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Despacho GPP Despacho MM 

Vllto. ConcordO. Coloca-M • c:onslderaçlo de S. Exa. o Ministro do Mar 
a aprovaçlo da proposta de QUARIPA 2022 da EMEPC, Em caso de 
concordlncia deverlo oc lnltn.tmentoa de gestAo em apreço ser 
aubmetldoa 6 � rt,,, R F.xa. o Ministro da Defesa Nacional 

Parecer 

Vim. Concordo. 
Reunidas u condições técnicas devem ser 01 lnslrumenk>s de Gestão 
PA a QUAR 2022 da EMEPC ser submetidos 6 COllllderação de SE o 
Ministro do Mar a posteriormente de SE o Ministro da Defesa Nacional 
A consldenlçlo superior 

Concordo com a an6llse técnica, elaborada no Amblto das atribuições 
da DDO/ GPP, onde se vatidam as proposta, do Quadro da Avallaçlo 
e Respoo1abllização 2022 e do Plano Anual de Atividades 2022 da 
Estrutura de Miado para a Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC). para que ponam ser submeUdas aprovação por Sua 
Excelência o Ministro do Mar e por Sua Excel6ncia o Ministro da 
Defesa Nacional, nos termos do disposto no n• 13, do erl.º 32 do 
Decnllo-lei rf 169-8/2019, da 3 de dezembro, na sua redação atual. 

O Chefe de Otvlsio de Desenvolvimento Organizacional 
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GP P GABINETE OE PLANEAMENTO, 
/ POLITICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL REPÚBUCA 

PORTUGUESA 

1. No ãmblto da Área Governativa •Agricultura" e Área Governativa •Mal' as atribuições em matéria de 
planeamento, est111tégia e avaliaçlo Mtão cometidas ao Gabinete de Planeamento, Polftlcas e 
Administração Geral (GPP), conforme previsto no Decreto Regulamentar n.11 2/2014, de 9 abril, que 
aprovou a orgãnlta deste Gabinete; 

2. As competências do GPP em matéria de coordenação do sistema de planeamento daquelas duas Áreas de 
• Governação, em sede de Subsistema de Aval~çlo do Desempenho dos Serviços da Adminlstraçlo Pública 

(SIAOAP 1), encontram-se detalhadas na Lei nt 66-8/2007, de 28 de dezembro, no seu texto atual, que 
define como competência 1eral, no n.11 2 do art.• 8.11, • _.assegurar a coerindo, coordenoçOo e 
acompanha~nto do dclo de gestOo dos ~rvlços com os ob]fflvos globais do mlnlst~rlo ~ sua ortlculaç& 
com o SJADAP ••. •; 

3. Conforme previsto no Decreto-Lei n.l! 183/96, de 27 de setembro, no Decreto-lei n.11 15S/92, de 28 de 
julho, na Lei n.• 3/2004, de 15 de janeiro, na Lei n.t 66-8/2007, de 28 de dezembro, na Lei n.11 35/2014, de 
20 de junho, no Decreto-Lei n.t 135/99, de 22 de abril, todos nas suas versões atuais, conjugados com a 
alínea a) do n.t 3 do art.11 2.11 do Decreto Regulamentar n.t 2/2014 de 9 de abril, procedeu•se à elaboração 
do parecer de vaHdaçJo técnica das propostas de Quadro de Avallaçlo e Responsabilização (QUAR) e Plano 
Anual de Atividades (PA), para o cldo de gestlo 2022, apresentada$ pela Estrutura de Mlsslo para • 
Extenslo da Plataforma Continental (EMEPC); 

4. O presente parecer visa apoiar tecnicamente os Gabinetes dos Membros do Governo (GMG) no proce$$0 
de aprovação dos Instrumentos de Gestlo referendados no ponto anterior, e enquadra.se no lmblto do 
artigo 2.1 do Decreto Regut.amentar n.11 2/2014, de 9 de abril, em articulação com o n.t 2 do artigo 8.t da 
Lei 66--8/2007, de 28 de dezembro e Oeaeto-lel n.t 169-8/2019, de 3 de dezembro, na sua redaçlo atual, 
este último que aprovou o regime da oraanlzaçlo e funcionamento do XXII Governo Constitucional; 

5. A presente análise técnica, prevista nos diplomas referenciados no ponto n.11 3, Incide, unicamente, sobre 
os aspetos formais dos documentos apresentados, bem como sobre a sua coerência relativamente a 
outros instrumentos de gestão, olo Incidindo sobre aspetos de orientação polltica/estratégica, nem sobre 
as opções dos serviços em termos de objetivos, estratégias de Implementação e recursos afetos para a 
prossecuçJo das metas definidas; 

6. Informação relevante sobre o serviço e de suporte à elaboração do presente parecer: 

6.1. A EMEPC tem como mlsslo pros~gufr os trabalhos de reforço do fundamentaçao e da negodoç~o da 
proposta de Portugal, Junto dos Naç~s Unidos, para a determlnaç"o do limfte exterior da plataforma 

filllllnate ...... lWMfltO,P.-i-•~kal 
Praça cio Combdo, 114!Ml10 Lisboa, POIITUGAI. Ta+ !151 21 523 C6 CIO 
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PORTUGUESA 

continental poro além das 200 milhas marftfmas dos linhas de base a partir das quais se mede a 

largura do mar territorial, até à conclusi1o do referido prrx~sso; 

6.2. A EMEPC é tutelada por Sua Exce~ncia o Ministro do Mar, em coordenação com Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do disposto no n11 13, do art.11 32 do Decreto-lei n11 169-

8/2019, de 3 de dezembro; 

6.3. Para o ciclo de gestão 2022, foram recebidas neste Gabinete a proposta de Plano de Atividades 

(PA_2022) e a proposta de Quadro de Avaliação e Responsabillzação f:lUAR_2022), através de 

mensagem de correio eletrónico, no dia 13.12.2021; 

6.4. Após análise da documentação rececionada, em 20.12.2021 este Gabinete colocou à consideração 

do serviço um conjunto de propostas de melhoria, através de mensagem de correio eletrónico, tendo 

as versões atualizadas da proposta de QUAR_2022 e PA_2022 sido rececionadas neste Gabinete no 

dia 03.02.2022; 

7. Em sede de planeamento, a EMEPC elaborou as respetivas propostas de QUAR e PA para o ciclo de gestão 

2022, que se apresentam coerentes com os documentos prevlsionais e onde são cumpridos os requisitos 

no ãmblto do SIADAPl, das linhas de orientação e><pressas no Programa do XXII Governo Constitucional, 

na Lei Orgânica do Ministério aprovada pelo Decreto-lei n.11 169-B/2019 de 3 de dezembro, nas Grandes 

Opções do Plano para 2020-2023, enquadrando-se na otimização da governação do Mar, bem como as 

orientações decorrentes da aprovação da LOE_2021, que prevalecem na ausência de aprovação da 

proposta de Orçamento do Estado para 2022, nomeadamente a operacionalização do disposto no art.l! 28, 

através da Inscrição no QUAR_2022 do seguinte objetivo operacionais e respetivos indicadores de 

desempenho: 

- No âmbito da alínea a) do n.111 do art.11 28, a inscrição do objetivo operacional "OPl: Adotar medidas 

de apoio ao trabalhador que facilitem o concilloçôo da vida profissional, familiar e pessoal bem como 

medidos que promovam a modernização administrativa"' e dos respetivos indicadores "lnd.8 Crloçlio de 

equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores" e "lnd.9 Percentagem de horas de trabalho que 

possam ser desenvolvidas em teletrabalho por porte dos trabalhadores do EMEPC"'; 

- No âmbito do n.112 do art.11 28, aquele objetivo operacional é considerados dos mais relevantes, com 

um peso relativo na avaliação final do QUAR_2022 igual a 50%; 

8. Como oportunidades de melhoria na elaboração daqueles Instrumentos de gestão em ciclos futuros, 

sugere-se: 

8.1. QUAR_2022 

- Elaborar uma memória descritiva, de apoio à compreensão e entendimento da proposta de QUAR, 

contribuindo para a sua clarificação, ao apresentar o enquadramento geral e a descrição detalhada, 

dos objetivos e indicadores daquele instrumento de gestão; 

C..~ de Planeamento, Polltlcas e~ Geral 
Praça do ~relo, 1149-010 Lisboa, PORTUGAL TEL + 351 21323 46 00 

Unha de lnformaçlo + 351 21 323 47 49 EMAIL 1eral@lgpp.pt www.1pp.pt 
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- Operacionalizar a medição do grau de concretização dos objetivos de nlvel estratégico do serviço, 
com recurso à atribuição de metas quantitativas aos objetivos estratégicos inwltos no QUAR. Em sede 
de autoavaliação, o apuramento do grau de realização dos objetivos estratégicos, poderá ser feito 
através de uma média ponderada concordante com a matriz de alinhamento entre os objetivos 
operacionais e estratégicos, Integrada naquele Instrumento de gestão. Desta forma, a mensuração 
dos objetivos estratégicos possibilitará a monitorização do desempenho do serviço a longo prazo, 
permitindo o ajustamento dos objetivos operacionais para o cumprimento da sua missão; 

- Assegurar o acompanhamento dos instrumentos de planeamento, organização e apoio à gestJo da 
atividade do set'Viço, através da realização de exercidos de monltorlzaçlo dos resultados no decorrer 
do ciclo de aestlo, de modo a Identificar desvios e a Implementar atempadamente medidas corretivas 
ou eventualmlffite elaborar um pedido de revisão, em conformidade com a alínea d) do art1ao 8.1 da 
Lei n.t 66-8/2007, de 28 de dezembro e com o Ofldo Circular 13/GDG/08 da Olrecçlo-Geral da 
Administração e do Emprego Público; 

- Sugere-se como boa pr.itia e sempre que for possível, que sejam evitldas as fontes de vertficaçlo 
que assentam em compilações de dados no final do ano (relatórios), pois Impedem a monitorização 
da execução de metas ao longo do ano, sendo privilegiados os sistemas de Informação de base 
tecnológica de suporte ao processamento de dados, por razões de fiabilidade e recolha de dados; 

8.2. PA_2022 

• Identificar dara mente os principais •clientes• /partes Interessadas na atividade desenvolvida pelo 
serviço; 

- Clarificar, Identificando num ponto autónomo, os produtos/serviços que o serviço disponibiliza aos 
seus principais interessados/destlnatjrlos; 

- Evidenciar os meanlsmos (reuniões, sugestões, resultados inquérito, an"lse SWOT, etc.) que o 
serviço utiliza no processo de elaboração do Plano de Atividades, de modo I assegurar a participação 
das diferentes partes 1nteressadas. t de salientar a importância deste aspeto, que se encontra 
plasmado na alínea a) do artigo 281! da LOE2021, onde refere a participação dos trabalhadores na 
gestão dos serviços; 

- Evidenciar a contextualização dos objetivos operacionais Jnduldos na proposta de QUAR; 

-Apresentar a calendarização das atividades de cada projeto, podendo ser elaborado por exemplo um 
cronograma, que permita evidenciar e acompanhar as fases de desenvofvlmento dos diferentes 
projetos; 

- Evidenciar para cada projeto a afetação de recursos financeiros (montante) e materiais, como 
complemento da afetação de recursos humanos a.presentada; 

Cialllnete • ...__, PollllcM e Mmlnlltn{la &eral 
Praça do Comhdo. 1149.010 Usboa. l'OflTUGAl Tll + 351 21 323 46 00 
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- Expor de fonna sistematizada e calendarizada as melhorias a implementar, relativamente às 

diferentes medidas de modernização administrativa, conforme previsto no artigo 40.2 do Decreto-lei 

135/99, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 73/2014, de 13 de Maio; 

- Incluir uma secção relativa à publicidade institucional, com a referência de que o serviço não planeia 

desenvolver iniciativas de publicidade institucional, nos termos previstos na alínea 2, do art,!i! 7,!i!, da 

Lei n.2 95/2015, de 17 de Agosto; 

- Incluir um ponto autónomo no plano de atividades com a referência à (in) existência de situações 

relativas ao Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado, conforme art.2 113-A do 

Decreto-Lei n.!! 280/2007, de 7 de Agosto (na sua redação atual); 

- Incluir uma secção relativa à publicidade institucional, com a referência de que o serviço não planeia 

desenvolver Iniciativas de publicidade institucional, nos termos previstos na alínea 2, do art.!! 7.!!, da 

Lei n.11 95/2015, de 17 de Agosto; 

- Incluir um ponto autónomo no plano de atividades com a Identificação das necessidades de 

formação profissional que justificam a elaboração de um Plano de Formação, de acordo com o Anexo 

A do Decreto-Lei n.e 183/96, de 27.09 e conforme previsto art.1112.2 do Decreto-Lei n.11 86-A/2016, de 

29 de dezembro. 

Face ao exposto, e em função da informação disponibilizada pela Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental (EMEPC), procedeu-se ao preenchimento da (s) lista (s) de valídação técnica, que se 

anexam como parte integrante da presente informação, conforme anexos I e li. Assim, somos de parecer que, 

nos termos e para os efeitos previstos no artigo 10.2, artigo 11.!i!, alínea c) do artigo 13.!! e artigo 81.1! todos da 

Lei n.!! 66-8/2007, de 28 de dezembro e artigo n.!i! 2 do Decreto-Lei n.2 183/96, de 27de setembro, nas suas 

versões atuais, as propostas de Quadro de Avaliação e Responsabilização e de Plano Anual de Atividades para 

2022 reúnem as condições técnicas necesdrias para que possam ser submetidas a aprovação por Sua 

Excelência o Ministro do Mar e por Sua Excelência o Minlstro da Defesa Nacional, nos termos do disposto no 

n!i! 13, do art.!I 32 do Decreto-Lei n!! 169-8/2019, de 3 de dezembro, na sua redação atual. 

À conslderaçlo superior 

A Especialista de Informática 

Assinado por: HELENA PAULA MENEZES HUNGRIA 
PIMENTA DA COSTA 
Data: 0./0212022 09:17 

Helena Hungria Costa 

Anexos: Valldação Técnica do QUAR_2022; 

Validação Técnica do PA_2022; 

&.bineta dti Plane9fflento, Polftlcas e Admlnlstnçio G.ral 

Praça do Cl>mirdo, 1149--010 Lisboa, PORTUGAl TEL • 351 21 323 46 00 
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Proposta a QUAR_2022; 
Matriz de alinhamento de objfl!Yos; 
Proposta de PA_2022; 

REPÚBUCA 
PORTUGUESA 

ANEXO 1- QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO• VALIDAÇÃO lÍCNICA 
(Nos termos do olfnea e) do artigo 13. 11 do lei n.1166-8/2007, de 28 de dezembro, no seu ttxto atuo/) 

REQUISITO VERIFICAÇÀO OBSERVAÇOES 
l 

1.1 

1.2 

1.3 

Requisitos Gerais: 
O template de O.UAR respeita estrutura e os 
requisitos definidos pelo CCAS, DGAEP e pelo 
Gabinete de Planeamento, Polltlcas e 
Administração Geral? 

A proposta de QUAR evidencia data e versão? 

Indica a designação do serviço/organismo e o 
ciclo de gestão a que diz respeito 7 

A proposta de QUAR foi remetida ao GPP até á 
1.4 data legal prevista na Lei 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro (30.ll.2021)? 

Existe evkl~ de uma Memória DffcrltiVI de 
1.5 esclarecimento/contextuallzaçlo à construção 

e interpretaçlo da proposta de QUAR? 

2 Mlsslo e Estratqfa: 

2.1 

2.2 

2.3 

O Diricente Wximo tem Carta de Miulo com 
período de Yicfnda em vcor, conforme 
previsto na lel n.t 2/2004, de 15 de janeiro, no 
seu texto atual? 

Os Objetivos Estrat~icos estlo alinhados com 
os Instrumentos de Polltia (p. exe: Programa do 
~mo, GOP, LOE, l'fonos Effra~ 
Tf'OflS'-lttSOls)1 

Os Objetivos Estratqkos re1lstados na 
proposta de QUAR estlo alinhados com o{s) 
Plano(s) Estratéglco(s) Transversal{als)/ 
Sectorlal(als)? 

X 

X 

NE 

A EMEPC submeteu • este Gabinete, no dia 
13.12.2021, a Pf'Ot)OSta de QU.U_2022 
acom(>anhada da proposta de PA_.2022. Após 
aMIIJe técnica da documentaçlo recedonada, 
este Gabinete, em 20.12.2021, enviou 
mensagem de correio eletrónico com propostas 
de melhoria e pedido de esclarecimentos. A 
última verslo das propostas de PA_.2022 e 
QUAA_2022 da EMEPC foram receclonadas, 
atram de mensagem de correio eletrónico, no 
dia 03.02.2022, anexas a este parecer. 
À semelhança dos cldos de gestlo anteriores,• 
propom de QUAR_2022 nSo apresenta uma 
memória dewftlva de ■polo à construçlo do 
mesmo. Su1ere-se como melhoria em ciclos 
Muros, que a elaboraçlo da proposta de QUAR 
seja acompanhada da respetiva memórta 
descritlva, contribuindo para a sua datlfia~, 
ao apresentar o enquadramento 1eral e a 
desaição detalhada dos objetivos e Indicadores 
daquele Instrumento de 1estJo. 

Conforme resposta ao pedido de 
esdar-Kimento do GPP, atrMS mensagem de 
correio eletrónko recedonada no dia 
01.02.2022, o serviço esclareceu que nlo possui 
carta de misslo assinada. 
O alinMmento existente entre os objetivos 
estratégicos e os Instrumentos de Polftka 
encontra-se evidenciado atnws de uma matriz 
de alinMmento, em 1ne1eo • este parecer. 
O serviço nlo evidenciou a exlstfncia de um 
Documento de Nlvel Estrat~alco, com a 
compllaçlo das respetivas orientações 
estratqicas, oo entanto, a proposta de 
QUAR_2022 da EMEPC contem objetivos 
estrat~lcos, objetivos operacionais e 
Indicadores aHnhados com a sua missão, bem 
como com os principais e objetivos 
complementares, definidos na RCM n.t 84-
A/2016, de 28 dezembro. O mandato da EMEPC 
foi prorrogado até 31 de dezembro de 2022, 
conforme RCM nt 191/2019, de S dezembro. fiablnete. ,.___ICO, Polltkas • .... ~ .... 

Praça do Comércio, 1149-010 ust>c>., PORTUGAi. ffl + 351 21121 46 00 
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

REQUISITO VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Os Objetivos Estratégicos estão alinhados com 
a Missão e com as Competências 
Organizacionais do serviço/organismo? 
Os Objetivos Estratégicos estão alinhados com 
a estratégia definida na carta de Missão do 
Dirigente Máximo do serviço/organismo? 

Os Objetivos Estratégicos são Iguais aos do 
Ciclo de Gestão de N-1? 

Foram evidenciadas quantificações (metas 

quantitativas) para os Objetivos Estratégicos? 

Foi identificado o processo de aferição da 
concretização dos objetivos estratégicos? 

Número de objetivos estratégicos. 

NE 

X 

X 

(SI 

Por outro lado, o serviço refere "-· e nas 
Grandes Opç&s do Plano poro 2020-2D23 

aprovadas pela Lef n.i 3/2020, de 31 de março, 
enquadrando-se na otlmfzaçllo do gc,vema~a 
do Mar, nomeada~nte nos objetivos de 
prosseguir a lntera~o com a Comissão de 

Limites da ONU poro o concretlzaçllo da 
extensão da plataforma continental portug~sa 
e divulgoçllo da sua fmport6ncio poro a 

sociedade", pig. 7 da proposta de PA_2022. 

Conforme referido no ponto anterior. 

De acordo com o ponto 2.1 deste parecer. 

Os objetivos estratégicos apresentam 
continuidade relativamente ao ano anterior. 

Nlo se encontram definidH metas para os 
objetivos estratégicos. Sugere-se como 
melhoria nos próximos ciclos de gestlo, a 
operaclonalluçlo da medição do grau de 
conaetlzação da estratégia do serviço, com 
recurso à atribuição de metas quantitativas aos 
objetivos estratégicos, em sede de 
planeamento e o apuramento do respetivo grau 
de concretização em sede de prestação de 
contas. 

3 Objetivos operacionais: 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Os objetivos operacionais estão alinhados para 
a prossecuçJo dos objetivos estratégicos? 

Existe pelo menos um objetivo operacional em 
e.ida parlmetro? 
Foram ldentíficldos os objetivos operacionais 
mais relevantes para efeitos do n.11 1 do artigo 
18.1! da Lei n.2 66-B/2007, de 28 dezembro? 

Os objetivos operackmais Indicados como os 
mais relevantes representam pelo menos 
metade do total dos objetivos? 

Os objetivos Indicados como os mais 
relevantes, se somados os respetivos pesos por 
ordem decrescente de contribuição para a 
avaliação final, perfazem uma percentagem 
superior a 50%? 
Foi dada ponderação a cada objetivo 
operacional? 

Em parte 

" 

" 

O serviço evidencia o alinhamento entre 
Objetivos Estratégicos e Operacionais na matriz 
de enquadramento constante da proposta de 
QUAR_2022, com exceção do alinhamento do 
objetivo OP7, por este decorrer das orientações 
da aprovação da LOE_2021 e nlo dos seus 
objetivos estratégicos especfflcos, direcionados 
para sua mlsslo. 

Dos sete objetivos operacionais inscritos na 
proposta de QUAR_2022, foram identificados 
quatro objetivos como os mais relevantes (OPl, 
OP2, OP3 e OP7). 

Os quatro objetivos operacionais indicados 
como mais relevantes contribuem com um peso 
global na avallaçlo final de 86%. 

~blnete de PlanulMfltD, Polftlcas e Adml~ Genl 
Pnça do Colnmio, 1149-010 Usboa, PORTUGAi. m + 351 21 323 46 00 
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REQUISITO VlRlílCAÇÃO OBSERVAÇÕI S 
A soma das ponderações dos objetivos 

3.7 operacionais em cada parâmetro é igual a '/ 
100%? 
O descritivo dos objetivos operacionais é claro 

3.8 e não ambfguo; é percetfvel o que se pretende 
atingir, bem como a forma de se apurar? 

Os objetivos operacionais propostos refletem 
3.9 m1loritarlamente a atividade principal do 

serviço• Jmbito avallaçlo? 

O serviço Incorporou na sua propora de QUAR 
3.10 as orientações previstas na LOE para o ciclo em 

referfnd1, caso existam? 

3.11 Número de objetivos operacionais. 

4 Indicadores de daempenho 

Os indicadores de desempenho estlo 
4.1 alinhados com os objetivo$ operadonals 

definidos? 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

As fórmulas de álculo dOl lndlcadores do 
claras, nlo •mbfauas e foram evidenciadas na 
proposta de QUAR ou na Memória Descritiva? 
Foi d1d1 uma ponderaçlo a cada Indicador de 
desempenho? 
A soma das ponderações dos lndicldorH de 
desempenho em cada objetivo operacional é 
1Bu1I 1 100%? 
Cada Indicador tem 1ssocl1do um Patamar de 
Excellnd1/V1lor Critico? 
Existe evid!nda de justlficaçlo do Valor 
Critico? Onde? 
Foi definido um valor para I Tolerlncla (limite 

(7) 

" 
" 

" 
4.7 Inferior e superior) coerente com os critérios '1/ 

da Meta e do Valor Crítico? 

4.8 

4.9 

Veriftta-se evoluçlo das Metas, para 
Indicadores com histórico, de acordo com o 
desempenho de anos anteriores? 

Os valores registados em histórico 
correspondem a realizações e não a Metas? 

Em parte 

Tal como nos cldos de pstlo anteriores, os 
objetivos operacionais propostos refletem 
maioritariamente I atMdade principal do 
serviço. 
- No lmblto da 1llnea 1) do n.11 do art.t 28, a 
inscriçlo do objetivo operKlonal "OP1: Adotar 
fflftlidas de apoio ao trabalhador q~ /r,dllttm 
a condlJaç&, da lildo Pf'Ofisslonal famRlar t 
pessoal bem como fflftlldas que promtNOm o 
modfflllzaçOo odmlnlstrattwz" e dos respetivos 
Indicadores "Jnd,8 Crloç& de ftlU/pas formadas 
por trabalhadores unlores t junlons" e "lnd.9 
PcrmttQflffll de horas ck trobatho que possam 
Rr ~nvolvldos tm tt!ltttubalho por partt dos 
trobalhadores da EMU,C-; 
- No lmblto do n.12 do art.• 28, aquele objetivo 
operKional f coosldendo dos mais relevantes, 
com um pe50 relativo na ,vallaçlo final do 
QUAR_2022 lcual a 50%; 
Eflddll• 2 
Eficifncil a 2 
Qualidade " 3 

Encontram-se evidenciadas fórmulas de dlado 
~ra todos os Indicadores na proposta do 
QUAR_2022. 

Na proposta QUAR_2022, para cada Indicador é 
Indicada I Justlflcaçlo do valor critico. 

A EMEPC Incrementa IS metas da maioria dos 
Indicadores de desempenho com continuidade 
relativamente ao ano anterior, promovendo o 
prlndplo de "'melhoria contínua" lmplldto no 
QUAR e apenas em dois manteve as metas 
definidas nomeadamente: lnd.2 e lnd. 7. 
O serviço nJo evidencia valores como histórico 
de 2021, pois nlo foi realizado realizada 
qualquer monltorizaçlo naquele cldo de 
gestlo, conforme resposta 10 pedido de 
esclarecimento do GPP, através mensagem de 
correio eletrónico recedonada no dia 
01.02.2022. 
Sugere-se como melhoria em tidos futuros, o 
acompanhamento dos Instrumentos de 

&a""-cle,.._.nto,Pelldcu•~---1 
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4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

s 

5.1 

5.2 

5.3 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

REQUISITO VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Os Indicadores permitem a monitorização 

periódica ao longo do ano? 
O descritivo do indicador é claro e não 

ambíguo? t percetível o que se pretende 

medir/atingir? 
Número de indicadores com metas 

mensuráveis em datas. 
Número de indicadores com metas 

mensuravels em percentagem. 

Número de indicadores com metas 

mensuraveis em quantidade (n.11). 

Número de Indicadores de incremento 

positivo(+). 
Número de indicadores de Incremento 

negativo (-). 

Dl11111ns6es/Pal'tmetros de avallaçlo 

Foi dada uma ponderação em cada uma das 

três dimensões - Eficácia, Efici~ncla e 
Qualidade? 

A soma total das ponderações dos parâmetros 

é 100%? 

Os objetivos operacionais foram formulados e 

inscritos corretamente em cada parâmetro 

(Eficácia, Eflcllnc/o e Qualidade)? 
Artigo51lda LN 66-8/2007, de 28.12 

Fontes de Verificação 

Foí apresentada uma listagem das fontes de 

verífü:ação para todos os Indicadores de 

desempenho? 

Foi apresentada uma listagem das fontes de 

verificação para todos os indicadores de 

desempenho? Artif}o 2se da Lei 66-8/2007, de 

28.12 

Existe evidência de Sistemas de Informação, 

com base em TIC, de suporte à fiabilidade das 

fontes de verificação dos indicadores de 

desempenho do QUAR? 
Artigo 2se do Lei 66-8/2007, de 28.12 

" 
(O) 

(04) 

(OS) 

(09) 

(O) 

" 

planeamento, organização e apoio à gestão da 

atividade do serviço, através da realização de 
exercidos de monitorização dos resultados no 

decorrer do cido de gestão, de modo a 

identificar desvios e a implementar 

atempadamente medidas corretiYilS ou 
eventualmente elaborar um pedido de revisão, 

em conformidade com a alfnea d) do artigo a.o 
da Lei n.o 66-B/2007, de 28 de dezembro e com 

o Oficio Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral 

da Administração e do Emprego Público. 

lndl, lnd3, lnd5 e lnd9 

lnd2, lnd4, lnd6, lnd7 e lnd8 

A totalidade dos Indicadores 

Eficácia (30,C,) 1 Eficiência (10,C,) 1 Qualidade 

(60%) 

As fontes de verificação de todos os indicadores 

encontram-se evidenciadas na proposta de 

QUAR_2022 aneKa a este parecer. 

Algumas das fontes de verificação evidenciadas 

referem relatórios, no entanto em todas é 

referido o sistema de Informação de base 

tecnológica, onde se encontram registados, o 

que confere fiabilidade dos dados e permite 

consulta ao longo do ano. 
Sugere-se como boa prátíca e sempre que 

possível, que sejam evitadas as fontes de 

verificação que assentam em compilações de 

dados no final do ano, pois impedem o 

acompanhamento da execução de metas ao 

longo do ano, sendo privilegiados os sistemas 

de Informação de base tecnológica de suporte 

ao processamento de dados, por razões de 

fiabilidade e recolha de dados. 

Nas fontes de verificação evidenciadas são 

referidos sistemas de informação de base 

tecnológica, nomeadamente: •Arquivo digital 
do Gabinete PEC"; •Arquivo digital do Gabinete 

ROV' e • Arquivo digital do Secretariado do 
Responsável•. 

C..blfiete de Planeamento, Polltlcal a Ad~ Geral 
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REQUISITO VfRIFICAÇÃO OB~lRVAÇOf<; 

7 Recursos: humanos • ftnanmlros 

Os Recursos Humanos planeados estão em 
7.1 conformidade com o Mapa de Pessoal 

aprovado pela Tutela? 

7.2 

7.3 

• 
8.1 

8.2 

8.3 

9 

9.1 

ugenda: 

Os Recursos Financeiros são congruentes com 
a Proposta/Projeto de Orçamento do Serviço? 

Programa Orçamental no qual o serviço está 
Inscrito . 

Unidades Homopneas 

O Serviço tem na sua estrutura organlzaclonal 
Unidades Homogéneas sobre as quais detém o 
poder de Direcção? 
Foram inscritos na proposta de QUAR 
objetlvos/lndlC8dores suscetíveis de permitir a 
comparabilidade do desempenho das 
Unidades Homogéneas do serviço? 
Existe evidência de um Sistema de Indicadores 
que permita a comparabilidade das Unidades 
Homogéneas? 

Documentos Prevl1lonals 

A proposta de QUAR é coerente com o Plano 
Anual de Atividades para o mesmo ciclo de 
gestão? Existe alinhamento entre os dois 
Instrumentos de Gestão? O PA foi remetido ao 
GPP Juntamente com a proposta de QUAR? 

NA 

O mandato da EMEPC foi prorrogado até 31 de 
dezembro de 2022, pela RCM nt 191/2019, de S 
de dezembro, continuando a reger-se pelo 
disposto na RCM nt M•A/2016, de 28 de 
dezembro. De acordo com o disposto no nt 6 da 
reffflda RCM e em continuidade com anos 
anteriores, para o ciclo de gestão 2022, foi 
planeado e inscrito na proposta de QUAR_2022 
um total de 28 efetivos. 
No que diz respeito à afetaçlo de recurJOS 
financeiros, o valor de orçamento Inscrito na 
proposta de QUAR_2022 (2 729 236€) é 
ldfntko ao valor aprovado para 2021, 
decorrente da nlo aprovaçlo da proposta do 
Orçamento de Estado para 2022, passivei de 
revislo após aprcwaçlo da Lei do Orçamerrto. 

Conforme referido no ponto 1.4 deste parecer, 
a proposta de QUAR_2022 da EMEPC, foi 
recedonada pelo GPP Juntamente com a 
proposta de PA_2022 e anexos. 

X - NJo 1 ✓ - Sim I NA - Não apllcivel I NO • Nlo disponível I NE - Nilo evidenciado I Em parte 

&ablnetll. "--"'•-· PolltlcN •~&eral Pr.ça do CotMn:lo, 1149-010 Usboe, POfrTUGAI. TEl + 351 21 323 46 00 
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ANEXO li - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

(Nos tt!rmos do artigo 2.~ do Oecrtto-Lti n.~ 183/95, dt 17 dt setembro) 

REQUISITO VERIFICAÇÃO OBSfRVAÇOfS 

1 Aspetos introdutórtos prals 

Fol elaborada uma caracterização concisa do 

1.1 ambiente interno e externo no qual se insere a 

atividade do organismo? 

A identificação dos principais interessados foi 
1.2 d evidencia a7 

Foi demonstrada a tipificação dos serviços 

1.3 normalmente fornecidos ou de novos serviços a 
fornecer? 

Foi evidenciado o processo de elaboração do 

Plano de Atividades e os mecanismos utilizados 
1.4 

para assegurar a participação das diferentes 

partes interessadas? 

2 Objetivos e estraté1las 

Foram evidenciadas as orientações (Níw/ Político) 

para o sector de atividade em que o serviço se 
2.1 

enquadra (tir: Programo do Governo, GOP, LOE, 

Planos Estratégicos Tronsvtf3ais)? 

Em parte 

Em parte 

NE 

A proposta de Plano de Atividades para 2022 

(PA_2022) da EMEPC é Iniciada por uma síntese 

da atuação desta estrutura de missão e o seu 

enquadramento legal, bem corno pela 

apresentação da sua missão, principais 

objetivos e estraté&la, págs, 3 a 7. 

Os principais destinaúrlos da atividade 

planeada pela EMEPC, não se encontram 

diretamente evidenciados na proposta de 

PA_2022, ainda assim, é possível aferir 

Indiretamente, pelo Ambito da sua missão, 

objetivos e estratqla constante nas pjJs. S a 7, 

assim como em al&umas das Fichas de Projeto, 

páas. 10 a 19. sugere-se como melhoria em 

ciclos futuros, que sejam daramente 

Identificados os principais "dientes" /partes 

Interessadas. 

A EMEPC nlo evidencia de forma direta os seus 

principais serviços, no entanto, é possível aferir 

Indiretamente, pela leitura das Fichas de 

Projeto integradas na proposta de PA_2022, 

págs. 10 a 19. 

Sugere-se como melhoria em ciclos Muros, a 
identfficação clara num ponto autónomo, dos 

produtos (bens/serviços) que o serviço 

dlsponlblllza aos seus principais 

interessados/destinaUrios. 

Não fol evidenciado o processo de elaboração e 

os participantes. Sugere-se que em ciclos 

futuros sejam evidenciados os mecanismos 

(reuniões, sugestões, resultados lnq~rlto, 

aniãlise SWOT, etc.) que o serviço utiliza no 

preces~ de elaboração do Plano de Atividades, 

de modo a assegurar I participação das 

diferentes partes Interessadas. t de salientar a 

importlncia deste aspeto, que se encontra 

plasmado na alínea a) do artigo 2811 da LOE2021, 

onde refere a participação dos trabalhadores na 

gestlo dos serviços. 

No ãmbito da estratégia definida pelo serviço na 

sua proposta de PA_2022, é evidenciado um 

conjunto de objetivos estratégicos, págs. S a 6, 

bem como na proposta de QUAR_2022, 

acompanhada de uma matriz de 

enquadramento/alinhamento estratégico, em 

anexo a este parecer. 

No enquadramento político da estratégia o 

serviço refere, H ... A estratégia da EMEPC reflete, 

6ab1Mte de PIMMamento, l'olltlcas • Admlnlitraçlo Ger•I 

Praça do Comttcio, 1149-010 Lisboa. PORTUGAL m + 351 21 323 46 00 
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REQUISITO VERIFICAÇAO OBSERVAÇOES 

Foram evidenciadas as orientações estrat,1icas 
2.2 para o sector de atividade em que o serviço se 

enquadra (rx: Planos Estratlglcos ~orlais)? 

Foi evidenciado o alinhamento entre o nível 
polftlco e o nível de gestão (estratégia e 

2.3 operaç&!s) e respetivas prioridades para o 
cumprimento e alinhamento entre aqueles dois 
nlveis? 

Identifica, caracteriza e contextualiza os 2
·
4 

objetivos operacionais Incluídos no QUAR? 

3 Ob}etlvos/AtMdades • Projetos prwlstos • .-.cursos 

" 

Em parte 

osslm, os linhas tk ~ e,qnssos no 
Programo do )(J(lf ~mo Constltudonoi na Lei 
Orgdn/ca do Minlsttrlo aprovado ~ O«mo
ul n.• 169-B de 3 tk deumbro, e nas Grandes 
Opções do Plano paro 2020-2023 aprovados 
pela ui n.• 3/2020, tk 31 tk março, 
enquadrondo-R no otfmlz~ do ~ 
do Mar, no~odamente nos objttlvos tk 
prosseguir o lnteroçao com a Comlssllo de 
Umltff da ONU paro a concrnúaçOo da 
extens6o da plataforma continental portugu,:sa 
e dlvulgaçao da sua lmportdnda para a 
sodedack", J'4r. 7. 

Na RCM n.R 84-A/2016, de 28 dezembro, 
encontram-se definidos os objetivos principais e 
objetivos complementares, tendo o mandato da 
EMEPC stdo prorroeado ati 31 de dezembro de 
2022, conforme RCM nt 191/2019, de 5 
dezembro, nlo tendo sido evidenciada a 
existência de um Plano/Asenda/Documento de 
Nível Estrat,glco, com a compilação das 
respetivas orientações estratégicas. 

A atuaçlo da EMEPC na prossecução dos 
objetivos definidos nas pãgs. 6 a 7 da sua 
proposta de PA_2022, seguirá as orientações 
constantes da Estraté&ia Nacional para o Mar 
2021·2030 (ENM), conforme referido •.-A 
tXttuçOo kstes ob~ enquad~ nos 
prlndpios do Estratlgia Nac:Jonol para o Mar 
2021·2030 (ENM), sendo o Projeto de Exttmsao 
da Plataforma Continental considerado como 
tssendol na garantia do Ob}«tlvo Estratégico 
lOda ENM", pq.6. 

Para a~m do conjunto de objetivos estratégicos 
evidenciados na proposta de PA_2022, 
conforme referido no ponto anterior, o serviço 
evidendoo o alinhamento existente entre os 
seus objetivos ertraté&icos Inscritos na proposta 
de QUAR_2022 e o Programa do XXII Governo 
Constitucional e 1s GrandH Opções do Pl,no 
2020-2023, na p4a. 7 e atravfs de uma m1trlz de 
alinhamento, em anexo a este parecer. 
O serviço nlo identificou de forma direta na 
proposta de PA_2022 os objetivos induldos na 
proposta QUAR_2022, ainda assim, é posslvel 
aferir a contextuallzaçlo dos objetivos, pela 
leitura das Fichas de Projeto/Atividade, pigs. 11 
a 19. 

Sugere•se como melhoria em cic105 futuros, seja 
evidencilda a contextuallzaçlo dos objetivos 
operacionais incluídos na proposta de QUAR. 

5"1new•PIM-nlO,l'oltdcaseMll•_,~G.ral 
Praça do Comffl:lo. 1149-010 Lisboa. POIITI.IGAI. TU+ 351 21 32) 46 00 
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REPÚBUCA 
PORTUGUESA 

REQUISITO VERIFICAÇÃO OBSERVAÇOES 

Foram evidenciados quais os 

objetivos/atividades e projetos a desenvolver, 
3.1 

aferidos através de Indicadores? E os resultados 

a obter com o seu desenvolvimento? 

Foi demonstrada a relação entre os diferentes 

3.2 objetivos/atividades e projetos com a estratégia 

definida? 

Foi demonstrada a calendarização dos 
3.3 / objetivos atividades e projetos a desenvolver? 

Existe evidência de relação entre os diferentes 

3.4 objetivos/atividades e projetos e recursos a 

alocar aos mesmos? 

A formulação da atividade prevista permite 
3.5 

aferir o grau de realização quantitativo do PA? 

4 Articulação com outros Instrumentos de cestlo 

A informação constante do ponto 3.4 é coerente 

4.1 com os documentos previslonais (Mapa de 

Pessoal aprovado e Proposta de Orçamento)? 

Em parte 

No ãmbito da prossecução dos projetos da 

EMEPC planeados para 2022, foram 

Identificados diferentes objetivos, bem como as 
respetivas atMdades a desenvolver durante o 
ciclo de gestão, plasmados sob a forma de 
Fichas de Projeto/AtMdade, no PA_2022, págs. 

11 a 19, que permitem aferir quanto aos 

resultados a alcançar. 

A atuação da EMEPC i estruturada de acordo 

com a estratégia para 2022, por um conjunto de 

projetos plurianuais, os quais, encontram-se 

sistematizados, com as respetivas atividades 

planeadas, conforme proposta de PA_2022, 

págs. 11 a 19. 

Em dois dos projetos as fichas de 

projeto/atMdade para 2022, referem a 

calendarizaçlo, nomeadamente no projeto 

Desenvolvimento do sistema ROV Luso pjgs.14 

a 15 e projeto relativo aos eventos de 

divulgação, p4gs.16 a 17. 

Su&ere-se como melhOrfa, nas próximas 

propostas de Plano de Atividades, a 

apresentação da calendarlzaçJo das atividades 

de cada projeto, podendo ser elaborado por 

exemplo um cronograma, que permita 

evidenciar as fases de desenvoMrnento dos 

diferentes projetos. 

O serviço refere 28 efetivos planeados para 

2022, bem como indica os valores de orçamento 

global planeado para aquele ciclo de gestão, 

pág. 8. Por outro lado, é evidenciada a afetação 

de recursos humanos por projeto e a fonte de 

financiamento associada, ptlg. 11 a 19. Sugere

se como melhoria, que em exercícios futuros, 

para além dos RH, par.i cada projeto seja 

tam~m evidenciada a afetação de recursos 

financeiros (montante) e materiais. 

O grau de realização da atividade planeada no 

PA_2022 da EMEPC pode ser aferido pelo 

apuramento do grau de concretizaç:lo 

(individual e global) dos quatro projetos 

inscritos, pilgs. 11 a 19. 

A composição da EMEPC referida no ponto 3.4 

resulta do previsto no nl! 6 da na Resolução de 

Conselho de Ministros n11 84-A/2016, de 28 

dezembro, alterada pela RCM n.2 191/2019, de 

5 de dezembro, que prorroga o mandato da 

EMEPC até 31 de dezembro de 2022. No que diz 

respeito à afetação de recursos financeiros, o 

valor de orçamento inscrito na proposta de 
QUAR_2022 (2 729 236€) é idêntico ao valor 

aprovado para 2021, decorrente da não 

aprovação da proposta do Orçamento de Estado 

G.11.- N "-alMnto, Polfllcas • Admlnlstr~ 6eral 
Praça do Co~rciO, 1149-010 Lisboa, POOT\JGAL TEL + 3S1 21 323 46 00 

Linha de lnlormll"° + 351 21 323 ,17 49 EMAll geralflu,p,pt www.,pp.pt 
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G PP GABINETE DE PLANEAMENTO, 
/ POLfTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

REQUISITO VERIFICAÇAO OBSERVAÇOES 

O Plano de Atividades ~ coerente e esti alinhado 
4.2 com o Quadro de Avallaçlo e Responsabilização 

do mesmo ciclo de 1est10? 

5 Modernlzaslo lldlnilliltlatl1,1 

Foram apresentadas e caracterizadas medidas de 
Modernização e Simplificação Administrativa a 
desenvolver pelo serviço, conforme previsto no 5

·
1 

artigo 40.11 do Deaeto-lel 135/99, de 22 de Abril, 
no seu texto atual? Identifica il previsão de 
poupanças? 

& Publiddade lnstltudonal 

Apresenta secção referente à publicidade 
6.1 institucional, nos termos previstos na allnea 2, 

do art.e 7.P., da lei n.v 95/2015, de 17 de Agosto? 
NE 

7 Procnma de Geltlo do Património lmoblfljrio do Estado 

Existe evidência sobre o Programa de Gestão do 
Património Imobiliário do Estado, conforme art.!! 7

·
1 

113-A do Decreto-lei n.11 280/2007, de 7 de 
Agosto (na sua redação atual)? 

1 Plano de Formaçlo Profisslonal 

NE 

para 2022, passivei de revlslo após aprovação 
da Lei do Orçamento. 

Conforme resposta ao pedido de 
esclarecimento do GPP, através mensagem de 
correio eletrónico receclonada no dia 
01.02.2022, o serviço esclareceu que não possui 
medidas de modernização administrativa 
inscritas no programa "SIMPLEX" ou projetos 
decorrentes do Orçamento Participativo 
Portuaal (OPP), previstos para 2022 cuja 
responsabilidade de desenvolvimento e 
Implementação esteja atrlbulda à EMEPC. Em 
capitulo próprio da proposta de PA_2022 o 
serviço evidencia I aposta na continuidade das 
medidas de modernização administrativa 
anteriormente adotadas, nomeadamente no 
ãmbito da RCM 55/2020, pq. 9. Sugerimos, 
enquanto melhoria, que esta apresentação, em 
sede de Plano de AtMdades, poUI evidenciar as 
diferentes medidas de forma sistematizada, 
calendarluda e com l'Hf)Onsabllldades 
atrlbuldas. 

Conforme resposta ao pedido de 
esclarecimento do GPP, através me"5igem de 
correio eletrónico rececionada no dia 
01.02.2022, o serviço referiu "'A dlvulgaçlío de 
projetos nllo est6 assoe/oda o publicidade 
lnstitucionar. Sugere-se como melhoria em 
ciclos futuros, incluir na proposta de plano de 
atividades uma secção relativa à publicidade 
Institucional, com a referência de que o serviço 
não planeia desenvolver iniciativas de 
publicidade Institucional, nos termos previstos 
naquele articulado legal. 

Nlo existe ~nela quanto a este requisito. 
Su1ere-se como melhoria em cldos futuros, a 
lnduslo no plano de atividades de um ponto 
autónomo com a referfncia da (ln) exlstfncla de 
situações relatMs ao Programa de Gestão do 
Património Imobiliário do Estado, conforme 
art.R 113·Ado Decreto-Lei n.• 280/2007, de 7 de 
A&osto (na sua redação atual); 

S.~. "--1to, Polftlces • Aclffllnlltr~kal Praça do Combáo, 1149~10 ~. PORTUGAl Ta+ 351 21 323 46 00 Unhe da~+ 3Sl 21323 47 49 OWI. pral.ll)P.p( ""'l"W·IPR•et 
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Gpp GABINETE DE PLANEAMENTO, 
/ POLITICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAI REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

REQUISITO VERIFICAÇÃO OBSfRVACOES 

O Plano de Formação Profissional é parte 
integrante do plano de atividades, conforme 8.1 
previsto n.l! 3 do artigo 12.11 do Decreto-Lei n.2 
86-A/2016de 29 de derembro1 

NE 

U{Jfflda: X-Nélo /v-Sim/ NA· NlJo aplicdvtl/ NE • NlJo ~clado/ Em parte 

À semelhança de anos anteriores, a proposta de 
PA_2022 não apresenta evidência da existência 
de um programa de formação profissional para 
aquele ciclo de gestão. Conforme resposta ao 
pedido de esclarecimento do GPP, através 
mensagem de correio eletrónico rececfonada 
no dia 01.02.2022, o serviço referiu .. As 
necessidade de jormaçlJo profissional foram 
reportadas oo GPP em quadro próprio enviado 
por aquela entidade para preenchimento." 

5u&ere-se como melhoria em clclos de gestlo 
futuros, a incluslo de um ponto autónomo no 
plano de atividades com a ldentlflcaçlo das 
necessidades de forrnaçlo profissional, que 
justificam a elabonçlo de um Plano de 
Formaçlo, de acordo com o Anexo A do 
Decreto-lei n.t 183/96, de 27.09 e conforme 
previsto art.l 12.1 do Decreto-Lei n.t 86-
A/2016de 29 de dezembro. 

~: A rtijo ~ dos attlrlos 3.l e 4.l pmwp& (1 nllo W1/idaç4o ttatka do Plano rk Atlvidadn por parte do GPP. 

fillW.-de ~. Polfdalse MffllnlslnçloGefal 
Praça do Com«do, 1149-010 Ud>oa. PORTUGAL m + 351 21 523 46 00 
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Matriz de Alinhamento 

Nivel l • Política Pública j Nível 2 • Estratégico N,vel :3 - Ge~t.:io I Oper;,icronill 
1 

Programa do XXII Governo Constitucional 1 
GOP 2020-2023 f Outros Instrumentos de nível 

político 
Enquadramento Estratégico 

Medida Objectlvos Estratégicos (OE) 

PfOSse,Ufr • lnteraçlo com a Comlsslo de Limites 
da ONU para a concretiuç1o da extanslo da 
platafo.Ma cont11wntal pclf'tUfuesa e dlvulpr a ot 1; OE 2; OE 4 

lmporttnda da extenslo da plataforma contil tefttal 
de Portutal para a soc:ledade 

ffP - iv,~rma rk rtlad1h rf• .. ,:ta 

'll-l·11idrr,c,o M r~la<,m u,,-,rf"f!tà 

Relação com Nívef 1 

RO 

Enquadramento operacional 

ObJetivos Operacionais (OP} Relação com Nível 2 

OPl; OP2; OP3; OP4; OPS; OP6 RD 


