua 

natureza transversal acompanhar e auxiliar a execução dos outros objetivos operacionais, 

nomeadamente a progressiva melhoria na execução dos programas de incentivos e do 

Plano Anual de Controlo e o reforço das competências dos trabalhadores da DRAP 

Alentejo e, em última análise, a melhoria satisfação dos clientes/utentes. 

As metas traçadas para a desmaterialização de processos foram bastante ambiciosas, no 

contexto da DRAP Alentejo, o que exigiu um esforço acrescido para o seu cumprimento e 

uma monitorização mais assídua e exigente. 

No fim de 2014 a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo faz um balanço 

positivo dos resultados alcançados e classifica a sua autoavaliação com menção de BOM. 
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II. A DRAP Alentejo 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, abreviadamente designada por DRAP 

Alentejo, é um serviço periférico da administração direta do atual Ministério da Agricultura e 

do Mar (MAM), dotado de autonomia administrativa.  

MISSÃO: Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da 

agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar na 

execução das políticas nas áreas das florestas, da segurança alimentar e da 

sanidade vegetal, em articulação com os organismos e serviços centrais 

competentes no quadro da eficiência da gestão local de recursos. 

VISÃO: "Alentejo, crescimento e sustentabilidade para um mundo rural 
mais inclusivo" 

 

 

1. Atribuições 

As atribuições da DRAP Alentejo foram também reformuladas no Decreto-Lei nº 18/2014, 

de 4 de fevereiro, face ao estabelecido no Decreto Regulamentar nº 39/2012, de 11 de 

abril que define o modelo organizacional das DRAP, sendo atualmente as seguintes:  

a) Executar, na respetiva região, as medidas de política agrícola, de desenvolvimento 

rural e das pescas, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pelos 

serviços centrais do Ministério da Agricultura e do Mar, contribuindo para o 

acompanhamento e avaliação das mesmas; 

b) Realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsectores 

agrícola, agroindustrial e pescas e dos territórios rurais na respetiva região, no quadro 

do sistema estatístico nacional; 

c) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e organismos 

centrais, as ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e 

validação dos projetos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como 

promover a tramitação relativa à receção, análise e validação conducente ao 

pagamento dos respetivos apoios; 

d) Incentivar ações e projetos de intervenção no espaço rural e de programas ou 

planos integrados de desenvolvimento rural e apoiar os agricultores e as suas 

associações, bem como as populações rurais no âmbito das atribuições que 

prosseguem; 

e) Colaborar a execução das ações enquadradas nos planos oficiais de controlo no 

âmbito da segurança alimentar e da sanidade vegetal, de acordo com as orientações 



DRAP Alentejo 
2014  

 

 7  

funcionais emitidas pelos serviços e organismos centrais competentes em razão da 

matéria; 

f) Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes 

de apoio no âmbito da política agrícola comum, de acordo com as orientações 

funcionais emitidas pelos serviços e organismos centrais competentes em razão da 

matéria; 

g) Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico da 

atividade pecuária, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços e 

organismos centrais competentes em razão da matéria; 

h) Coordenar os procedimentos aplicáveis aos estabelecimentos industriais que lhe 

estejam cometidos ao abrigo do Sistema de Indústria Responsável, de acordo com as 

orientações funcionais emitidas pela autoridade responsável pela gestão do sistema 

de segurança alimentar; 

i) Colaborar na execução das ações enquadradas nas políticas de ordenamento 

florestal, do regime florestal, das fileiras florestais, políticas cinegéticas, aquícolas 

das águas interiores e as relativas a outros produtos ou recursos da floresta, bem 

como acompanhar e controlar os programas ou planos de gestão e proteção da 

floresta, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços e 

organismos centrais competentes em razão da matéria.  

 Junto da DRAP Alentejo funciona a respetiva Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional. 

 A DRAP Alentejo integra a Autoridade de Gestão do PRODER/PDR 2020. 

2. Estrutura Orgânica 

A Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro determinou por sua vez a estrutura nuclear 

da DRAP Alentejo, constituída pelas seguintes unidades orgânicas nucleares e 

respetivas competências: 

 Direção de Serviços de Administração  

 Direção de Serviços de Investimento  

 Direção de Serviços de Controlo  

 Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural  

À Direção de Serviços de Administração, abreviadamente designada por DSA compete: 

a) Assegurar a elaboração dos estudos necessários à correta afetação e 

gestão dos recursos humanos; 
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b) Assegurar a preparação do plano anual de formação, tendo em atenção as 

necessidades gerais e específicas das diversas unidades orgânicas; 

c) Garantir a compilação e organização da informação relativa aos recursos 

humanos, a aplicação da avaliação de desempenho e a elaboração do 

balanço social; 

d) Assegurar o processamento dos vencimentos e abonos relativos ao pessoal, 

bem como o expediente relacionado com os benefícios sociais; 

e) Desenvolver as ações necessárias à organização e instrução de processos 

referentes à situação profissional dos trabalhadores; 

f) Preparar as respostas de orçamento e elaborar a conta de gerência anual; 

g) Assegurar a gestão e controlo orçamental e a avaliação da afetação dos 

recursos financeiros às atividades desenvolvidas pelos serviços; 

h) Garantir o aprovisionamento e o controlo das existências de bens de 

consumo geral; 

i) Assegurar os procedimentos de gestão, conservação e inventário do 

património; 

j) Promover e assegurar todos os procedimentos inerentes à eficaz cobrança 

e depósito de receitas, de acordo com as normas legais em vigor; 

k) Assegurar a elaboração e instrução de procedimentos inerentes à 

contratação pública e à realização de despesas e sua liquidação; 

l) Definir, organizar e gerir o sistema integrado de informação e o sistema 

de gestão documental e arquivo. 

À Direção de Serviços de Investimento, abreviadamente designada por DSI compete: 

a) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e 

organismos centrais, as ações necessárias à receção, análise, aprovação, 

acompanhamento e validação dos projetos de investimento apoiados por 

fundos públicos; 

b) Promover a tramitação relativa à receção, análise e validação conducente 

ao pagamento dos respetivos apoios; 

c) Assegurar a monitorização regional da execução dos diferentes 

instrumentos financeiros de apoio à agricultura e pescas, assim como dos 

impactos resultantes da sua aplicação, propondo medidas concretas em 

matéria de conceção e procedimentos; 

d) Promover a implementação de programas, ações e projetos de apoio aos 

agricultores e suas organizações; 

e) Assegurar uma adequada promoção e divulgação dos diferentes programas 

de apoios públicos. 

À Direção de Serviços de Controlo, abreviadamente designada por DSC compete: 
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a) Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos 

aos regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum, de acordo 

com as orientações funcionais dos serviços e organismos centrais 

competentes em razão da matéria; 

b) Assegurar a execução das ações decorrentes do Sistema de Identificação 

Parcelar, de acordo com as orientações funcionais dos serviços e 

organismos centrais competentes em razão da matéria; 

c) Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico 

da atividade pecuária e o processo de licenciamento das indústrias 

alimentares no âmbito do regime de exercício da atividade industrial, de 

acordo funcionais dos serviços e organismos centrais competentes em 

razão da matéria;   

À Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, abreviadamente 

designada por DSDAR compete: 

a) Assegurar, em coordenação com os organismos centrais, a execução das 

medidas de política agrícola e de desenvolvimento rural, ambiente, 

ordenamento e gestão sustentável do território e pescas; 

b) Realizar o levantamento das características e das necessidades dos 

subsetores agrícola, agroindustrial e dos territórios rurais e das 

comunidades piscatórias na respetiva região no quadro do sistema 

estatístico nacional; 

c) Promover, apoiar e prestar apoio técnico aos setores produtivos regionais, 

em articulação com outras entidades; 

d) Promover a diversificação de economia rural e o desenvolvimento de 

competências nas zonas rurais; 

e) Assegurar a boa execução dos projetos de engenharia rural e a sua 

aplicação na atividade agrícola ou no desenvolvimento rural, 

nomeadamente ao nível da gestão e utilização da água e do solo; 

f) Colaborar na execução de ações conjuntas enquadradas nos planos oficiais 

de controlo no âmbito da segurança alimentar, da proteção animal e da 

sanidade animal e vegetal, de acordo com as orientações funcionais 

emitidas pelos organismos e serviços centrais; 

g) Promover as ações relacionadas com a pesca marítima, aquicultura e 

indústria transformadora contribuindo para o acompanhamento e 

avaliação das mesmas em articulação com os organismos centrais 

competentes; 

h) Assegurar a recolha, análise e tratamento de informação estatística no 

quadro do sistema estatístico nacional e dos sistemas de informação 

agrária. 
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Ainda nos termos da Portaria nº 305/2012, de 4 de outubro foram criadas quinze 

unidades orgânicas flexíveis, das quais quatro desconcentradas, que vieram a ser 

estabelecidas pelo Despacho nº 14943/2012, de 21 de novembro do Diretor Regional 

de Agricultura e Pescas do Alentejo. 

Assim, na dependência direta da Direção foram criados o Gabinete de Apoio Jurídico, 

Assessoria e Auditoria Interna, equiparado a Divisão, e a Divisão de Planeamento. 

Ao Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna, abreviadamente 

designada por GAJAAI, compete, nomeadamente: 

a) Assegurar o apoio jurídico à Direção e aos serviços; 

b) Prestar assessoria em assuntos específicos inerentes à Direção; 

c) Acompanhar o andamento dos processos em curso nos tribunais 

administrativos e fiscais, promover as diligências necessárias e assegurar a 

representação em juízo do MAM em processos que digam respeito à DRAP 

Alentejo; 

d) Preparar os projetos de resposta em recursos hierárquicos; 

e) Intervir na instrução de processos disciplinares, de inquérito, de 

averiguações, contraordenações, execuções fiscais e outros que lhe sejam 

determinados; 

f) Assegurar a prestação de informações a tribunais; 

g) Conceber e implementar o plano de auditoria interna à DRAP Alentejo; 

h) Emitir parecer, prestar informação e proceder a estudos sobre os assuntos 

que sejam submetidos à sua apreciação e intervir em quaisquer processos 

quando determinado. 

À Divisão de Planeamento, abreviadamente designada por DP, compete, 

nomeadamente: 

a) Colaborar na formulação, implementação e acompanhamento das políticas 

no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural e pescas; 

b) Assegurar a elaboração do plano de atividades e do relatório anual, em 

articulação com as demais unidades orgânicas e colaborar na preparação 

das propostas de orçamento; 

c) Definir e acompanhar indicadores de avaliação e funcionamento e 

implementar em articulação com a Direção de Serviços de Administração 

uma data warehouse que os reflita; 

d) Acompanhar e monitorizar a evolução do cumprimento dos objetivos 

estratégicos, bem como do QUAR da DRAP Alentejo; 

e) Elaborar inquéritos periódicos para avaliar as necessidades e os índices de 

satisfação e confiança dos utentes dos serviços; 
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f) Apoiar a criação das diversas formas de associativismo agrícola e rural; 

g) Assegurar a gestão de informação de contabilidades agrícolas; 

h) Promover o desenvolvimento de competências das populações nas zonas 

rurais e assegurar a gestão do Centro de Formação Técnico-Profissional 

Agrária de Évora; 

i) Assegurar e coordenar a participação da DRAP Alentejo em certames e 

outros eventos, bem como assegurar a organização de visitas de entidades 

aos serviços ou à região. 

Na Direção de Serviços de Administração – DSA foram criadas as seguintes unidades 

orgânicas flexíveis e seções: 

- Divisão de Gestão de Recursos Humanos - DGRH; 

- Divisão de Gestão Financeira - DGF 

- Divisão de Sistemas de Informação e Documentação – DSID; 

- Seção de Património e Logística – SPL. 

Na Direção de Serviços de Investimento - DSI foi criada a seguinte unidade orgânica 

flexível: 

 - Divisão de Incentivos ao Desenvolvimento Rural – DIDR. 

Na Direção de Serviços de Controlo - DSC foram criadas as seguintes unidades 

orgânicas flexíveis: 

- Divisão de Controlo das Ajudas – DCA; 

- Divisão de Licenciamento e Controlo de Projetos – DLCP. 

Na Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural - DSDAR foram 

criadas as seguintes unidades orgânicas flexíveis e seções: 

 - Divisão de Apoio à Produção – DAP; 

 - Divisão de Ambiente e Infraestruturas – DAI; 

 - Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar – DSVSA; 

 - Seção de Administração Fundiária – SAF. 

As quatro unidades orgânicas flexíveis desconcentradas foram designadas por Serviços 

Regionais e estabelecidas geograficamente a nível de NUT III: 

 Serviços Regional do Norte Alentejano - SRNA com sede em Portalegre; 
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 Serviços Regional do Alentejo Central – SRAC com sede em Évora; 

 Serviços Regional do Baixo Alentejo – SRBA com sede em Beja; 

 Serviços Regional do Alentejo Litoral – SRAL com sede em Santiago do 

Cacém. 

Aos Serviços Regionais, nas respetivas áreas de jurisdição, compete: 

a) Colaborar na execução das ações necessárias à aplicação das medidas de 

política comum e das pescas, de acordo com as orientações superiormente 

definidas; 

b) Colaborar na execução das atribuições das diferentes unidades orgânicas 

da Direção Regional, de acordo com as orientações funcionais por estas 

emanadas; 

c) Prestar apoio técnico aos agricultores e suas organizações, nomeadamente 

nos setores produtivos considerados estratégicos; 

d) Colaborar na recolha, tratamento e divulgação de informação; 

e) Assegurar os procedimentos administrativos de apoio nas áreas dos 

recursos humanos, financeiros, patrimoniais, expediente e arquivo; 

f) Representar a Direção Regional na respetiva área de jurisdição. 

Na página seguinte é apresentado o organograma que representa a estrutura orgânica 

da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 
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III. Autoavaliação 

1. QUAR – Análise dos Resultados 

1.1 Resultados 

Objetivos Operacionais (OOP) 

   

EFICÁCIA Peso: 35% 

OOP.1: Garantir a execução do ProDer Peso: 35% 

Indicadores Meta 
2014 

Tolerância Valor 
Crítico 

Peso Resultado Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.1 - Taxa de análise 

de Pedidos de Apoio (PA) 
85% 5% 100% 50% 91% 110% Superou 10% 

Ind.2 - Taxa de análise 

de Pedidos de Pagamento 

(PP) 

80% 5% 100% 50% 97% 121% Superou 21% 

Taxa de Realização OOP1 116% 

OOP.2: Melhorar a execução do RARRV/VITIS Peso: 30% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.3 – Prazo de 

execução da análise de 

Pedidos de Pagamento 

(dias corridos) 

90 10 70 100% 90 100% Atingiu 0% 

Taxa de Realização OOP2 100% 

OOP.3: Assegurar o Plano Anual de Controlo Peso: 35% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.4 – Prazo de 
execução do Plano Anual 
de Controlo – 
Componente Animal (dias 
corridos) 

171 10 150 30% 170 100% Atingiu 0% 

Ind.5 – Prazo de 
execução do Plano Anual 
de Controlo – Superfícies 
(dias corridos) 

212 10 170 50% 197 109% Superou 9% 

Ind.6 – Prazo de 
execução do Plano Anual 
de Controlo – Outros 
Controlos (dias corridos) 

274 10 250 20% 274 100% Atingiu 0% 

Taxa de Realização OOP3 104% 
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EFICIÊNCIA PESO: 35% 

OOP.4: Aumentar a desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de Informação e 
Documental “Gescor” 

Peso: 60% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.7 - % De documentos 
assinados digitalmente no 
“Gescor” 

20% 5% 50% 50% 15% 100% Atingiu 0% 

Ind.8 - % De processos 
desmaterializados no 
“Gescor” 

10% 5% 50% 50% 20% 104% Superou 4% 

Taxa de Realização OOP4 102% 

OOP5: Assegurar o controlo interno Peso: 40% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.9 – N.º de 
procedimentos auditados 

2 0 4 100% 3 113% Superou 13% 

Taxa de Realização OOP5 113% 

   

QUALIDADE PESO: 30% 

OOP6: Assegurar a satisfação global dos clientes Peso: 35% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.10 – Índice de 
satisfação/confiança dos 
clientes 

4,2 0,2 5 100% 4,4 100% Atingiu 0% 

Taxa de Realização OOP6 100% 

OOP7: Reforçar competências Peso: 35% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.11 – % De 
trabalhadores que 
beneficiam de formação 
no ano 

25% 5% 50% 100% 40% 115% Superou 15% 

Taxa de Realização OOP7 115% 

OOP8: Assegurar o reporte de indicadores comuns de desempenho das Unidades 

Homogéneas 
Peso: 30% 

Indicadores 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação Desvio 

Ind.12 – N.º de relatórios 
de monitorização das 
Unidades Homogéneas da 
DRAP Alentejo (Serviços 
Regionais) 

3 0 4 30% 3 100% Atingiu 0% 

Ind.13 – N.º de reportes 
dos indicadores comuns 
de desempenho da DRAP 
Alentejo enviados ao GPP 

2 0 4 35% 3 113% Superou 13% 

Ind.14 – Prazo de entrega 
do reporte, ao GPP, após 
o fecho do trimestre 

30 15 5 35% 24 100% Atingiu 0% 

Taxa de Realização OOP8 104% 
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110% 

121% 

100% 100% 

109% 

100% 100% 
104% 

113% 

100% 

115% 

100% 

113% 

100% 

Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.5 Ind.6 Ind.7 Ind.8 Ind.9 Ind.10 Ind.11 Ind.12 Ind.13 Ind.14 

OB.1 OB.2 OB.3 OB.4 OB.5 OB.6 OB.7 OB.8 

Taxa de realização dos Indicadores 

116% 

100% 
104% 102% 

113% 

100% 

115% 

104% 

OB.1 OB.2 OB.3 OB.4 OB.5 OB.6 OB.7 OB.8 

Taxa de realização dos Objetivos 



DRAP Alentejo 
2014  

 

 17  

 

 

Eficácia 
(Ponderação: 35%) 

Eficiência 
(Ponderação: 35%) 

Qualidade 
(Ponderação: 30%) 

37,5% 37,2% 32,0% 
 

 

Avaliação final do serviço: 

Bom Satisfatório Insuficiente 

107%   

 

  

107% 106% 107% 

Eficácia Eficiência Qualidade 
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1.2 Justificação dos desvios 

Eficácia           35% 

 

O objetivo foi superado.  

No decorrer do ano de 2014 foram analisados 1.010 PA num universo de 1.106 PA válidos e 

analisados 4.004 PP num total de 4.114 de PP válidos.  

 

O objetivo foi atingido.  

Foram analisados, dentro do prazo estipulado, os 133 Pedidos de Pagamento devidamente 

formalizados.  

O objetivo foi superado.  

O Plano Anual de controlo foi concluído antes do prazo estipulado.  

 

OOP.1 – Garantir a execução do 

ProDer [Peso: 35%] 

Taxa de realização global= 116%  Superou 

Meta Tolerância Valor Crítico Peso Resultado 
Taxa 

Realização 

Ind.1: Taxa de análise de Pedidos 
de Apoio (PA) 

85% 5% 100% 50% 110% 110% 

Ind.2: Taxa de análise de Pedidos 
de Pagamento (PP) 

80% 5% 100% 50% 121% 

 
121% 

OOP.2 – Melhorar a execução do 

RARRV/VITIS [Peso: 30%] 

Taxa de realização global= 100%  Atingiu 

Meta Tolerância Valor Crítico Peso Resultado 
Taxa 

Realização 

Ind.3: Prazo de execução da 
análise de Pedidos de Pagamento 
(PP) - dias corridos 

90 10 70 100% 90 100% 

OOP.3 – Assegurar o Plano Anual de 

Controlo [Peso: 35%] 

Taxa de realização global= 104%  Superou 

Meta Tolerância Valor Crítico Peso Resultado 
Taxa 

realização 

Ind.4: Prazo de execução do Plano 
Anual de Controlo – Componente 
Animal (dias corridos) 

171 10 150 30% 170 100% 

Ind.5: Prazo de execução do Plano 
Anual de Controlo – Superfícies 
(dias corridos) 

212 10 170 50% 197 109% 

Ind.6: Prazo de execução do Plano 
Anual de Controlo – Outros 
Controlos (dias corridos) 

274 10 250 20% 271 100% 
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Na execução do Plano Anual de Controlo – Componente Animal, que integra o grupo ANI (Vacas em 

aleitamento, identificação e condicionalidade animal) e grupo POC (Prémio ovinos e caprinos), 

foram realizados 1.004 controlos. 

Na componente Superfícies, que considera o grupo CNDAMB (Condicionalidade ambiental), SUP1 

(RPU e Boas condições agro ambientais) e SUP2 (Manutenção de atividade em zonas desfavorecidas 

e Medidas agro silvo ambientais e Florestação de terras agrícolas), foram realizadas 1.992 ações de 

controlo. 

Relativamente à componente “Outros Controlo” foram realizados 254 controlos, 153 eram 

referentes a projetos NRV/VITIS que não estavam previstos realizar em 2014. 

 OOP.4 – Aumentar a 

desmaterialização de processos no 

Sistema de Gestão de Informação e 

Documental “Gescor” [Peso: 35%] 

Taxa de realização global= 102%  Superou 

Meta Tolerância Valor Crítico Peso Resultado 
Taxa 
realização 

Ind.7: % De documentos assinados 

digitalmente no “Gescor” 
20% 5% 50% 50% 15% 100% 

Ind.8 - % De processos 

desmaterializados no “Gescor” 
10% 5% 50% 50% 20% 104% 

O objetivo foi superado. 

A execução deste objetivo concorreu o nível da desmaterialização de processos no Sistema de 

Informação e Documental “Gescor”, para a prossecução da DRAP Alentejo na consolidação de um 

modelo de gestão por processos em prol da melhoria de desempenho. 

 

O objetivo foi superado. 

Foram realizadas três auditorias internas no âmbito da emissão de cobrança e arrecadação de 

receita a processos de Licenciamento (REAP; Arranque de olival; Aparcamento de gado; Isenção de 

IMT); Serviços de apoio a agricultores (IB; Gasóleo Colorido) e Venda de Bens e Serviços. 

 

 

 

 

OOP.5 – Assegurar o controlo interno 

Taxa de realização global= 113%  Superou 

Meta Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa 
realização 

Ind.9: Nº de procedimentos 

auditados 
2 0 4 100 3 113% 
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Qualidade 30% 

 

O objetivo foi atingido. 

O índice de satisfação global dos clientes foi calculado com base na totalidade de respostas obtidas 

ao inquérito de satisfação, assente em 4 critérios: Imagem Global da DRAP Alentejo; Áreas de 

atividade; Atendimento/informações e Serviços prestados.  

Contabilizaram-se 5.666 respostas com a seguinte distribuição: 0,3% de clientes “muito 

insatisfeitos”; 0,5% de “insatisfeitos”; 1,9% de “pouco satisfeitos”; 55% de “satisfeitos” e 42,4% de 

“muito satisfeitos”. O índice de satisfação global dos clientes foi de 4,4. 

 

Objetivo superado. 

Em 2014 registaram-se 186 participações em ações de formação, 114 trabalhadores participaram 

pelo menos em 1 ação de formação. Foram despendidas 2.340 horas, das quais 1.836 horas (79%) em 

ações de formação externas.  

 

2. Monitorizações 

No ciclo de gestão de 2014 realizaram-se 3 monitorizações, trimestrais, entregues dentro do prazo 

estipulado pelo GPP. Não se realizaram alterações de objetivos, indicadores e/ou metas face à 

versão aprovada pela Tutela.        

 

OOP.6 – Assegurar a satisfação do 

cliente 

Taxa de realização global= 100%  Atingiu 

Meta Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Resultado 

Taxa 
realização 

Ind.10: Índice de 
satisfação/confiança global dos 
clientes  

4.2 0.2 5 100% 4,4 100% 

OOP.7 – Reforçar competências  

Taxa de realização global= 115%  Superou 

Meta Tolerância 
Valor 
Crítico 

Peso Resultado 
Taxa 
realização 

Ind.11: % De trabalhadores que 
beneficiam de formação no ano 

25% 5% 50% 100% 40% 115% 
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3. Apreciação pelos utilizadores da qualidade do serviço prestado 

Tal como em anos anteriores a DRAP Alentejo lançou no mês de dezembro um inquérito de 

satisfação aos clientes. 

O inquérito teve como objetivo aferir o nível de satisfação dos clientes com a DRAP Alentejo 

segundo 4 perspetivas (Imagem global; Área de atividade; Atendimento/Informações e Serviços 

prestados) e recolher sugestões de melhoria.  

Foram recolhidos 426 inquéritos, respondidos essencialmente por agricultores (76%), dos quais 16% 

são jovens agricultores; 75% são do sexo masculino; 54% recorrem aos serviços da DRAP Alentejo 

entre duas a dez vezes por ano e 22% mais de uma vez por mês. 

O nível de satisfação médio global obtido, na escala de 1 a 5, foi de 4.4 (97% dos clientes estão 

satisfeitos, dos quais 42% estão muitos satisfeitos como o desempenho global da DRAP Alentejo). 

O gráfico seguinte ilustra a média dos níveis de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo obtidos nos 

4 grupos de questões consideradas no inquérito. 

 

 

O grau de satisfação médio global, 4.4, contribuiu para a cumprimentos do objetivo 6 do QUAR – 

“Assegurar a satisfação global dos clientes”. 

Comparativamente com o ano anterior, à exceção do item de resposta “Imagem Global da DRAP 

Alentejo” que se manteve inalterado, todos sofreram um ligeiro decréscimo que não se considera 

muito significativo, uma vez que o índice de satisfação médio global manteve-se inalterado, 4.4. 

 

 

 

61,5%

60,1%

46,9%

55,4%

36,5%

35,9%

51,1%

43,6%

1. Imagem global da DRAP Alentejo

2. Áreas de atividade da DRAP Alentejo

3. Atendimento / Informações

4. Serviços prestados

Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito
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Grau de satisfação 

(agregado por item de resposta) 

Média 

2013 2014 

1. Imagem global da DRAP Alentejo 4.3 4.3 

2. Áreas de atividade da DRAP Alentejo 4.4 4.3 

3. Atendimento / Informações 4.6 4.5 

4. Serviços prestados 4.5 4.4 

Índice de satisfação médio global 4.4 4.4 

 

Os resultados detalhados obtidos no inquérito de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo poderão 

ser consultados no Anexo C. 
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4. Sistema de Controlo Interno 

O A DRAP Alentejo tem vindo a consolidar um modelo de controlo Interno que contempla a 

integração de todos os instrumentos e normativos de controlo existentes num único instrumento 

transversal a todas as suas atribuições. 

Assim, tem vindo a orientar a sua atuação no sentido de impulsionar não só a formalização da 

melhoria de procedimentos – revisão de procedimentos, mapeamento de processos e elaboração de 

manuais de procedimentos, como também o papel da auditoria interna. 

Esta orientação está patente na estratégia da DRAP Alentejo, ao ter fixado como objetivos 

estratégicos a Melhoria de Procedimentos e a Melhoria da Capacidade de Auditoria Interna.  

Analisando pormenorizadamente o ponto de situação do sistema de controlo interno da DRAP 

Alentejo recorrendo à grelha: 

 

 

 

Aplicado 

Observações 
S N NA 

1. Ambiente de Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as 

especificações técnicas do sistema de 

controlo? 

X 

 

 
 

 - Existência de segregação de funções; 
- Delegação de competências ao nível 
dos Diretores de Serviços; 
- Existência de Gabinete de Auditoria 
Interna; 
- Processo de atualização das Normas 
de Procedimentos; 
 

1.2 É efetuada internamente uma verificação 

efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 

gestão? 

X   Auditoria interna a procedimentos na 
arrecadação/cobrança de receita: 
Licenciamento (REAP/arranque de 
olival/aparcamento de 
gado/fracionamento/isenção IMT); 
Serviços de Apoio ao agricultor 
(IB/Gasóleo colorido/avisos agrícolas) e 
Venda de Bens e Serviços. 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 

auditoria possuem a habilitação necessária 

para o exercício da função? 

X   
Constituída por 3 elementos.  

1.4 Estão claramente definidas valores éticos e 

de integridade que regem o serviço? 

X    Plano de Atividades 2015; 
 Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas; 
 Plano para a Igualdade de género 

(2014-2017). 

1.5 Existe uma política de formação do pessoal 

que garanta a adequação do mesmo às funções 

e complexidade da tarefa? 

X   

 Plano de formação anual da DRAP 
Alentejo; 

 Regulamento geral da formação: Reg. 
nº 80/2012 de 28 de Fevereiro.  

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos 

contactos regulares entre a direção e os 

dirigentes das Unidades Orgânicas? 

X   Reuniões periódicas de coordenação 
entre a Direção, os Diretores de Serviço 
e Chefes dos Serviços Regionais.  

No prosseguimento da atividade da 
DRAP Alentejo são frequentes os 
contactos entre a Direção e dirigentes 
da DRAP Alentejo.  

 

http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/institucional/instrumentos_gestao/Plano-gestao-riscos-corrupcao.pdf
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/institucional/instrumentos_gestao/Plano-gestao-riscos-corrupcao.pdf
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Aplicado 

Observações 
S N NA 

 

 

 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria 

e controlo externo? 

X   - IGF – Certificação de Contas 2014 em 
inúmeras operações;  

- Tribunal Contas Europeu (TCE) – 
auditoria a projetos ProDer; 

- IGAMAOT – Controlo Ex-post  a 
projetos ProDer; 

- IFAP – auditoria a projetos PROMAR 
dos Eixos 1 e 4; 

- IGAMAOT – Auditoria a processos de 
REAI/SIR; 

- IGAMAOT – Auditoria no âmbito do 
OGM 

- IGF – Auditoria aos sistemas de 
gestão e controlo do PROMAR; 

- IGAMAOT – Auditoria Técnica e 
Financeira às Unidades Autónomas das 
DRAP.  

2. Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida 
obedece às regras definidas legalmente? 

X   De acordo com os diplomas legais. 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do 

serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 

3? 
100%  

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

40% 

Considerando o universo de RH da DRAP 

Alentejo. As ações de formação 

promovidas foram dirigidas para técnicos 

superiores, assistentes técnicos e 

operacionais.  

3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos 

internos? 
X 

   

 

3.2 A competência para autorização da 

despesa está claramente definida e 

formalizada? 

X   

- Ao abrigo do Despacho n.º 6505/2013 

de 22 de maio; 

- Despachos de delegação de 

competências nos Diretores de Serviços 

e Chefes de Divisão. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 
compras? X   

De acordo com o Despacho n.º 

15546/2012 de 6 de dezembro. 

3.4 Está implementado um sistema de rotação 

de funções entre trabalhadores? 
 

X 

 

Em determinadas áreas de atividade 

(gestão de recursos humanos e 

financeiros) realizaram-se ações de 

partilha de funções.  

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

X   

- Despachos de delegação de 

competências nos Diretores de Serviços 

e Chefes de Divisão.  

- Nas normas de procedimentos 
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Aplicado 

Observações 
S N NA 

atualizadas.  

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

X   
Nas normas de procedimentos 
atualizadas. 

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

X   
Nas normas de procedimentos 
atualizadas. 

3.8 Existe um plano de risco de corrupção e 
infrações conexas? X   Revisão da versão 1.0 em 28/02/2015. 

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

X   
Monitorização é da responsabilidade do 
GAJAAI. 

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? 

X   

- GESCOR – Gestão documental 

- SRH – Recursos humanos 

- Programa de Faturação 

- Programa de Inventário 

- Programa de Gestão de stocks GerFip 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas 

permitindo o cruzamento de informação? X   
- GerFip (integra a faturação, stocks, 

inventário, despesa e receita) 

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

X   

A titulo de exemplo, a folha de 

processamento de vencimentos 

(principal output da aplicação SRH) 

suporta a elaboração o PLC no SICRAFE. 

Esta complementaridade permite 

verificar a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs. 

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

X   Manual de utilizador do “Gescor”. 

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

X   

Norma de procedimentos das contas de 

utilizador no acesso às aplicações 

alojadas nos servidores da DRAP 

Alentejo. 

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

X   

Norma de procedimentos de “Gestão 

de backups da informação da DRAP 

Alentejo”. 

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

Manual de Gestão das aplicações 

alojadas nos servidores da DRAP 

Alentejo. 
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5. Causas de incumprimento de ações e projetos não executados ou com 
resultados insuficientes 

Como o descrito no capítulo III – Autoavaliação, ponto 1 (QUAR – Análise dos resultados) e capítulo V 

– Síntese da Atividade Desenvolvida - Plano de Atividades, não existiu qualquer incumprimento, 

todos os objetivos foram atingidos e alguns superados.  

 

6. Desenvolvimento de medidas para o reforço positivo do desempenho 

Em 2014 a DRAP Alentejo desenvolveu um trabalho de identificação e mapeamento de processos 

com vista à normalização de procedimentos, elaboração e/ou atualização de normativos, 

desmaterialização, melhoria do planeamento, execução, monitorização e avaliação das atividades. 

Finda a fase de identificação da lista dos processos/subprocessos/atividades, e de forma a garantir 

as condições de cumprimento sistemático e uniforme das normas e dos objetivos, foi definido o 

modelo da Norma de Procedimentos a adotar pelos Serviços e desencadeou-se, ainda em 2014, a 

elaboração de normas de procedimentos por parte de cada Unidades Orgânicas e desmaterialização 

de processos no Sistema de Informação e Documentação “Gescor”. 

Na sequência do processo de autoavaliação, tendo já em conta os objetivos e estratégia da DRAP 

Alentejo para 2015, foram identificadas um conjunto de ações de melhoria, agregadas por temas, 

que se apresentam no quadro seguinte: 

Temas Objetivos  Ações de Melhoria 

Processos 

 - “Aumentar a desmaterialização de 
processos no Sistema de Gestão de 
Informação e Documentação “Gescor” 
(objetivo QUAR); 

1. Atualização da norma de procedimentos 
e modelos no registo, encaminhamento, 
circulação e associação de documentos a 
processos no Gescor. 

- “Reforçar o Controlo Interno” (objetivo 
QUAR). 

2. Atualização de normas de procedimentos 
de processos da DRAP Alentejo; 

3. Elaboração da norma de procedimentos 
de gestão de controlo interno. 

Planeamento e 

Estratégia 

 - “Assegurar o reporte de indicadores de 
desempenho da DRAP Alentejo e das 
Unidades Homogéneas” (objetivo QUAR); 

- “Reforçar o Controlo Interno” (objetivo 
QUAR). 

4. Elaboração da norma de procedimentos 
para a elaboração, monitorização e 
avaliação dos instrumentos de gestão 
(QUAR; PA e RAA).   

Recursos 

Humanos 

- “Reforçar de competências” (objetivo 
QUAR); 

- “Aumentar a desmaterialização de 
processos no Sistema de Gestão de 
Informação e Documentação “Gescor” 
(objetivo QUAR). 

5. Ações de formação internas/contexto de 
trabalho.  

Comunicação 

- “Assegurar a satisfação global dos 
clientes” (objetivo QUAR); 

- “Melhorar a comunicação com o exterior” 
(objetivo PA). 

6. Melhoria dos meios de comunicação com 
o exterior. 
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Posteriormente foram aplicados os critérios de priorização definidos pela CAF. Atendendo ao forte 

impacto das ações de melhoria no desempenho da DRAP Alentejo, nomeadamente ao nível do 

cumprimento do QUAR, à capacidade de tempo na implementação das ações no médio prazo e 

contributo indireto para a melhoria da satisfação do cliente, a pontuação obtida consta no quadro 

seguinte. 

Ações de Melhoria 
(AM) 

Critério Pontuação Justificação da pontuação 

1. Elaboração da norma de 
procedimentos e modelos 
no registo, 
encaminhamento, 
circulação e associação de 
documentos a processos no 
Gescor 

Impacto  

45 

5 

A AM tem impacto significativo, direto nos 3 indicadores de 

desempenho do objetivo QUAR “ Aumentar a 

desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de 

Informação e Documentação “Gescor”. 

Capacidade 3 

A AM é implementada a médio prazo, requer poucos 

recursos materiais e humanos e é controlada pela 

organização. 

Clientes 3 
A AM tem impacto indireto na melhoria do serviço prestado 

ao cliente (prazo de resposta). 

2. Atualização de normas de 
procedimentos de processos 
da DRAP Alentejo 

Impacto 

45 

5 

As AM têm impacto significativo, direto no objetivo do 

QUAR “Reforçar o Controlo Interno” e no objetivo “Garantir 

a análise de acompanhamento de processos” do PA.  

Capacidade 3 

As AM são implementadas a médio prazo, requerem poucos 

recursos materiais e humanos e são controladas pela 

organização. 

Clientes 3 
As AM têm impacto indireto na melhoria do serviço prestado 

ao cliente (prazo de resposta). 

3. Elaboração da norma de 
procedimentos de gestão de 
controlo interno 

Impacto 

45 

5 

A AM tem impacto significativo, direto no objetivo do QUAR 

“Reforçar o Controlo Interno” e no objetivo “Garantir a 

análise de acompanhamento de processos” do PA.  

Capacidade 3 

A AM é implementada a médio prazo, requer poucos 

recursos materiais e humanos e é controlada pela 

organização. 

Clientes 3 
As AM têm impacto indireto na melhoria do serviço prestado 

ao cliente (prazo de resposta). 

4. Elaboração da norma de 
procedimentos para a 
elaboração, monitorização 
e avaliação dos 
instrumentos de gestão 
(QUAR; PA e RAA);   

Impacto 

45 

5 

A AM tem impacto significativo, direto nos 3 indicadores do 

objetivo do QUAR “Assegurar o reporte de indicadores de 

desempenho da DRAP Alentejo e das Unidades 

Homogéneas” e do objetivo “Reforçar o Controlo Interno” 

Capacidade 3 

A AM é implementada a médio prazo, requer poucos 

recursos materiais e humanos e é controlada pela 

organização. 

Clientes 3 
A AM tem impacto indireto na melhoria da satisfação do 

cliente.  

5. Ações de formação internas 
/contexto de trabalho 

Impacto 

75 

5 

A AM tem impacto significativo, direto em 2 objetivos do 

QUAR “Aumentar a desmaterialização de processos no 

Sistema de Gestão de Informação e Documentação “Gescor” 

e “Reforçar de competências”. 

Capacidade 3 

Pode ser implementada a médio prazo, requer poucos 

recursos materiais e humanos e são controladas pela 

organização. 

Clientes 5 
As AM têm impacto direto na melhoria do serviço prestado 

ao cliente (prazo de resposta). 

6. Melhoria dos meios de 
comunicação com o 
exterior. 

Impacto 
75 5 

 

A AM tem impacto significativo no objetivo do QUAR 

“Assegurar a satisfação global dos clientes” e impacto 

direto no objetivo “ Melhorar a comunicação com o 
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Ações de Melhoria 
(AM) 

Critério Pontuação Justificação da pontuação 

exterior” 

Capacidade 3 

Pode ser implementada a médio prazo, requer poucos 

recursos materiais e humanos e são controladas pela 

organização. 

Clientes 5 A AM tem impacto direto na satisfação do cliente. 

 

No planeamento das ações de melhoria a implementar foi elaborado o cronograma que se apresenta 

de seguida e que será utilizado para monitorizar a execução das ações.  

Ações de melhoria 

Unidade 

Orgânica 

responsável 

Data 

conclusão  
Processo 

Cronograma de 

execução 
Estado* 

    
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Elaboração da norma de 
procedimentos e modelos 
no registo, 
encaminhamento, 
circulação e associação de 
documentos a processos no 
Gescor 

 DSA  

 DP 
30/06/2015 

Comunicação 

Interna e Externa  

        

2.  Atualização de normas de 
procedimentos de 
processos da DRAP Alentejo 
 

 DSI 

 

 DSA 

 

 

 DP 

 

 DSAR 

 

 DSC  

 

 

 

 

 

 

30/11/2015 

O.C.M Única          

Gestão do 

Património e 

Aprovisionamento 

        

Formação 

Profissional 

        

RAN         

Controlo de 

Ajudas 

Comunitárias 

FEAGA 

        

Controlo de 

Ajudas 

Comunitárias 

FEADER, FEP,..  

        

3. Elaboração da norma de 
procedimentos da gestão 
de controlo interno 

GAJAAI 30/11/2015 Transversal  

        

4. Elaboração da norma de 
procedimentos para a 
elaboração, monitorização 
e avaliação dos 
instrumentos de gestão 
(QUAR; PA e RAA) 

DP  

 
31/05/2015 

Planeamento / 

Ciclo de gestão 

        

5. Ações de formação 
internas/contexto de 

DSA 30/11/2015 
Registo, 

encaminhamento, 

circulação e 
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trabalho associação de 

documentos no 

Gescor. 

6. Melhoria dos meios de 
comunicação com o 
exterior. 

DP Mensal 

- Atualização da 

página;  

- Newsletter/ 

mailing list/ 
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7. Comparação entre as Unidades Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços 
Regionais) 

A comparação das Unidades homogéneas decorre do artigo 16º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de 

Dezembro.  

Ao nível da DRAP Alentejo, os Serviços Regionais do Norte Alentejano, Alentejo Central, Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral integram atividades comuns que permitem a sua comparabilidade.  

Para a comparabilidade das unidades homogéneas foi estabelecido um sistema de indicadores de 

desempenho, que decorre da metodologia adotada pela DRAP Alentejo no desdobramento dos 

objetivos estratégicos, em cascata, ao nível de cada Serviço Regional com respetiva identificação 

dos indicadores de desempenho.  

Apesar das semelhanças encontradas em relação à atividade desenvolvida pelos Serviços Regionais, 

existem diferenças significativas, nomeadamente em relação aos recursos humanos, à distribuição 

geográfica dos serviços e a algumas atividades específicas como o setor das pescas afetas ao Serviço 

Regional do Alentejo Litoral, a análise PA e de PP do VITIS exclusiva do Serviço Regional do Alentejo 

Central, entre outras. 

Algumas destas diferenças estão refletidas ao nível do apuramento das taxas de realização dos 

objetivos por Serviço Regional como se verifica no quadro seguinte. 
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QUAR Objetivo Indicador 

TOTAL SRNA SRAC SRBA SRAL 

M
e
ta

 

T
o
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P
e
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lt
a
d
o
 

T
a
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a
 d

e
 

R
e
a
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z
a
ç
ã
o
 

R
e
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a
d
o
 

T
a
x
a
 d

e
 

R
e
a
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z
a
ç
ã
o
 

R
e
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lt
a
d
o
 

T
a
x
a
 d

e
 

R
e
a
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z
a
ç
ã
o
 

R
e
su

lt
a
d
o
 

T
a
x
a
 d

e
 

R
e
a
li
z
a
ç
ã
o
 

SIM 
Assegurar a satisfação/confiança 

global do cliente 

Índice de confiança/confiança dos 

clientes 
4 0,2 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 

- 

Assegurar o licenciamento de 

explorações pecuárias (classes 2 e 

3) 

Taxa de análise de pedidos de 

licenciamento 
90% 5% 100% 85% 100% 97% 118% 100% 125% 92% 100% 

SIM Garantir a execução do PRODER 

Taxa de análise de Pedidos de Apoio 

(PA) 
90% 5% 50% 

* - * - * - * - 

Taxa de análise de Pedidos de 

Pagamento (PP) 
80% 5% 50% * - * - * - * - 

SIM Garantir a execução do VITIS 
Prazo de execução de análise de 

Pedidos de Pagamento (dias)  
90 10 100% - - 90 100% - - - - 

SIM 
Assegurar a execução do Plano Anual 

de Controlo  

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Componente Animal (dias) 
171 10 30% 162 100% - - 162 100% 151 110% 

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Superfícies (dias) 
212 10 50% 211 100% - - 210 100% 212 100% 

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Outros Controlos (dias) 
274 10 20% 274 100% - - 274 100% 274 100% 

- Melhorar a comunicação interna 

N.º reuniões entre SR 8 5 50% 3 100% 3 100% 4 100% 5 100% 

N.º Reuniões internas - SR 4 5 20% 2 100% - - 2 100% 9 100% 

Grau de satisfação com a 

comunicação interna 
3,5 0,2 30% 3,5 100% 3,5 100% 3,5 100% 3,5 100% 

SIM Reforçar competências 
% De trabalhadores que beneficiam de 

formação no ano  
25% 5% 100% 29% 100% 36% 111% 16% 80% 39% 114% 
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QUAR Objetivo Indicador 

TOTAL SRNA SRAC SRBA SRAL 
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SIM 

Assegurar a monitorização do mapa de 

objetivos e indicadores dos Serviços 

Regionais 

Nº de monitorizações enviadas à 

Divisão de Planeamento 
3 0 50% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 

Prazo de entrega do reporte após o 

fecho do trimestre (dias) 
15 5 50% 15 100% 15 100% 15 100% 25 75% 

SIM 
Estender a desmaterialização de 

processos 

% De documentos assinados 

digitalmente no “Gescor” 
20% 5% 50% * - * - * - * - 

% De processos desmaterializados no 

“Gescor” 
10% 5% 50% * - * - * - * - 

*Valor apurado globalmente 
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8. Audição de dirigentes e demais trabalhadores 

Na prossecução da melhoria contínua do serviço público, a DRAP Alentejo lançou, no decorrer do 

mês de novembro um inquérito de satisfação aos seus trabalhadores. 

O inquérito teve com o objetivo aferir o nível de satisfação e motivação dos trabalhadores com a 

DRAP Alentejo segundo 6 dimensões: satisfação global com a DRAP Alentejo; condições de trabalho; 

desenvolvimento da carreira; motivação; condições de higiene, segurança, equipamento e serviços; 

estilo de liderança e gestão e recolher sugestões de melhoria.  

No sentido de facilitar e agilizar o processo, o inquérito foi elaborado em formato digital, assente 

numa plataforma Google Drive, on line, com envio de um link de acesso para o e-mail de cada. 

Na totalidade foram registados 66 inquéritos, representando uma taxa de resposta de 23%. 

No geral, os trabalhadores da DRAP Alentejo estão satisfeitos com desempenho global da DRAP 

Alentejo, na escala de 1 a 5, o índice de satisfação é de 3,6. 

O índice de satisfação mais elevado, 3.9, está relacionado ao nível da motivação dos trabalhadores, 

78% dos trabalhadores estão motivados, dos quais 19% estão muito motivados, sobretudo para 

desenvolver trabalho em equipa. 

As questões relacionadas com o desenvolvimento da carreira foram as que registaram menores 

níveis de satisfação, em média, 3.0.  

 

Comparativamente com o ano anterior verificou-se um ligeiro acréscimo no nível de satisfação 

médio global dos trabalhadores, associado ao aumento da motivação dos trabalhadores e da 

satisfação com o estilo de liderança e gestão.  

                                                 

 1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = Pouco Satisfeito; 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito. 

3%

7%

11%

3%

4%

5%

7%

11%

14%

3%

7%

10%

30%

22%

38%

16%

17%

21%

53%

52%

33%

59%

63%

53%

7%

8%

4%

19%

9%

11%

1. Satisfação global dos trabalhadores com a DRAP 
Alentejo

2. Satisfação com as condições de trabalho

3. Satisfação com o desenvolvimento da carreira 

4. Níveis de motivação

5. Satisfação com as condições de higiene, segurança, 
equipamentos e serviços

6. Satisfação com o estilo de liderança e gestão

Muito
Insatisfeito 

Insatisfeito Pouco
satisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito
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Grau de satisfação 
(agregado por item de resposta) 

Média 

2013 2014 

1. Satisfação Global dos trabalhadores com a 
DRAP Alentejo 3,5 3,6 

2. Satisfação com as condições de trabalho 3,4 3,4 

3. Satisfação com o desenvolvimento da 
carreira 3,1 3,0 

4. Níveis de motivação 3,8 3,9 

5. Satisfação com as condições de higiene, 
segurança, equipamentos e serviços 3,6 3,6 

6. Satisfação com o estilo de gestão e 
liderança 3,4 3,5 

Índice de satisfação médio global 3,4 3,6 

 

Os resultados detalhados poderão ser consultados no Anexo D. 
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IV. Recursos Afetos 

1. Recursos Humanos 

A atividade planeada da DRAP Alentejo assentou num quadro de Recursos Humanos de 354 

efetivos.  

No decorrer do ano de 2014 o universo de efetivos não atingiu o planeado, tendo a DRAP 

Alentejo finalizado o ano com 287 postos de trabalho ocupados. 

Relativamente à análise comparativa, entre os pontos planeados e executados dos recursos 

humanos efetivos, verificou-se um decréscimo de 582 pontos, refletindo-se numa taxa de 

variação de Recursos Humanos de -24%. 

Recursos Humanos 

P
o
n
tu

a
ç
ã
o
 Pontuação Efetivos Planeados para 

2014 
Pontuação Efetivos Executados para 

2014 Desvio 
(valor 

absoluto) N.º Efetivos  
UERH -P 

 

Pontuação 
Final 

N.º Efetivos 
a 

31.dez.2014 

UERH -E 
Pontuação 

Final 

Dirigentes - Direção 
superior 

20 2 454 40 2 454 40 0 

Dirigentes - Direção 
intermédia e Chefes de 
equipa 

16 19 4.313 304 18 4.049 288 1 

Técnico Superior 12 136 30.872 1.632 118 24.438 1.416 18 

Coordenador Técnico  9 4 908 36 2 454 18 2 

Assistente Técnico 8 135 30.645 1.080 101 21.915 808 34 

Assistente Operacional  5 58 13.166 290 46 10.120 230 12 

TOTAL 354 80.358 3.382 287 61.430 2.800 67 

 

Nº de Efetivos no serviço a exercer 

funções em: 

31.dez.2013 

Nº de Efetivos no serviço a exercer 

funções em: 31.dez.2014 

Taxa de 
utilização 

de RH 

 348 287 76% 

Taxa de variação de RH (%) 18%    

 

Informação mais desagregada sobre a dinâmica de recursos humanos da DRAP Alentejo poderá 

ser consultada no capítulo V – Balanço Social e Anexo B.  

 

  



DRAP Alentejo 
2014  

 

 36  

 

2. Recursos Financeiros 

O orçamento planeado da DRAP Alentejo para 2014, com os pressupostos e informações definidos e 

conhecidos no momento da sua elaboração, foi de 10.487.452 euros. 

No decorrer do ano de 2014 esse orçamento veio a ser corrigido para 10.673.710 euros, ligeiro 

acréscimo de 1,8%. 

Comparando o planeado corrigido com o realizado verificou-se um desvio negativo de 711.632 euros, 

que representa cerca de 7% do orçamento corrigido. 

 

  
Orçamento 

Planeado (€) 

Orçamento 

Corrigido 
Realizado Desvio* 

Orçamento de Funcionamento (OF) 10.536.995 € 10.473.876 9.859.691 -6% 

Despesas com o Pessoal 8.052.639 € 8.358.743 € 8.310.279 € -1% 

Aquisição de bens e serviços 2.406.589 € 2.071.260 € 1.518.167 € -27% 

Outras despesas correntes 77.767 € 43.873 € 31.245 € -29% 

Orçamento de Investimento (OI) 156.011 € 199.834 € 102.388 € -49% 

Outros Valores (OV) - - -  

TOTAL 10.693.006 € 10.673.710 € 9.962.078 € -7% 

*Realizado/Orçamento Corrigido 

 

Apresenta-se de seguida a síntese dos principais fatores que condicionaram a execução orçamental 

em 2014. 

 

 

 

10.673.710 

9.962.078 

Planeado Executado 
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Remunerações 

Em termos de remunerações há a registar a mobilidade dos trabalhadores afetos ao laboratório de 

veterinária de Évora para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), 

com efeitos a março, e do Centro de Experimentação do Alto Alentejo com efeitos a 1 de outubro. 

No âmbito do regime de rescisões foram pagas indemnizações a quatro técnicos superiores, no valor 

de €223.252,70. 

Registou-se uma relativa imprevisibilidade das despesas com pessoal, as quais foram, fortemente, 

condicionadas pelas alterações no regime de redução remuneratória (para alguns trabalhadores 

foram processadas três remunerações distintas). 

Na sequência do acórdão proferido na ação administrativa especial n.º 3019/07.7BELSB, em abril de 

2014, e do Despacho de Sua Excelência a Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, na Informação 

n.º 936/2014/EMPC, de 6 de junho de 2014, a Direção Regional procedeu ao abono das diferenças 

remuneratórias devidas a alguns trabalhadores que foram colocados em situação de mobilidade 

especial pelo Despacho n.º 17677/2007, de 10 de agosto, do Sr. Director Regional, efetuando-se o 

pagamento de €37.163,81, em 2014, e transitando o valor de €37.950,82 para 2015, por não ter sido 

possível obter confirmação junto da Segurança Social relativamente a descontos de alguns 

trabalhadores.  

Aposentações  

Durante 2014, aposentaram-se 41 trabalhadores (2 dirigentes, 20 técnicos superiores, 17 assistentes 

técnicos e 2 assistentes operacionais). 

Para além dos encargos associados à passagem para a aposentação, ainda foi suportado o encargo 

de €153.383,03 na rubrica de pessoal a aguardar a aposentação (01.01.08). 

O tempo a aguardar a publicitação em Diário da República variou entre os 3 e os 4 meses. 

Imputação vencimentos AT ProDer e PROMAR 

No que respeita a encargos com remunerações, refere-se ainda a imputação de custos a projetos de 

assistência técnica no âmbito do ProDeR – Programa de Desenvolvimento Rural e do PROMAR – 

Programa Operacional Pesca, nos montantes, respetivamente, de €741.828,46 e €23.951,50. 

 

 

 

159 252 270 290 Total

AT PRODER 111.339,92 456.975,50 - 173.513,04 741.828,46

AT PROMAR 5.987,88 - 17.963,62 - 23.951,50

Total 765.779,96

Fonte de Financiamento
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Despesas correntes 

Conclusão dos procedimentos com a aquisição de comunicações de voz em local fixo e de 

comunicações de dados, com impacto significativo no 2 semestre, que contribuiu de forma 

significativa para que fosse possível pagar integralmente o regime de onerosidade. 

A DRAP Alentejo procedeu ainda à liquidação e cobrança das contrapartidas devidas pela 

implementação do princípio da onerosidade relativamente ao ano de 2014, conforme o estabelecido 

no artigo 10.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Lei do Orçamento do Estado para 2014 

(LOE), no valor de 104.640€ 

 

Despesas de capital 

Obras realizadas no edifício do Serviço Regional do Baixo Alentejo, em Beja, financiadas pelo Fundo 

de Reabilitação e Conservação Patrimonial – €28.559,73. 

Aquisição dos últimos equipamentos para concluir a virtualização dos servidores e sistema de 

Backup, com um investimento total de €27.032,99 e da utilização/execução face aos resultados 

obtidos. 
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V. Síntese da Atividade Desenvolvida - Plano de Atividades 

A taxa de execução média do Plano de Atividades da DRAP Alentejo reflete a taxa de realização 

média do mapa de objetivos. 

Foram definidos 10 objetivos, operacionalizados em 18 indicadores sustentados pelas diferentes UO 

e respetivas atividades. 

No gráfico seguinte são apresentadas as taxas de realização dos indicadores monitorizados. 

 

 

 

A taxa de realização média global do Plano de Atividades foi de 107%. 

Todos os objetivos foram atingidos, dos quais 7 foram superados. 

No quadro seguinte estão os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa estratégico da 

DRAP Alentejo.  

A demonstração e análise detalhada do contributo de cada uma das Unidade Orgânicas e respetiva 

atividade desenvolvida, constituem o Anexo A. 
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QUAR Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Resultado 
Taxa de 

realização 
Desvio  

SIM 

OB.1 - Assegurar a 

satisfação/confiança do 

sector 

Ind.1 - Índice de satisfação/ confiança do sector na DRAP 4 0.2 100% 4,4 100% 0% 

 

OB.2 - Melhora a execução 

do Plano de Comunicação da 

DRAP Alentejo 

Ind.2 - Taxa de execução do Plano de Comunicação 85% 5% 100% 83% 100% 0% 

SIM 
OB.3 - Garantir a execução 

do PRODER 

Ind.3 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (P.A) 85% 5% 50% 91% 110% +10% 

Ind.4 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (P.P)        80% 5% 50% 97% 121% +21% 

SIM 
OB.4 - Melhorar a execução 

do RARRV/VITIS 

Ind.5 - Prazo de execução da análise de Pedidos de 

Pagamento (dias corridos) 
90 10 100% 90 100% 0% 

SIM 
OB.5 - Assegurar o Plano 

Anual de Controlo 

Ind.6 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 

Componente Animal (dias) 
171  10 30% 170 100% 0% 

Ind.7 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 

Superfícies (dias) 
212 10 50% 197 109% +9% 

Ind.8 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 

Outros Controlos (dias) 
274 10 20% 274 100% 0% 

SIM 
OB.6 - Melhorar processos e 

procedimentos 

Ind.9 - Nº de ações de melhoria implementadas 6 1 50% 14 114% +14% 

Ind.10 - Nº de procedimentos auditados 2 0 50% 3 100% +13% 

 

OB.7 - Melhorar a eficiência 

da rede de comunicação e 

informação da DRAP 

Alentejo 

Ind.11- Prazo de renovação da rede de comunicação de 

dados (dias) 
180 15 50% 180 100% 0% 

Ind.12 - Taxa de redução dos custos associados ao serviço 20% 5% 50% 80% 127% +27% 

SIM 
OB.8 - Assegurar o reporte 

de indicadores comuns de 

Ind.13 - Nº de relatórios de monitorização das Unidades 

Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços Regionais) 
3 0 30% 3 100% 0% 
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QUAR Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Resultado 
Taxa de 

realização 
Desvio  

desempenho das Unidades 

Homogéneas 
Ind.14 - Nº de reportes dos indicadores comuns de 

desempenho da DRAP Alentejo enviados ao GPP 
2 0 35% 3 113% +13% 

Ind.15 - Prazo de entrega do reporte, ao GPP, após o 

fecho do trimestre 
30 15 35% 24 100% 0% 

SIM 
OB.9 – Reforçar 

competências 

Ind.16- % De trabalhadores que beneficiam de formação 

no ano 
25% 5% 100% 40% 115% +15% 

SIM 

OB.10 - Aumentar a 

desmaterialização de 

processos no Sistema de 

Gestão de Informação e 

Documentação no “Gescor” 

Ind.17 - % De documentos assinados digitalmente no 

“Gescor” 
20% 5% 50% 15% 100% 0% 

Ind.18   % De processos desmaterializados no “Gescor” 10% 5% 50% 20% 104% +4% 
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VI. Balanço Social 

Com base na caracterização dos recursos humanos apresentada pelo Balanço Social, a 31 de 

Dezembro de 2014, encontravam-se a exercer funções na DRAP Alentejo, ao abrigo de um vínculo de 

emprego público, 287 trabalhadores. 

Relativamente ao período homólogo do ano anterior, registou-se um decréscimo de 61 efetivos. Na 

comparação com 2012, essa redução ascende a 64 trabalhadores, como se pode observar no quadro 

1. 

As carreiras de assistente técnico e de técnico superior foram as que sofreram uma redução mais 

pronunciada de efetivos. Entre 2012 e 2014, na primeira houve uma redução de 18,2%, enquanto na 

segunda a diminuição foi de 15,8%. 

Quadro 1 – Evolução do número de trabalhadores com vínculo de emprego público, por 
cargo/carreira, entre 31-12- 2012 e 31-12-2014. 

Cargo/Carreira 

N.º de Trabalhadores 
Variação  

(2012 – 2014) Em 31-12-

2012 

Em 31-12-

2013 

Em 31-12-

2014 

Dirigente Superior de 1.º 
Grau 

1 1 1 0 

Dirigente Superior de 2.º 
Grau 

0 0 1 1 

Dirigente Intermédio de 1.º 
Grau 

4 4 4 0 

Dirigente Intermédio de 2.º 
Grau 

15 15 14  1 

Técnico Superior 139 137 117  22 

Especialista de Informática 1 1 1 0 

Técnico de Informática 4 4 4 0 

Assistente Técnico 132 131 99  33 

Assistente Operacional 55 55 46  9 

Total:   351 348 287  64 

Da análise dos recursos humanos que exerciam funções na DRAP Alentejo, no final de 2014, resultam 

as seguintes características principais: 

 Do ponto de vista do género, 44,6% dos trabalhadores eram mulheres e 55,4% homens; 40% dos 

dirigentes eram mulheres; 

 Por carreiras, cerca de 41% dos efetivos desempenhavam funções na carreira de técnico 

superior, 34% na carreira de assistente técnico e 16% na carreira de assistente operacional (vide 

gráfico 1); 

 Os vinte dirigentes, superiores e intermédios, representavam 7% do total de trabalhadores; 
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 Quanto ao tipo de vínculo de emprego público, 93% dos trabalhadores exerciam funções em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 7 % faziam-no 

no âmbito de comissões de serviço; 

 Em termos de habilitações académicas, cerca de 48,8% dos trabalhadores possuem habilitações 

de nível superior, enquanto quase 14% têm seis ou menos anos de escolaridade (vide gráfico 2); 

 No que respeita à idade, mais de metade (52,2%) do efetivo tinha 55 ou mais anos, situando-se 

a idade média nos 52,3 anos (vide gráfico 3). 

 

Gráfico 1 – Percentagem de trabalhadores por cargo / carreira, em 2014. 

 

 

 

Gráfico 2 – Número de trabalhadores por nível de escolaridade, em 2014. 
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Gráfico 3 – Número de trabalhadores por classe etária, em 2014. 

 

Ao longo de 2014, como se depreende do gráfico 5, deixaram de exercer funções na DRAP Alentejo 

70 trabalhadores, dos quais 41 por aposentação e 4 por rescisão por mútuo acordo. Vinte e dois 

trabalhadores passaram a desempenhar funções noutros órgãos ou serviços, ao abrigo do regime de 

mobilidade previsto na LTFP. Ocorreram ainda duas mortes. 

No mesmo período foram admitidos nove trabalhadores, dos quais: três através do Curso de Estudos 

Avançados em Gestão Pública (CEAGP), um por procedimento concursal, três por mobilidade e um 

dirigente mediante designação para exercício de cargo através de comissão de serviço (vide gráfico 

5). Ocorreu, ainda, um regresso de um técnico superior que se encontrava de licença sem 

remuneração. 

Gráfico 4 – Saídas de trabalhadores, em 2014. 
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Gráfico 5 – Admissões e regressos de trabalhadores, em 2014 

 

No domínio da melhoria das competências dos trabalhadores, a DRAP Alentejo promoveu, 

internamente, a realização de 18 ações de formação de curta duração que envolveram 120 

participações. Foram também autorizadas 66 participações em vinte cursos promovidos por outras 

entidades (vide quadro 2). 

No total, em 2014, dos 287 trabalhadores da DRAP Alentejo, 114 participaram em pelo menos uma 

ação de formação. Deste modo, a taxa de formação atingiu 40%. 

Quadro 2 – Formação profissional promovida em 2014 

Tipo de Ação de 
Formação 

N.º de Ações 
N.º de 

Participações 

Interna 18 120 

Externa 20 66 

Total 38 186 

 

Informação mais desagregada poderá ser consultada no Anexo B - B.  

  

  

Comissão 
de Serviço 

CEAGP Regresso de 
Licença 

Mobilidade Proc. 
Concursal 

1 

3 

1 

3 

1 

Trabalhadores Admitidos/Regressados, em 2014 
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VII. Avaliação Final 

1. Apreciação Quantitativa: 

Em função da atividade desenvolvida pela DRAP Alentejo, a taxa de realização do Plano de 

Atividades e do QUAR reproduzem o bom desempenho da DRAP Alentejo ambos com 107%. 

2. Apreciação Qualitativa: 

Na prossecução da melhoria do serviço público a qualidade é elementar no bom desempenho da 

DRAP Alentejo. Os valores médios de satisfação obtidos no inquérito de satisfação realizado aos 

clientes/utentes da DRAP Alentejo (4,4 numa escala de 1-5) atingiram a meta proposta.  

3. Menção Proposta: 

Em função dos resultados obtidos na autoavaliação da DRAP Alentejo, de acordo com o disposto no 

artigo 18º, nº 1, da Lei nº 66-B de 2007 de 28 de Dezembro, propõem-se que seja atribuída a 

menção qualitativa de desempenho - Bom. 

4. Conclusões prospetivas: 

Em 2015 a atividade da DRAP Alentejo para o exterior irá centrar-se na divulgação das medidas do 

novo Quadro Comunitário - PDR2020. Neste âmbito serão reforçadas ações de divulgação nos canais 

de comunicação da DRAP Alentejo (newsletter/mailing list/site) e na participação em férias, 

seminários e outros eventos.   

A nível interno prevê-se a continuidade e consolidação do trabalho iniciado em 2014 no âmbito do 

mapeamento de processos/subprocessos e atividades, e respetiva desmaterialização no Sistema de 

Informação e Gestão Documental “Gescor”. Para ultrapassar com sucesso as dificuldades inerentes à 

operacionalização/automatização da gestão por processos serão reforçadas as ações formação 

internas com sessões práticas, em contexto de trabalho, ao nível dos utilizadores e gestores do 

“Gescor” e elaboradas/revistos as normas de procedimentos segundo um modelo padronizado.  

O reforço de competências incidirá também ao nível das equipas de execução do Plano Anual de 

Controlo e das equipas de análise de projetos de investimento.   
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VIII. ANEXOS   
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ANEXO A: Atividade Desenvolvida - Unidades Orgânicas 
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Divisão de Planeamento 

 

Destacam-se as seguintes atividades: 

 Participações da DRAP Alentejo em feiras, certames e seminários: 

o Feira do Queijo do Alentejo /Serpa (28 de fevereiro a 2 de março); 

o SISAB 2014/Lisboa (17 a 19 de fevereiro); 

o Seminário “Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos”/Odemira (20 de março); 

o Ovibeja/Beja (30 de abril a 4 de maio); 

o FIAPE (30 de abril a 4 de maio); 

o Seminário “Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos”/Évora (28 de maio); 

o Feira Nacional de Agricultura / Santarém (7 a 15 de junho); 

o Seminário “Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais”/Évora (9 

de julho); 

o Feira do Montado/Portel (24 a 30 de novembro). 

 

 Formação Profissional Agrícola 

o 129 – Ações de formação homologadas, 76% no âmbito da aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos; 

o 1.735 - Certificados homologados. 

 Emissão de Cartões 

o 1.235 – Cartões de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos; 

o 43 – Cartões de Distribuidor e Comercialização de Produtos Fitofarmacêuticos.  

 

 A manutenção quantitativa do plano amostral regional da Rede de informação de 

contabilidades agrícolas (RICA) e a sua aproximação ao definido qualitativamente 

(Orientação técnico económica e dimensão económica), num quadro de recursos escassos.  
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*Valor apurado globalmente  

 

SIADAP 2 Objetivo Indicador Meta Tolerância   Principais 

Atividades/p

rocessos 

 

QUAR Objetivo Indicador Meta Tolerância Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Desvio 

SIM 
Assegurar a satisfação/confiança 

global dos clientes/utentes 
Índice de satisfação/confiança global 4,2 0,2 100% 4,4 100% 0% 

- Melhorar a execução do Plano 

de Comunicação 

% De execução do Plano de Comunicação da 

DRAP Alentejo 
85% 5% 100% 83% 100% 0% 

SIM 

Assegurar a elaboração, 

monitorização e avaliação dos 

instrumentos de gestão da DRAP 

Alentejo 

Elaboração do Relatório de 

Atividades/autoavaliação  
15/abril 0 25% 14/abril 103% +3% 

Elaboração do QUAR  30/nov. 0 25% 28/novembro 103% +3% 

N. de relatórios de monitorização 3 0 25% 3 100% 0% 

Elaboração do Plano de Atividades  30/set. 0 25% 28/novembro 103% +3% 

SIM 

Assegurar o reporte ao GPP dos 

indicadores de desempenho 

comuns entre as DRAPs 

Nº de reportes dos indicadores comuns de 

desempenho enviados ao GPP 
3 0 50% 3 100% 0% 

Prazo de entrega do reporte após o fecho do 

trimestre (dias) 
30 15 50% 24 100% 0% 

- 
Garantir a certificação de 

formação profissional agrícola 

Taxa de homologação de certificados de 

formação profissional (pedidos entregues até 

30.novembro) 

80% 5% 100% 100% 125% +25% 

SIM Reforçar competências % De trabalhadores que beneficiam de 

formação 
25% 5% 100% 33% 108% +8% 

SIM 

Aumentar a desmaterialização 

de processos no Sistema de 

Gestão de Informação e 

Documental “Gescor” 

% De documentos assinados digitalmente no 

“Gescor” 

20% 5% 50% * * * 

% De documentos desmaterializados no 

“Gescor” 

10% 5% 50% * * * 
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DSA - Direção de Serviços de Administração 

No ano de 2014, a DSA superou 4 dos 5 objetivos definidos em Plano de Atividades. 

No contexto atual caracterizado pela restrição da despesa, pelo quadro escasso de recursos 

humanos existente, que se agravou significativamente, com a resolução de pedidos de aposentação 

e de rescisões por mútuo acordo, em contraste com o crescente aumento das solicitações dos 

organismos centrais e clientes em todos processos, o ano de 2014 exigiu um grande esforço por 

parte dos serviços para poder responder a todos esses desafios.  

 

No sentido da melhoria do desempenho e consequente satisfação dos clientes (internos e externos), 

dos serviços prestados pela DSA, verificou-se no ano de 2014 um forte investimento no sentido de: 

 Melhorar o planeamento e a monitorização das atividades; 

 Desmaterializar processos e procedimentos;  

 Harmonizar e simplificar procedimentos;  

 Agilizar circuitos de comunicação interna;  

 Reforçar e diversificar a formação dos trabalhadores. 
 

Ao nível da atividade desenvolvida na concretização/superação dos objetivos definidos para 2014 

destaca-se a elevada taxa de realização do objetivo “Aumentar a desmaterialização de processos no 

Gescor”, 137%. 

 

Destaca-se também a implementação de ações de melhoria em processos e procedimentos assentes 

na desmaterialização de processos, na harmonização e simplificação de procedimentos e agilização 

de comunicação interna. 

  
Apresenta-se de seguida os resultados obtidos no quadro de objetivos da DSA. 
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Objetivos Indicadores Meta Tolerância Peso 

Resultado 

Taxa de 
realização 

Desvio 

DGRH DGF DSID 
DSA 

(TOTAL) 

Melhorar processos e 
procedimentos 

Nº de ações de melhoria implementadas 6 3 100% 6 4 4 14 114% +14% 

Melhorar a eficiência da rede de 
comunicação 

Prazo de renovação de rede de 
comunicação (dias) 

180 15 50% - - 180 180 100% 0% 

Taxa de redução dos custos associados ao 
serviço 

20% 5% 50% - - 80% 80% 127% +27% 

Assegurar a monitorização 
trimestral do mapa de 
objetivos/indicadores 

Nº de monitorizações enviadas à divisão 
de planeamento 

3 0 50% - - - 3 100% 0% 

Prazo de entrega do reporte após o fecho 
do trimestre 

7 3 50% - - - 10 100% 0% 

Reforçar competências 
% De trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% 70% 73% 45% 54% 130% +30% 

Aumentar a desmaterialização de 

processos no Sistema de Gestão de 

Informação e Documental “Gescor” 

% De documentos assinados digitalmente 

no “Gescor” 
50% 5% 50% 91% 100% 100% 90% 140% +40% 

% De documentos desmaterializados no 

“Gescor” 
50% 5% 50% 91% 100% 100% 84% 134% +34% 
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DSI - Direção de Serviços de Investimento 

A ação desenvolvida tanto pela DSI e respetiva DIDR - Divisão de Incentivos ao Desenvolvimento 

Rural (DIDR) desenrolou-se de acordo com o previsto em Plano de Atividades. 

Para além do que foi conseguido no âmbito do Plano de Atividades, donde resultou não terem ficado 

tarefas por executar, a DSI e a DIDR, foram objeto das seguintes auditorias e controlos externos: 

 IGF – Certificação de Contas 2014 em inúmeras operações;  

 Tribunal Contas Europeu (TCE) – auditoria aos projetos 29.082, 32.089 e 32.100; 

 IGAMAOT – Controlo Ex-post  aos projetos 1.119, 1.544, 1.560 e 17.979; 

 IFAP – auditoria a projetos PROMAR dos Eixos 1 e 4; 

 IGF – Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do PROMAR. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos no mapa de objetivos da DSI de 2014. 
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*Valor apurado globalmente  

 

 

  

Objetivos Indicador Meta Tolerância Peso 

Resultado 

Taxa de 

realização 
Desvio 

DIDR 
DSI 

(Total) 

Assegurar a satisfação/confiança 

do sector 

Índice de satisfação/confiança do setor 

na DRAP Alentejo 
4,2 0,2 100% 4.4 4.4 100% 0% 

Melhorar a informação ao cliente 
Nº de documentos/informações/artigos 

colocados no site da DRAP Alentejo 
8 2 100% 7 8 100% 0% 

Assegurar a monitorização de 

execução do PRODER 
Nº de relatórios produzidos 10 2 100% - 13 115% 15% 

Assegurar a monitorização 

trimestral do mapa de 

objetivos/indicadores 

Nº de monitorizações enviadas à divisão 

de planeamento 
3 0 50% - 3 100% 0% 

Prazo de entrega do reporte após o fecho 

do trimestre (dias) 
7 3 50% - 10 100% 0% 

Garantir a execução do PAN 

Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA) 90% 2.5% 50%         100%         100% 125% +25% 

Taxa de análise de Pedidos de Pagamento 

(PP) 
90% 2.5% 50% 100% 100% 125% +25% 

Aumentar a desmaterialização de 

processos de processos no 

Sistema de Gestão de Informação 

e Documental “Gescor” 

% De documentos assinados digitalmente 

no “Gescor” 
20% 5% 50% * * - - 

% De desmaterializados no “Gescor”  10% 5% 50% * * - - 
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DSDAR - Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural 

No balanço da atividade desenvolvida pela DSDAR destacaram-se as seguintes atividades: 

 Organização de sessões de “Divulgação da Diretiva Nitratos” em Sousel (7.outubro); Beja 

(16.outubro/10) e Elvas (27.novembro); 

 Organização em parceria com a DGAV o Seminário “Uso Sustentável de Produtos 

Fitofarmacêuticos” em Odemira (20.março); 

 Reuniões com autarquias e empresas no âmbito da aplicação da Lei 26/2013 de 11 de abril;  

 Organização do dia aberto no CEL – Centro Experimental dos Lameirões (29.maio); 

 Reuniões com agricultores no âmbito da deteção do vírus CTV (15.outubro); 

 Ações de melhoria implementadas:  

o RAN: Melhoria de procedimento sobre a fiscalização, pagamentos de pareceres 

prévios, pareceres PARP´s e pareceres AIA; 

o Utilização de Lamas de Depuração em Solos Agrícolas: Melhoria de procedimentos; 

o PROTA – Melhoria de procedimentos sobre pareceres. 

 

 “Gestão do potencial vitícola” – cumprimento do prazo para registo de novas parcelas de 

vinha plantadas no âmbito do VITIS, condição prévia à emissão de pedidos de 

pagamento/libertação de garantias no âmbito do referido programa. Esta atividade 

desenvolveu-se num quadro de “instabilidade informática” resultado da implementação da 

interoperabilidade entre os sistemas de informação (Isip e Sivv) que dificultou a execução 

da tarefa, em simultâneo com alteração de procedimentos e a substituição do TS afeto à 

atividade 

 Centros de Experimentação – Em termos administrativos, o ano de 2014 caraterizou-se pela 

alteração de procedimentos implementada ao nível dos CE – operacionalização do GESCOR 

e GERFIP ao nível dos CE.  

o No campo da experimentação mantiveram-se os ensaios no âmbito da RNE, com 

predominância nas variedades de milho e ensais de adaptação de variedades em 

parceria com o INIAV, todos instalados no CEBA. 

o No CEL, em parceria com o INIAV, foi instalado um campo de 

experimentação/demonstração de "Forragens ricas em Proteína”, ocupando uma 

área de 28 ha de regadio. Foi ainda dada continuidade à parceria existente com a 

Universidade de Évora no âmbito da olivicultura, no olival experimental super 

intensivo que tem como objetivo o estudo da adaptabilidade de cultivares nacionais 

ao modo de condução super intensivo. 
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o No campo da experimentação associada à pecuária/melhoramento genético das 

raças autóctones, finalizou-se a requalificação do edifício que acolherá o centro de 

reprodução do CEBA – centro de colheita de sémen e banco português de 

germoplasma.  

 

Apresentam-se em seguida os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa de objetivos e 

indicadores da DSDAR. 
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*Valor apurado globalmente  

QUAR 

Objetivos Indicador Meta Tolerância Peso Resultado 
Taxa de 

realização 
Desvio 

SIM 
Assegurar a satisfação/confiança 

dos clientes 

Índice de satisfação/confiança dos 

clientes 
4,2 0,2 100% 4,4 100% 0% 

 
Facilitar e ampliar o diálogo com 
o setor 

Nº dias abertos 4 1 50% 1 67% -33% 

Nº de reuniões com agricultores, 
organizações, associações, etc.. 

10 2 50% 10 100% 0% 

 
Melhorar a informação ao cliente 

 

Atualizações no site da DRAPAL - 
informações / documentos 
técnicos 

15 2 100% 13 100% 0% 

 
Melhorar processos e 

procedimentos 

Nº de ações de melhoria 

implementadas 
2 1 100% 3 100% 0% 

 Melhorar a comunicação interna 
Nº de reuniões com os Serviços 
Regionais 

5 1 100% 9 110% +10% 

 Reforçar competências 
% De trabalhadores que beneficiam 
de formação no ano 

20% 5% 100% 36% 111% +11% 

SIM 

Aumentar a desmaterialização de 

processos no Sistema de Gestão 

Informação e Documental 

“Gescor” 

% De documentos assinados 

digitalmente no “Gescor”  
20% 5% 50% * - - 

% De processos desmaterializados 

no “Gescor” 
10% 5% 50% * - - 
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DSC - Direção de Serviços de Controlo 

O cumprimento dos objetivos e indicadores traçados para o ano 2014 só foi possível pelo empenho e 

especialização dos recursos humanos integrados nesta UO.  

Os constrangimentos inerentes à atividade de controlo, nomeadamente estabilização do plano 

amostral bem como as oscilações no calendário de execução, obrigaram a um considerável esforço 

de todos os trabalhadores. A título ilustrativo salienta-se que a aquando da definição do indicador 

“Prazo de Execução do Plano Anual do Controlo – outros controlos” previa-se a realização de 101 

controlos num prazo de 274 dias. No 2º trimestre foram integradas mais 153 ações de controlo, no 

âmbito do VITIS/NRV – Novo Regime da Vinha, totalizando 254 ações que foram executadas dentro 

do prazo estipulado. 

Ao nível da melhoria de processos e procedimentos foram introduzidos melhoramentos no arquivo 

dos processos de licenciamento nomeadamente através da introdução de índice transversal para 

todos os processos (dando seguimento às recomendações apresentadas pela na auditoria da DJAI) e 

implementado uma base de dados para os licenciamentos industriais onde se começou a  introduzir 

alguns processos.  

De realçar também a excelente qualidade no trabalho desenvolvido, as ações de controlo de 

qualidade/acompanhamento, interno e externo, realizadas durante o ano não evidenciaram 

quaisquer recomendações que induzissem alterações ao modo de fazer. 
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QUAR Objetivos Indicador Meta Tolerância Peso 

Resultado 
Taxa de 

realização 
Desvio 

DCA DLCA 
DSC 

(Total) 

SIM 
Assegurar a 
satisfação/confiança do 
sector 

Índice de satisfação/confiança do 
setor na DRAP Alentejo 

4,2 0,2 100% - - 4,4 100% 0% 

 
Melhorar a informação ao 

cliente 

Nº de 

documentos/informações/artigos 

colocados no site da DRAP Alentejo 

2 1 50% - 1 1 100% 0% 

Índice de satisfação dos utilizadores 

(inquérito de satisfação online) 
3.5 0.3 50% - - - - - 

 
Assegurar o plano anual de 

controlo 

Prazo de Execução do Plano Anual de 

Controlo – Componente Animal (dias) 
171 10 30% 170 - 170 100% 0% 

Prazo de Execução do Plano Anual de 

Controlo – Superfícies (dias) 
212 10 50% 197 - 197 109% +9% 

Prazo de Execução do Plano Anual de 

Controlo – Outros Controlos (dias) 
274 10 20% - 274 274 100% 0% 

 
Manter o controlo interno 

% De relatório c/ controlo de 
qualidade interno 

5% 2% 100% 20% - 20% 108% +8% 

 
Melhorar processos e 
procedimentos 

Nº de ações de melhoria 
implementadas 

2 - 100% - 2 2 100% 0% 

 Melhorar competências  Taxa de formação de R.H 25% 5% 100% 100% 50% 75% 150% +50% 

 Reduzir Custos Taxa de redução de ajudas de custos 15% 5% 100% - - - - - 
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SR- Serviços Regionais 

Das atividades normalmente desenvolvidas em 2014 pelos Serviços Regionais do Norte Alentejano, 

do Alentejo Central, do Baixo Alentejo e Alentejo destacaram-se: 

SRNA - Serviço Regional do Norte Alentejano 

De acordo com os objetivos definidos para o ano de 2014, destaca-se a superação dos seguintes 
objetivos:  

 “Garantir a execução do ProDer” – foram analisados 210 PA e 676 PP;  

 “Assegurar o licenciamento de explorações pecuárias (classe 2 e classe 3) – foram 
registadas/atualizados 590 processos de licenciamento;  

Relativamente à restante atividade destacam-se os processos relacionados com o “Gasóleo 

Colorido” – 140 novas inscrições/alterações; “PU/IB” 193 candidaturas; “Plano Anual de Controlo”: 

450 ações; “Registo Apícola” – 127 e “Aparcamento de gado” – 53 pareceres. 

SRAC - Serviço Regional do Alentejo Central 

Em 2014, foram realizados 9.578 atendimentos no SRAC. Os assuntos mais representativos estão 

relacionados com o “Gasóleo Agrícola” (3.839 atendimentos), ProDer (1.169 atendimentos), 

REAP/NREAP (951 atendimentos) e Viticultura (893 atendimentos).  

Em termos de utilização de recursos o ProDer é claramente o assunto mais relevante avaliado não 

pelo só pelo número de trabalhadores envolvidos, com realce para o número de técnicos afetos em 

exclusividade (50%), e da utilização de viaturas/visitas efetuadas, como também pelo “volume” de 

trabalho envolvido, na totalidade foram analisados 1.704 processos de PA e PP.  

Realce também para o VITIS que é bastante exigente em termos de recursos e com grande 

importância em termos de impacto na agricultura o qual contudo está muito localizado 

temporalmente, de Junho a Outubro. Foram analisados 332 processos de PA e PP.  

No âmbito do licenciamento “NREAP” foram analisados 535 processos. 

 A título de conclusão deve realçar-se a qualidade dos serviços prestados num quadro de escassez de 

recursos face às atribuições, o que só tem sido possível com o empenho e participação ativa de 

todos, situação particularmente evidente no final do ano em que a atuação dos técnicos do SRAC 

afetos ao investimento foi determinante para o cumprimento dos objetivos definidos para o 

encerramento do PRODER. O empenho permitiu cumprir as tarefas do serviço e ainda apoiar os 

restantes serviços regionais.  

Apesar das conhecidas dificuldades o Serviço Regional do Alentejo Central tem conseguido dar 

resposta a todas as solicitações, em prazos compatíveis com as exigências e com resultado final 

qualitativamente bom.  
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SRBA - Serviço Regional do Baixo Alentejo 

De acordo com os objetivos definidos para o ano de 2014, destaca-se a superação dos seguintes 

objetivos:  

 “Garantir a execução do ProDer” – foram analisados 324 PA e 918 PP;  

 “Assegurar o licenciamento de explorações pecuárias (classe 2 e classe 3) – foram 

registados/alterados 365 processos;  

Relativamente à restante atividade destacam-se os processos relacionados com a “Olivicultura” – 

192 processos; “Atualização do registo da vinha” - 265 processos (declarações de plantação, 

arranques, regularizações e transferência de direitos); “Rendeiros do estado” - 168 relatórios; 

“PU/IB” - 140 candidaturas; “Condicionalidade” - 66 informações; 

“Fracionamento/emparcelamento” – 50 informações; “Subsídio de gasóleo” – 90 novas inscrições e 

160 alterações; “Licenciamento de estabelecimento de venda de fitofármacos” – 47 processos e 58 

visitas de monitorização a lojas e armazéns e no âmbito do “Plano Anual de Controlo” – 643 ações 

de controlo. 

SRAL - Serviço Regional do Alentejo Litoral 

De acordo com os objetivos definidos para o ano de 2014, destaca-se a superação dos objetivos:  

  “Assegurar o licenciamento de explorações pecuárias (classe 2 e classe 3) – foram 

registados/alterados 122 processos; 

 “Garantir a execução do ProDer” – foram analisados 331 PP.  

Destaca-se também a atividade desenvolvida no âmbito dos processos relacionados com o 

“PROMAR” – Foram analisadas 15 PA e 44 PP; “Controlo de Qualidade e Inspeção Fitossanitária à 

Importação” – 554 contentores inspecionados no Porto de Sines; “Aparcamento de Gado” – 10 

pareceres; “IB” - 151 formulários submetidos”; “Informação Agrícola” – 42 contabilidades RICA; 

“Arranque de Olival” – 7 processos e “Atualização do registo da vinha” – 3 processos.  

Apresentam-se em seguida os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa de objetivos e 

indicadores por Serviço Regional. 
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QUAR Objetivo Indicador 
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SIM 
Assegurar a satisfação/confiança 

global do cliente 

Índice de confiança/confiança dos 

clientes 
4 0,2 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 

- 

Assegurar o licenciamento de 

explorações pecuárias (classes 2 e 

3) 

Taxa de análise de pedidos de 

licenciamento 
90% 5% 100% 85% 100% 97% 118% 100% 125% 92% 100% 

SIM Garantir a execução do PRODER 

Taxa de análise de Pedidos de Apoio 

(PA) 
90% 5% 50% 

* - * - * - * - 

Taxa de análise de Pedidos de 

Pagamento (PP) 
80% 5% 50% * - * - * - * - 

SIM Garantir a execução do VITIS 
Prazo de execução de análise de 

Pedidos de Pagamento (dias)  
90 10 100% - - 90 100% - - - - 

SIM 
Assegurar a execução do Plano Anual 

de Controlo  

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Componente Animal (dias) 
171 10 30% 162 100% - - 162 100% 151 110% 

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Superfícies (dias) 
212 10 50% 211 100% - - 210 100% 212 100% 

Prazo de execução do Plano Anual de 

Controlo – Outros Controlos (dias) 
274 10 20% 274 100% - - 274 100% 274 100% 

- Melhorar a comunicação interna 

N.º reuniões entre SR 8 5 50% 3 100% 3 100% 4 100% 5 100% 

N.º Reuniões internas - SR 4 5 20% 2 100% - - 2 100% 9 100% 

Grau de satisfação com a 

comunicação interna 
3,5 0,2 30% 3,5 100% 3,5 100% 3,5 100% 3,5 100% 

SIM Reforçar competências 
% De trabalhadores que beneficiam de 

formação no ano  
25% 5% 100% 29% 100% 36% 111% 16% 80% 39% 114% 
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QUAR Objetivo Indicador 

TOTAL SRNA SRAC SRBA SRAL 
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SIM 

Assegurar a monitorização do mapa de 

objetivos e indicadores dos Serviços 

Regionais 

Nº de monitorizações enviadas à 

Divisão de Planeamento 
3 0 50% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 

Prazo de entrega do reporte após o 

fecho do trimestre (dias) 
15 5 50% 15 100% 15 100% 15 100% 25 75% 

SIM 
Estender a desmaterialização de 

processos 

% De documentos assinados 

digitalmente no “Gescor” 
20% 5% 50% * - * - * - * - 

% De processos desmaterializados no 

“Gescor” 
10% 5% 50% * - * - * - * - 

 

*Valor apurado globalmente  



 

ANEXO B – Balanço Social 
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ANEXO C – Resultados do inquérito de satisfação dos 

clientes da DRAP Alentejo 
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Parâmetro de Avaliação Grau de satisfação com… 
Índice de 

satisfação médio 

1. Imagem global da DRAP 

Alentejo 

 

Desempenho global da DRAP Alentejo 4.33 

Igualdade de tratamento praticada na DRAP Alentejo 4.35 

Subtotal 4.33 

2. Áreas de atividade da 

DRAP Alentejo 

ProDer 4,46 

PROMAR 4,13 

VITIS 4,52 

Pedido Único (PU) 4,40 

Licenciamento de Agro Industriais (REAI) 4,36 

Licenciamento de Explorações Pecuárias (REAP) 4,39 

Emissão de cartão de aplicador e de operador 4,25 

Parecer/Autorizações (olival; vinha; fracionamento) 4,30 

Parcelário 4,27 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 4,18 

Subsídio de gasóleo 4,47 

Aparcamento de gado 4,36 

Avisos agrícolas 4,06 

Informações Gerais 4,33 

Outros 4,43 

Subtotal 4,30 

3. Atendimento / 

Informações 

Condições da receção e atendimento 4,51 

Horário de atendimento 4,33 

Tempo de espera 4,41 

Cortesia dos funcionários no atendimento 4,73 

Canais para informações (presencial, por escrito, por 

telefone, e-mail) 

4,44 

Subtotal 4,49 

4. Serviços prestados 
Confiança global nos serviços prestados 4,40 

Clareza e qualidade de informação/esclarecimentos 
prestados 

4,44 

Subtotal 4,42 

TOTAL 4,39 
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ANEXO D – Resultados do inquérito de satisfação dos 

trabalhadores da DRAP Alentejo 
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Critério de 

Avaliação 
Grau de satisfação com… 

Índice de 

satisfação médio 

 1. Satisfação 

global dos 

trabalhadores 

com a DRAP 

Alentejo 

Imagem da DRAP Alentejo 3.7 

Desempenho global da DRAP Alentejo 3.7 

Relacionamento da DRAP Alentejo com os utentes 3.8 

Nível de conhecimento que tem da missão dos objetivos da 

DRAP Alentejo 
3.5 

Nível de participação dos trabalhadores na tomada de decisão 

e nas iniciativas/atividades da DRAP Alentejo 
3.0 

Subtotal 3.6 

2. Satisfação 

com as 

condições de 

trabalho 

Ambiente de trabalho geral 3.7 

Ambiente de trabalho na Unidade Orgânica 3.8 

Resolução de conflitos, queixas e problemas pessoais 3.6 

Horário de trabalho 3.0 

Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar, 

assuntos pessoais e saúde 
3.2 

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas 

competências profissionais 
3.2 

Subtotal 3.4 

3. Satisfação 

com o 

desenvolvimento 

da carreira 

Política de gestão de recursos humanos existente na DRAP 

Alentejo (ex. formação profissional) 
3.0 

Oportunidades criadas, pela DRAP Alentejo, para desenvolver 

novas competências  
3.2 

Oportunidades criadas para a mobilidade interna de funções 3.2 

Aplicação do SIADAP 3 2.8 

Subtotal 3.0 

4. Níveis de 

motivação 

Atividades que desenvolve 4.0 

Propor pequenas melhorias de procedimento 3.8 

Aprender novos métodos de trabalho 4.0 

Desenvolver trabalho em equipa 4.0 

Participar em ações de formação 3.9 

Participar em projetos de mudança/reorganização na DRAP 

Alentejo 
3.7 

Mobilidade interna de funções 3.6 

Subtotal  3.9 
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Critério de 

Avaliação 
Grau de satisfação com… 

Índice de 

satisfação médio 

5. Satisfação 

com as 

condições de 

higiene, 

segurança, 

equipamentos e 

serviços 

Instalações e equipamentos básicos 3.6 

Equipamentos e Software informáticos disponíveis 3.7 

Equipamentos de comunicação disponíveis  3.6 

Higiene e segurança no trabalho  3.7 

Subtotal  3.6 

6. Satisfação 

com o estilo de 

liderança e 

gestão 

Abertura a críticas construtivas 3.7 

Abertura a sugestões de melhoria 3.7 

Atribuição de competências e responsabilidades até ao nível 

do trabalhador 
3.7 

Incentivo à iniciativa das pessoas 3.5 

Estímulo à confiança mútua e o respeito 3.7 

Desenvolvimento de um ambiente de uma cultura de mudança 3.5 

Reconhecimento e premeio dos esforços individuais  3.3 

 A comunicação interna (intra e inter Unidades Orgânicas) 3.5 

Subtotal 3.6 

   

TOTAL 3.6 
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ANEXO E – QUAR - EXECUÇÃO GLOBAL 
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