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I. NOTA INTRODUTÓRIA

Caracterizando-se o ano de 2021 por mais um ano de desafio para o mundo marcado pelos
constrangimentos trazidos pelo contexto pandémico, e pela exigida manutenção da adaptação aos novos
contextos de trabalho à distância, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS) manteve a realidade
do teletrabalho adotada já em 2020, em grande parte do corrente ano, oferecendo as condições
necessárias aos seus trabalhadores de modo a manter a produtividade com níveis elevados e sem grandes
quebras trazidas pela profundas alterações de contexto.
Terminado mais um ciclo de gestão anual da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), apresentase o Relatório de Atividades 2021, elaborado com base no disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de
setembro, e na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, tendo em consideração as orientações vertidas
no Programa do XXII Governo Constitucional, as Grandes Opções do Plano para 2020 - 2023, o Quadro
Plurianual de Programação Orçamental para os anos de 2020 a 2023 e as Orientações emanadas pela
tutela.
O Relatório de Atividades é um imprescindível instrumento de Gestão no qual se apresentam os
elementos quantitativos e qualitativos da atividade desenvolvida, quer no que respeita ao Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2021, quer no que concerne às ações realizadas por cada unidade
orgânica, bem como aos recursos humanos, financeiros e tecnológicos investidos e ainda aos resultados
da avaliação da satisfação de colaboradores e clientes da SGMS.

A Secretária-Geral

Ana
Pedroso

Assinado de forma
digital por Ana
Pedroso
Dados: 2022.05.19
10:32:35 +01'00'

Ana Pedroso
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II. CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL
1. Missão, Visão, Valores e Atribuições

M

issão

Assegurar o apoio técnico e administrativo aos membros do Governo integrados no Ministério da Saúde
(MS) e aos demais órgãos, serviços e organismos que não integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), no
que concerne à gestão de recursos internos, ao apoio técnico jurídico e contencioso, à documentação e
informação e à comunicação e relações públicas.

V

isão

Ser uma entidade reconhecida que presta serviços essenciais e de alta qualidade no universo da saúde,
nas áreas jurídica, de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública, do património
imobiliário, do arquivo, da informação e das relações públicas.

V

alores

Os valores que norteiam a intervenção da SGMS no cumprimento da sua missão são:


Credibilidade - Através da confiança procura ser um organismo de referência para o Ministério
da Saúde.



Trabalho em Equipa - O envolvimento de todos é uma garantia de sucesso no cumprimento dos
objetivos da organização.



Comunicação – Através da proximidade com os nossos clientes e no intercâmbio de informação
fidedigna, clara e transparente.



Inovação

- Na procura de respostas adequadas às necessidades, com padrões de elevada

exigência, através de processos inovadores.
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A

tribuições

A SGMS prossegue as seguintes atribuições, previstas no Decreto Regulamentar n.º 23/2012, de 9 de
fevereiro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 4/2016, de 8 de novembro, que se consubstanciam
em:
• Prestar o apoio administrativo, técnico, jurídico e de contencioso aos gabinetes dos membros do
Governo integrados no MS, bem como aos demais serviços, organismos e outras estruturas que não
disponham de unidades orgânicas com competências nas referidas áreas;
• Assegurar as atividades do MS no âmbito do atendimento e informação ao público, da comunicação
e relações públicas, bem como proceder à recolha, tratamento e difusão de informação de carácter
geral ou especializado, facilitando o seu acesso aos cidadãos e profissionais da saúde,
designadamente, privilegiando os meios eletrónicos;
• Promover boas práticas de gestão de documentos nos serviços e organismos do MS, bem como
organizar e manter um serviço de documentação;
• Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover a inovação,
modernização e a política de qualidade, no âmbito do ministério, sem prejuízo das atribuições
cometidas por lei a outros serviços, bem como assegurar a articulação com os organismos com
atribuições interministeriais nestas áreas;
• Coordenar as ações referentes à organização e preservação do património e arquivo histórico e
proceder à recolha, tratamento, conservação e comunicação dos arquivos que deixem de ser de uso
corrente nos respetivos organismos produtores;
• Coordenar as ações referentes à organização, preservação e atualização do cadastro do património
do MS e das entidades por ele tuteladas, assegurando a correta articulação com os serviços
responsáveis pelo património do Estado;
• Instruir processos de aquisição, alienação, arrendamento, permuta, avaliação, locação financeira,
restituição por desocupação e de constituição de direitos sobre imóveis dos serviços e organismos
do MS;
• Gerir o edifício sede do MS, bem como outras instalações que lhe estejam afetas;
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• Assegurar as funções de unidade ministerial de compras em relação aos bens e serviços cuja
contratação não seja da competência da entidade pública prestadora de serviços partilhados do MS;
• Gerir o pessoal em situação de mobilidade especial que lhe seja afeto e assegurar a articulação com
a entidade gestora da mobilidade, nos termos legais;
• Assegurar a elaboração do orçamento de funcionamento da SGMS e dos gabinetes dos membros do
Governo do MS, bem como acompanhar a respetiva execução de acordo com a legislação em vigor;
• Assegurar o normal funcionamento do MS nas áreas que não sejam da competência específica de
outros serviços;
• Prestar apoio logístico e administrativo aos serviços, organismos e órgãos do MS cujos diplomas
orgânicos assim o determinem;
• Assegurar o apoio, coordenação e acompanhamento do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos
Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) no âmbito dos órgãos, serviços e organismos do MS que
não integram o SNS.
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2. Estrutura Orgânica
A estrutura organizacional da SGMS está prevista no Decreto-Regulamentar n.º 23/2012,
de 9 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Regulamentar n.º 4/2016, de 8 de novembro, que
aprova a sua lei orgânica, definindo a missão, as atribuições e a organização interna da
SGMS.
Dirigida por uma secretária-geral e por dirigentes intermédios de 1.º e 2.º grau, através da
Portaria n.º 160/2012, de 22 de maio, a SGMS está estruturada hierarquicamente em duas
unidades orgânicas nucleares:


Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC)



Direção de Serviços de Gestão, de Informação, Relações Públicas e Arquivo
(DSGIRPA)

Estas unidades orgânicas nucleares são dirigidas por diretores de serviços, cargos de
direção intermédia de 1.º grau.
A DSGIRPA desdobra-se nas seguintes unidades orgânicas:


Divisão de Gestão de Recursos (DGR)



Divisão de Informação e Relações Públicas (DIRP)



Divisão de Arquivo e Sistemas de Informação (DASI)

Atualmente congrega ainda uma Equipa Multidisciplinar para a Coordenação do Sistema de
Arquivos do MS.
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3. Organograma
A SGMS é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia
administrativa, cuja organização interna obedece a um modelo de estrutura hierarquizada,
constituída por 2 unidades orgânicas nucleares, 3 unidades orgânicas flexíveis e 1 equipa
multidisciplinar. A estrutura orgânica encontra-se representada no seguinte organograma:

Secretária-Geral

Direção de Serviços de
Gestão, Informação,
Relações Públicas e
Arquivo

Divisão de
Gestão de
Recursos

Divisão de
Informação e
Relações Públicas

Direção de Serviços
Jurídicos e de
Contencioso

Divisão de Arquivo
e Sistemas de
Informação
Equipa Multidisciplinar
para a Coordenação do
Sistema de Arquivos do
Ministério da Saúde

Figura 1 - Organograma
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4. Clientes Internos e Externos
a) Clientes Internos
 Membros do Governo e respetivos Gabinetes
 Trabalhadores da SGMS

b) Clientes Externos
 Entidades do universo do Ministério da Saúde, incluindo os prestadores de cuidados
de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde
 Conselho Nacional de Saúde
 Gabinete de Segurança para a Prevenção e o Combate à violência contra os
Profissionais de Saúde
 Programa Bairros Saudáveis.

Comissões e grupos de trabalho do MS aos quais a SGMS presta apoio:
 Comissão para a Elaboração da Proposta da Reforma da Saúde Pública
 Conselho Nacional de Saúde Mental
 Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados
 Grupo de Trabalho para proposta de Revisão da Lei de Saúde Mental
 Grupo de Trabalho para identificação dos constrangimentos atuais e definição de
instrumentos que contribuam para dinamizar a atividade termal
 Grupo de Apoio técnico à implementação das Políticas de Saúde
 Comissão Nacional para os Centros de Referência
 Comissão para a Elaboração da Proposta de Reforma da Saúde Pública e sua
Implementação (Despacho n.º 2288/2020, 04.02)
Cidadãos, empresas e sector social
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III. AUTO-AVALIAÇÃO
1. Objetivos Definidos/Homologados para 2021 do QUAR
a) Objetivos Estratégicos (OE)
Em 2021, foram avaliados os objetivos operacionais, definidos em articulação com os
objetivos estratégicos (OE) traçados no Plano Estratégico da SGMS 2020-2022, alinhados
em quatro perspetivas: clientes, processos, aprendizagem e financeira, nomeadamente:

OE1

Garantir o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do

Governo integrados no MS e aos demais órgãos e serviços, nos termos legalmente fixados,
otimizando os procedimentos e os mecanismos de informação.

OE2

Melhorar a comunicação com o público, promovendo a sua acessibilidade aos

serviços no âmbito do atendimento, informação e relações públicas, privilegiando os meios
eletrónicos.

OE3

Promover a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito do

Ministério e ampliar o nível de competência técnica em diferentes áreas de intervenção.

b) Objetivos Operacionais
O QUAR 2021 foi aprovado a 15.11.2021 pela Senhora Ministra da Saúde, integrando 9
Objetivos Operacionais (OOp), decompostos em 15 indicadores de desempenho, dos quais
5 são considerados relevantes.

Parâmetro Eficácia

OOp1: Contribuir para a melhoria da imagem do MS junto dos cidadãos, através do
atendimento presencial, telefónico, eletrónico e por via postal, garantindo uma resposta
por parte dos serviços
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OOp2: Garantir a eficácia na elaboração, atempada e com qualidade adequada, das peças
jurídicas nos processos contenciosos, bem como representação do Ministério da Saúde em
juízo
OOp3: Assegurar todos os atos e procedimentos relativos à instrução dos processos de
designação de membros de Conselho Diretivo (CD) e de Conselho de Administração (CA)
junto da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) e
elaboração dos respetivos Despachos

Parâmetro Eficiência

OOp4: Emitir pareceres, estudos, informações e elaboração de projetos de diploma
OOp5: Elaborar e executar o orçamento de funcionamento da SGMS e dos Gabinetes dos
Membros do Governo
OOp6: Objetivos de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28.º da Lei do Orçamento do
Estado (LOE)

Parâmetro Qualidade

OOp7: Incrementar a quantidade e qualidade da informação disponibilizada aos cidadãos,
profissionais e outras instituições através do Portal SNS
OOp8: Garantir apoio técnico à elaboração, revisão e validação de autos de eliminação dos
Serviços e Organismos do MS
OOp9: Apresentação de análise comparada de 2020 dos serviços da administração direta e
indireta do MS
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c) Articulação entre Objetivos Estratégicos e Operacionais
Na Quadro 1 pode verificar-se a articulação e alinhamento dos diversos Objetivos
Operacionais (OOp) apresentados no QUAR da SGMS, com os Objetivos Estratégicos (OE)
definidos no Plano Estratégico 2020 – 2022.

Objetivos Estratégicos
Objetivos Operacionais

OE1

OOp 1: Contribuir para a melhoria da imagem
do MS junto dos cidadãos, através do
atendimento presencial, telefónico, eletrónico e
por via postal, garantindo uma resposta por
parte dos serviços
OOp 2: Garantir a eficácia na elaboração,
atempada e com qualidade adequada, das peças
jurídicas nos processos contenciosos, bem como
representação do Ministério da Saúde em juízo
OOp 3: Assegurar todos os atos e
procedimentos relativos à instrução dos
processos de designação de membros de CD e de
CA junto da CRESAP e elaboração dos respetivos
Despachos Conjuntos
OOp 4: Emissão de pareceres, estudos,
informações e elaboração de projetos de

diplomas
OOp 5: Elaborar e executar o orçamento de
funcionamento da SGMS, dos gabinetes dos
membros do Governo
OOp 6: Cumprir os objetivos de boa gestão dos
trabalhadores - art.º 28.º LOE
OOp 7: Incrementar a quantidade e qualidade
dos serviços disponibilizados a cidadãos,
profissionais e outras instituições através do
Portal SNS
OOp 8: Garantir apoio técnico à elaboração,
revisão e validação de autos de eliminação dos
Serviços e Organismos do MS
OOp 9: Apresentação de análise comparada de
2020, dos serviços de administração direta e
indireta do MS

OE2

OE3

x

x

Objetivos Unidades
Relevantes Orgânicas

R

DIRP

R

DSJC

x

DSGIRPA

x

DSJC

x
x

x

R

DGR

R

DGR

R

DIRP

DASI

x
x

DGR
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d) Contributos das Unidades Orgânicas (UO) para os Objetivos Operacionais do QUAR
A concretização dos Objetivos Operacionais está diretamente relacionada com as
iniciativas definidas por cada Unidade Orgânica.
Unidade Orgânica
Objetivos Operacionais
OOp 1: Contribuir para a melhoria da
imagem do MS junto dos cidadãos, através
do atendimento presencial, telefónico,
eletrónico e por via postal, garantindo
uma resposta por parte dos serviços (R)
OOp 2: Garantir a eficácia na
elaboração, atempada e com qualidade
adequada, das peças jurídicas nos
processos contenciosos, bem como
representação do Ministério da Saúde em
juízo (R)
OOp 3: Assegurar todos os atos e
procedimentos relativos à instrução dos
processos de designação de membros de
CD e de CA junto da CRESAP e elaboração
dos respetivos Despachos Conjuntos
OOp 4: Emissão de pareceres, estudos,
informações e elaboração de projetos de
diplomas
OOp 5: Elaborar e executar o orçamento
de funcionamento da SGMS, dos gabinetes
dos membros do Governo (R)
OOp 6: Cumprir os objetivos de boa
gestão dos trabalhadores - art.º 28.º LOE
(R)
OOp 7: Incrementar a quantidade e
qualidade dos serviços disponibilizados a
cidadãos, profissionais e outras
instituições através do Portal SNS (R)
OOp 8: Garantir apoio técnico à
elaboração, revisão e validação de autos
de eliminação dos Serviços e Organismos
do MS
OOp 9: Apresentação de análise
comparada de 2020, dos serviços de
administração direta e indireta do MS

DSGIRPA

DSJC

DGR

DASI

DIRP

X

X

X

X
X
X
X

X
X
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2. Análise dos Resultados Alcançados
Em sede do QUAR foram apresentados 9 OOp, 3 objetivos por cada parâmetro (eficácia,
eficiência e qualidade) aferidos através de 15 indicadores de medida, abrangidos por várias
áreas funcionais da SGMS.
Dos 9 Objetivos Operacionais, 5 são objetivos relevantes (56%).

a) Resultados por Indicadores de Desempenho
O quadro seguinte apresenta os resultados de 2021 relativos aos objetivos operacionais e
indicadores de desempenho dos parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade.
EFICÁCIA
OOp1: Contribuir para a melhoria de imagem do MS junto dos cidadãos, através do atendimento presencial,
telefónico e por via postal, garantindo uma resposta por parte dos serviços (OE2) - Relevante
1I4NDICADORES

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

N.º respostas enviadas à SGMS/N.º
1.1 exposições remetidas pela SGMS aos
serviços

70%

18%

88%

Peso Resultado
100%

72%

Taxa de
Realização
100%

OOp2: Garantir a eficácia na elaboração, atempada e com qualidade adequada, das peças jurídicas nos
processos contenciosos, bem como representação do Ministério da Saúde em juízo (OE1) - Relevante
2
2.1

2.2

2.3

2.4

Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas nos
processos contenciosos não urgentes (meta
em dias seguidos)
Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas nos
processos contenciosos urgentes (meta em
dias seguidos)
Apresentação de peças jurídicas com
fundamentação e qualidade adequadas nos
processos contenciosos, através
da aferição da clareza, da argumentação e
lógica jurídica utilizadas
Registo, seguimento e reporte de todas as
peças jurídicas elaboradas (em %)

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

4

2

6

25%

5

100%

2

1

3

25%

6

135%

90%

10%

100%

25%

100%

125%

90%

10%

100%

25%

100%

125%

Peso Resultado

Taxa de
Realização

OOp3: Assegurar todos os atos e procedimentos relativos à instrução dos processos de designação de membros
de CD e de CA junto da CRESAP e elaboração dos respetivos Despachos (OE1)
INDICADORES
Data de conclusão da instrução do
3.1 processo - Data de entrada do processo
instrutório

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

2

1

1

Peso Resultado
100%

1

Taxa de
Realização
125%

Quadro 1 - Resultados por Indicadores de Desempenho - Eficácia
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EFICIÊNCIA
OOp4: Emitir pareceres, estudos, informações e elaboração de projetos de diplomas (OE1)

INDICADORES

4.1

4.2

Apreciação de processos
com fundamentação e
qualidade adequada,
através da aferição da
clareza, da argumentação
e lógica utilizadas
Apreciação de processos
antes dos prazos legal ou
superiormente
estabelecidos, após
completa instrução dos
mesmos (em dias úteis)

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Realização

90%

10%

100%

50%

100%

125%

30

8

22

50%

21

128%

OOp5: Elaborar e executar o orçamento de funcionamento da SGMS e dos Gabinetes dos Membros do Governo
(OE1) -Relevante
INDICADORES
5.1

Relatório de execução
orçamental (até ao 5º dia
útil do mês seguinte)

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Realização

5

1

4

100%

3

135%

OOp6: Cumprir os objetivos de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28.º LOE - (OE3)
INDICADORES

6.1

N.º de propostas
implementadas de
melhoria de
funcionamento do serviço
propostas pelos
trabalhadores

6.2

Formação no âmbito da
segurança no trabalho

6.3

N.º de protocolos criados
com empresas para que
os trabalhadores
beneficiem de condições
mais favoráveis

Relevante

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Resultado

Taxa de
Realização

5

1

6

20%

11

135%

70%

18%

88%

40%

85%

100%

2

1

3

40%

2

100%

Quadro 2 - Resultados por Indicadores de Desempenho - Eficiência
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QUALIDADE
OOp7: Incrementar a quantidade e qualidade da informação disponibilizada aos cidadãos, profissionais e outras
instituições através do Portal SNS (OE2) - Relevante
Meta
Valor
INDICADORES
Tolerância
Peso
Resultado
Taxa de Realização
2021
crítico
N.º conteúdos
aprovados para
divulgação/n.º
7.1
97%
3%
100%
100%
98%
100%
conteúdos
propostos para
divulgação
OOp8: Garantir apoio técnico à elaboração, revisão e validação de autos de eliminação dos Serviços e Organismos
do MS (OE1)
Meta
Valor
INDICADORES
Tolerância
Peso
Resultado
Taxa de Realização
2021
crítico
N.º de entidades
8.1
3
1
4
100%
6
135%
apoiadas
OOp9: Apresentação de análise comparada de 2020, dos serviços de administração direta e indireta do MS (OE3)
INDICADORES

9.1

Elaboração da
análise
comparada de
2020, de todos os
organismos, até
30 dias após
homologação do
último RA

Meta
2021

Tolerância

Valor
crítico

30

5

25

Peso

Resultado

Taxa de Realização

13

135%

100%

Quadro 3 - Resultados por Indicadores de Desempenho - Qualidade

O gráfico 1 apresenta a taxa de realização dos indicadores de desempenho por
parâmetro.
135%
100%

100%

Ind.
1.1

Ind.
2.1

Ind.
2.2

125%

Ind.
2.3

Efiácia

125%

Ind.
2.4

125%

Ind.
3.1

125%

Ind.
4.1

128%

Ind.
4.2

135%

Ind.
5.1

135%

Ind.
6.1

100%

100%

100%

Ind.
6.2

Ind.
6.3

Ind.
7.1

Eficiência

135%

135%

Ind.
8.1

Ind.
9.1

Qualidade

Gráfico 1- Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

Em todos os parâmetros constata-se que foram mais os objetivos superados do que os
atingidos.
Dos 15 indicadores de desempenho que integram o QUAR, constata-se que 10 (67%) foram
superados e 5 (33%) atingidos, conforme gráfico 2.
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10

5

Atingido

Superado

Gráfico 2 - Resultados Alcançados nos Indicadores de Desempenho

b) Resultados por Parâmetro
O Quadro 4 apresenta os resultados planeados e os resultados alcançados, por parâmetro.

Parâmetro Planeado Realizado
20%
62%
18%

Eficácia
Eficiência
Qualidade

23%
69%
22%

Taxa de Realização
Parâmetros/Objetivos
116%
112%
121%

Quadro 4 - Resultados Alcançados por Parâmetro

Os resultados planeados em QUAR foram superados nos três parâmetros, na eficácia com
116%, na eficiência com 112% e no parâmetro qualidade com 121%, conforme gráfico 3
infra.
121%
116%
112%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Gráfico 3 - Desempenho por Parâmetro
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c) Avaliação Global
No Quadro 5, estão descritos os resultados obtidos por Objetivo Operacional
OBJETIVO

PLANEADO

REALIZADO

TAXA DE
REALIZAÇÃO
PARÂMETRO
/OBJETIVO

EFICÁCIA

20%

23%

116%

30%

30%

100%

Atingiu

40%

49%

121%

Superou

30%

38%

125%

Superou

62%

69%

112%

10%

13%

127%

Superou

10%

14%

135%

Superou

80%

86%

107%

Superou

18%

22%

121%

40%

40%

100%

Atingiu

30%

41%

135%

Superou

30%

41%

135%

Superou

OOp1: Contribuir para a melhoria da imagem do
MS junto dos cidadãos, através do atendimento
presencial, telefónico, eletrónico e por via postal,
garantindo uma resposta por parte dos serviços
OOp2:
Garantir a eficácia na elaboração,
atempada e com qualidade adequada, das peças
jurídicas nos processos contenciosos, bem como
representação do Ministério da Saúde em juízo
OOp3: Assegurar todos os atos e procedimentos
relativos à instrução dos processos de designação
de membros de CD e de CA junto da CRESAP e
elaboração dos respetivos Despachos
EFICIÊNCIA
OOp4: Emitir pareceres, estudos, informações e
elaboração de projetos de diplomas
OOp5: Elaborar e executar o orçamento de
funcionamento da SGMS e dos Gabinetes dos
Membros do Governo
OOp6: Cumprir com objetivos de boa gestão dos
trabalhadores - art.º 28.º LOE
QUALIDADE
OOp7: Incrementar a quantidade e qualidade da
informação
disponibilizada
aos
cidadãos,
profissionais e outras instituições através do
Portal SNS
OOp8: Garantir apoio técnico à elaboração,
revisão e validação de autos de eliminação dos
Serviços e Organismos do MS
OOp9: Apresentação de análise comparada de
2020, dos serviços de administração direta e
indireta do MS

RESULTAD
O

Quadro 5 - Resultados Alcançados por Objetivo Operacional
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O gráfico infra representa o grau de desempenho dos Objetivos Operacionais, registandose 7 OOp superados (78%) e 2 OOp atingidos (22%).

121%

127%

125%

135%
107%

100%

OOp1_R OOp2_R

OOp3

OOp4

Efiácia

135%

135%

OOp8

OOp9

100%

OOp5_R OOp6_R OOp7_R
Eficiência

Qualidade

Gráfico 4 - Grau de Execução dos Objetivos Operacionais

Cada um dos parâmetros contém 3 objetivos operacionais e, no que se refere ao grau de
execução, o parâmetro da eficiência foi o único que superou todos os objetivos
operacionais sendo que os parâmetros da eficácia e da qualidade superaram dois e
atingiram um.

7

2

Atingido

Superado

Gráfico 5 - Resultados Alcançados nos Objetivos Operacionais
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Numa análise global, verificou-se um desempenho positivo de realização global do QUAR
de 114%, correspondente ao resultado qualitativo de Bom, uma vez que atingiu todos os
objetivos, superando alguns, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

3. Avaliação da Execução do PA por Unidade Orgânica
No âmbito das orientações do Plano Estratégico 2020-2022, a SGMS assumiu o
desenvolvimento das atividades definidas nos objetivos operacionais de cada unidade
orgânica, identificados nas fichas de atividade infra.
As unidades orgânicas contratualizaram 24 objetivos operacionais, decompostos em 33
indicadores de desempenho.

a) Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC)
À DSJC compete:


Prestar apoio técnico-jurídico aos gabinetes dos membros do Governo, à SecretariaGeral, bem como aos demais serviços, organismos e outras estruturas do Ministério
da Saúde, abreviadamente designado por MS;



Emitir pareceres jurídicos e elaborar projetos de diplomas legais;



Emitir pareceres sobre requerimentos e recursos administrativos dirigidos aos
membros do Governo e ao Secretário-Geral;



Praticar todos os atos processuais exigíveis em contencioso administrativo previstos
na lei;



Assegurar a representação em juízo do MS nos tribunais administrativos e fiscais
por licenciados em direito com funções de apoio jurídico, expressamente
designados nos termos do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Recursos Humanos afetos à DSJC:

DSJC

EFETIVOS

Dirigente Intermédio 1.º grau
Técnico Superior
Assistente técnico

TOTAL

1
5
1

7

Quadro 6 - Recursos Humanos afetos à DSJC
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n.d. n.d. n.d.

n.d.

100% 90% 10% 100% 50%

n.d. n.d. n.d.

n.d.

24

30

8

22

50%

125%

Superou

100%

125%

Superou

21

128%

Superou

Quadro 7 - Execução do PA - DSJC
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Polaridade
Positiva
Positiva

Superou

Fonte de
verificação

127%

Mapa de
Controlo

Classificação
do Indicador

100%

Mapa de
Controlo

Taxa de
Realização
indicador

Resultado
Indicador

Superou

Positiva

100% 90% 10% 100% 25%

125%

Superou

Positiva

n.d.

100%

121%

Positiva

n.d. n.d. n.d.

Superou

Negativa

100% 90% 10% 100% 25%

135%

Mapa de Controlo

n.d.

6

Mapa de
Controlo

n.d. n.d.

Atingiu

Classificação
do OOP

n.d

dez/21 Mês de Análise

25%

dez/21

3

100%

dez/21

Peso

1

2

5

dez/21

Valor Crítico

25%

dez/21

Tolerância

Valor Prévio 2020

Meta 2021

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

Valor Prévio 2017

Valor Prévio 2016

RESULTADO RESULTAD Tipo de Indicador
O

5

6

Mapa de Controlo

Apreciação de processos antes dos
prazos legal ou superiormente
estabelecidos, após completa
instrução dos mesmos (em dias
úteis)

n.d.

2

Mapa de
Controlo

(QUAR - OOp4)

Apreciação de processos com
fundamentação e qualidade
adequada, através da aferição da
clareza, da argumentação e lógica
utilizadas

n.d. n.d. n.d.

4

Taxa de
Realização do
OOP

18%

Registo, seguimento e reporte de
todas peças jurídicas elaboradas
(em %)

4

dez/21

1

1.13 - Emissão de
pareceres, estudos,
informações e
elaboração de
projetos de diploma

Eficiência

(QUAR - OOP2)

Apresentação de peças jurídicas
com fundamentação e qualidade
adequadas nos processos
contenciosos, através
da aferição da clareza, da
argumentação e lógica jurídica
utilizadas

n.d.

RESULTADO

20%

Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas
nos processos contenciosos
urgentes (meta em dias seguidos)

Eficácia

1

1.12 - Garantir a
eficácia na
elaboração,
atempada e com
qualidade adequada,
das peças jurídicas
nos processos
contenciosos, bem
como representação
do Ministério da
Saúde em juízo

n.d. n.d. n.d.

RESULTADO

Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas
nos processos contenciosos não
urgentes (meta em dias seguidos)

RESULTADO

Indicador

RESULTADO

Parâmetro do
Objetivo

Objetivo
Estratégico
Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo
Operacional

Avaliação Anual

b) Direção de Serviços de Gestão, Informação, Relações Públicas e Arquivo (DSGIRPA)
À DSGIRPA compete:


Promover e executar os procedimentos administrativos relativos à constituição,
modificação e extinção da relação jurídica de emprego do pessoal da SGMS, bem
como dos gabinetes dos membros do Governo e demais estruturas existentes no seu
âmbito;



Assegurar o processamento das remunerações e outros abonos do pessoal da SGMS
e dos gabinetes dos membros do Governo e demais estruturas existentes no seu
âmbito, bem como o registo de assiduidade e a elaboração do mapa de férias;



Assegurar a realização dos procedimentos necessários à gestão e avaliação do
desempenho dos trabalhadores da SGMS, bem como garantir o desenvolvimento de
iniciativas adequadas que permitam a qualificação e a formação dos recursos
humanos;

Recursos Humanos afetos à DSGIRPA:

DSGIRPA

EFETIVOS

Dirigente Intermédio 1.º grau
Técnico Superior

TOTAL

1
1

2

Quadro 8 - Recursos Humanos afetos à DSGIRPA

A DSGIRPA integra 3 unidades orgânicas flexíveis:
 Divisão de Gestão de Recursos (DGR)
 Divisão de Informação e Relações Públicas (DIRP)
 Divisão de Arquivo e Sistemas de Informação (DASI)
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100%

Atingiu

Atingiu

100%

Atingiu

DGAEP - MS

Negativa

CRESAP - MS - SET

Negativa

4

1

3

100%

4 100%

n.d.

0,9

1

2

2

2

1

1

100%

1 125% Superou 125% Superou

(QUAR - OOP3)
Quadro 9 - Execução do PA - DSGIRPA
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Negativa

5

Negativa

5

SPMS

4

INA
Imprensa Nacional

5

Polaridade

Atingiu

Eventuais
Dependências

Atingiu

RHV

6

Fonte de verificação

100%

SmartDOCS

dez/21

8 100%

dez/21

Atingiu

SmartDOCS

100%

100%

SmartDOCS

6

2

Classificação do
OOP

2

1

Taxa de Realização
do OOP

Resultado
Indicador
Taxa de Realização
indicador

8

5

Classificação do
Indicador

Mês de Análise
dez/21

8

Peso

7

Valor Crítico

6

Tolerância

10

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Meta 2021

10

dez/21

Valor Prévio 2020

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

Valor Prévio 2017

Valor Prévio 2016

Tipo de Indicador
REALIZAÇÃO

Data de conclusão da
instrução do processo Data de entrada do
processo instrutório

4%

1.4 - Assegurar todos os atos e
procedimentos relativos à
instrução dos processos de
designação de membros de CD e
de CA junto da CRESAP e
elaboração dos respetivos
Despachos Conjuntos

REALIZAÇÃO

Data da resposta - Data
de entrada do pedido
devidamente instruído

5 100%

REALIZAÇÃO

4%

1.3 - Análise e emissão de
pareceres jurídicos na área RH
para apoio dos Gabinetes do
Governo

4%

1.1 - Executar os procedimentos
inerentes à gestão
administrativa dos recursos
humanos da SGMS e dos
gabinetes dos membros do
Governo.

REALIZAÇÃO

Parâmetro do Objetivo
Eficácia
Eficácia

1

1.2 - Executar e organizar
procedimentos de recrutamento
de pessoal

Eficácia

1

4%

(Data da comunicação
da necessidade de
recrutamento- Data do
envio para
DR)/(resultado em
dias)

Eficácia

1

Preparação dos
ficheiros para
pagamento das
remunerações

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico
1

Indicador

Objetivo Operacional

Avaliação Anual

c) Divisão de Gestão de Recursos (DGR)
À DGR compete, em especial, prosseguir as seguintes competências:


Elaborar os instrumentos de planeamento estratégico e de gestão da SGMS;



Assegurar a execução das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho;



Assegurar a elaboração e a execução do orçamento de funcionamento da SGMS, dos
gabinetes dos membros do Governo e demais estruturas existentes no seu âmbito e
elaborar as respetivas contas, remetendo-as às entidades definidas por lei, bem
como assegurar a arrecadação de receitas e proceder à sua contabilização e
entrega nos Cofres do Tesouro;



Organizar os procedimentos de aquisição dos bens e serviços necessários ao
funcionamento da SG e dos gabinetes dos membros do Governo e demais estruturas
existentes no seu âmbito, e ainda, proceder ao acompanhamento e execução dos
contratos de fornecimento de serviços, designadamente de locação e assistência
técnica;



Assegurar o normal funcionamento das instalações e equipamentos do MS, quando
não seja da competência específica de outros serviços;



Assegurar a gestão da frota automóvel afeta à SGMS, aos gabinetes dos membros
do Governo e demais estruturas existentes no seu âmbito;



Assegurar o apoio, coordenação e acompanhamento do Subsistema de Avaliação do
Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) no âmbito dos
órgãos, serviços e organismos do MS que não integram o SNS.



Em articulação com as entidades tuteladas pelo MS e com os serviços responsáveis
pelo património do Estado:
a) Organizar, preservar e manter atualizado o cadastro do património do MS;
b) Instruir processos de aquisição, arrendamento, locação financeira, restituição
por desocupação e constituição de direitos sobre imóveis dos serviços e
organismos do MS;
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c) Acompanhar e instruir processos tendentes à alienação, permuta e avaliação
de imóveis dos serviços e organismos do MS;
d) Promover estudos na área da gestão do património do MS com vista à sua
otimização.

Recursos Humanos afetos à DGR:

DGR

EFETIVOS

Dirigente Intermédio 2.º grau
Técnico Superior
Assistente Técnico
Assistente Operacional

TOTAL

1
4
3
2

10

Quadro 10 - Recursos Humanos afetos à DGR
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Polaridade
Negativa

Eventuais
Dependências

130% Superou

DGTF,
Entidade

Classificação do
OOP

Taxa de
Realização do

Classificação do
Indicador

Taxa de
Realização

Mês de Análise

Resultado
Indicador
14

Fonte de verificação

50%

SmartDOCS

15

Peso

Valor Crítico

5

dez/21

20

Tolerância

Meta 2021

Valor Prévio 2020

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

Valor Prévio 2017

Valor Prévio 2016

Tipo de Indicador
IMPACTO

20

50%

n.d.

4

3

3

3

5

1

4

100%

n.d.

30

7

23

100%

5

25

19

100%

n.d. n.d. n.d.

5

6

6 135% Superou 135% Superou
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n.a.

Negativa

3

Negativa

1

Negativa

4

Negativa

125% Superou 125% Superou

4

DGO

23

3

n.d. n.d. n.d. n.d.

SmartDOCS

135% Superou 135% Superou

3

GERFIP

3

1

SmartDOCS

dez/21

100% Atingiu

dez/21

RESULTADO

4

1

14 Organismos 14 Organismos do MS
do MS que não que não integram o SNS

Elaboração de parecer de
todos os PA dos
organismos, até 25 dias
efetivos da receção da

16

dez/21

Prazo para apresentação
da Propostas das
Orientações, após a
conclusão da negociação
dos Objetivos
Interinstitucionais (dias
seguidos)

IMPACTO

Relatório de execução até
ao 5º dia útil do mês
seguinte

15

115% Superou

RESULTADO

Parâmetro do
Objetivo
Eficiência
Eficiência

Data de saída do
processo-Data de entrada
do processo devidamente
instruído (resultado em
dias úteis)

n.d. n.d.

SmartDOCS

15%

Relatório semestral

dez/21

3

3.2 - Acompanhar a
execução do SIADAP 1 dos
serviços de administração
direta e indireta do MS

Indicador

RESULTADO

3

3.1 - Apresentação de
proposta para as Orientações
do Ciclo de gestão, com
15%
negociação dos objetivos
interinstitucionais com as
entidades do MS

Eficiência

1

1.9 - Elaborar e executar o
orçamento de
funcionamento da SGMS, dos
8%
gabinetes dos membros do
Governo
(QUAR - OOP5)

Eficiência

1.5 - Coordenar as ações
referentes à organização,
preservação e atualização do
12%
cadastro do património do
MS e das entidades por ele
tuteladas

Qualidade

1

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico
1

Objetivo Operacional

Avaliação Anual

n.a

n.a

5

n.a

n.a

n.a

n.a

69%

70%

n.a

n.a

n.a

2

2

2

1

18%

1

6

20%

88%

40%

3

40%

46%

135% Superou 135% Superou

11 135% Superou

85%

100% Atingiu

107% Superou

2 100% Atingiu

Quadro 11 - Execução do PA - DGR
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Negativa

n.a

100%

Positiva

n.a

25%

Positiva

n.a

5%

Positiva

20%

Positiva

n.d

n.a.

n.d

13 135% Superou 135% Superou

Registo
Registo Próprio
SmartDOCS
SmartDOCS
Próprio
Entidade Trabalhadores SGMS Toda SGMS, INA, 14 Organismos do MS
Formado
outras entidades que não integram o

n.d

100%

Registo Próprio

n.d

25

dez/21

n.d

5

dez/21

30

dez/21

2

dez/21

N.º de protocolos criados
com empresas para que
os trabalhadores
beneficiem de condições
mais favoráveis

32

dez/21

RESULTADO
Impacto

Formação no âmbito da
segurança no trabalho

n.d. n.d. n.d.

RESULTA
DO

Número de propostas
implementadas de
melhoria de
funcionamento do serviço
propostas pelos
trabalhadores

RESULTADO

Percentagem de
trabalhadores com
frequência de ações de
formação profissional

RESULTADO

3

3.7 - Cumprir os objetivos de
boa gestão dos
15%
trabalhadores -art. 28.º LOE
(QUAR - OOP6)

Qualidade

3

3.6 - Planificar, organizar e
ministrar ações de formação
10% com base no diagnóstico de
necessidades de formação
dos trabalhadores da SGMS

Elaboração da análise
comparada de 2020, de
todos os organismos, até
30 dias após homologação
dos RA

Eficiência

3

3.3 - Elaboração da análise
comparada de 2020, de
todos os organismos, até 30
15%
dias após homologação do
último RA
(QUAR - OOP9)

Qualidade

versão final dos
documentos

d) Divisão de Informação e Relações-Públicas (DIRP)
À DIRP compete assegurar as seguintes competências:


Garantir a recolha, o tratamento e a difusão de informação de carácter geral ou
especializada, com interesse para as atividades do MS, dos profissionais de saúde e
do cidadão, privilegiando, para o efeito, os meios eletrónicos;



Assegurar os procedimentos inerentes à publicação de documentos no Diário da
República;



Organizar os serviços de receção, atendimento e encaminhamento do público na
sede do MS e na SGMS, apoiando nesta área os gabinetes dos membros do Governo
e as estruturas existentes no seu âmbito, bem como assegurar a informação ao
público, atender e dar seguimento às exposições apresentadas, em articulação com
os diversos serviços e organismos do MS;



Assegurar as atividades no âmbito da comunicação e das relações públicas dos
gabinetes dos membros do Governo e dos demais serviços e organismos do MS,
incluindo estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde;



Coordenar e difundir orientações e boas práticas relativamente à estratégia de
comunicação e imagem do MS, bem como uniformizar a política de comunicação
dos serviços e organismos do MS, incluindo estabelecimentos do Serviço Nacional
de Saúde, na Internet, tendo como veículo âncora o Portal da Saúde;



Assegurar a distribuição das publicações do MS, bem como a sua reprodução e
edição;

Recursos Humanos afetos à DIRP:

DIRP

EFETIVOS

Dirigente Intermédio 2.º grau
Técnico Superior
Assistente Operacional

TOTAL

1
5
2

8

Quadro 12 - Recursos Humanos afetos à DIRP
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n.d

85%

88%

95%

97%

97%

3%

100
%

100%

4,3

96%

Não
atingiu

96%

Não
atingiu

98%

100%

Atingiu

100%

Atingiu
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Polaridade

100%

Positiva

4,9

Eventuais Dependências

0,2

Não
atingiu

Gabinetes Ministeriais

4,7

95%

Fonte de verificação

4,4

Não
atingiu

Questionário Avaliação

4,7

95%

Questionário
Avaliação
Comissões e
Gabinete Comunicação GM
Grupos Trabalho
Positiva
Positiva

4,4

4,2

Registo Próprio

Peso

4,4

Classificação do OOP

Valor Crítico

4,6

Taxa de Realização do OOP

Tolerância

100%

Classificação do Indicador

Meta 2021

4,8

Taxa de Realização indicador

Valor Prévio 2020

0,2

Resultado Indicador

Valor Prévio 2019

4,6

Mês de Análise

Valor Prévio 2018

4,4

dez/21

Valor Prévio 2017

4,6

dez/21

Valor Prévio 2016

4,3

dez/21

Tipo de Indicador
RESULTADO

N.º conteúdos
aprovados para
divulgação/n.º
conteúdos
propostos para
divulgação

4,5

RESULTADO

50%

Índice de satisfação

4,5

REALIZAÇÃO

2

Parâmetro do Objetivo

6%

Qualidade

1

Índice de satisfação

Qualidade

3%

1.10 - Garantir a
qualidade dos
serviços prestados
no âmbito do
protocolo e
relações públicas,
designadamente na
organização de
reuniões e eventos
de natureza
diversa.
1.11 - Garantir a
qualidade dos
serviços prestados
no âmbito do apoio
técnico a comissões
e grupos de
trabalho.
2.1 - Incrementar a
quantidade e
qualidade dos
serviços
disponibilizados a
cidadãos,
profissionais e
outras instituições
através do Portal
SNS.
(QUAR - OOP7)

Indicador

Qualidade

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico
1

Objetivo
Operacional

Avaliação Anual

n.a

n.a

365

31

334

100%

dez/21

390

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

273

30

243

50%

dez/21

240

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

243

31

212

50%

181

100%

Atingiu

100%

Atingiu

100%

Atingiu

128%

Superou
132%

Supero
u

135%

Superou

Positiva

n.a

Atingiu

Negativa

n.a

100%

Negativa

dez/21

n.a

72%

Negativa

100%

SNS

75%

n.a.

5%

n.a.

70%

SPMS

65%

Smartdocs

46%

Formulário

45%

Smartdocs Smartdocs

30%

dez/21

Apresentação do
sítio renovado
(dias)

REALIZAÇÃO

Elaboração de
proposta de
desmaterialização
através de
formulário
eletrónico e
respetiva
implementação
(dias)
Elaboração do
manual da marca e
identidade gráfica
(dias)

28%

Impacto

Eficácia

10%

3.9 Adotar a
identidade gráfica
da SGMS e renovar
o sítio eletrónico

N.º respostas
enviadas à
SGMS/N.º
exposições
remetidas pela
SGMS aos serviços

Estrutura Estrutura

3

5%

3.8 Desmaterialização
do processo de
receção das
exposições dos
utentes através de
formulário
eletrónico

Qualidade

3

50%

Eficiência Eficiência

2

2.2 - Contribuir
para a melhoria da
imagem do MS
junto dos cidadãos,
através do
atendimento
presencial,
telefónico,
eletrónico e por via
postal, garantindo
uma resposta por
parte dos serviços.
(QUAR - OOP1)

Quadro 13 - Execução do PA – DIRP
Justificação do desvio do objetivo operacional 1.10 e 1.11: “Devido à pandemia de Covid-19, a maior parte das tarefas desenvolvidas pela DIRP foram efetuadas em regime de teletrabalho e o
apoio prestado à organização de reuniões dos Grupos de Trabalho e à organização de eventos foi feito online, o que pode explicar o desvio dos resultados face ao valor expectável. Da mesma
forma, em 2021 assistimos a uma diminuição muito significativa do número de reuniões e eventos realizados com efeitos nos valores atingidos nos inquéritos de avaliação da satisfação dos
utilizadores dos serviços prestados pela Divisão.”
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e) Divisão de Arquivo e Sistemas de Informação (DASI)
À DASI compete:


Promover as boas práticas de gestão de documentos nos serviços e organismos do
MS, e organizar e gerir o Centro de Documentação, assegurando a integração e a
catalogação das obras adquiridas, bem como a sua disponibilização aos gabinetes
dos membros do Governo;



Coordenar as ações referentes à organização e preservação do património e arquivo
históricos do MS, em articulação com os demais serviços e organismos, procedendo
à recolha, tratamento, conservação e comunicação dos arquivos que deixem de ser
de uso corrente nos respetivos organismos produtores;



Organizar e manter o arquivo da SGMS e dos gabinetes dos membros do Governo,
suportado em regulamento atualizado que assegure a normalização de
procedimentos, designadamente sobre guarda, acesso, conservação e destruição
de documentos;



Assegurar a receção, classificação, registo, distribuição e expedição da
correspondência da SGMS e demais estruturas existentes no âmbito dos gabinetes
dos membros do Governo;



Assegurar a adequação da rede informática e das demais infraestruturas
tecnológicas de informação e comunicação na SGMS, nos edifícios afetos aos
membros do Governo, bem como às comissões, grupos de trabalho e outras
estruturas que não disponham de meios apropriados, zelando pela segurança e
integridade da informação e prestando apoio aos utilizadores, bem como garantir
a gestão do sistema de comunicações fixas, móveis e de dados;



Garantir a gestão e a manutenção dos recursos informáticos da SGMS e dos
gabinetes dos membros do Governo e coordenar a gestão dos sistemas de
informação e aplicações informáticas, potenciando a desburocratização, a
simplificação de procedimentos e a transparência dos processos.



Coordenar as ações referentes à organização e preservação do património e arquivo
históricos do Ministério da Saúde, em articulação com os demais serviços e
organismos, procedendo à recolha, tratamento, conservação e comunicação dos
arquivos que deixem de ser de uso corrente nos respetivos organismos produtores;
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Organizar e manter o arquivo da SG e dos gabinetes dos membros do Governo,
suportado em regulamento atualizado que assegure a normalização de
procedimentos, designadamente sobre guarda, acesso, conservação e destruição
de documentos;



Atribuir os prazos de conservação dos documentos em fase ativa e semiativa dos
hospitais;



Coordenar o Projeto de avaliação documental da SGMS;



Coordenar o Projeto de Gestão Documental;



Criar os instrumentos de Normalização e Regulação Nacional de Arquivos de Saúde;



Coordenar os grupos de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde;



Promover visitas técnicas aos organismos e planos de ação específicos das entidades
englobando, entre outros, os seguintes domínios: gestão documental, avaliação
documental, salvaguarda e descrição de espólios de interesse histórico e
normalização de processos e procedimentos;



Ministrar formação de equipas no domínio da arquivística;



Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas.

Recursos Humanos afetos à DASI:

DASI

EFETIVOS

Dirigente Intermédio 2.º grau
Técnico Superior

TOTAL

1
2

3

Quadro 14 - Recursos Humanos afetos à DASI
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n.d
.

3

1

4

100%

7

2

5

100%

93%

7%

100%

100%

45%

50%

80%

90%

Atingiu

6

135%

Superou

135%

Superou

7

100%

Atingiu

100%

Atingiu

93%

100%

Atingiu

100%

Atingiu

Quadro 15 -Execução do PA - DASI
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Polaridade
Negativa

Eventuais
Dependências

Fonte de verificação

Classificação do
OOP

100%

Negativa

n.d
.

Atingiu

Negativa

n.d
.

100%

Positiva

n.d
.

1

Negativa

100%

Positiva

0,75

EAD

0,25

Ministério da Saúde

1

Atingiu

n.a.

1

MSHelpdes Helpdesk
k
SG SG Gabinetes GabMSinetes

1

100%

SmartDOCS

1

2

Relatório

1

Atingiu

Relatório

25%

100%

Listagem
recursos
SG Gabinetes

n.d
.

1

Taxa de
Realização do
OOP

Peso

% de servidores
virtualizados

1

Classificação do
Indicador

Valor Crítico

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2

Taxa de
Realização
indicador

Tolerância

Tratar o email no dia
de entrada, antes da
ocorrência da última
integração diária no
smartDOCS (N.º horas)

2

Resultado
Indicador

Meta 2021

n.d
.

2

Mês de Análise

Valor Prévio 2020

N.º de entidades
apoiadas

3

dez/21

Valor Prévio 2019

1

2

Atingiu

dez/21

Valor Prévio 2018

Data e Hora do Pedido)
- (Data e Hora da
execução)(nº de dias
úteis)

n.d
.

100%

dez/21

Valor Prévio 2017

Número de
reincidências do mesmo
problema

3

dez/21

Valor Prévio 2016

Tipo de Indicador
RESULTADO RESULTADO

Parâmetro do Objetivo
Eficácia

75%

dez/21

3.5 - Virtualização da
infraestrutura de
servidores

2

dez/21

10%

0,5

RESULTADO

3

2,5

RESULTADO

5%

3

REALIZAÇÃO

3

3.4 - Tratar a caixa de
correio institucional,
procedendo ao adequado
tratamento de cada mail
recebido

1

3

RESULTADO

5%

1.8 - Garantir apoio
técnico à elaboração,
revisão e validação de
autos de eliminação
dos Serviços e
Organismos do MS
(QUAR - OOP8)

1

5

Eficiência

6%

1.7 - Assegurar a gestão
dos pedidos de consulta,
retorno e incorporação
da documentação em
custódia externa
assegurando todos os
procedimentos inerentes

5

Eficácia

1

7

Eficácia

1

(Data e Hora do Pedido)
- (Data e Hora da
intervenção) (Em
Horas)

Qualidade

6%

1.6 - Prestar apoio aos
utilizadores para suporte
e resolução de problemas
técnicos em informática,
comunicações e
tecnologias de
informação (Helpdesk)

Indicador

Eficácia

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Avaliação Anual

4. Atividades Desenvolvidas, Previstas e Não Previstas no Plano, com Indicação dos

Resultados Alcançados
Divisão de Informação e Relações-Públicas
Newsletter interna e intranet da SGMS
Num ano vivido em cenário de pandemia, o papel da Comunicação Interna assumiu especial relevo
na SGMS. A newsletter e a intranet visaram o objetivo de aproximar os colaboradores quando
tiveram de estar afastados presencialmente durante tantos meses em teletrabalho. Para divulgar
as iniciativas da instituição, mas também “apresentar” os novos colegas, dar conta das últimas
novidades e guardar alguns momentos importantes que se passaram na SGMS, foram editadas 12
newsletters mensais e três edições especiais: Dia Mundial da Criança, Especial Halloween e
Especial Natal.
Por sua vez, através da Intranet foi possível partilhar informação diversa (notícias, eventos, dicas,
sugestões, vídeos e fotografias), com a possibilidade de difundir a mesma através de email. Esta
informação permanece disponível para consulta online a qualquer momento.

Fototeca das instituições do Serviço Nacional de Saúde
No âmbito da gestão de conteúdos do Portal do SNS (www.sns.gov.pt), a SGMS levou a cabo, em
2021, a organização de uma fototeca com fotografias atualizadas das instituições do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e do Ministério da Saúde. Desta forma, foi possível dar continuidade ao
processo de harmonização da imagem que tem ocorrido nos últimos anos nos diversos sites
institucionais destas entidades e colmatar o problema de atualização das fotografias.
Neste contexto, foi solicitada a colaboração das entidades do SNS, através de email, para o envio
de fotografias atualizadas das diferentes instituições (por exemplo, fachadas do edifício, interior,
salas de espera, urgências, bloco operatório, equipamentos, entre outros), bem como do logótipo
da instituição atualizado e com boa resolução, iniciativa que foi muito bem acolhida por parte das
diversas entidades do SNS e que obteve uma adesão generalizada.
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Sistema Integrado de Informação de Prestadores
Com a pandemia Covid-19, o Sistema Integrado de Informação de Prestadores (SIIP) ganhou ainda
mais visibilidade, na medida em que alimenta, com dados em tempo real, os motores de pesquisa
do Portal SNS, do site Covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS), bem como diversos sistemas de
informação, destacando-se aqui o SNS24, o e-Agenda e o Vacinas, tendo-se revelado uma
ferramenta fundamental na resposta do SNS.
Em 2021, a SGMS e a SPMS prepararam o SIIP para um possível cenário de catástrofe no SNS, em
articulação com o SNS24. Assim, foi efetuado o levantamento de requisitos para que o SIIP seja
utilizado no motor de pesquisa do site da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). De
igual modo, teve início o projeto de migração de prestadores do SIIP para o Notific@, da DGS. Os
Balcões SNS24 e os Postos de Colheita Covid-19 passaram também a integrar o SIIP. Foram ainda
preparados os formulários para contemplar a valência de ADR-C – Área dedicada para doentes
respiratórios nas unidades funcionais dos cuidados de saúde primários.

Coordenação com os Gabinetes Jurídicos e do Cidadão
No âmbito do seu papel de coordenação, monitorização e implementação de medidas de inovação
e qualidade que visam melhorar o relacionamento com o cidadão, a SGMS procurou envolver mais
os gabinetes do cidadão dos diferentes prestadores de cuidados de saúde nas respostas a dar aos
utentes que procuram os nossos serviços para obter esclarecimento às mais diversas questões.
Com o objetivo de promover a partilha de experiências e boas práticas sobre o atendimento aos
cidadãos, foi realizada uma reunião com os Coordenadores do Gabinete Jurídico e do Cidadão das
cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), que decorreu através plataforma Microsoft Teams.
Neste encontro, procurou-se também recolher contributos e sugestões sobre a definição de um
circuito de tratamento das reclamações mais próximo entre a SGMS, as ARS e as entidades
prestadoras de cuidados de saúde que integram o SNS, tendo em vista a criação de uma efetiva
rede colaborativa que garanta a resposta efetiva e o esclarecimento ao cidadão.
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Eventos
Em 2021, a SGMS esteve envolvida diretamente na organização de cinco eventos, a grande maioria
dos quais realizados através de webinar.

Dia Mundial da Saúde
Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, comemorado a 7 de abril, a Secretaria-Geral planeou e
organizou uma sessão comemorativa virtual com o mote «Construir um mundo mais justo e
saudável».
Do programa do evento destacou-se a intervenção do Cardeal Tolentino de Mendonça e uma mesa
redonda subordinada ao tema da comemoração deste ano, moderada pela jornalista Patrícia
Carvalho, e que contou com a presença de Helena Roseta, Henrique Barros, Isabel Vaz, Miguel
Xavier, Piedade Líbano Monteiro e Ricardo Paes Mamede.

Nesta sessão, com transmissão streaming através do Facebook do SNS, a Ministra da Saúde, Marta
Temido enfatizou o papel da união na capacidade de resposta do SNS à pandemia e defendeu uma
“participação determinada” na construção do projeto da União Europeia da Saúde. Este projeto
implica um novo conjunto de legislação que envolve o reforço do papel da Agência Europeia do
Medicamento (EMA) do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), assim como
a aprovação de um regulamento sobre ameaças de saúde pública transfronteiriças.

42

Agenda da Juventude para a Saúde 2030
Promovida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), em colaboração com outras entidades do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e parceiros sociais, a Agenda da Juventude para a
Saúde 2030 tem como objetivo envolver as crianças e os jovens na discussão sobre o que
consideram ser prioritário para a sua saúde e bem-estar na próxima década. A sessão de
apresentação da agenda contou com o apoio da SGMS, que esteve envolvida na organização do
evento.
Esta iniciativa incentiva as crianças e jovens a escolherem os temas a incluir na Agenda da
Juventude para a Saúde 2030, contribuindo assim para ter «cidadãos mais plenos e garantir, a
médio prazo, uma sociedade mais coesa», considerou a Ministra da Saúde no encerramento da
sessão de apresentação, que contou também com a presença do Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, do Presidente do CNS, Henrique Barros, da Vice-Presidente do CNS, Isabel
Loureiro e do representante da Juventude, Tiago Manuel Rego.
A agenda resulta da auscultação de centenas de jovens através de grupos focais, questionários,
debates em meio escolar e webinares e está dividida em quatro níveis de atuação: informação e
formação em saúde promotora de comportamentos saudáveis, garantia de acesso a cuidados de
saúde, fomento de ambientes saudáveis e participação dos jovens na definição e avaliação de
intervenções em saúde.
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Dia do SNS
Num contexto de pandemia, o 42.º aniversário do SNS foi assinalado através de uma sessão de
trabalho, que decorreu em Lisboa, no auditório do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, e cuja organização e planeamento ficaram a cargo da SGMS.
A abertura da sessão ficou a cargo do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda
Sales, seguindo-se a apresentação das «Linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência para
a Saúde» e a intervenção do Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.
A sessão foi transmitida via streaming de modo a possibilitar uma assistência alargada por parte
dos diversos dirigentes das entidades que constituem o universo do Ministério da Saúde.
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II Encontro Participação dos Cidadãos no SNS
O novo Estatuto do SNS foi o tema central do 2.º Encontro Participação dos Cidadãos no SNS, que
decorreu no auditório do Infarmed, com a participação de várias associações de utentes.

A sistematização do elenco dos estabelecimentos e serviços de saúde; a criação de uma direção
executiva do SNS; a aposta na implementação dos Sistemas Locais de Saúde; a concretização da
figura da dedicação plena dos profissionais de saúde; a recuperação da autonomia para contratar
recursos humanos; e o reforço da participação das associações de utentes e doentes nas estruturas
dos hospitais e agrupamentos de centros de saúde foram os “seis aspetos essenciais” destacados
nesta sessão.
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Por seu lado, os representantes das associações de utentes que participaram no encontro
(presencialmente ou através de videoconferência) tiveram a oportunidade de partilhar as suas
opiniões sobre o novo Estatuto do SNS e manifestar as suas preocupações e anseios em relação a
alguns pontos do documento.
A necessidade de assegurar uma representação efetiva dos cidadãos e associações de utentes e
doentes nos órgãos dos hospitais e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e garantir também
a participação destas entidades nos processos de avaliação e monitorização da prestação de
cuidados nos vários níveis do SNS foram as principais preocupações apontadas pelos representantes
que participaram no encontro.

Equipas Comunitárias de Cuidados Paliativos
A apresentação das cinco equipas vencedoras do concurso criado no âmbito do Programa Equipas
Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) decorreu numa sessão que contou com a
presença da Ministra da Saúde, Marta Temido, o Curador da Fundação La Caixa, Artur Santos Silva,
o Presidente da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, Rui Silva e o responsável do Programa
de Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas – Programa Humaniza da Fundação La Caixa,
Iciar Ancizu.
Este Programa, criado na sequência de um acordo celebrado entre o Ministério da Saúde e a
Fundação La Caixa, pretende reforçar o apoio domiciliário especializado a pessoas com doenças
avançadas e suas famílias, apoiando a implementação de cinco novas equipas domiciliárias de
cuidados paliativos, sendo quatro dirigidas a doentes adultos e uma a crianças e adolescentes com
necessidade de cuidados paliativos.
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Divisão de Gestão de Recursos
Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços (GT CCAS)
No âmbito do grupo temático “Gestão” que se materializa no Conselho Coordenador de Avaliação
de Serviços (CCAS) foi reativado o respetivo Grupo de Trabalho (GT CCAS) com a missão de
operacionalizar tecnicamente as atividades que suportam o CCAS.
O Plano de Ação para o GT CCAS prevê cinco Objetivos, a saber:
 Objetivo Estratégico 1 (OE1) – Dinamizar a Rede de Serviços de Planeamento e
Coordenação
 Objetivo Estratégico 2 (OE2) – Reforçar as Ferramentas de Planeamento Estratégico
 Objetivo Estratégico 3 (OE3) – Aprender com a Experiência
 Objetivo Estratégico 4 (OE4) – Recriar a Biblioteca do Conhecimento
 Objetivo Estratégico 5 (OE5) – Criar Conhecimento
Em 2021, a SGMS através da Equipa do SIADAP1 deu continuidade ao projeto da liderança da Linha
de Ação 14 “Saber Pensar, Saber Fazer” do Objetivo Estratégico 5 – Criar Conhecimento,
finalizou os trabalhos da Linha de Ação 8 “Administração Pública 360 graus” do Objetivo
Estratégico 2 - Reforçar as Ferramentas de Planeamento Estratégico e relativamente à Linha de
Ação 9 “Da experimentação à experiência” do Objetivo Estratégico 3 – Aprender com a
Experiência ainda não arrancou este projeto que estava previsto para setembro de 2021.

47

Face ao exposto, apresentam-se o ponto de situação das Linhas de Ação que esta SGMS integrou:

 OE2 – Reforçar as Ferramentas de Planeamento Estratégico
Linha de Ação L8 - Administração Pública 360º L8
Entidade Líder: DGPJ
Equipa Projeto: SGMS, DGAEP e SGPCM
Descrição: Uma efetiva gestão estratégica da administração pública exige, de um lado, a adoção
de medidas de planeamento estratégico para a definição das principais linhas de ação da
administração pública, em concretização das políticas públicas definidas pelos decisores políticos;
do outro, a avaliação dos resultados, aspeto em que assume crucial importância a avaliação da
perceção dos utilizadores internos e externos dos serviços prestados pela administração pública.
Assim, a presente linha de ação pretende precisamente criar um mecanismo transversal de
avaliação da qualidade dos serviços e organismos da administração pública, partindo de uma
experiência de sucesso lançada em 2016 no setor da justiça: a medida “Justiça 360”, inclusa no
Plano Justiça + próxima (medida n.º 18). Para o efeito, devem ser elaborados dois questionários
de satisfação, a serem distribuídos por todos os serviços e organismos da administração pública
(administração central direta, de natureza facultativa numa primeira fase), dirigido tanto a
utilizadores internos (dirigentes e trabalhadores) como a utilizadores externos (público em geral
de cada serviço), tendo em vista recolher as respetivas perceções sobre a qualidade dos serviços
prestados.
Entregáveis:
Dois questionários em formato eletrónico a serem distribuídos em contínuo para recolha de
perceções ao longo do ano. Dois relatórios de análise dos resultados, a serem elaborados até 30
de abril do ano seguinte, relativamente aos dados recolhidos no ano anterior, com a avaliação da
satisfação decomposta por serviço e organismo e por área governativa.
Esta linha de ação iniciou o seu trabalho no terceiro trimestre de 2020.
Descrição dos trabalhos:
Os trabalhos tendentes à construção de dois inquéritos de satisfação a distribuir pelos públicos
interno e externo das áreas governativas envolvidas na Linha de Ação “L8” onde foi apresentada
a abordagem metodológica e início ao debate.
Sucederam-se mais duas reuniões de trabalho, das quais resultaram dois modelos de inquéritos de
satisfação, um a ser aplicado ao público interno e outro ao público externo.
Os aludidos inquéritos foram partilhados com as demais áreas governativas a fim de recolher
contributos e aferir da aceitação dos modelos propostos.
Após esta fase os inquéritos foram submetidos à Tutela.
Os inquéritos de satisfação foram aplicados e o Relatório de Satisfação elaborado.
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 OE3 – Aprender com a Experiência
Linha de Ação L9 - Da experimentação à experiência
Entidade Líder: SG Defesa
Equipa Projeto: SGMS, DGAEP e SGPCM e Equipa de Coordenação do SIIGEP
Descrição: Analisar os resultados dos projetos sujeitos ao "Direito ao Desafio" nos termos do
Decreto-Lei n.º 126/2019, de 29 de agosto, identificando as práticas, produtos e metodologias
passiveis de replicação e disseminação transversal.
Entregáveis: Produção de recomendação técnica ao CCAS com a avaliação do potencial de
replicabilidade e disseminação das práticas testadas, produzindo, quando aplicável, a proposta de
linhas de orientação para a aplicação, ou a proposta de alteração legislativa necessária à aplicação
da respetiva prática.
Transformação: Consolidar a abordagem subjacente ao “Direito ao Desafio”, criando as condições
para a disseminação das experiências de sucesso.
Descrição dos trabalhos: Este projeto ainda não teve início, tinha como data prevista setembro de
2021.

 OE5 – Criar Conhecimento
 Linha de Ação L14 - Saber Pensar, Saber Fazer
 Entidade Líder: SGMS
Equipa Projeto: SG Ambiente, SGPCM, DGAEP e INA
Descrição: Identificar as necessidades de conhecimentos e competências em matéria de
Prospetiva, Planeamento Estratégico, Planeamento Operacional e Avaliação, preparando, em
articulação com as entidades competentes, o financiamento e a organização, em conjunto com a
academia, de um plano de estudos para a qualificação dos agentes públicos afetos a funções de
planeamento, coordenação e avaliação, nestes domínios de saber.
Entregáveis: Diagnóstico de necessidades, elaboração do Plano de Estudos e realização, pelo
menos, da primeira edição da formação em Prospetiva, Planeamento Estratégico, Planeamento
Operacional e Avaliação.
Transformação: Dispor de um conjunto de quadros públicos, altamente capacitados em matéria
Prospetiva, Planeamento Estratégico, Planeamento Operacional e Avaliação.
O grupo de trabalho desta linha de ação delineou as estratégias e iniciou os seus trabalhos em
2021.
Descrição dos trabalhos: A 15 de novembro de 2021, deram-se como concluídas as tarefas afetas

à Equipa líder desta Linha de Ação, estando o Plano de Estudos a ser construído pelo INA, tal
como tinha ficado estabelecido desde o início do projeto.
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Avaliação de Riscos Psicossociais na Administração Pública”.
Considerando que os riscos psicossociais em contexto de trabalho constituem um dos grandes
desafios

contemporâneos

para

a

saúde

e

segurança,

associados

designadamente

ao

desenvolvimento ou agravamento de perturbações que impactam de forma significativa a
qualidade e o bem-estar no trabalho, agudizados pela atual conjuntura, esta Secretaria-Geral
(SGMS) estabeleceu um protocolo de parceria com a Direção-Geral da Administração e Emprego
Público (DGAEP) para a realização de estudo de “Avaliação de Riscos Psicossociais na
Administração Pública”.
Neste sentido, a SGMS efetuou uma avaliação dos riscos psicossociais dos trabalhadores da
organização, o que é particularmente importante neste contexto de pandemia.
Com esta avaliação pretendeu-se conhecer melhor os riscos psicossociais da organização e, desta
forma, proceder-se aos ajustamentos necessários para mitigar os maiores riscos.
Esta avaliação enquadrou-se no âmbito do projeto “Avaliação dos Riscos Psicossociais da
Administração Pública” que foi desenvolvido pela Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público (DGAEP) em colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).
A avaliação foi efetuada através do preenchimento de um questionário (COPSOQ) por todos os
trabalhadores, de participação voluntária, sendo que quanto mais respostas houvesse mais
verdadeiros seriam os riscos identificados e melhores poderiam ser as medidas para os combater.
Este questionário foi de natureza confidencial e o anonimato dos participantes esteve assegurado.
O seu tratamento pela DGAEP e pela OPP foi efetuado de forma global e a avaliação dos riscos foi
grupal e nunca individual.
O questionário esteve disponível para preenchimento até ao dia 4 de junho de 2021.
Finalizada a fase de preenchimento do questionário COPSOQ, a DGAEP informou terem estado
envolvidas 77 entidades no Estudo de Avaliação dos Riscos Psicossociais na Administração Central,
ao qual respondera, um total de 24.821 trabalhadores.
Face ao exposto, a SGMS aguarda o envio dos relatórios que a DGAEP ficou de elaborar quer o
relatório global, quer os relatórios por entidades.
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Rede Colaborativa SST-AP - Formação preenchimento módulo SST-SIIE-Diagnóstico
No âmbito da Rede Colaborativa Interministerial da Administração Pública, a Secretaria-Geral do
Ministério da Saúde foi convidada para na área governativa da Saúde ser o ponto focal responsável
pela recolha de informação relativa ao preenchimento do módulo de organização dos serviços de
segurança e saúde no trabalho (SST), alojado na Plataforma SIIE (Sistema de Informação dos
Imóveis do Estado), com o objetivo de efetuar o diagnóstico sobre a organização destes serviços
na Administração Pública.
Através da Equipa SIADAP1, procedeu-se à recolha da referida informação junto dos organismos da
Saúde.
Segundo a DGAEP a área Governativa da Saúde, no início de setembro de 2021, registava uma taxa
de resposta de 34,1%. De salientar que, a SGMS a 30.11.2021 voltou a remeter email de insistência
aos organismos que ainda não haviam concluído o preenchimento do Módulo SST-AP do SIIE.

Joint Action
A Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), em representação de Portugal, é o organismo
parceiro na Joint Action (JA) NFP4HEALTH, Joint Action on Increasing Capacities of National Focal
Points, que tem por objetivo o aumento do conhecimento e o desenvolvimento de capacidades dos
pontos focais nacionais sobre o programa de saúde europeu EU4HEALTH | 2021 – 2027, programa
gerido pela Comissão Europeia que define as ações prioritárias e respetivos recursos financeiros a
desenvolver naquele período, bem como, sobre outros programas europeus mais generalistas que
direta ou indiretamente se relacionem com a área da saúde.
A SGMS encontra-se envolvida em todos os Work Package (WP), salientando-se uma maior
participação no WP6, relacionado com capacitação de pontos focais nacionais. Assinou o
Consortium Agreement, no final do ano de 2021.
Durante o ano de 2021 participou em diversas reuniões de concertação bem como na
elaboração/revisão de diversos documentos nomeadamente do Consortium Agreement. A
atividade da NFP4HEALTH iniciou-se no último trimestre de 2021, marcando a SGMS presença em
outubro e novembro nas reuniões de kick off da Joint Action e do WP4.
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Bairros Saudáveis
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, criou o Programa Bairros
Saudáveis, de âmbito nacional, como instrumento participativo que promove iniciativas de saúde,
sociais, económicas, ambientais e urbanísticas junto das comunidades locais mais atingidas pela
pandemia, ou por outros fatores que afetam as suas condições de saúde e bem-estar, tendo ficado
na incumbência da SGMS o apoio para garantir a ampla divulgação do Programa e das suas regras,
recorrendo à comunicação social, às redes de organizações da sociedade civil que intervêm nestes
territórios, às autoridades locais de saúde pública e às autarquias locais e assegurar os meios de
apoio logístico e administrativo necessários à implementação do Programa, bem como suportar as
despesas do seu funcionamento, com todas as tarefas inerente à tramitação, processamento e
pagamento da despesa, estando definida uma dotação orçamental de 10 milhões de euros, para
financiamento das 246 candidaturas já selecionadas pela entidade responsável, sendo 7 milhões
de euros financiados pelo PRR, 2,165 milhões de euros pelo Fundo Ambiental e o remanescente
pelo orçamento da Secretaria-Geral. Foram efetuados durante o último trimestre de 2021 os
pagamentos relativos à 1.º tranche às entidades promotoras. Em virtude da data dos pagamentos,
a vigência do Programa Bairros Saudáveis foi prorrogada até 31.12.2022.

SIADAP3 – Relatório Anual
O artigo 76.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP) determina que findo o período de
avaliação do desempenho, devem ser elaborados relatórios anuais.
Nos termos do referido preceito, compete às Secretarias-Gerais de cada área governativa elaborar
relatórios síntese evidenciando a forma como o SIADAP 3 foi aplicado, no âmbito dos serviços da
sua área de intervenção.
Face ao exposto, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) solicitou o
preenchimento de quadros para recolha dos dados de avaliação de desempenho do biénio 20192020, bem como os quadros de dados consolidados.
Neste sentido, coube à DGR a recolha e tratamento da informação solicitada, remetida para a
DGAEP através de suporte eletrónico.
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Programa de Remoção de Amianto
O Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (FRCP) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 24/2009,
de 21 de janeiro, tendo por objeto e finalidade o financiamento das operações de recuperação,
de reconstrução, de ampliação, de adaptação, de reabilitação e de conservação dos imóveis da
propriedade do Estado.
O Fundo tem a natureza de património autónomo sem personalidade jurídica, dotado de autonomia
administrativa e financeira, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 24/2009, regendo-se a sua
atividade nos termos do Regulamento de Gestão, aprovado pela Portaria n.º 293/2009, de 24 de
março, e pelas normas constantes da Lei do Orçamento de Estado, designadamente as relativas ao
Programa de Remoção do Amianto.
A finalidade deste Programa tem por base a apresentação de candidaturas tendo por objeto o
financiamento pelo FRCP das operações de remoção do amianto em imóveis do domínio público e
privado do Estado e em imóveis propriedade dos institutos públicos e das empresas públicas do
Setor Empresarial do Estado prosseguindo as linhas de orientação e vinculação incluídas na Lei nº
2/2020, de 31 de março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2020 (OE 2020) e prosseguida
na Lei do Orçamento do Estado em vigor.
Neste sentido, a DGR procedeu ao acompanhamento das candidaturas dos seguintes organismos:


Centro Hospitalar do Oeste



Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Peniche



Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa



Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

Medicina no Trabalho para os Gabinetes Ministeriais
No final de 2021, a Secretaria-Geral solicitou junto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
E.P.E. a realização do procedimento pré-contratual para a aquisição de Serviços de Saúde no
Trabalho para os trabalhadores dos Gabinetes Ministeriais da Saúde.
O acompanhamento e monitorização será da responsabilidade desta unidade orgânica, no decorrer
do ano de 2022.
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5. Análise das Causas de Incumprimento de Ações ou Projetos não Executados ou
Resultados Insuficientes
Todos os indicadores de desempenho e objetivos operacionais estabelecidos em QUAR foram
atingidos ou superados.
No Plano de Atividades não foram atingidos 2 objetivos operacionais conforme justificação infra,
a saber:
Objetivo Operacional 1.10 “Garantir a qualidade dos serviços prestados no âmbito do protocolo e
relações públicas, designadamente na organização de reuniões e eventos de natureza diversa”
Objetivo Operacional 1.11 “Garantir a qualidade dos erviços prestados no âmbito do apoio
técnico a comissões e grupos de trabalho”
Justificação do desvio do objetivo operacional 1.10 e 1.11: “Devido à pandemia de Covid-19, a
maior parte das tarefas desenvolvidas pela DIRP foram efetuadas em regime de teletrabalho e o
apoio prestado à organização de reuniões dos Grupos de Trabalho e à organização de eventos foi
feito online, o que pode explicar o desvio dos resultados face ao valor expectável. Da mesma
forma, em 2021 assistimos a uma diminuição muito significativa do número de reuniões e eventos
realizados com efeitos nos valores atingidos nos inquéritos de avaliação da satisfação dos
utilizadores dos serviços prestados pela Divisão.”

6. Audição de Dirigentes Intermédios e Demais Trabalhadores na Autoavaliação do Serviço
Em 2021, em resultado dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador
de Avaliação de Serviços (GT CCAS), no âmbito da Linha de Ação L8 – “Administração Pública 360º”,
a SGMS aplicou pela primeira vez os dois questionários desenvolvidos para a avaliação da qualidade
dos serviços e organismos da administração pública: um dirigido aos utilizadores internos
(dirigentes e trabalhadores) e outro dirigido aos utilizadores externos (público em geral de cada
serviço).
Em consonância com os objetivos definidos no Plano de Atividades que são medidos pela aplicação
de ambos os questionários, a escala de Lickert utilizada foi adaptada. Assim, em vez de se utilizar
a escala de 1 a 10 proposta, manteve-se a avaliação de 1 a 5, em que 1 corresponde ao valor mais
baixo da escala (muito baixo) e 5 corresponde ao valor mais alto da escala (muito elevado). Em
termos de classificação: 1 corresponde a “mau”, 2 a “razoável”, 3 a “satisfatório”, 4 a “bom” e 5
a “muito bom.
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No questionário aplicado aos trabalhadores foram mantidas as 40 perguntas propostas pelo GT
CCAS. Já no que se refere ao questionário aplicado às entidades externas (instituições e/ou
serviços do Ministério da Saúde e grupos de trabalho), as questões foram adaptadas, procurandose obter uma avaliação global de todas as divisões e serviços da organização, integrando as
questões que nos permitem aferir os indicadores de medida dos objetivos definidos no Plano de
Atividades da SGMS.
Os questionários foram elaborados na plataforma digital Google Forms e enviado o respetivo link
para preenchimento aos destinatários no dia 5 de janeiro de 2022. Dado o nível de adesão
verificado, foram efetuados pedidos de insistência de resposta nos dias 10 e 17 de janeiro.
Considerou-se que os inquéritos estavam fechados para elaboração do relatório final no dia 28 de
janeiro.

O desempenho e a dedicação dos trabalhadores são cruciais para o processo de melhoria contínua
da SGMS.
Através do questionário sobre a satisfação dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores
procurou-se medir as opiniões e perceções e avaliar de que forma veem a organização, o trabalho
desenvolvido e as expectativas de evolução dentro do próprio serviço.
O questionário foi aplicado ao universo total de trabalhadores da SGMS, tendo-se verificado uma
taxa efetiva de resposta de 70%.
A primeira parte do questionário permite-nos traçar um retrato dos trabalhadores da organização.
Têm entre os 51 e os 65 anos (51%) e os 31 e os 50 anos (46,4%). Na sua maioria são licenciados
(53,6%) e desempenham funções técnicas (44,4%).
Considerando toda a experiência de trabalho na organização, a avaliação global feita pelos
dirigentes intermédios e trabalhadores é bastante positiva, com 64,3% a atribuir uma nota de 4
(de uma escala de 1 a 5, em que 4 corresponde a “Bom”). Um quinto dos inqueridos atribui mesmo
o valor mais elevado da escala, ou seja 5 (21,4%). Em média, os trabalhadores da SGMS atribuem
uma avaliação de 4,1, o que representa uma subida de 30% face ao valor encontrado no final de
2020.
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64%

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Gráfico 6 - Grau de Satisfação Global

De um modo geral, os trabalhadores da SGMS sentem que trabalham numa organização sólida e
com perspetivas de futuro.

Muito bom
20%

Razoável
6%
Satisfatório
22%

Bom
52%

Razoável

Satisfatório

Bom
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Gráfico 7 - Perspetivas de Futuro

Esta perspetiva que sentem em relação ao seu futuro dentro da organização explica também o
sentimento de pertença e a valorização que fazem do prestígio em ser membro da SGMS, por
exemplo perante a família e amigos.
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Gráfico 8 - Prestígio em Ser Membro da Organização

Já quanto ao “grau em que a organização se aproxima do que seria para mim uma organização
ideal para trabalhar”, a valorização que é feita tende a dispersar-se ao longo da escala, ainda que
a média seja elevada com uma pontuação de 3,8.
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3

4

Grau em que estou disposto a
sacrificar o meu tempo pessoal
para concluir o meu trabalho

5

Gráfico 9 - Empenho e Dedicação à organização

De um modo geral, os dirigentes intermédios e trabalhadores da SGMS sentem que é feita uma
justa e correta avaliação do seu trabalho (média de 4). E embora sintam que lhes é “dada
autonomia para planear, executar e avaliar o seu próprio trabalho” (3,9), sentem que nem sempre
lhes é dada a possibilidade de “participar na tomada de decisões”, uma das questões que ao longo
do questionário foi valorada com a pontuação mais baixa (3,2).
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Gráfico 10 - Avaliação do Trabalho desenvolvido, Autonomia e Participação na tomada de Decisões

Da lista de questões, a maior pontuação é dada à “Dedicação e empenho que tenho pela
organização”, com uma média de 4,3%. Perto de 93% do universo dos trabalhadores inqueridos
atribuiu entre “bom” e “muito bom”.
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Gráfico 11 - Dedicação e Empenho que Tenho pela Organização
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Satisfação dos Colaboradores
A opinião dos colaboradores é auscultada através de inquéritos ou outros instrumentos de medição
do grau de satisfação:
1. Taxas de Respostas (%)
Igual ou Superior a bom,
pelo menos 70% respostas
>= bom, média >4
2. Classificação Obtida
Inquéritos aos Colaboradores

Organismo
70%
4,25%

Igual ou Superior a Satisfaz
pelo menos 70% respostas
>= satisfaz, média >3,5
Inferior a Satisfaz, média 3,5

3. Evolução do Grau Satisfação dos
Colaboradores em Relação ao Ano
Sim. Quais?
Transato
4. Realização de Outros Tipos de
Não
Avaliação
Não foi Realizada Auscultação da Opinião dos Colaboradores
Quadro 16 - Satisfação dos Colaboradores

30%

7. Apreciação, por Parte dos Utilizadores, da Quantidade e Qualidade dos Serviços
Prestados
Atenta e pronta a responder às mudanças atuais, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS)
assume o compromisso de procurar a melhoria contínua que vise satisfazer as necessidades e
expectativas dos parceiros com os quais colabora diretamente. Para prestar melhores serviços é
fundamental conhecer o grau de satisfação das Instituições e Serviços do Ministério da Saúde e
Grupos de Trabalho.
Partindo da proposta do GT CCAS, o questionário aplicado às entidades externas foi adaptado.
Procurou-se, assim, obter uma avaliação global de todas as divisões e serviços prestados,
integrando as questões que nos permitem aferir os indicadores de medida dos objetivos definidos
no Plano de Atividades da SGMS.
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O questionário foi aplicado à globalidade de entidades que constituem o universo do Ministério da
Saúde, incluindo os prestadores de cuidados de saúde incluídos no Serviço Nacional de Saúde e
Grupos de Trabalho nomeados pela tutela a que a SGMS presta apoio, tendo-se verificado uma
taxa efetiva de resposta de 40%, abaixo de valores verificados em anos anteriores. Uma possível
explicação reside na diminuição dos eventos externos e do número de reuniões presenciais dos
Grupos de Trabalho apoiados pela SGMS devido à pandemia por Covid-19.
A primeira parte do questionário destinou-se a caracterizar os parceiros externos, sendo que 90%
dos inquiridos são instituições e/ou serviços do Ministério da Saúde.
A Avaliação Global aponta para uma valorização de todo o trabalho efetuado pela SGMS, entidade
à qual os parceiros externos atribuem uma nota média de 4 valores, o que corresponde a uma
classificação de “Bom”. De salientar, ainda, que mais de um quarto dos inquiridos atribui mesmo
uma nota de 5 valores, ou seja, classifica o desempenho geral como “Muito bom”. Em 2020, a
avaliação global média era de 4,16.

Satisfatório
21%

Muito bom
26%

Bom
53%

Satisfatório

Bom

Muito bom

Gráfico 12 - Grau de Satisfação Global
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Em média, as entidades que responderam a este questionário revelam que os serviços
disponibilizados pelas diversas divisões da SGMS correspondem às suas expectativas (4), sendo
bastante elevado o grau de confiança global que demonstram pelos serviços prestados (4,4). Nesta
última questão, cerca de 50% dos inquiridos atribuiu o valor máximo da escala (5).
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expectativas das entidades externas com as quais a
SGMS trabalha
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Qual o grau de confiança no serviço prestado
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5

Gráfico 13 - Expetativas e Grau de Confiança

Da mesma forma, a SGMS é vista pelas diversas instituições e grupos de trabalho como um a
organização “aberta às ideias e sugestões das entidades externas”, com 50% dos inquiridos a
atribuir 4 valores, numa escala de 1 a 5.
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Gráfico 14 - Abertura às Ideias e Sugestões das Entidades Externas
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Apesar da diminuição verificada do número de eventos e reuniões realizados em 2021, devido à
situação epidemiológica que o país atravessou e que obrigou os serviços a organizarem-se online e
em teletrabalho, esta é uma das áreas mais valoradas pelas entidades que trabalham com a SGMS,
com uma média de 4,2. Assim, 50% das entidades que responderam ao questionário conferiu
mesmo a nota mais elevada da escala a esta área atribuída às Relações Públicas.
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Gráfico 15 - Organização de Reuniões e Eventos

Reforçando a avaliação global que é feita dos prestados pela organização, as entidades que
responderam ao questionário afirmam positivamente que voltariam a recorrer aos serviços
prestados pela SGMS (4,2) e recomendaria a utilização deste serviço (4,25).
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Gráfico 16 - Utilizar de Novo e Recomendar os serviços da SGMS
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Em 2021, foram recebidas pela área das Relações Públicas 7.672 exposições, mais 584 exposições
face ao ano anterior, e que deram origem a 3.254 processos, mais 1.065 processos do que os
registados no período homólogo.
No que concerne à tipologia das exposições apresentadas pelos cidadãos, em 2021 foram
identificadas 2.199 reclamações (68% do total), 530 pedidos de informação (16%), a maior parte
dos quais relacionados com a pandemia por covid-19. Registaram-se, ainda, 408 pedidos de apoio
(12%), 85 Sugestões/Opiniões (35%) e 32 Elogios (1%).
As questões relacionadas com a Covid-19, foram aquelas que mais preocuparam os cidadãos e
levaram a procurar esclarecimentos junto do MS ao longo do ano, com 27% do total de exposições
recebidas.
Seguem-se as questões referentes aos Cuidados de Saúde Prestados, que representam 11% do total,
e aos Atestados (Incapacidade, Juntas Médicas, Baixas, entre outros), que constituem 7% do total.
Os pedidos de atribuição de Número de Utente e Consulta Médica (Dificuldade na
marcação/desmarcação de consulta) representaram 6% dos processos criados em 2021.
Nos últimos dois anos, a SGMS procedeu a uma alteração no procedimento relativo às exposições
e reclamações dos utentes, procurando de uma forma mais interventiva junto das diversas
instituições obter resposta para os cidadãos. Assim, em 2021, foi possível que 72% de todas as
exposições recebidas pela divisão responsável por este serviço obtivessem resposta junto das
entidades visadas, uma progressão face ao valor de 65% registado em 2020.
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8. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
O Sistema de Controlo Interno, sendo um processo de desenvolvido para avaliar o alcance dos
objetivos relacionados com as operações, reporte e cumprimento de leis e regulação, é
considerado pela SGMS de importância vital.
No entanto, não tendo esta Secretaria-Geral um sistema integrado de controlo interno, tem vindo
a adotar mecanismos e procedimentos internos que asseguram a regulação e o controlo da sua
atividade, naquelas que são as suas funções primordiais e que permitem seguir a sua missão,
atribuições e competências legais.
Na área da gestão progrediram as operações de simplificação de procedimentos e a fiabilidade e
segurança das fontes, com o objetivo de obtenção de ganhos de eficiência e eficácia e de qualidade
do controlo interno.
A SGMS dispõe de um conjunto de manuais de procedimentos respeitantes a áreas específicas, em
revisão constante, que visam normalizar os processos e procedimentos internos, assegurando uma
maior eficácia e transparência na atuação dos seus trabalhadores e dirigentes e na resposta aos
clientes internos e externos.
Através de reuniões frequentes são comunicadas as orientações estratégicas entre a Direção e os
Dirigentes Intermédios, assim como a partilha de informação pertinente relativa ao
desenvolvimento da atividade dos serviços.
A SGMS dispõe de uma intranet através da qual se assegura a permanente divulgação da informação
pertinente a todos os trabalhadores.
Deu-se continuidade à adoção de uma organização de trabalho que garantiu a monitorização e o
controlo das atividades críticas apoiadas pelas seguintes aplicações informáticas:


Smartdocs – Sistema de Gestão Documental;



Gerfip - Gestão de Recursos Financeiros;



SIIE – Sistema de Informação dos Imóveis do Estado



RHV – Processamento de Vencimentos;



Pi Time – Registo Biométrico de Assiduidade e Pontualidade

64

Conforme orientações expressas pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços (CCAS), no
Anexo A do Documento Técnico n.º 1/2010, apresenta-se no Quadro seguinte a avaliação sobre o
Sistema de Controlo Interno.
QUESTÕES
S

APLICADO
N
NA

FUNDAMENTAÇÃO

1 – Ambiente e Controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações
técnicas do sistema de controlo interno?

X

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

X

- Valorização de valores éticos e de integridade,
equidade e transparência no âmbito da
Administração Pública.

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

X

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

X

- Estão definidos circuitos e processos que permitem
a verificação efetiva da legalidade, regularidade e
boa gestão.
Existência
de
reuniões
periódicas
de
acompanhamento da atividade desenvolvida entre a
Secretária-Geral e os dirigentes intermédios.

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

X

- Existência de controlos externos, designadamente
através do Coordenador do Programa Orçamental da
Saúde (ACSS) e da Direção-Geral do Orçamento.

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

X

- Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas.
X

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

- Plano de Atividades, Plano de frequência de ações
de Formação e SIADAP. Ao longo do último ano a
SGMS procurou dar continuidade à política de
formação existente, apesar dos recursos financeiros
disponíveis e do momento de pandemia que
atravessámos, que originou o cancelamento de
várias ações de formação.

2 – Estrutura Organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida
obedece às regras definidas legalmente?

X

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?

46%

- A estrutura organizacional encontra-se em
conformidade com a legislação associada ao
funcionamento da SGMS, a saber: DecretoRegulamentar n.º 4/2016, de 8 de novembro, que
altera o Decreto-Regulamentar n.º 23/2012, de 9 de
fevereiro, que aprova a orgânica da SGMS; Portaria
n.º 160/2012, de 22 de maio, que fixa a estrutura
nuclear da SGMS, e o Despacho n.º 7883/2012, de 8
de junho, que procede à criação das unidades
orgânicas flexíveis da SGMS.
- Avaliação dos colaboradores da SGMS foi efetuada
no estrito cumprimento do SIADAP.

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço
3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

X

- Existência de manual de controlo interno da SGMS;

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

X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X

- A competência para autorização da despesa está
claramente definida em delegação e subdelegação
de competências, as quais se encontram publicadas
em Diário da República.

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

X

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

X

- Existe um Plano de Compras, de acordo com a
modalidade de compras públicas da ESPAP e a
agregação de compras desenvolvida pela SPMS.
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3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros
de responsabilidade por cada etapa e dos padrões
de qualidade mínimos?

X

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

X

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas?

X

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

X

- Reconhecimento e valorização dos fluxos de
informação e comunicação;
- Trabalho em workflow auditável, através da
utilização de software de gestão; documental e
GeRFiP, traduzindo-se numa definição clara das
competências e circuito de toda a informação;
- Existência de um plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas desde 2009,
publicado na página da SGMS, sendo o mesmo
monitorizado.

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas
de contabilidade, gestão documental e tesouraria?

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

As aplicações de suporte são as seguintes:
- smartDOCS – O sistema de gestão documental é
transversal a toda a organização, sendo o suporte
para todo o controlo administrativo;
- GeRFiP – Gestão Patrimonial, Financeira e
Contabilística da ESPAP utilizado na área da
contabilidade;
- RHV – Sistema de Recursos Humanos utilizados na
área dos recursos humanos para o processamento
de vencimentos da SGMS e dos Gabinetes
Governamentais;
- SIIE – Sistema de Informação dos Imóveis do
Estado assente em plataforma eletrónica de
inventariação do património imobiliário pública;
- Plataformas eletrónicas de contratação pública;
- PiTime – Registo Biométrico de assiduidade e
pontualidade dos trabalhadores;
- Quanto à integração da informação, esta fixou-se
entre o GeRFiP, o SRH e o RHV;
A apresentação e análise critica da informação
consta do relatório de atividades de 2020
- Todos os Sistemas anteriormente descritos dão
garantia de fiabilidade, oportunidade e utilidade
dos outputs;
- As informações extraídas das diversas operações
geram resultados fidedignos e atempados que, por
sua vez, são o ponto de análise para a tomada de
decisão;
- A SGMS tem implementada uma solução de
backups da Symantec com sistema de tape library
e rotinas de salvaguarda dos servidores da
infraestrutura central e informação em espaço de
colaboração e armazenamento pessoal;
- Estão instituídos requisitos de segurança para
entrada de terceiros no sistema de informação da
SGMS, por software e hardware, e implementados
vários mecanismos de segurança da informação. É
garantido o acesso seguro aos sistemas internos a
todos os trabalhadores da organização, através da
criação de uma VPN segura.
- Segurança na troca de informação e software,
sendo a rede informática certificada.

Quadro 17 - Sistema de Controlo Interno
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9. Medidas para um Reforço Positivo de Desempenho
Como medidas para o reforço positivo do desempenho no segundo ano do ciclo estratégico 20202022, a SGMS tem prevista a continuidade de um conjunto alargado de medidas de âmbito
transversal, de anos anteriores e promoção de outras, com o objetivo de melhoramento da
eficiência das atividades desenvolvidas na SGMS, onde se destacam:
 Atualização dos procedimentos internos e desenvolvimento de novos, que permitam
assegurar a continuidade das atividades da SGMS, de forma eficiente e ordenada;
 Dar continuidade à implementação de medidas de apoio aos trabalhadores que facilitem
a conciliação da vida profissional e pessoal;
 Reavaliação do sistema de avaliação de satisfação de clientes;
 Reforço da interação e articulação com os organismos da Administração Direta e Indireta
para o desenvolvimento das competências inerentes a esta SGMS.
 Reforço do trabalho de desmaterialização e uniformização de boas práticas,
designadamente através da interoperabilidade do sistema de gestão documental com
os Gabinetes Ministeriais;
 Difusão de boas práticas e conhecimento;
 Continuar a potenciar a formação e a capacitação dos trabalhadores;
 Aposta no trabalho colaborativo.

10. Comparação com o Desempenho de Serviços Idênticos, no Plano Nacional e
Internacional
a) Comparação Plano Nacional
Em 2021 e com base nos dados do benchmarking, a comparação com o desempenho de serviços
idênticos, foi elaborada com as seguintes Secretarias-Gerais:








SGMF – Secretaria-Geral do Ministério das Finanças
SGMAI - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
SGMJ – Secretaria-Geral do Ministério da Justiça
SGEC - Secretaria-Geral da Educação e Ciência
SGMTSSS - Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
SGAMBIENTE – Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente
GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
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Enquadramento
Âmbito

SG
MF

Indicador

Número total de
trabalhadores em
exercício de funções
Número de dirigentes
intermédios
Recursos
Número de
humanos
coordenadores técnicos
(31/12/2021)
Índice tecnicidade
(sentido restrito)
Índice tecnicidade
(sentido lato, inclui
técnico superior e
pessoal informática)
Número de vencimentos
processados e pagos
pelo orçamento da SG
Valor do orçamento de
funcionamento (em
Recursos
milhões de €]
financeiros
Valor do orçamento de
investimento (em milhões
de €)
Número de contratos
geridos

SG
MAI

SG
MJ

SG
EC

SG
MTSSS

SG
MS

SG
Ambient
e

GPP

127

204

72

176

105

39

120

177

10

28

10

12

11

5

19

26

30

0

2

1

3

0

4

1

42,5%

41,7%

48,6%

69,9%

49,5%

44%

56,7%

50,3%

45,6%

61,2%

51,4%

70,5%

N/A

44%

74,2%

58,2%

1.754

2.500

1.166

21.095

7.714

699

1.385

202

23,60

50,577

4,231

213,11

5,34

15,03

7,5

11,8

2,19

96,043

0,148

0,39

0

0,16

12,6

0,0

229

ND

ND

94

612

286

513

49

Legenda: NA - Não se Aplica; ND – Não Disponível

Quadro 18 - Benchmarking - Enquadramento

Conforme quadro 20 constata-se que das 8 Secretarias-Gerais a SGMS é a que tem menor número
de trabalhadores, seguida da SGMJ, no entanto, relativamente ao índice de tecnicidade (sentido
restrito), apresenta a quinta maior percentagem (44%).
Face aos dados disponibilizados e atendendo ao seu número inferior de trabalhadores, esta é a
terceira Secretaria-Geral que gere o maior número de contratos.
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Serviços Prestados
SG
MF

Indicador

Número
de
entidades
clientes
por
tipologia
de
serviços

SG
MAI

SG
MJ

SG
EC

SG
MTSSS

SG
MS

SG
GPP
Ambiente

Recursos Humanos

15

6

16

17

13

4

13

30

Recursos Financeiros

13

14

5

94

17

4

10

7

Aprovisionamento/logística

14

5

5

8

17

4

10

ND

Formação

5

14

16

19

28

18

10

22

Comunicação e relações
públicas

110

14

16

1.014

29

10

ND

ND

Arquivo e documentação

55

14

16

34

29

26

ND

20

Inovação e qualidade

17

14

1

19

29

ND

NA

ND

Informática 2.616

14

5

10

N/A

4

3

8

Jurídicos

144

14

5

30

29

13

10

ND

UMC

17

14

25

140

23

NA

19

18

UGP

18

14

NA

7

23

66

10

28

Número de clientes - Cidadão

138

224.669

38.9081 41.265

9.662 9.912.1052

ND

NA

Número global de vencimentos
9.262
processados

6.000

1.882 22.786

Número global de orçamentos geridos

21

14

5

9

7.714

1.390

10.628

376

25

4

30

8

Legenda: n.a. - Não se Aplica; n.d. – Não Disponível

Quadro 19 - Benchmarking - Serviços Prestados

A SGMS face à sua dimensão é o organismo que apresenta em alguns indicadores o menor número
de serviços prestados, como os recursos financeiros, patrimoniais e os orçamentos geridos.
Na tipologia “UGP” e “Número de clientes - Cidadão” a SGMS apresenta o maior número de serviços
prestados, nesta última tipologia, devido à competência da gestão de conteúdos do Portal do SNS,
do número de cidadão atendidos por telefone, presencialmente e, por email/correio.

1
2

Número de atendimentos telefónicos efetuados na linha Justiça
Número de utilizadores do Portal do SNS + número de cidadãos atendidos por telefone, presencialmente, e por email/correio
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Resultados
Área

SG
MF

Indicador

SG
MAI

SG
MJ

SG
EC

SG
MTSSS

SG
MS

Taxa de Execução
Orçamental de
85,15% 76% 95,82% 90,6% 95,85% 49%
Funcionamento
Finanças
Prazo médio de
pagamento a
2
ND
0
27,6
20
0,46
fornecedores (em dias)
Índice de satisfação
0,853
4,9
4,7
4,29
4,33
4,70
global clientes externos
Qualidade
Índice de satisfação
0,334
ND
ND
4,29
4,23
4,07
global clientes internos
Percentagem de
Gestão
objetivos operacionais
113,42% 89%
ND
100% 100% 92%
concretizados
Prazo médio de
Informática
resposta a pedidos (em
4
0,0383
ND
2,35
N/A
3
horas)
Prazo médio de
resposta a pedidos de
Jurídica
informação/ pareceres
13
30
5,3
10
9
5
em processos graciosos
(em dias)
Número de metros
Arquivo e
lineares do arquivo
164,7
1.973
96
837,5
124
NA
Documentação
histórico tratados
Percentagem de
UMC
87,5%
ND
100% 100% 100%5 NA
categorias centralizadas
Percentagem de
Património
imóveis registados no
100%
100
NA
100% 100% 99%
SIIE
Percentagem de
Recursos
trabalhadores que
53,54% 29,3
61% 92,2% 76%
46%
Humanos
frequentaram formação

SG
Ambiente

GPP

82%

92,12%

60

12

4,2

ND

3,96

ND

ND

ND

48

14

7

90

ND

3520

100%

75%

ND

100%

94%

53,1%

Legenda: NA - Não se Aplica; ND – Não Disponível

Quadro 20 - Benchmarking - Resultados

Dos resultados de 2021, a SGMS foi a segunda entidade que apresentou uma menor taxa de
execução orçamental de funcionamento, com apenas 49%. Tal facto deveu-se à atribuição durante
o ano de 2021 da execução financeira do Programa Bairros Saudáveis no valor de 10M€, tendo sido
apenas executada parcialmente.
Também no prazo médio de pagamento a fornecedores, a SGMS é das entidades que paga num
menor número de dias (0,46), juntamente com a SGMJ.

3

Escala de 1 a 6, utilizada pelo INE (Instituto Nacional de Estatística). O nível de satisfação dos clientes é apurado através da
diferença de respostas de valoração positiva e das de valoração negativa, obtendo-se dessa forma o Saldo de Respostas Extremas
(SRE). Resultado não comparável.
4
Escala de 1 a 6, utilizada pelo INE (Instituto Nacional de Estatística). O nível de satisfação dos clientes é apurado através da
diferença de respostas de valoração positiva e das de valoração negativa, obtendo-se dessa forma o Saldo de Respostas Extremas
(SRE). Resultado não comparável. Resultado não comparável.
5
Centralizamos 100% das categorias definidas no despacho centralizador, com exceção das que, entretanto, foram centralizadas
pela eSPap, e ainda centralizamos mais duas categorias não previstas naquele despacho: voz fixa e limpeza.
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No que se refere ao índice de satisfação dos clientes externos e não incluindo a SGMF, porque
apresenta uma escala diferente, a SGMS apresenta o segundo melhor índice de satisfação.
Os resultados apresentados no âmbito dos trabalhadores que frequentaram formação mostram-nos
que esta Secretaria-Geral é a segunda entidade com uma menor percentagem, não obstante,
verificou-se uma percentagem de realização das ações de formação previstas em plano de
formação de 69%.
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Grelha de indicadores – Descritivo
Área

Indicador

Fórmula de cálculo

Abrangência

Fontes de
verificação

Taxa de Execução
Orçamental de
Funcionamento

(Despesas de
funcionamento/orçamento
corrigido) ×100

Todas as
Rubricas do
Orçamento da
SG

SIG; SIC;
GERFIP; SIG

Legal

SG

SIG

Financeira

Qualidade

Gestão

Prazo médio de
pagamento a
fornecedores (em
dias)
Índice de satisfação
global clientes
externos
Índice de satisfação
global clientes
internos
Percentagem de
objetivos
operacionais
concretizados 3

Relatórios de
Avaliação da
Satisfação
Todos os
Relatórios de
Média simples das respostas ao
trabalhadores daAvaliação da
Inquérito 2
SG
Satisfação
Média simples das respostas ao Clientes nível
Inquérito 1
1,2, e 3

(Objetivos cumpridos e
Plano e
Todos os
superados/objetivos planeados)
Relatório de
objetivos da SG
×100
Atividades

Mapas do BSC e
Excel

Somatório de tempos de
resposta/número total de
respostas

SG

Relatórios da
Aplicação

Rácio entre o somatório dos tempos gastos
Aplicação de
na prestação de serviços sobre o número
Tempo de resposta
gestão de pedidos total de pedidos de serviço num determinado
período.

Clientes tipo
1,2,3

Pareceres;
Relatórios da
aplicação de
Gestão
Documental

Aplicação de
Gestão
Documental

Clientes tipo
1,2,3

Registos em
Registos
bases de dados;
específicos de Mapas/folhas;
tratamento
Módulo de dados
estatísticos

Informática

Prazo médio de
resposta a pedidos
(em horas) 6

Jurídica

Prazo médio de
resposta a pedidos
Somatório de tempos de
de informação/
resposta/número total de
pareceres em
respostas
processos graciosos
(em dias)

Número de metros
Arquivo e
lineares do arquivo
Documentação
histórico tratados

Instrumentos de
Definição
Parâmetro em avaliação
recolha de dados
Orçamento de funcionamento é entendido
como as receitas a cobrar durante o ano
Mapas do SIC;
económico e as despesas a realizar,
Mapas do SIG;
independentemente do momento em que as Controlo da despesa e a melhoria
Relatório;
mesmas ocorrem. A taxa de execução
da evolução das receitas
Sistema de gestão
traduz o rácio entre o orçamento corrigido no
documental
início do ano económico e o orçamento
executado no final do ano económico
Redução dos custos de
Prazo de pagamento a fornecedores de
financiamento e de transação e
Mapas do SIG
bens e serviços, calculado de acordo com
maior transparência na fixação de
fórmula legalmente estabelecida
preços
Resulta de um estudo focalizado na opinião
Melhoria contínua dos processos e
Questionários
que o cliente externo tem sobre um serviço
garantia de qualidade
prestado.
Resulta de um estudo focalizado na opinião
Melhoria contínua dos processos e
Questionários
que o cliente Interno (colaboradores da
garantia de qualidade
Organização) tem sobre o organismo.

Somatório da documentação
descrita em base de dados e
transferida de suporte
documental para
disponibilização

Rácio entre os objetivos anuais planeados e
Melhoria do desempenho
os objetivos anuais executados e que
operacional da Organização
espelham o desempenho da organização

Rácio obtido entre o somatório do tempo de
resposta a pedidos de informação/pareceres
Tempo de resposta
sobre o número total de respostas num
determinado período.
Resulta da descrição e preservação da
documentação produzida ou reunida pelos
diferentes órgãos e serviços, no âmbito da
Tratamento do Património
sua atividade, e que, nos termos e de
Arquivístico
acordo com as regras e princípios de gestão
documental estabelecidos, deve ser
conservada.
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UMC

Percentagem de
categorias
centralizadas

(Número de categorias
centralizadas/número de
categorias a centralizar) x100

Ministério

Relatório ANPC

Plataforma e
outros

Património

Percentagem de
imóveis registados
no SIIE

(Número de imóveis registados
no SIIE/ número de imóveis)
x100

Ministério

Relatórios
extraídos da
Aplicação

SIIE

Recursos
Humanos

Percentagem de
trabalhadores que
frequentaram
formação

(Número trabalhadores com
formação/número trabalhadores SG
da SG) x100

Registo das
Relatórios de
participações em
Formação;
ações de
Balanço social
formação

Relativamente à totalidade das categorias
integradas em Acordos Quadro, quantificar a
percentagem das que foram objeto de
procedimentos agregados
Relativamente à totalidade de imóveis a
cargo do Ministério, quantificar a
percentagem dos que se encontram inscritos
no novo sistema integrado (SIIE)
Relativamente à totalidade dos
trabalhadores da organização, quantificar a
percentagem dos que frequentaram ações
de formação certificada

Quadro 21 - Indicadores Benchmarking
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Incremento da negociação
centralizada
Gestão e controlo do Património
imobiliário do Estado
Desenvolvimento do potencial
humano das organizações

Comparações nacionais ou internacionais

Organismo

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está entre os melhores;
manteve nível de excelência antes atingido.
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está acima do meio da tabela
e progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a manutenção
do nível de excelência.

X

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está entre os melhores;
manteve nível de excelência antes atingido.
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da
tabela e progrediu favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da
tabela mas não melhorou posição ou não apresenta informação para concluir sobre a
evolução da sua posição.
Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos,
formação, sistemas de informação,…); está entre os melhores; manteve nível de excelência
antes atingido.
Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos,
formação, sistemas de informação,…); está no meio ou acima do meio da tabela; evolui
favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte (processos internos,
formação, sistemas de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas não
melhorou posição ou não indica evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: está abaixo
do meio da tabela mas evoluiu favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, a uma área core ou a uma
área de suporte: situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente
Não foi efetuada qualquer tipo de comparação
Quadro 22 - Comparação Plano Nacional e Internacional
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b) Prémios e ou menções de entidades externas
Prémios e/ou menções de entidades externas destacando a
relevância/excelência dos resultados obtidos pelo organismo

Organismo

Premeia o serviço no seu todo: 1º prémio.
Premeia o serviço no seu todo: 2º prémio.
1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área core
do serviço: 1º prémio.
Premeia uma área core do serviço; 2º prémio.
1) premeia uma área core do serviço=3º prémio ou 2) premeia uma área de
suporte (processos internos, melhor site,…)=1º prémio ou 3) pela menos
uma menção atribuída por fonte externa destacando a excelência do
serviço numa área específica de atuação.

X

2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site,…)=2º
prémio ou 2) pelo menos uma menção atribuída por fonte externa
destacando a relevância do serviço numa área específica de atuação.
2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site,…)=3º
prémio.
Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3ª prémio.
Integração de uma short-list.
Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades
externas.
Quadro 23 - Prémios/Menções

No ano em análise, o trabalho desenvolvido por esta SGMS e o acompanhamento prestado aos
Gabinetes Ministeriais no âmbito da Pandemia, foi destacado pela Sr.ª Ministra da Saúde como
um serviço de excelência.
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4. Análise da Afetação Real e Prevista dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros
a) Recursos Humanos

A previsão de recursos humanos para 2021 era de 44 efetivos, registando-se a 31 de dezembro,
39 trabalhadores.
O universo de trabalhadores da SGMS é maioritariamente do género feminino (72%).
A média de idades situa-se nos 50,56 anos.
O índice de envelhecimento é de 31%.
Cerca de 59% dos trabalhadores possuem formação superior.
O índice de tecnicidade, no sentido, restrito, situa-se nos 44%.
Considerando o número de saídas (11) e o número de entradas (4), a taxa de reposição foi de
36,36%.
As carreiras com maior representatividade são as de Técnico Superior com 44% e de Assistente
Operacional 26%.

DESCRIÇÃO
DIRIGENTES
Direção Superior 1.º grau
Direção Intermédia 1.º grau
Direção Intermédia 2.º grau
CARREIRAS GERAIS
Técnico Superior
Assistente Técnico
Assistente operacional
TOTAL

2021
6
1
2
3
33
17
6
10
39

Quadro 24 - Recursos Humanos
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b) Recursos Financeiros
Balanço
ACTIVO
Imobilizado Bruto

2020

2019
2 895 958,38

Imobilizações Corpóreas
Amortizações Imobilizado Corpóreo

0,00
0,00
2 895 958,38

2 923 898,27

243,40
2 955 940,90

1 575 398,62

1 611 868,87

1 688 149,52

Imobilizações Financeiras

0,00
1 575 398,62

Dívidas de Terceiros M-L prazo

40 959,00
1 649 860,00
0,00

0,00

Clientes

0,00

Provisões para Cobranças Duvidosas

0,00

Circulante

18,72

0,00

Provisões para Investimentos Financeiros
Amortizações Acumuladas

2 998 873,94
1 300,00
674,04

1 300,00
674,04

Bens domínio público
Imobilizações Incorpóreas
Amortizações do Imobilizado Incorpóreo

2021

3 032 261,27

40 959,00
1 729 351,92
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 161 257,79

Existências
Mat-primas, subsid. e consumo

0,00
0,00

18 007,27
18 007,27

Produtos acabados, intermédios

0,00

0,00

Adiantamentos p/ conta compras

0,00

Provisão para Depreciação de Existências

0,00

Dívidas de Terceiros Curto Prazo

0,00

Estado e Outros Entes Públicos

0,00

Outros devedores

0,00

Provisão para Cobranças Duvidosas

0,00

Títulos negociáveis
Depósitos bancários e Caixa
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de proveitos

0,00
1 143 250,52
87 334,00
87 334,00

Custos diferidos

0,00

2 569 151,55

0,00
2 351 625,27

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
2 351 625,27

0,00

0,00

0,00
0,00
1 101 011, 31

0,00
0,00
3 625 130,60

111 738, 55

107 524 92
93 497,00

98 409,00
13 329,55

0,00

TOTAL DO ACTIVO

0,00

0,00

0,00

Provisão para Aplicações de Tesouraria

0,00

0,00

0,00

Clientes

0,00
0,00

0,00

2 529 721, 17

14 027,92
7 353 802,81

Quadro 25 - Balanço – Ativo

Capital Próprio e Passivo
CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Ações (quotas próprias)
Ajustamentos de partes de capital
Reservas (Legais Estatutárias+...)
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
Provisões para Riscos e Encargos
Dívidas a Terceiros M-L Prazo
Empréstimos obtidos
Outros credores
Dívidas a Terceiros Curto Prazo
Fornecedores (exceto 229)

2019
1 981 806,27
0,00
0,00
5 520,40
195 667,19
248 631,78
2 431 625,64
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
50 191,91
50 191,91

2020

2021

1 981 806,27
0,00
0,00
6 820,40
460 942, 92
(38 375, 17)

1 981 806,27

2 411 194,42
2020

3 752 948,37

0,00
0,00
0,00
0,00
20 117, 71
1 229,75

0,00
0,00
0,00
0,00
3 622 130,60
19 717,00

0,00
0,00
6 830,40
422 567,75
1 341 743,95
2021
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Fornecedores de Imobilizado
Acionistas (sócios)
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

0,00
0,00
0,00
18 888,00
98 409,00
98 409,00

0,00
0,00
0,00
3 602 413,60
(21 276,16)
(21 276,16)

137 525,91

118 526,75

3 600 854,44

2 569 151,55

2 529 721,17

7 353 802,81

0,00
0,00
0,00
0,00
87 334,00
87 334,00

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO

Quadro 26 - Capital Próprio e Passivo

Demonstração de Resultados
PROVEITOS

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

Mercadorias

0,00

0,00

0,00

Produtos

0,00

0,00

0,00

Prestação de Serviços

0,00

0,00

0,00

Variação da Produção

0,00

0,00

0,00

Trabalhos p/ Própria Empresa

0,00

0,00

0,00

Proveitos suplementares

0,00

0,00

0,00

Subsídios à exploração

0,00

0,00

0,00

Outros Proveitos Operacionais

3 303 359,11

2 829 892,10

9 043 967,80

Proveitos Operacionais

3 303 359,11

2 892 892,10

9 043 967,80

0,00

0,00

0,00

5 419,76

54 602,02

33 262,38

3 308 778,87

2 884 494,12

9 077 230,18

2020

2021

Vendas

Ganhos E. Grupo e Ren. Part. Capital
Proveitos e Ganhos Extraordinários
PROVEITOS TOTAIS
CUSTOS

2019
0,00

0,00

0,00

10 446,98

10 918,26

0,00

Fornecimentos e Serviços Externos

1 182 322,78

1 035 365,62

1 064 981,17

Pessoal

1 765 472,93

1 798 928,28

1 631 698,04

0,00

0,00

4 956 288,50

88 842,17

68 878,99

76 505,33

Provisões

0,00

0,00

0,00

Impostos

0,00

0,00

0,00

Mercadorias
Matérias

Tranf. Correntes conc prestações sociais
Amortizações do imobilizado corp. e incorp.

7 871,17

0,00

22,53

3 054 956,03

2 914 091,15

7 729 495,57

Perdas empresas do grupo e assoc.

0,00

0,00

0,00

Amortiz. e Provisões aplicações financ.

0,00

0,00

0,00

Juros e custos similares

0,00

5 119,88

2 986,59

Custos Extraordinários

5 191,06

3 658, 26

3 004,07

3 060 147,09

2 922 869,29

7 735 486,23

Outros Custos Operacionais
Custos Operacionais

CUSTOS TOTAIS

248 631,78

(38 375,17)

1 341 743,95

Impostos sobre Rendimentos do Exercício

0,00

0,00

0,00

Interesses Minoritários

0,00

0,00

0,00

248 631,79

(38 375,17)

1 341 743,95

Resultado antes impostos

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Quadro 27 - Demonstração de Resultados
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c) Formação Profissional
No ano em análise foram realizadas 9 ações de formação externas, que registaram 26
participações, das quais 24 com duração inferior a 30 horas, 1 participação de 36 horas e outra
com 150 horas de participação.
O encargo total referente à formação profissional foi de 2.896€.
As carreiras com uma maior frequência em ações de formação foram as de Técnico Superior e
Dirigente, com 73% e 15%.
Em 2021, foram contabilizadas 520 horas em ações de formação, distribuídas pelos seguintes
cursos:
- “SIADAP: Da estratégia à tática – Definir objetivos SMART”: Ação de formação de 14 horas,
frequentada por 2 trabalhadores (técnicos superiores), num total de 28 horas.
- “Perceber a Contabilização dos Ciclos da Receita e da Despesa Pública”: Ação de formação
de 14 horas, frequentada por 1 trabalhador (técnico superior), num total de 14 horas.
- “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão”: Ação de formação de 21 horas, frequentada por 1
trabalhador (técnico superior), num total de 21 horas.
- “Lei Geral do Trabalhado em Funções Públicas”: Ação de formação de 35 horas, frequentada
por 1 trabalhador (técnico superior), num total de 35 horas.
- “Inovação e Grandes Dados”: Ação de formação de 14 horas, frequentada por 1 trabalhador
(técnico superior), num total de 14 horas.
- “Marketing Digital”: Ação de formação de 14 horas, frequentada por 1 trabalhador (técnico
superior), num total de 14 horas.
- “FORGEP”: Ação de formação de 150 horas, frequentada por 1 trabalhador (dirigente), num
total de 150 horas.
- “Escrita Criativa”: Ação de formação de 10 horas, frequentada por 2 trabalhadores (técnicos
superiores), num total de 20 horas.
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d) Recursos Tecnológicos
Para o desempenho da sua atividade, a SGMS conta com os seguintes recursos tecnológicos na
estrutura de rede de dados e comunicações fixas:
Recursos Tecnológicos em Produção
2021

Quantidade
2021

Equipamentos Ativos de Rede
Servidores Físicos
Servidores Virtuais
Storages
Computadores
Portáteis
Equipamentos Impressão e Cópia
Projetores Portáteis
Projetores Fixos
Telefones VOIP
Call Manager
Solução de Videoconferência
Rede Wireless - Pontos de Acesso

22
6
20
2
65
19
19
3
2
70
2
4
39

Quadro 28 - Recursos Tecnológicos

e) Unidades Produzidas
As atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas que contribuíram para o desempenho da
SGMS no cumprimento dos seus objetivos estão refletidas no quadro seguinte.

TIPO DE PRODUTO

DSJC

Atendimento Presencial
Atendimento Telefónico
Certidões e Declarações
Orientações e Instruções

Pedido de informação enviados por
tribunais

DGR

DIRP

25

54
8 532

341
319

51

341
1
217
3604

73

Reclamações Recebidas (Livro de
Reclamações)
815
333
1

170

TOTAL
54
8 557
10
3

3

Reuniões Apoiadas

Ofícios
Peças Processuais
Pedidos de Apoio Informático
Pedidos de Consulta ao Arquivo

DASI

10

Elaboração de Despachos/ Projetos
Diploma
Estudos, Manuais e Relatórios
Informações e Pareceres
E-mails Recebidos e Respondidos
Produção de conteúdos

DSGIRPA

256

14
4088
2133

1
19
932

2
620
8 624
2 133

391

464

34

34

26560

26 560

509

1 750
333
1 181
7

1181
6
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Processos de Publicação de Diplomas
em DR
Faturas Processadas
Processos de aquisição

2578
659

2 578
659

Pedidos de Autorização de Pagamentos

1219

1 219

Imóveis registados na plataforma do SIIE

2527

2 527

823

823

Vencimentos processados
Cartões de identidade emitidos
Procedimentos concursais
SIOE

1390
87
4
16

1 390
87
4
16

Ficheiros de Vencimentos (ADSE, CGA,
IRS, RCI, GERAP/ESPAP)

144

144

Pedidos de Aposentação e Contagens de
Tempo

4

4

Guias de vencimento

9

9

Pedidos de Incorporação no Arquivo
Pedidos de retorno ao Arquivo
Eventos Organizados
Processos de gestão de reclamação de
utentes

12

12

6
5

6
5

3256

3 256

Análise de auto de Eliminação
Pedidos de Apoio Técnico
Visitas Técnicas de Avaliação

13
44
1

13
44
1

Metros lineares de Documentação
avaliada

442

442

Quadro 29 - Unidades Produzidas

IV. UNIDADES HOMOGÉNEAS
Esta seção não se aplica à SGMS.
Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique

Organismo

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos
objetivos de qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva sobre
os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos
objetivos de qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações
desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do
QUAR.
O relatório contém informação histórica sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.;
essa evolução é positiva mas maioritariamente moderada, é usada na autoavaliação e foi incluída
nos objetivos de qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações
desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação mas não foi incluída nos objetivos de qualidade
do QUAR.
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O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações
desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada nos
objetivos de qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva, mas moderada, sobre ações
desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada nos
objetivos de qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelas
U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação mas não foi considerada nos objetivos de
qualidade do QUAR.
O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre recursos
utilizados pelas U.H. (humanos, financeiros, materiais).
O relatório não contém sobre U.H., ou existindo, não é usada na autoavaliação para justificar a
evolução positiva nos resultados obtidos pelas U.H.

X

Quadro 30 - Unidades Homogéneas

V. IMPACTO DA COVID19 NA ATIVIDADE DA SGMS
Divisão de Gestão de Recursos
Para a DGR, o maior impacto da COVID19, além da aquisição de serviços e produtos para
proteção dos trabalhadores e dos utilizadores do edifício do Ministério da Saúde, teve especial
relevo na área de apoio, coordenação e acompanhamento do Subsistema de Avaliação do
Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) aos órgãos, serviços e organismos
do MS que não integram o SNS.
Isto porque tratando-se de organismos que asseguram diversas responsabilidades no âmbito do
combate à COVID-19, não foi possível cumprir os prazos à preparação dos instrumentos de
gestão, uma vez que o quadro dos objetivos interinstitucionais que integra este documento é
preparado em consonância com a Direção-Geral da Saúde e revisto por todos estes organismos.
Neste contexto, também os prazos aprovados no calendário para o ciclo de gestão não têm sido
cumpridos por grande parte dos organismos a quem esta SGMS presta apoio.
Também a área da formação teve de se adaptar a uma nova realidade de formação por elearning com base na calendarização disponível do Instituto Nacional de Formação, I.P.
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, criou o Programa Bairros
Saudáveis, de âmbito nacional, como instrumento participativo que promove iniciativas de
saúde, sociais, económicas, ambientais e urbanísticas junto das comunidades locais mais
atingidas pela pandemia, ou por outros fatores que afetam as suas condições de saúde e bemestar, tendo ficado na incumbência da SGMS assegurar os meios de apoio logístico e
administrativo necessários à implementação do Programa, tendo-se realizado conforme
previsto o pagamento das primeiras tranches às entidades promotoras no valor de 4.9 milhões
de euros.

Divisão de Informação e Relações Públicas
Em 2021, com a pandemia por Covid-19 a ditar a obrigatoriedade do trabalho remoto durante
a maior parte do ano, a Divisão de Informação e Relações Públicas procurou dar resposta
atempada ao pedidos de gestão da informação disponibilizada através do Portal do SNS e das
redes sociais, nomeadamente através da conta oficial do Gabinete da Ministra da Saúde no
twitter, focando as notícias nas recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde e pelas
autoridades de saúde nacionais e no evoluir do Plano de Vacinação contra a covid-19.
Foi mantida a rotina de auscultação diária das redes sociais iniciada no ano anterior, através
da produção de um relatório enviado ao gabinete de comunicação da Ministra da Saúde, sobre
os principais comentários e críticas que circulam online e redes sociais, que permitisse preparar
a estratégia de comunicação face ao evoluir da pandemia.
A equipa da DIRP manteve, de igual modo, o apoio relativo a um maior fluxo de publicação de
atos em Diário da República devido à gestão da pandemia e à entrada em produção do Plano
de Vacinação Covid-19.
O apoio prestado à organização de eventos manteve-se direcionado para o modelo de
videoconferência e webinar, com novas formas de gerir os convites, apoio aos
convidados/oradores, divulgação dos programas e das notícias, a par da adaptação da voz-off
a esta forma de promover iniciativas fora do formato presencial.
Na área de gestão das reclamações dos utentes manteve-se o atendimento presencial por
marcação, procurando a equipa gerir um maior fluxo de pedidos de informação e de
esclarecimento através do contacto telefónico, nomeadamente no que se refere às dúvidas
colocadas sobre o Plano de Vacinação contra a Covid-19, os certificados digitais de vacinação
e a testagem.
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VI. BALANÇO SOCIAL
O Balanço Social da SGMS encontra-se em anexo (Anexo III).

VII. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, no seu n.º 10 e o artigo 2.º
da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, estabelece que as entidades abrangidas, no
caso particular do Estado, devem incluir no respetivo relatório de atividades uma secção
especificamente dedicada à informação sintética sobre as iniciativas de publicidade
institucional, nos termos definidos na regulamentação aplicável. Neste âmbito, a SGMS não
teve qualquer despesa em publicidade institucional.

VIII.

INFORMAÇÃO HISTÓRICA

Parte das ações desenvolvidas pela SGMS estão relacionadas com os objetivos do QUAR e contêm
informação histórica.
Informação incluída no RA, para além do QUAR

Organismo

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço;
é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas moderada, sobre os resultados
das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço;
é usada na autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações desenvolvidas pelo serviço
(não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de evolução) sobre ações desenvolvidas
pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os
resultados); é usada na autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre recursos utilizados pelo serviço
(humanos, financeiros, materiais).
O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na autoavaliação para justificar a evolução
positiva nos resultados obtidos pelo serviço.

Quadro 31 - Informação Histórica
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IX. AVALIAÇÃO FINAL
1. Avaliação dos Resultados Alcançados
A SGMS no âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública, inscreveu
em QUAR de 2021 nove objetivos operacionais que de uma forma geral refletem as prioridades
da sua atuação.
A análise dos resultados permite observar que dos 5 objetivos mais relevantes, 3 foram
superados e 2 atingidos.
A SGMS alcançou uma taxa de realização global de 114% em 2021, resultante da avaliação dos
objetivos definidos no seu âmbito, tendo os parâmetros de Eficácia, Eficiência e Qualidade
atingido um grau de execução, de 116%, 1112% e 121%.

2. Menção Proposta
Considerando o estabelecido no Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública
e, das regras estabelecidas de avaliação do QUAR conforme o disposto na alínea a) n.º 1 do
art.º 18 da Lei n.º 66/2007, de 28 de dezembro, que prevê a atribuição de desempenho bom
aos serviços que atinjam todos os objetivos e superam alguns, propõe-se a menção final
qualitativa de Desempenho Bom.

3. Conclusões Prospetivas
O desempenho e a operacionalização dos objetivos definidos pelas diferentes unidades
orgânicas foram positivos, o que se traduz num bom desempenho global da SGMS, com 7
objetivos superados e dois atingidos.
Num contexto particularmente complexo provocado pela pandemia da Covid 19, a SGMS em
2021 continuou a responder proactivamente às solicitações e desafios colocados em contexto
pandémico mantendo em alguns períodos o regime em teletrabalho. Sempre que necessário,
apostou-se na simplificação e melhoria de processos internos, o que contribuiu para o alcance
dos resultados fixados.
Tal só foi possível graças à disponibilidade, colaboração e competência de todos os profissionais
da SGMS. O ano de 2021, foi sem dúvida um ano que exigiu dos profissionais desempenhos muito
bons, merecedores de reconhecimento, dada a sua capacidade de adaptação, superação,
resiliência e de responsabilidade para com o serviço público.
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X. ANEXOS
ANEXO I – QUAR
ANEXO II – Fichas das Atividades por Unidade Orgânica
ANEXO III – Balanço Social
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Valor Crítico

6.1. Número de propostas
implementadas de melhoria de
funcionamento do serviço propostas
pelos trabalhadores

20%

5

1

6

40%

70%

18%

88%

40%

2

1

3

6.2. Formação no âmbito da
segurança no trabalho
6.3. N.º de protocolos criados com
empresas para que os trabalhadores
beneficiem de condições mais
favoráveis

Peso Relativo
Objetivo no QUAR
(>=50%)

Tol.

80%

Indicador

Meta

OOp6 - Objetivos
de boa gestão dos
trabalhadores art.º 28.º LOE (OE3) R

Peso do Objetivo

Parâmetro

Peso do Parâmetro
62%

Objetivo
Operacional

Peso do Indicador

SGMS

Eficiência

MS

Organismo

Ministério

ANEXO V - CICLO DE GESTÃO 2021 | QUAR 2021 | Ponto de Situação a 31.12.2021 do Artigo 28.º da LOE2021

50%

Resultado
31.12.2021

Taxa de
Realização

Classificação

11

135%

Superou

85%

100%

Atingiu

2

100%

Atingiu

ANEXO I - QUAR

ANEXO II – Fichas das Atividades por Unidade
Orgânica

n.d. n.d. n.d.

n.d.

100% 90% 10% 100% 50%

n.d. n.d. n.d.

n.d.

24

30

8

22

50%

125%

Superou

100%

125%

Superou

21

128%

Superou

Polaridade
Positiva
Positiva

Superou

Fonte de
verificação

127%

Mapa de
Controlo

Classificação
do Indicador

100%

Mapa de
Controlo

Taxa de
Realização
indicador

Resultado
Indicador

Superou

Positiva

100% 90% 10% 100% 25%

125%

Superou

Positiva

n.d.

100%

121%

Positiva

n.d. n.d. n.d.

Superou

Negativa

100% 90% 10% 100% 25%

135%

Mapa de Controlo

n.d.

6

Mapa de
Controlo

n.d. n.d.

Atingiu

Classificação
do OOP

n.d

dez/21 Mês de Análise

25%

dez/21

3

100%

dez/21

Peso

1

2

5

dez/21

Valor Crítico

25%

dez/21

Tolerância

Valor Prévio 2020

Meta 2021

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

Valor Prévio 2017

Valor Prévio 2016

RESULTADO RESULTAD Tipo de Indicador
O

5

6

Mapa de Controlo

Apreciação de processos antes dos
prazos legal ou superiormente
estabelecidos, após completa
instrução dos mesmos (em dias
úteis)

n.d.

2

Mapa de
Controlo

(QUAR - OOp4)

Apreciação de processos com
fundamentação e qualidade
adequada, através da aferição da
clareza, da argumentação e lógica
utilizadas

n.d. n.d. n.d.

4

Taxa de
Realização do
OOP

18%

Registo, seguimento e reporte de
todas peças jurídicas elaboradas
(em %)

4

dez/21

1

1.13 - Emissão de
pareceres, estudos,
informações e
elaboração de
projetos de diploma

Eficiência

(QUAR - OOP2)

Apresentação de peças jurídicas
com fundamentação e qualidade
adequadas nos processos
contenciosos, através
da aferição da clareza, da
argumentação e lógica jurídica
utilizadas

n.d.

RESULTADO

20%

Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas
nos processos contenciosos
urgentes (meta em dias seguidos)

Eficácia

1

1.12 - Garantir a
eficácia na
elaboração,
atempada e com
qualidade adequada,
das peças jurídicas
nos processos
contenciosos, bem
como representação
do Ministério da
Saúde em juízo

n.d. n.d. n.d.

RESULTADO

Antecipação do prazo limite de
apresentação de peças jurídicas
nos processos contenciosos não
urgentes (meta em dias seguidos)

Avaliação Anual

RESULTADO

Indicador

RESULTADO

Objetivo
Operacional

Parâmetro do
Objetivo

Objetivo
Estratégico
Peso no Objetivo
Estratégico %

Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (DSJC)

100%

Atingiu

Atingiu

100%

Atingiu

DGAEP - MS

Negativa
Negativa

1

3

100%

4 100%

n.d.

0,9

1

2

2

2

1

1

100%

1 125% Superou 125% Superou

Negativa

4

Negativa

5

SPMS

5

INA
Imprensa Nacional

4

Polaridade

Atingiu

Eventuais
Dependências

Atingiu

CRESAP - MS - SET

5

Fonte de verificação

100%

RHV

6

dez/21

Atingiu

SmartDOCS

dez/21

8 100%

100%

SmartDOCS

100%

2

SmartDOCS

6

1

Classificação do
OOP

Resultado
Indicador
Taxa de Realização
indicador

2

5

Taxa de Realização
do OOP

Mês de Análise
dez/21

8

Peso

8

Valor Crítico

7

Tolerância

6

Meta 2021

10

dez/21

Valor Prévio 2020

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

10

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Classificação do
Indicador

(QUAR - OOP3)

Valor Prévio 2017

Data de conclusão da
instrução do processo Data de entrada do
processo instrutório

4%

1.4 - Assegurar todos os atos e
procedimentos relativos à
instrução dos processos de
designação de membros de CD e
de CA junto da CRESAP e
elaboração dos respetivos
Despachos Conjuntos

Valor Prévio 2016

Data da resposta - Data
de entrada do pedido
devidamente instruído

Tipo de Indicador

4%

1.3 - Análise e emissão de
pareceres jurídicos na área RH
para apoio dos Gabinetes do
Governo

REALIZAÇÃO

(Data da comunicação
da necessidade de
recrutamento- Data do
envio para
DR)/(resultado em
dias)

REALIZAÇÃO

4%

1.2 - Executar e organizar
procedimentos de recrutamento
de pessoal

5 100%

REALIZAÇÃO

Preparação dos
ficheiros para
pagamento das
remunerações

Avaliação Anual

REALIZAÇÃO

Parâmetro do Objetivo
Eficácia

1

4%

1.1 - Executar os procedimentos
inerentes à gestão
administrativa dos recursos
humanos da SGMS e dos
gabinetes dos membros do
Governo.

Eficácia

1

Indicador

Eficácia

1

Objetivo Operacional

Eficácia

1

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico

Direção de Serviços de Gestão, Informação, Relações Públicas e Arquivo (DSGIRPA)

Polaridade
Negativa

Eventuais
Dependências

130% Superou

DGTF,
Entidade

Classificação do
OOP

Taxa de
Realização do

Classificação do
Indicador

Taxa de
Realização

Mês de Análise

Resultado
Indicador
14

Fonte de verificação

50%

SmartDOCS

15

Peso

Valor Crítico

5

dez/21

20

Tolerância

Meta 2021

Valor Prévio 2020

Valor Prévio 2019

Valor Prévio 2018

Valor Prévio 2017

Valor Prévio 2016

Tipo de Indicador
IMPACTO

20

50%

n.d.

4

3

3

3

5

1

4

100%

n.d.

30

7

23

100%

5

25

19

100%

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

5

6

6 135% Superou 135% Superou

n.a.

Negativa

3

Negativa

1

Negativa

125% Superou 125% Superou

4

Negativa

dez/21

23

4

DGO

135% Superou 135% Superou

3

SmartDOCS

dez/21

3

3

GERFIP

100% Atingiu

1

SmartDOCS

dez/21

4

1

14
14 Organismos do MS
Organismos que não integram o SNS

Elaboração de parecer de
todos os PA dos
organismos, até 25 dias
efetivos da receção da

16

115% Superou

RESULTADO

Eficiência

Eficiência

Parâmetro do
Objetivo

Prazo para apresentação
da Propostas das
Orientações, após a
conclusão da negociação
dos Objetivos
Interinstitucionais (dias
seguidos)

15

SmartDOCS

3.2 - Acompanhar a
execução do SIADAP 1 dos

Relatório de execução até
ao 5º dia útil do mês
seguinte

n.d. n.d.

Avaliação Anual

dez/21

15%

Data de saída do
processo-Data de entrada
do processo devidamente
instruído (resultado em
dias úteis)

IMPACTO

3

Relatório semestral

RESULTADO

3

3.1 - Apresentação de
proposta para as Orientações
do Ciclo de gestão, com
15%
negociação dos objetivos
interinstitucionais com as
entidades do MS

Indicador

RESULTADO

1

1.9 - Elaborar e executar o
orçamento de
funcionamento da SGMS, dos
8%
gabinetes dos membros do
Governo
(QUAR - OOP5)

Eficiência

1.5 - Coordenar as ações
referentes à organização,
preservação e atualização do
12%
cadastro do património do
MS e das entidades por ele
tuteladas

Eficiência

1

Objetivo Operacional

Qualidade

1

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico

Divisão de Gestão de Recursos (DGR)

n.a

n.a

5

n.a

n.a

n.a

n.a

69%

70%

n.a

n.a

n.a

2

2

2

1

18%

1

6

20%

88%

40%

3

40%

46%

135% Superou 135% Superou

11 135% Superou

85%

100% Atingiu

2 100% Atingiu

107% Superou

Negativa

n.a

100%

Positiva

n.a

25%

Positiva

n.a

5%

Positiva

20%

Positiva

n.d

n.a.

n.d

13 135% Superou 135% Superou

Registo
Registo Próprio
SmartDOCS
SmartDOCS
Próprio
Entidade Trabalhadores SGMS Toda SGMS, INA, 14 Organismos do MS
Formado
outras entidades que não integram o

n.d

100%

Registo Próprio

n.d

25

dez/21

n.d

5

dez/21

30

dez/21

2

dez/21

N.º de protocolos criados
com empresas para que
os trabalhadores
beneficiem de condições
mais favoráveis

32

dez/21

RESULTADO
Impacto

Formação no âmbito da
segurança no trabalho

n.d. n.d. n.d.

RESULTA
DO

Número de propostas
implementadas de
melhoria de
funcionamento do serviço
propostas pelos
trabalhadores

RESULTADO

Percentagem de
trabalhadores com
frequência de ações de
formação profissional

RESULTADO

3

3.7 - Cumprir os objetivos de
boa gestão dos
15%
trabalhadores -art. 28.º LOE
(QUAR - OOP6)

Qualidade

3

3.6 - Planificar, organizar e
ministrar ações de formação
10% com base no diagnóstico de
necessidades de formação
dos trabalhadores da SGMS

Elaboração da análise
comparada de 2020, de
todos os organismos, até
30 dias após homologação
dos RA

Eficiência

3

3.3 - Elaboração da análise
comparada de 2020, de
todos os organismos, até 30
15%
dias após homologação do
último RA
(QUAR - OOP9)

versão final dos
documentos

Qualidade

serviços de administração
direta e indireta do MS

100%

n.d

85%

88%

95%

97%

97%

3%

100
%

100%

4,3

96%

Não
atingiu

96%

Não
atingiu

98%

100%

Atingiu

100%

Atingiu

Polaridade

4,9

Positiva

0,2

Eventuais Dependências

4,7

Não
atingiu

Gabinetes Ministeriais

4,4

95%

Fonte de verificação

4,7

Não
atingiu

Questionário Avaliação

4,4

95%

Questionário
Avaliação
Comissões e
Gabinete Comunicação GM
Grupos Trabalho
Positiva
Positiva

4,4

4,2

Registo Próprio

Peso

4,6

Classificação do OOP

Valor Crítico

100%

Taxa de Realização do OOP

Tolerância

4,8

Classificação do Indicador

Meta 2021

0,2

Taxa de Realização
indicador

Valor Prévio 2020

4,6

Resultado Indicador

Valor Prévio 2019

4,4

Mês de Análise

Valor Prévio 2018

4,6

dez/21

Valor Prévio 2017

4,3

dez/21

Valor Prévio 2016

4,5

dez/21

Tipo de Indicador

N.º conteúdos
aprovados para
divulgação/n.º
conteúdos propostos
para divulgação

RESULTADO

50%

Índice de satisfação

4,5

RESULTADO

2

Índice de satisfação

REALIZAÇÃO

6%

Parâmetro do Objetivo

1

Qualidade

3%

1.10 - Garantir a
qualidade dos
serviços prestados
no âmbito do
protocolo e relações
públicas,
designadamente na
organização de
reuniões e eventos
de natureza diversa.
1.11 - Garantir a
qualidade dos
serviços prestados
no âmbito do apoio
técnico a comissões
e grupos de
trabalho.
2.1 - Incrementar a
quantidade e
qualidade dos
serviços
disponibilizados a
cidadãos,
profissionais e
outras instituições
através do Portal
SNS.
(QUAR - OOP7)

Indicador

Qualidade

1

Objetivo
Operacional

Avaliação Anual

Qualidade

Peso no Objetivo
Estratégico %

Objetivo Estratégico

Divisão de Informação e Relações-Públicas (DIRP)

n.a

n.a

n.a

365

31

334

100%

dez/21

390

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

273

30

243

50%

dez/21

240

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

243

31

212

50%

181

Atingiu

100%

Atingiu

100%

Atingiu

100%

Atingiu

128%

Superou
132%

Supero
u

135%

Superou

Positiva

n.a

100%

Negativa

dez/21

n.a

72%

Negativa Negativa

100%

SNS

75%

n.a.

5%

n.a.

70%

SPMS

65%

Smartdocs

46%

Formulário

45%

Smartdocs Smartdocs

30%

dez/21

Apresentação do
sítio renovado (dias)

REALIZAÇÃO

Elaboração de
proposta de
desmaterialização
através de
formulário
eletrónico e
respetiva
implementação
(dias)
Elaboração do
manual da marca e
identidade gráfica
(dias)

28%

Impacto

Eficácia

10%

3.9 Adotar a
identidade gráfica
da SGMS e renovar o
sítio eletrónico

N.º respostas
enviadas à SGMS/N.º
exposições
remetidas pela
SGMS aos serviços

Estrutura Estrutura

3

5%

3.8 Desmaterialização
do processo de
receção das
exposições dos
utentes através de
formulário
eletrónico

Qualidade

3

50%

Eficiência Eficiência

2

2.2 - Contribuir para
a melhoria da
imagem do MS junto
dos cidadãos,
através do
atendimento
presencial,
telefónico,
eletrónico e por via
postal, garantindo
uma resposta por
parte dos serviços.
(QUAR - OOP1)

n.d
.

n.d
.

n.d
.

3

1

4

100%

7

2

5

100%

93%

7%

100%

100%

n.d
.

Tratar o email no dia de
entrada, antes da
ocorrência da última
integração diária no
smartDOCS (N.º horas)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

% de servidores
virtualizados

n.d
.

45%

50%

80%

90%

Atingiu

100%

Atingiu

6

135%

Superou

135%

Superou

7

100%

Atingiu

100%

Atingiu

93%

100%

Atingiu

100%

Atingiu

Polaridade

Classificação
do OOP

Taxa de
Realização
do OOP

Classificação
do Indicador

100%

Negativa Negativa

n.d.

N.º de entidades
apoiadas

1

Ministério da Saúde

100%

n.a.

0,75

Atingiu

Relatório

0,25

100%

Relatório

1

2

Listagem
recursos
SG Gabinetes

1

Taxa de
Realização
indicador

1

Mês de
Análise
Resultado
Indicador

1

1

dez/21

1

Data e Hora do Pedido)
- (Data e Hora da
execução)(nº de dias
úteis)

dez/21

25%

dez/21

1

dez/21

1

Atingiu

Negativa

Peso

2

100%

Positiva

Valor Crítico

2

Atingiu

Negativa

Tolerância

2

100%

Positiva

Meta 2021

3

3

EAD

Valor Prévio 2020

2

Fonte de
verificação
Eventuais
Dependências

Valor Prévio 2019

75%

MSHelpd Helpdesk
esk
SG SG Gabinete GabMSinet

Valor Prévio 2018

2

SmartDOCS

Valor Prévio 2017

0,5

dez/21

3.5 - Virtualização da
infraestrutura de
servidores

2,5

dez/21

10%

3

RESULTADO

3

3

RESULTADO

5%

5

REALIZAÇÃO

3

3.4 - Tratar a caixa de
correio institucional,
procedendo ao adequado
tratamento de cada mail
recebido

1

5

Avaliação Anual

n.d
.

RESULTA
DO

5%

1.8 - Garantir apoio
técnico à elaboração,
revisão e validação de
autos de eliminação
dos Serviços e
Organismos do MS
(QUAR - OOP8)

1

RESULTA RESULTAD Tipo de Indicador
DO
O
Valor Prévio 2016

Parâmetro do
Objetivo
Eficiênci Eficácia
a

6%

1.7 - Assegurar a gestão
dos pedidos de consulta,
retorno e incorporação
da documentação em
custódia externa
assegurando todos os
procedimentos inerentes

Número de
reincidências do mesmo
problema

7

Eficácia

1

(Data e Hora do Pedido)
- (Data e Hora da
intervenção) (Em Horas)

Eficácia

6%

1.6 - Prestar apoio aos
utilizadores para suporte
e resolução de problemas
técnicos em informática,
comunicações e
tecnologias de
informação (Helpdesk)

Indicador

Qualidade

1

Objetivo Operacional

Eficácia

Objetivo
Estratégico
Peso no Objetivo
Estratégico %

Divisão de Arquivo e Sistemas de Informação (DASI)

ANEXO III – Balanço Social

