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SUMÁRIO  
EXECUTIVO 

 

 

Com o termo de 2019 esgotaram-

se 2 anos de monitorização da 

implementação do Centro de 

Competências Jurídicas do 

Estado – JurisAPP.  

Com a criação do JurisAPP, o 

legislador procurou lançar as 

bases de um novo modelo de 

gestão pública do negócio 

jurídico, que se quer 

multidisciplinar, colaborativo e 

proactivo.   Para tal, conferiu-se 

existência normativa orgânica à 

Rede de diretores jurídicos das 

áreas governativas, incluiu-se a 

avaliação de impacto legislativo 

no Centro e agregou-se a equipa 

que diariamente assegura a 

PCMLex. 

O presente relatório apresenta as 

atividades executadas neste 

segundo ano e,    de    uma      forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geral, demonstra que o 

desempenho do JurisAPP, no 

novo modelo, foi muito positivo.  

As metas e os parâmetros de 

avaliação do QUAR foram 

ponderados de forma exigente e 

ambiciosa, facto que se refletiu 

na dificuldade dos respetivos 

cumprimento e superação.  

O objetivo de eficácia foi 

cumprido a 100% e os de 

eficiência e qualidade foram 

superados com as taxas de 

116% e 156%.  

As taxas de concretização do 

Plano de Atividades e de 

realização final do QUAR 

situaram-se, respetivamente, 

em 100% e 120,8%, permitindo 

com os resultados obtidos 

fundamentar a proposta de 

menção de “Desempenho 

Bom”.
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1. Análise conjuntural 

 

Os programas do XXI e do XXII 

Governos Constitucionais 

identificaram como prioridades 

de modernização da 

Administração Pública, 

respetivamente, “a criação de 

«centros de competência» que 

apoiem tecnicamente os 

ministérios e prestem serviços 

transversais à Administração 

Pública, recorrendo, 

preferencialmente, a estruturas e 

funcionários já existentes” e a 

«consolidação dos modelos de 

gestão transversal de 

trabalhadores, nomeadamente 

em centros de competências ou em 

redes colaborativas temáticas». 

Nesse desígnio, o Centro de 

Competências Jurídicas – 

JurisAPP - iniciou a sua 

atividade a 1 de janeiro de 2018, 

assumindo-se como um núcleo de 

prestação interna de serviços 

jurídicos à própria 

Administração Pública, mediante 

um quadro de especialistas 

qualificado e especializado. 

Em 2019 as Grandes Opções do 

Plano  lançavam novos desafios 

ao JurisAPP, ao consagrar no 

ponto 6 – Medidas Legislar melhor 

e Promover a inovação e a 

colaboração entre serviços 

públicos, ações concretizadoras 

da modernização do Estado, 

designadamente as seguintes: 

√ Disponibilização de um 

Dicionário jurídico no Diário da 

República; 

  √ Alargamento da 

consolidação de diplomas dispersos 

a novas áreas; 

√ Implementação nas várias 

áreas governativas de mecanismos 

que garantam uma avaliação prévia 

e rigorosa das medidas legislativas a 

adotar e que permitam quantificar 

os encargos criados para pessoas e 

empresas, em especial sobre as PME.  

O ano de 2019 foi assim um ano 

muito exigente para o JurisAPP, 

por força da crescente relevância 

que foi assumindo no contexto 

jurídico da Administração 

Pública - seja pelo número 

crescente de solicitações de áreas 

governamentais fora do 

perímetro da PCM seja pelo 

trabalho desenvolvido no projeto 

RedesAPP.  

O sucesso da sua atuação passou 

também por uma progressiva  

redefinição de procedimentos e 

formas de atuação, que 

permitisse ao Centro manter uma 

prestação de serviço de 

excelência.  

https://www.portugal.gov.pt/ficheiros-geral/programa-do-governo-pdf.aspx
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=54f1146c-05ee-4f3a-be5c-b10f524d8cec
https://dre.pt/home/-/dre/117537582/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/117537582/details/maximized
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2. Enquadramento institucional 

 

Conforme dispõe o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de 

dezembro, na sua redação atual, o Centro de Competências Jurídicas do 

Estado (JurisAPP) é um serviço central da administração direta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa, e está sujeito ao poder de direção do 

Primeiro-Ministro ou do membro do Governo em quem aquele entenda 

delegar. 

Missão 

 

O JurisAPP tem por missão 

prestar consultoria, assessoria e 

aconselhamento jurídicos, bem 

como informação jurídica em 

matéria de contratação pública, 

procedimentos contraordena-  

cionais e procedimentos 

disciplinares, aos membros do 

Governo, ficando, igualmente, 

responsável por assegurar a 

representação em juízo do 

Conselho de Ministros, do 

Primeiro-Ministro e de qualquer 

outro membro do Governo 

organicamente integrado na 

Presidência do Conselho de 

Ministros ou que beneficie dos 

respetivos serviços partilhados, 

incluindo nos processos que 

correm perante o Tribunal 

Constitucional e o Tribunal de 

Contas. 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuições 

 

As previstas nas redações atuais 

dos  n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-

Lei n.º 149/2017, de 6 de 

dezembro, artigo 25.º do Código 

de Processo nos Tribunais 

Administrativos (CPTA) de 8 de 

junho, na Lei n.º 68/19, de 27 de 

agosto e nas disposições das 

Resoluções do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 44/2017, de 

24 de março, n.º 74/2018., de 8 

de junho e 4/2018, de 10 de maio. 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/114311302/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114311302/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114311302/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114311302/details/maximized
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=439&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=439&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=439&tabela=leis
https://dre.pt/home/-/dre/124220738/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/124220738/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106654347/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106654347/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115475700/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115475700/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114494517/details/maximized
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Estrutura orgânica 

 

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

149/2017, de 6 de dezembro, na 

sua redação atual, define o 

modelo de organização do 

JurisAPP e a Portaria n.º 

39/2018, de 31 de janeiro, 

alterada pela Portaria n.º 

299/2019, de 11 de setembro, 

estabelece o número máximo de 

consultores e a dotação máxima 

de chefes de equipa 

multidisciplinar. A atual 

estrutura orgânica do JurisAPP 

assenta no modelo de estrutura 

matricial, encontrando-se 

representada no seguinte 

organograma: 

 

 

 

 

 

O apoio logístico e administrativo 

indispensável ao funcionamento 

do serviço é prestado pela 

Secretaria-Geral da Presidência 

do Conselho de Ministros 

(SGPCM), de acordo com o n.º 3 

do artigo 3.º do diploma orgânico 

do JurisAPP.  

 
 
 
 
 

     Organograma do JurisAPP 

 

Figura 1 - Organograma do JurisAPP 

Fonte: JurisAPP

 
 
 
 
 

Diretora

UTAIL - Unidade 
Técnica de Avaliação do 

Impacto Legislativo

DIGESTO - Sistema 
Integrado de Tratamento 
da Informação Jurídica

https://dre.pt/pesquisa/-/search/114311302/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/114311302/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114610496/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114610496/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/124609263/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/124609263/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/114311302/details/maximized
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3. Objetivos 

 

A missão do JurisAPP é clara e prosseguida pelas 

atribuições que lhe foram consignadas pelo legislador. 

Em 2019 destacou-se um lote que, por constituir o core 

da atividade do Centro, foi focalizado em 5 objetivos 

estratégicos (3.1), a atingir por 20 operacionais (3.2). 

 

3.1 ESTRATÉGICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Objetivos Estratégicos  

Fonte: JurisAPP 
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3.2 OPERACIONAIS  
 

 

 Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos 
processos patrocinados pelo JurisAPP; (20% no QUAR-Eficácia) 

 Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística; 

 Assegurar o apoio ao processo legislativo; 

 Assegurar a representação do Estado no âmbito dos processos que corram 
termos perante a CPAPI; 

 Assegurar a emissão tempestiva de parecer prévio vinculativo no âmbito da 
contratação externa de serviços jurídicos; 

 Colaboração com a INCM na implementação do Lexionário; 

 Desenvolver relações de cooperação com entidades nacionais e 
internacionais; 

 Partilhar conhecimento; 

 Promover o funcionamento da REJURIS; 

 Implementar o funcionamento de redes colaborativas em matéria jurídica; 
(QUAR-Eficiência) 

 Promover uma gestão eficaz e eficiente dos recursos financeiros; 

 Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 
escalão; (30% no QUAR-Eficiência) 

 Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do 
trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; 
(QUAR – Eficiência) 

 Aprofundar os mecanismos de partilha de serviços com a SGPCM; 

 Aumentar a satisfação dos clientes e dos colaboradores; 

 Garantir formação profissional; (20% no QUAR-Qualidade) 

 Prevenir a corrupção; 

 Assegurar a atualização diária da PCMLEX; 

 Reduzir sistemática e sectorialmente o stock legislativo obsoleto; 

 Assegurar a avaliação prévia do impacto económico de atos legislativos do 
Governo (cidadãos e empresas). (QUAR-Eficiência) 
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4. Matriz de articulação objetivos + atividades  
 
 

Alinhamento Objetivos → Atividades → QUAR 

Estratégicos 

(OBE) 

Consta do 

QUAR? 
Operacionais Atividade/Projeto 

OBE 1 
Eficácia 

 

Assegurar um elevado número de 
decisões favoráveis ao Estado nos 
processos patrocinados pelo JurisAPP  

Representar em juízo o Conselho de 
Ministros, o Primeiro-Ministro e 
qualquer outro membro do Governo 
organicamente integrado na PCM, no 
âmbito do contencioso administrativo 

OBE 2 Não  

Assegurar o tratamento das solicitações 
em matéria de parcerística 

Assessoria jurídica: elaboração de 
pareceres/informações 

Assegurar o apoio ao processo 
legislativo 

Assessoria jurídica: elaboração de 
pareceres/informações 

Assegurar a representação do Estado 
no âmbito dos processos que corram 
termos perante a CPAPI 

Representação do Estado em processos 
que corram termos perante a CPAPI 

Assegurar a emissão tempestiva de 
parecer prévio vinculativo no âmbito 
da contratação externa de serviços 
jurídicos 

Elaboração de pareceres prévios 
vinculativos 

Colaboração com a INCM na 
implementação do Lexionário 

Elaboração de definições para o 
Lexionário 

Desenvolver relações de cooperação 
com entidades nacionais e 
internacionais 

Cooperação com Cabo Verde  
Cooperação com organismos da União 
Europeia e da OCDE 

Partilhar conhecimento Organizar e realizar ações de formação 
Promover o funcionamento da REJURIS Realização de reuniões plenárias 
Assegurar a atualização diária da 
PCMLEX (DIGESTO) 

Analisar juridicamente todos os atos 
publicados na I Série do DRE 

Reduzir sistemática e sectorialmente o 
stock legislativo obsoleto (DIGESTO)  

Identificar decretos-leis obsoletos mas 
que permanecem formalmente em 
vigor 

OBE 3 
(UTAIL) 

Eficiência 
 

Assegurar a avaliação prévia do 
impacto económico de atos legislativos 
do Governo (cidadãos e empresas) 

Avaliar o impacto económico de atos 
legislativos do Governo (cidadãos e 
empresas) 

OBE 4 Eficiência 
Implementar o funcionamento de redes 
colaborativas em matéria jurídica 

Criação de 3 redes colaborativas 

OBE 5 

Não 
Promover uma gestão eficaz e eficiente 
dos recursos financeiros 

Assegurar a legal e regular execução 
orçamental 

Eficiência 

Garantir a operacionalização atempada 
das alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, 
progressões e mudanças de nível ou 
escalão 

Comunicar à entidade processadora 
dos vencimentos a avaliação final 
obtida pelo trabalhador, na data em que 
toma conhecimento da respetiva 
homologação 

Promover a utilização de horários 
flexíveis e modalidades de organização 
do trabalho que facilitem a conciliação 
da vida profissional, familiar e pessoal 

Emissão de parecer aos pedidos para a 
prática de teletrabalho 

Não 

Aprofundar os mecanismos de partilha 
de serviços com a SGPCM 

Desenvolver a partilha de serviços com 
a SGPCM 

Aumentar a satisfação dos clientes e 
dos colaboradores 

Aplicar questionário de satisfação aos 
clientes  
Aplicar questionário de satisfação aos 
colaboradores  

Qualidade Garantir formação profissional 
Qualificar e valorizar os recursos 
humanos  

Não Prevenir a corrupção 
Acompanhar a execução do Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e de 
Infrações Conexas (PPRCIC) 

      
Quadro 1: Alinhamento Objetivos → Atividades → QUAR 
Fonte: JurisAPP 
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5. Atividades desenvolvidas  

 

 

5.1 CONTENCIOSO  
 

Uma das atribuições mais relevantes do 

JurisAPP consiste em representar em juízo o 

Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro e 

os membros do Governo organicamente 

integrados na Presidência do Conselho de 

Ministros ou que beneficiem dos respetivos 

serviços partilhados.  

Sendo esta uma atribuição fulcral na missão 

do Centro, o JurisAPP estabeleceu de novo 

como objetivo operacional anual, assegurar 

um elevado número de decisões favoráveis ao 

Estado nos processos contenciosos por si 

patrocinados ou pelo menos realizar um juízo 

de prognose na fase inicial do processo, 

suscitando o elevado risco de decisão 

desfavorável, confirmado pelo Tribunal.  

 

Dada a relevância do objetivo, este foi 

também inscrito no QUAR como objetivo de 

Eficácia.  

 

 

  

    

 

       
      

        

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
PA e QUAR 

 
Objetivo de eficácia 

concretizado 

76

Processos findos
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Sendo este objetivo constante nos instrumentos de gestão dos últimos anos, 

verifica-se da análise do triénio (2017- ano anterior à criação do JurisAPP e 2018-

19 - os de monitorização do modelo do Centro) que, apesar de o número total de 

processos findos ter diminuído cerca de 18% em 2019, a repartição entre 

ganho e decaimento registou uma trajetória crescente: 

 

 
 

  Gráfico 1: Processos findos, transitados em julgado (2017 a 2019) 
 

   Fonte: JurisAPP 

 
 

    

A taxa de sucesso variou assim entre 84,04% e 

85,53%, situando-se a média do período em                                             

84,98%.  

Relativamente ao ano transato, 

verificou-se um acréscimo de 

1,49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,53%

84,98%

84,04%
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Em complemento da análise supra, importa 

salientar o crescimento acentuado registado no 

triénio do número de ações judiciais, de que se 

destacam as do foro administrativo, num ritmo 

de crescimento crescente:  

 

 

 
 
 

Gráfico 2: Processos Judiciais novos 2017-2019 

Fonte: JurisAPP 

 

 

 

+ 35% 

face a 

2018 
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5.2 PARCERÍSTICA 
 

Prestar consultoria, assessoria e aconselhamento jurídicos aos membros do 

Governo definidos na lei e a qualquer outro por determinação da tutela é 

outra das atribuições prosseguidas pelo JurisAPP.  

 
objetivos operacionais 

 

5.2.1 TRATAMENTO DAS SOLICITAÇÕES  

 

Concorre para a concretização deste 

objetivo, a elaboração de informações, 

pareceres ou estudos devidamente 

fundamentados, de forma atempada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PA  

 
Objetivo  

superado 
 

 

Meta 

10% 

Tolerância 

Execução 

Antecipar em 10% o 

prazo estipulado em, 

pelo menos, 80% das 

solicitações 

95,18% 

Em 83 solicitações em matéria de 

parcerística, foi possível concluir 79 

informações/pareceres com uma 

antecedência mínima de 10% relativamente 

ao prazo estabelecido, com o rigor e a 

qualidade desejadas. 
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5.2.2 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

O 2.º OO, diz respeito à consultoria e apoio 

técnico ao Governo na elaboração de atos 

legislativos de forma tempestiva. O apoio 

jurídico neste contexto concretiza-se na 

elaboração de informações ou pareceres 

que suscitem a melhoria da qualidade da 

legislação e da simplificação legislativa. 

 

 

O Gráfico seguinte ilustra o número de solicitações que ocorreram no 

âmbito da consultoria, assessoria e aconselhamento jurídico no último 

triénio, por tipologia de processos.  

 

 
PA  

 
Objetivo  

superado 
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Gráfico 3: N.º de solicitações no âmbito da assessoria jurídica  
Fonte: JurisAPP 

 

Da análise gráfica constata-se o seguinte:  

 Aumento do número de estudos, pareceres e informações solicitados no 

âmbito da PCM, no ano de 2019 face ao ano anterior, em 6,41%. Entre 

2017-2019, a média de solicitações dessa tipologia, foi de 81  

 Quase duplicação do número de solicitações no âmbito de recursos 

tutelares ou hierárquicos, em relação a 2018, com um aumento de 

cerca de 90% - a média anual de processos entrados dessa tipologia, 

entre 2017 e 2019, foi de 33 

 Redução assinalável do número de pedidos de 

pareceres/informações no âmbito do apoio ao processo legislativo, 

no ano de 2019 face ao ano transato, em 35,48% 

 Ligeira diminuição dos pedidos de informação do Ministério 

Público, em 2019 face a 2018, em 2,94%. Durante todo o período 

em análise, o número de pedidos anuais variou entre 33 e 42 

 Zero informações-internas em 2019 
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5.3 REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO 

ÂMBITO DE PROCESSOS QUE CORRAM 

TERMOS PERANTE A CPAPI 
 

A Comissão para Avaliação dos Pedidos 

de Indemnização (CPAPI) relativamente 

às vítimas dos incêndios florestais 

ocorridos em 17 a 24 de junho e 15 e 16 

de outubro de 2017, foi constituída pela 

Lei n.º 108/2017, de 23 de novembro. 

Em meados do ano seguinte, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 4/2018, de 

10 de janeiro, estabeleceu que o 

JurisAPP deveria assegurar a 

representação do Estado no âmbito dos 

processos que corressem termos 

perante a CPAPI. 

 

 

 

 

 

       

    

  

 

 

 
PA  

 
Objetivo  

superado 

Meta 

Execução 

intervenção em, pelo menos, 

90% dos processos que 

corressem termos perante a 

CPAPI 

100% 

O JurisAPP foi notificado, nos termos do disposto 

nos artigos n.ºs 170 e ss. do Código do Procedimento 

Administrativo e do artigo 30.º da Lei da 

Arbitragem, para emitir pronuncia em 94 

requerimentos admitidos na CPAPI no prazo de 10 

dias úteis. Todas as solicitações foram respondidas. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/114233329/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114494517/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114494517/details/maximized
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5.4 EMISSÃO TEMPESTIVA DE PARECER 

PRÉVIO VINCULATIVO NO ÂMBITO 

DA CONTRATAÇÃO EXTERNA DE 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

 

O artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

149/2017, de 6 de dezembro, estabelece 

que o recurso à contratação externa, 

pelos serviços e organismos integrados 

na administração direta e indireta do 

Estado, deve ser precedido de parecer 

prévio obrigatório e vinculativo do/a 

diretor/a do JurisAPP.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
PA  

 
Objetivo  

superado 

Meta 

10% 
Tolerância Execução 

emissão tempestiva de parecer 

prévio vinculativo nos prazos 

definidos no artigo acima 

mencionado, em pelo menos 80% 

dos pedidos 

100% 

Foram registados 108 pedidos de 

parecer prévio 

Apenas 60 pedidos preenchiam os 

requisitos previstos no n.º 3 do artigo 

18.º do decreto-lei acima mencionado 

e foram respondidos no prazo legal.  
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5.5 COLABORAÇÃO COM A INCM NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO LEXIONÁRIO 
 

 

O Lexionário é uma medida do Programa 

Simplex+ 2017, que basicamente consiste 

num dicionário de terminologia jurídica de 

Direito Público e de Direito Civil, para 

complemento da informação jurídica 

disponibilizada no portal www.dre.pt   

Pelo terceiro ano consecutivo o JurisAPP colaborou com a INCM, através da 

elaboração de definições jurídicas em linguagem clara, oscilando o 

respetivo volume em função (i) do número de consultores em exercício 

efetivo de funções e (ii) do mês em questão (durante o mês de agosto cada 

consultor apenas apresenta 1 definição, esteja ou não em gozo de férias). 

 

 
PA  

 
Objetivo 

concretizado 

http://www.dre.pt/
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5.6 DESENVOLVER RELAÇÕES DE 

COOPERAÇÃO COM ENTIDADES 

INTERNACIONAIS E NACIONAIS  
 

 

No âmbito das suas competências, o 

JurisAPP deve assegurar, em 

articulação com a área governativa 

dos negócios estrangeiros, a 

interligação com organizações 

internacionais relevantes. 

6 participações do JurisAPP na 

definição das posições nacionais a 

defender em grupos de trabalho 

internacionais, nos domínios das 

relações de cooperação com 

entidades internacionais no 

quadro da União Europeia (EU) e 

da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) 

 

 

Em 2019 não foi solicitada  

a cooperação do JurisAPP 

 

 

O JurisAPP acompanhou os trabalhos prosseguidos 

pelos seguintes comités e grupos de trabalho:  

Working Party on Competitiveness and Growth;  

High Level National Regulatory Experts;  

Refit Platform;  

Better Regulation Network;  

Diretors and Experts of Better Regulation;  

Regulatory Policy Committee 

 

 
UE 

e 

OCDE 

 

Meta 

Países 
africamos 
de língua 

oficial 
portuguesa 
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Representando Portugal, através da Diretora e/ou elementos da equipa 

multidisciplinar UTAIL, nas seguintes 19 reuniões: 
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5.7 PARTILHA DE CONHECIMENTO 
 

 

Dando cumprimento ao 

estabelecido na alínea j) do n.º 2 

do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

149/2017, de 6 de dezembro, o 

JurisAPP promoveu, em 2019, 

encontros temáticos e seminários 

para trabalhadores da 

administração direta e indireta 

do Estado, no domínio das suas 

atribuições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 
 
 
 
 
 

Tema Orador/a 
N.º de 

Participantes 
Data Local 

Regime Legal do Código 
dos Contratos Públicos 

Artur Mimoso 
Fernando Batista 
Sandra Esteves 

Rosalina Rodrigues 

120 20-02-2019 
Auditório Campus 

da Justiça 

Boas Práticas na 
Contratação Pública 

Rita Rosa-Limpo 
Fábio Camões 
Célia Santos 

120 21-02-2019 
Auditório Campus 

da Justiça 

Proteção de Dados na 
Contratação Pública e 
Colaboração entre 
Entidades Públicas 

Anabela Afonso 
José Duarte Coimbra 

150 05-11-2019 
Auditório Polícia 

Judiciária 

Meta 

5 
Tolerância 

 

Execução 

organização e/ou realização 

de, pelo menos, 25 sessões 

de partilha de conhecimento 

27 sessões 

Rede ContratAPP realizou  

3 sessões plenárias 
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12 sessões colaborativas  

Tema Orador/a 
N.º de 

Participantes 
Data Local 

Ajuste Direto, Consulta Prévia 
e Consulta Preliminar 

Nuno Marques 
 

25 19-06-2019 Sala Formação PCM 

Adjudicação por Lotes e 
Critérios de Adjudicação 

José Duarte 
Coimbra 

 
23 25-06-2019 Sala Formação PCM 

RGPD na Contratação Pública Inês Pereira 32 26-06-2019 Sala Formação PCM 

Gestor do Contrato 
Tiago Serrão 

 
25 27-06-2019 Sala Formação PCM 

Combate ao Conluio na 
Contratação Pública 

Ana Sofia 
Rodrigues 

Jorge Ferreira 
32 11-11-2019 Auditório PCM 

Problemática da Exclusão de 
Propostas 

Teresa Martins 
dos Santos 

29 12-11-2019 Sala Formação PCM 

Júri do Procedimento 
Teresa Martins 

dos Santos 
31 13-11-2019 Sala Formação PCM 

Inovação na Contratação 
Pública 

Artur Mimoso 34 20-11-2019 Auditório PCM 

Assinaturas Eletrónicas 
Leonor 

Assunção 
24 29-11-2019 Sala Formação PCM 

Responsabilidade Ambiental 
na Contratação Pública 

Conceição 
Ribeiro 

31 04-12-2019 Auditório PCM 

Orientações Técnicas do 
IMPIC 

Fernando 
Batista 

81 05-12-2019 Auditório IMPIC 

Arbitragem Administrativa 
Pré-Contratual e Contratual 

André Proença 
José Duarte 

Coimbra 
22 18-12-2019 Auditório PCM 

 

Rede DisciplinAPP realizou 

 sessões (Plenária e colaborativas) 

Tema Orador/a 
N.º de 

Participantes 
Data Local 

Regime Legal e Boas Práticas 
no Procedimento Disciplinar 

Margarida 
Baptista 

Rui Hermida 
Marília Pascoal 

80 20-02-2019 
Auditório Campus 

da Justiça 

Aspetos Críticos no âmbito 
do Procedimento Disciplinar 

Margarida 
Baptista 

20 25-06-2019 Sala Formação PCM 

Deveres dos Trabalhadores 
em Funções Públicas 

Gisela de Sá 31 26-06-2019 Sala Formação PCM 

Assédio em Contexto Laboral 
Margarida 

Baptista 
30 10-12-2019 

Auditório 
PCM 

Acesso aos Documentos 
Administrativos no 
Procedimento Disciplinar 

Fátima Almeida 28 12-12-2019 Sala Formação PCM 

 

Rede OrdenAPP realizou 

1 sessão plenária 

Tema Orador/a 
N.º de 

Participantes 
Data Local 

Regime Legal e Boas 
Práticas - Procedimentos 
Contraordenacionais 

João Flamino 
Gisela de Sá 
Paula Vieira 

50 21-02-2019 
Auditório Campus 

da Justiça 
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Igualdade de Género/parceria CIG realizou 

6 ações de formação 

 177 trabalhadores 

várias áreas governativas 

Tema Orador/a 
N.º de   

Participantes 
Data Local 

Direito Internacional e Estratégias 
Globais para a Promoção da 
Igualdade de Género 

Regina Tavares 
da Silva 

15 22-05-2019 Auditório PCM 

Comunicação Inclusiva – as 
obrigações do Estado na promoção 
da igualdade entre homens e 
mulheres 

Mª do Céu Cunha 
Rêgo 

Teresa Alvarez 
29 28-05-2019 Auditório PCM 

Assédio sexual e moral no local de 
trabalho – uma realidade 

Dália Costa 
Bernardo Coelho 

29 04-06-2019 Auditório PCM 

Direito Internacional e Estratégias 
Globais para a Promoção da 
Igualdade de Género 

Regina Tavares 
da Silva 

39 15-10-2019 Auditório PCM 

Comunicação Inclusiva – as 
obrigações do Estado na promoção 
da igualdade entre homens e 
mulheres 

Mª do Céu Cunha 
Rêgo 

Teresa Alvarez 
36 22-10-2019 Auditório PCM 

Assédio sexual e moral no local de 
trabalho – uma realidade 

Dália Costa 
 

29 29-10-2019 Auditório PCM 

 

Estas ações tiveram enquadramento na ENIND - 

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-

Discriminação- Portugal + Igual – RCM 61/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano de ação para a 

igualdade entre mulheres e 

homens 2018-2021 (PAIMH) 

incumbe o JurisAPP de 

executar a medida 

“integração da perspetiva da 

igualdade entre mulheres e 

homens, nas ações de 

formação para o pessoal 

dirigente e técnico da AP” 

A concretização destas ações de 

formação contribui para a 

execução da agenda 2030 - UNICR 

objetivo de desenvolvimento 

sustentável 5 

 Alcançar a igualdade de 

género e empoderar todas as 

mulheres e raparigas 

https://dre.pt/home/-/dre/115360036/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115360036/details/maximized
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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5.8 PROMOVER O FUNCIONAMENTO 

REJURIS 
 

A Rede de Serviços Jurídicos da 

Administração Pública (REJURIS), criada 

pelo Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de 

dezembro, é constituída pelos/as 

diretores/as de serviços jurídicos das 

secretarias-gerais e liderada pela 

diretora do JurisAPP. 

A criação dessa estrutura visou fomentar a 

cooperação e partilha interministerial de 

conhecimentos e de recursos jurídicos, por forma 

a otimizar o seu uso pelos serviços e organismos 

integrados na administração direta e indireta do 

Estado. 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

2 
Tolerância 

Execução 

Apesar de não reunir 
formalmente, com a 
periodicidade que se 

projetava, a REJURIS esteve 
fortemente envolvida nos 

trabalhos sessões das redes 
colaborativas, interagindo os 

membros pela via 
eletrónica, considerada mais 

eficiente e eficaz atento o 
volume de trabalho e 

disponibilidade 

8  reuniões plenárias 

6 reuniões 
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5.9 IMPLEMENTAR O FUNCIONAMENTO 

DE REDES COLABORATIVAS EM 

MATÉRIA JURÍDICA 
 

 

No contexto dos artigos 2.º e 16.º do DL n.º 

149/2017, 06.12, o JurisAPP lançou no âmbito 

da REJURIS o projeto RedesAPP, para 

partilha de informação e conhecimento 

através da operacionalização do 

funcionamento de 3 redes colaborativas e que 

constituiu o OE 4  

 

 

 

 

 

    

 

 

indicadores 

5.9.1 CAPACITAR TRABALHADORES 

NO ÂMBITO DAS REDES     

 

 
PO 2, PA e QUAR 

 
Objetivo  

concretizado 

 

Meta 

Execução 

5% 
Tolerância 

90% 

93,23% 

RedesAPP 

DisciplinAPP

ContratAPP

OrdenAPP
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5.9.2 MANUAIS e/ou GUIAS 

APRESENTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ContratAPP

300 membros  
87 Entidades

DisciplinAPP 

120 membros 
50 Entidades

414 membros

OrdenAPP 

50 membros  
29 Entidades

Meta anual

3 manuais de 
procedimentos 

ou guias de 
boas práticas

OBJ 
superado

ContratAPP 

Proteção de Dados na 
Contratação Pública 

Gestor do Contrato 

Proposta 
Economicamente Mais 

Vantajosa 

Exclusão de Propostas 

Júri do Procedimento 

DisciplinAPP 

Procedimento 
Disciplinar 

OrdenAPP 

Procedimento 
Contraordenacional 

Meta 

1 
Tolerância 

Execução 

8 

7 

 

a promoção de boas práticas 

na Administração Pública 

 
Também é 

objetivo de política do 

Programa Orçamental 02 
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5.10      PROMOVER UMA GESTÃO    

EFICAZ E EFICIENTE DOS 

RECURSOS FINANCEIROS 
 

 

 

A execução orçamental, em 2019, foi 

pautada pela rigorosa observância das 

disposições legais em vigor, para o que 

contribuiu a existência de um mecanismo 

de controlo interno mensal adaptado à 

estrutura e funcionamento do próprio 

serviço. Nesse controlo não foram 

detetados erros de relevância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Tolerância 

Meta   12 

Execução 

12 

Nº de reportes 

de execução 

orçamental 
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5.11 OPERACIONALIZAÇÃO ATEMPADA 

DAS ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO, 
PROGRESSÕES E MUDANÇAS DE NÍVEL 

OU ESCALÃO 
 

 

O artigo 16.º da proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2019 

determinou a introdução nos QUAR de 

todos os serviços, na dimensão eficiência, 

de   um   objetivo de operacionalização 

atempada das alterações obrigatórias de 

posicionamento remuneratório (PR), 

progressões e mudanças de nível ou 

escalão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PA e QUAR 

 
Objetivo de Eficiência 

superado 
 

Meta 

5% 
Tolerância 

Execução 

90% 

100% 

Percentagem de trabalhadores 

com processamento da 

valorização remuneratória no 

mês seguinte ao termo do seu 

processo de avaliação de 

desempenho 

  

https://dre.pt/home/-/dre/117537583/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/117537583/details/maximized
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5.12 PROMOVER A UTILIZAÇÃO DE HORÁRIOS 

FLEXÍVEIS E MODALIDADES DE 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO QUE 

FACILITEM A CONCILIAÇÃO DA VIDA 

PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL  
 
 

O artigo 22.º da proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2019 

determinou que os serviços públicos 

deveriam inscrever no QUAR para 

2019 objetivos de gestão dos 

trabalhadores que integrassem 

práticas de gestão eficiente e 

responsável. 

O JurisAPP inscreveu o 

objetivo supra enunciado, 

com o indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo dado entrada 7 requerimentos para a 

prática do regime de teletrabalho, todos 
obtiveram parecer favorável da Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 
PA e QUAR 

 
Objetivo de Eficiência 

superado 
 

Percentagem de 

trabalhadores com 

parecer favorável ao 

pedido para a prática 

de teletrabalho. 

 

Este objetivo concorre para a concretização 

do  

objetivo de desenvolvimento sustentável 8 

Promover o crescimento económico 

inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos, 

designadamente no que se refere à 

conciliação da vida pessoal, familiar e 

profissional 

https://dre.pt/home/-/dre/117537583/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/117537583/details/maximized
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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5.13 APROFUNDAR OS MECANISMOS DE 

PARTILHA DE SERVIÇOS COM A 

SGPCM 
 

Por definição, a concentração numa entidade 

da prestação de serviços partilhados, 

transversais à gestão de qualquer 

organismo, visa permitir aos que participam 

no modelo como clientes, manter como 

prioritária a sua missão principal, enquanto 

as atividades periféricas são executadas por 

terceiro, focado na otimização dos circuitos 

burocráticos de suporte à atividade 

administrativa.  

Atentas as vantagens do modelo, o legislador consagrou 
ao JurisAPP a obrigação de recorrer aos serviços 
partilhados pela SGPCM no domínio da gestão 
financeira, dos recursos humanos e recursos materiais. 
Nesse contexto mostra-se relevante aferir em concreto 
a eficácia e eficiência da relação estabelecida entre 
prestador e cliente. Para o efeito, o PA estabeleceu o 
objetivo “aprofundar os mecanismos de partilha de 
serviços com a SGPCM”.  

 
Para aferição do sucesso desta partilha, 
optou-se por medir a tempestividade na 
prestação à SGPCM de informação de 
suporte à boa gestão do Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

Tolerância 

Meta 

Execução 

90% 

95,71% 

Percentagem de 

elementos de suporte 

entregues dentro do 

prazo fixado pela 

SGPCM 
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5.14 AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES E DOS COLABORADORES 
 

O JurisAPP assumiu o compromisso de 

prestar serviços de excelência, pelo que 

continuamente procura adotar mecanismos 

de melhoria e implementar medidas 

conducentes ao reforço positivo do 

desempenho. 

 

Foram aplicados 

questionários de 

satisfação a Clientes e a 

Colaboradores, com uma 

métrica muito exigente 

de 90% para superação, 

que ainda não foi 

atingida em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
Tolerância 

Meta 

Execução

global 

70%

85,56% 

        questionário entre os dias 

23/03/2020 e 02/04/2020 

      questionário entre os dias              

23 e 31/03/2020

        amostra representativa de 237 

membros de gabinetes e serviços de 

diversas áreas governativas 

      a um universo de 35 

trabalhadores

        recebidas apenas 40 respostas 

(cerca de 16,88% do universo de 

inquiridos)

      recebidas 17 respostas                     

(cerca de 48,57% do universo de 

inquiridos)

     → 40,41% “muito satisfeitos”      → 30,06% “muito satisfeitos”

     → 54,25% “satisfeitos” → 46,41% “satisfeitos”

Questionário eletrónico e anonimizado

v Em termos médios, os resultados mostram que

taxa de satisfação 

positiva 

76,47%

(vide Anexo 2)

taxa de satisfação 

positiva 

94,66%

(vide Anexo 1)

Clientes Colaboradores
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5.15 GARANTIR FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

O Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de 

dezembro, que estabelece o regime da 

formação profissional na Administração 

Pública (AP), reconhece que os recursos 

humanos são o ativo mais precioso de 

qualquer organização e que a sua qualidade 

é determinante para o sucesso das políticas 

públicas, mostrando neste contexto a 

importância da formação profissional.  

O JurisAPP manteve como objetivo do PA e do QUAR “proporcionar formação 

profissional aos dirigentes e colaboradores”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vide Anexo 3  

Meta 

10% 
Tolerância 

Execução 

25% de dirigentes 

e   trabalhadores  

66,67% 

https://dre.pt/home/-/dre/105658704/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/105658704/details/maximized
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Em detalhe  

 

Tabela 1: N.º de trabalhadores que frequentaram ações de formação 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Atendendo a que este objetivo já constou do QUAR em anos anteriores, 

importa dar uma perspetiva comparativa dos resultados obtidos nos últimos 

3 anos: 

 
Gráfico 4: % de trabalhadores que frequentaram ações de formação (2017-2019) 

 

Fonte: JurisAPP 

A expressão gráfica evidencia que em 2019 o Centro conseguiu formar 

praticamente o dobro dos colaboradores face a 2018. 

 

 

 

Carreira/ 
Categoria/ 

Cargo 

N.º de 
trabalhadores 
a 31/12/2019 

 

N.º de trabalhadores que 
frequentaram ações de 

formação  

N.º horas 

Homens Mulheres 

Diretora 1 - 1 30 
Chefe de equipa 
multidisciplinar 

2 1 1 28 

Consultor  16 1 4 234 
Técnico Superior 13 1 11 253,5 
Assistente 

Técnico 
4 1 3 42 

TOTAL 36 4 20 587,5 
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5.16 PREVENIR A CORRUPÇÃO  
 

 

De   acordo   com  a  recomendação  n.º  1/2009  
-    Planos  de  Gestão  de  Risco  de Corrupção  e  
Infrações Conexas  -  do  Conselho de Prevenção 
da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008,  
de 4 de setembro, os órgãos dirigentes máximos 
das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos devem 
elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas bem 
como, anualmente, um relatório sobre a execução do mesmo. O JurisAPP 
dispõe de Plano e anualmente estabelece como objetivo a execução das 
respetivas medidas. O relatório de execução de 2019 foi remetido às 
entidades competentes a 10 de março p.p - dentro do prazo de superação -
até 20 de março-, verificando-se do mesmo que todas as medidas foram 
cumpridas. 
 

Quadro 2: Grau de execução dos procedimentos/medidas constantes no PPRCIC 

 

Fonte: JurisAPP 

Procedimentos/medidas a adoptar Exe c uta do

Cumprir e desenvolver as medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de

Corrupção e Infrações Conexas, que é de conhecimento direto de todos os trabalhadores

do JurisAPP

      

Promover a comunicação ao Ministério Público de todos os factos que sejam do

conhecimento dos trabalhadores que indiciem fraude, corrupção ou qualquer outra

prática ilegal lesiva dos interesses do Estado Português, da União Europeia e de outro

Estado, ou os dos direitos legais de particulares

      

Promover uma atitude motivada de lealdade ao serviço público entre os trabalhadores

do JurisAPP no que respeita ao cumprimento dos deveres de denúncia relativamente a

suspeitas de corrupção ou infrações conexas, oferecendo a total garantia de que os

denunciantes não serão objeto de retaliação ou de qualquer outro tipo de tratamento

discriminatório em virtude do cumprimento desse dever

      

Verificar cuidadosamente todos os materiais adquiridos a entidades externas, quer

diretamente, quer fornecidos através da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de

Ministros, como forma de assegurar que não existe discrepância entre o que é faturado e

o que é efetivamente recebido

      

Cumprir todos os procedimentos, sobretudo em matéria de contratação pública, com vista 

a garantir a transparência processual e a sã concorrência na celebração de contratos com

terceiros

      

Controlar a redação de todos os contratos celebrados pelo JurisAPP por forma a evitar a

inclusão de cláusulas ilegais, bem como a existência de omissões, erros, lacunas ou

ambiguidades

      

Garantir a publicidade dos atos e contratos que impliquem a realização de despesas, nos

termos da lei
      

Promover a segregação de funções como forma de combater as fugas de informação, bem

como para garantir a independência funcional das entidades responsáveis pelas

diferentes etapas em procedimentos de aquisição de bens e serviços

      

Assegurar a absoluta confidencialidade, especialmente no que se refere aos projetos de

diploma e a todos os assuntos recebidos no JurisAPP para parecer
      

Garantir a devida reserva quanto aos processos judiciais cujo patrocínio esteja cometido

ao JurisAPP
      

Assegurar o efetivo cumprimento da lei no que respeita às situações de acumulação de

funções públicas com atividades privadas ou públicas e respetivos conflitos de interesses
      

Promover boas práticas dentro do serviço, por exemplo, evitando ausências

desnecessárias do respetivo posto de trabalho e garantindo que o computador não fica

acessível a terceiros durante as ausências necessárias

      

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20090701.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1367&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&
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6. Equipa multidisciplinar DIGESTO 

 

6.1. ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DA 

PCMLEX 
 

O DIGESTO assegura (i) a atualização diária 

da PCMLEX (base de dados central de 

informação legislativa) mediante a análise 

jurídica e documental de todos os diplomas 

de I Série publicados no DRE. 

A análise compreende síntese de conteúdo, indexação, análise jurídica e 

especificação das ligações jurídicas e o (ii) tratamento dos principais atos 

normativos e administrativos publicados na II Série. 

Atenta a relevância pública do DRE, vem sendo estabelecido o objetivo de 

“assegurar a atualização diária da PCMLEX”, através da análise jurídica de, 

pelo menos, 90% dos atos publicados na I Série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ao longo do ano de 2019 a equipa DIGESTO 
procedeu à análise de  

2196 diplomas de I Série 
3144 diplomas de II Série 

 
Diplomas da I Série 

foram todos analisados no 
próprio dia 

5% 

Tolerância 

Meta 

Execução 

90% 

100% 
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6.2. STOCK LEGISLATIVO OBSOLETO 
 

 

A concretização da medida Revoga+, 

inicialmente prevista no Programa 

Simplex+2016 e através da qual se pretende 

eliminar do ordenamento jurídico diplomas 

não aplicados mas sem revogação expressa, 

tem sido garantida pela equipa DIGESTO.  

Mantendo-se por analisar mais de 2 décadas de diplomas legais, a medida 

continua a justificar-se, tendo sido estabelecido como objetivo “reduzir 

sistematica e setorialmente o stock legislativo obsoleto”, desta feita incidindo 

sobre o quadriénio 1986-1989.  

 

 

 

 

 

 

 

No decurso do ano de 2019, o DIGESTO analisou os diplomas publicados 

entre 1986 e 1989 (cfr. Gráfico 5), num total de 1353 diplomas, e identificou 

os que se encontravam obsoletos.  

Gráfico 5: N.º de diplomas analisados (1986 a 1989) 

 
Fonte: DIGESTO 
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Outras Atividades da Equipa  

 

 Monitorização da regulamentação  

 Validação da consolidação feita pela INCM 

 Newsletters informativas quinzenais 

 

Tabela 2: Atividade geral desenvolvida pelo DIGESTO no ano de 2019 

 

Fonte: DIGESTO 

 Atividade geral desenvolvida pelo DIGSTO  

Gráfico 6 

Fonte: DIGESTO 

I Série DRE II Série DRE

Janeiro 168 374 59 102 2 -

Fevereiro 129 201 39 49 2 -

Março 118 374 9 47 2 369

Abril 121 158 4 37 2 -

Maio 114 195 9 39 2 -

Junho 129 166 8 34 2 308

Julho 190 226 8 51 2 -

Agosto 177 200 6 40 2 -

Setembro 734 192 41 63 2 365

Outubro 126 229 8 50 2  -

Novembro 107 415 2 14 2  -

Dezembro 83 414 2 16 2 311

Totais 2196 3144 195 542 24 1353

Programa 

REVOGA+ 

Tratamento jurídico-

documental
Análise de 

diplomas com 

regulamentação 

a publicar

Validação da 

consolidação 

da INCM

Newsletter
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7. Equipa multidisciplinar UTAIL 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO LEGISLATIVO 
 

A RCM n.º 44/2017, de 24 de março, aprovou 

o modelo de avaliação prévia do impacto 

económico legislativo, focado na medição da 

variação de encargos criados por legislação 

aprovada pelo Governo, que tenham por 

destinatárias pessoas e/ou empresas.  

 

Para aplicação do modelo, foi determinada a criação de um núcleo de 

avaliação de impacto legislativo (UTAIL – Unidade Técnica de Avaliação do 

Impacto Legislativo) no âmbito do então Centro Jurídico da Presidência do 

Conselho de Ministros (CEJUR), atualmente, JurisAPP.  

 

Com a nova Orgânica do JurisAPP 

 

 O Centro passa a desempenhar funções de consulta e de apoio técnico 

ao Governo na avaliação da repercussão dos atos legislativos e outros 

atos normativos 

 A UTAIL é formalizada enquanto equipa multidisciplinar do JurisAPP, 

com as seguintes competências: 

 Assegurar os procedimentos necessários à avaliação prévia de 
impacto económico de projetos de atos legislativos em estreita 
articulação com o gabinete do Secretário de Estado da 
Presidência do Conselho de Ministros, com os gabinetes 
ministeriais envolvidos no processo legislativo e com os 
serviços, organismos e entidades indicados por cada área 
governativa; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas pela 
direção e/ou tutela. 

 

Com a publicação da RCM n.º 74/2018, de 8 de junho,  

 Estabelece-se como definitivo o modelo de avaliação prévia de 
impacto legislativo 

 Alarga-se o âmbito de avaliação no sentido de serem consideradas 
propostas de Lei e de projetos de Decreto-Lei, bem como os impactos 

 
PO 2, PA e QUAR 

 
Objetivo  

concretizado 

https://dre.pt/home/-/dre/106654347/details/maximized
file:///E:/Anexos/normativos/DL%20149-2017,%20de%2006%20de%20Dezembro.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/114838192/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115475700/details/maximized


 
 

Relatório de Atividades 2019 

 

36 

sobre cidadãos e empresas (incluindo o teste “PME” e a avaliação de 
impacto concorrencial) 

 Fica ainda prevista uma futura avaliação de encargos que considere 
os impactos sobre a Administração Pública e a implementação de um 
sistema de avaliação de custo/benefício. 

Atento o enquadramento legal, 
definiu-se como objetivo de 
eficiência do PA e do QUAR 
assegurar a avaliação prévia do 
impacto económico de atos 
legislativos que incidam sobre 
cidadãos e empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UTAIL emitiu 
relatórios em todos os 
processos de avaliação 
de impacto legislativo 
enviados para sua 
apreciação 

Alguns projetos 
legislativos submetidos 
para análise da UTAIL 
não possuíam toda a 
informação necessária 
para o efeito, 
nomeadamente, a 
Folha de Informação 
que suporta o exercício 
de AIL, preenchida 

Em 2019 foram submetidos à UTAIL 223 projetos 
legislativos, 134 dos quais sem Folha de Informação 

Além dos processos submetidos durante o ano, existiam 
32 pendentes de 2018 com RAIL  

No final do ano ainda 
se encontravam 4 
propostas legislativas 
a aguardar 
informação e 2 
estavam em análise, 
dentro dos prazos 
impostos  

Ao todo foram 
produzidos 245 
relatórios

 

Também é 

objetivo de política do 

Programa Orçamental 02 

0% 

Tolerância 

Meta 100% 

Execução 

100% 

percentagem de atos 

legislativos com relatório 

emitido face ao número 

total de atos enviados à 

UTAIL para avaliação 

Concorreram também para 
este Objetivo, projetos 
apoiados por fundos 

europeus   
 

Structural Reform 
Support Programme  
(SRSP Programme)  

SAMA2020  
(vide capítulo 8 – 

Projetos) 
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Por fim, salienta-se já no final de 2019, 

a publicação do regime da organização 

e funcionamento do XXII Governo 

Constitucional, no qual se vem 

consolidar a avaliação de impacto e o 

modelo até aqui seguido para a sua 

realização: 

 

 Clarifica-se o papel da avaliação de impacto no 
acompanhamento do procedimento legislativo nacional e 
europeu 

 Estabelece-se a posição da UTAIL no “apoio aos gabinetes 
ministeriais, ao nível técnico, na análise dos estudos de avaliação 
de impacto regulatório desenvolvidos pela Comissão Europeia 
relativamente às propostas de diretivas e regulamentos”. (cf. n.º 3 
do artigo 51.º) 

 Define-se o âmbito da AIL, estabelecendo que os “projetos de 
atos normativos do Governo devem ser sujeitos a uma avaliação 
prévia de impacto legislativo, que procure estimar a variação de 
benefícios e de encargos impostos sobre a vida das pessoas e 
relativos à atividade das empresas, em especial pequenas e médias 
empresas, bem como outros impactos de natureza não 
económica.” (cf. n.º 1 do artigo 55.º) 

 Clarifica-se o papel da UTAIL como o organismo que assegura a 
AIL e estabelece o possível envio à Assembleia da República dos 
relatórios de AIL de projetos de Propostas de Lei. 

 Definem-se os elementos que devem integrar as propostas de 
projetos legislativos a remeter ao gabinete do Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, identificando, 
nesse âmbito, as matérias de análise da AIL que integram: i) 
Avaliação do impacto económico e concorrencial; ii) Avaliação 
do impacto sobre a igualdade de género; iii) Avaliação do 
impacto sobre a igualdade de pessoas com deficiência; iv) 
Avaliação do impacto sobre a pobreza; v) Avaliação do impacto 
sobre os riscos de fraude, corrupção e infrações conexas. (artigo 
57.º) 

 Consagra-se que a “Ministra de Estado e da Presidência pode 
emitir parecer vinculativo sobre todos os projetos de atos 
legislativos relativamente aos quais seja avaliado impacto 
legislativo significativo, nos termos do artigo 55.º”. n.º (cf. Art.º 60.º, 
n. º1) 

 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/126869983/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/126869983/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/126869983/details/maximized
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8. PROJETOS  

 

 
No âmbito da AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

 

 Projetos terminados em 2019 

 

Em 2019 terminou o primeiro projeto financiado pelo programa PARE - 

Programa de Apoio a Reformas Estruturais (SRSP - Structural Reform Support 

Programme), o projeto “IIAP - Implementing RIA in Portugal”. Este projeto 

tinha por objetivos: 

 

1.º  Obter uma perspetiva crítica sobre o primeiro ano do “Custa 

Quanto?” – relevante para a adoção da RCM n.º 74/2018; 

2.º  Propor alterações ao processo de AIL - relevante para a revisão da 

folha de informação; 

3.º  Recolha e tratamento de informação estatística relevante para o 

exercício de AIL sobre as empresas – relevante para a criação de 

padrões estatísticos para os encargos administrativos suportados 

pelas empresas. 

projeto selecionado pela  

Comissão Europeia como um caso de boas 

práticas na execução de programas PARE 

 

 

 Projetos iniciados em 2019 e com 
desenvolvimentos previstos para 2020 
 

A. Segundo projeto PARE – O projeto R2IAP (Reinforcing RIA in 

Portugal) desenvolve-se em 5 objetivos: 

1.º  Estimação de custos relativos ao cenário de base para os principais 

encargos a suportar em sectores económicos específicos; 

2.º  Desenvolvimento da metodologia aplicada ao teste PME; 

3.º Desenvolvimento de uma metodologia para implementar uma regra de 

proporcionalidade na AIL; 

4.º  Recolha de informação estatística para a definição de parâmetros de 

custos de suporte à estimação do impacto na Administração Pública; 

5.º  Capacitação interna da equipa da UTAIL. 
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B. O projeto CRIA (Capacitar para o RIA), financiado pelo Fundo Social 

Europeu (SAMA – Portugal 2020), integra três grandes linhas de ação: 

1.º Expansão do objeto de AIL pelo desenvolvimento metodológico: 

a) da avaliação de impacto sobre os cidadãos – objeto de avaliação já 

integrada na medida “Custa Quanto?”; 

b) da avaliação de impacto sobre a Administração Pública – novo 

objeto de avaliação que remete para a questão “quanto custa”; e 

c) da quantificação de benefícios – numa abordagem de 

desenvolvimento metodológico para a avaliação de 

custo/benefício. 

Está em causa o desenvolvimento metodológico dos diferentes pontos e a 

implementação dos pontos a) e b) (referidos nos artigos 55.º e 57. do 

Decreto-Lei n.º 169-b, de 3 de dezembro). 

2.º Desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que apoie o processo de 

avaliação de impacto (SI RIA): 

a) permitindo a troca de informação entre toda a rede envolvida no 

exercício de avaliação de impacto; 

b) substituindo a Folha de Informação (integrando os novos módulos 

de avaliação) por um instrumento de suporte ao exercício de 

avaliação mais flexível e eficiente; 

c) agilizando a comunicação entre a rede de organismos públicos 

envolvidos e entre esta e a UTAIL no decurso do processo de 

avaliação de impacto; 

d) promovendo uma ainda melhor gestão documental e da 

informação produzida. 

3.º Capacitação da rede de organismos públicos envolvidos no exercício de 

avaliação de impacto, para a utilização da metodologia e da plataforma 

tecnológica - Pretende-se que o programa de capacitação seja abrangente, 

pelo que se prevê a realização de sessões fora da área metropolitana de 

Lisboa. 

 
C. O projeto IA2AI – Inteligência Artificial to Avaliação de Impacto, 

igualmente financiado pelo Fundo Social Europeu (SAMA – Portugal 

2020), apresenta os seguintes objetivos: 

• Introduzir algoritmos de machine learning e de inteligência artificial no 

processo de estimação do custo de novas obrigações de informação (OI), 

tendo por base informação sobre o custo das OI padronizadas; 

• Produzir algoritmos de text mining e de natural processing language que, 

através do reconhecimento do conteúdo textual de uma nova OI, possa 

sugerir ao decisor político em que medida esta se aproxima das OI 

anteriormente padronizadas; 

• Aplicar técnicas de text mining desenvolvidas em volta de três pilares 

principais: extração de informação, clustering e estimação; 

• Criar modelos descritivos e preditivos nas fases de clustering e estimação. 
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PROJETO RedesAPP 

 

No âmbito deste Projeto RedesAPP foram implementadas as redes 

ContratAPP, DisciplinAPP e OrdenAPP, alicerçadas em metodologias de 

trabalho colaborativo e em rede, a nível interministerial, com vista à partilha 

de conhecimentos, harmonização de boas práticas e capacitação em matéria 

de contratação pública, procedimentos disciplinares e procedimentos 

contraordenacionais, respetivamente, envolvendo dezenas de serviços e 

organismos da administração direta e indireta do Estado e outras entidades 

nomeadamente da administração autónoma, empresarial pública e local. 

Com estes projetos que incidem sobre áreas jurídicas transversais à atuação 

administrativa visa-se igualmente a valorização o know how e saber fazer da 

Administração Pública Portuguesa. 

Foram realizadas 21 (vinte e uma) sessões colaborativas de partilha de 

conhecimento, com cariz eminentemente prático e que versaram sobre 

temas incontornáveis no âmbito da contratação pública, ação disciplinar e 

contraordenações. 

Os Projetos ContratAPP – Rede de Contratação Pública, DisciplinAPP – Rede 

de Procedimentos Disciplinares e OrdenAPP – Rede de Procedimentos 

Contraordenacionais obtiveram Certificados de Homologação enquanto 

Projetos Experimentais de Inovação, no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Inovação na Gestão Pública – SIIGeP, cuja Sessão Pública de Entrega decorreu 

no dia 29 de março de 2019, no Salão Nobre da Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda e que contou com a presença de S.E. a Senhora Ministra da Presidência 

e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva e a Secretária de 

Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca.   

Num enquadramento de políticas públicas de modernização e simplificação 

administrativas alicerçadas no princípio estruturante de envolvimento e 

participação dos trabalhadores em funções públicas na concretização de uma 

Administração Pública + Eficiente, o projeto RedesAPP evidencia uma cultura 

de cooperação, transversalidade e inovação cujo escopo é um serviço público 

de qualidade. 
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9. Medidas de modernização administrativa 

 

 
O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, aprovou um conjunto de medidas 

de simplificação e de modernização administrativa, procedendo a diversas 

alterações ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, e à sua republicação. De 

acordo com o n.º 2 do artigo 40 deste último normativo, “Os planos e 

relatórios de atividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de 

modernização administrativa, nomeadamente relativas à desburocratização, 

qualidade e inovação, e, em especial, as que deem cumprimento ao n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, que se propõem 

desenvolver, bem como avaliar a sua aplicação em cada ano e a previsão das 

poupanças associadas a tais medidas”. 

Por sua vez, o referido artigo determinou que “os serviços públicos devem, 

sempre que a sua natureza a isso não se oponha, para além do atendimento 

presencial, ser também prestados de forma digital, através da sua progressiva 

disponibilização na Internet.”    

 

9.1 DESMATERIALIZAÇÃO 

 

Tendo em consideração o acima exposto, o JurisAPP adotou as seguintes 

medidas de simplificação e de modernização administrativas: 

 correio eletrónico como meio de comunicação 

preferencial na interação com todos os clientes;  

 utilização exclusiva dos meios eletrónicos, 

designadamente: o SITAF e o correio eletrónico na 

comunicação com os Tribunais e no envio de peças 

processuais; 

 utilização da página web do JurisAPP para prestação 

de informações institucionais e legalmente exigidas; 

 reformulação da página web de forma a torná-la 

mais atrativa e permitir a partilha de conhecimento;  

 utilização da página de intranet para partilha de 

informação e de documentos relevantes para a 

gestão e para a equipa jurídica; 

 utilização da PCM Online para solicitar diversos 

serviços da competência dessa entidade.  

 

utilização dos 

meios 

eletrónicos 

acima referidos 

gerou 

poupanças 

mensuráveis de 

diminuição da 

utilização de 

papel e tornou 

a comunicação 

mais célere 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/25343691/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25343691/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25343692/details/maximized
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9.2 Programa SIMPLEX+ 

 

Quadro 3: Medidas SIMPLEX asseguradas pelo JurisAPP 

Fonte: https://www.simplex.gov.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 medidas que 
visam tornar a Administração 

Pública mais eficiente e mais 
fácil a vida dos cidadãos e das 

empresas 

 

9.3 Trabalho COLABORATIVO 

 

Através do Projeto RedesAPP foram implementadas redes alicerçadas em 

metodologias de trabalho colaborativo, a nível interministerial, para partilha 

de conhecimentos, harmonização de boas práticas e capacitação em matéria 

de contratação pública, procedimentos disciplinares e procedimentos 

contraordenacionais, envolvendo dezenas de serviços e organismos da 

administração direta e indireta do Estado e outras entidades nomeadamente 

MEDIDA  DESCRIÇÃO 

Custa 
Quanto? 

Implementar uma metodologia de avaliação de impacto económico 
dos atos legislativos propostos pelos membros do Governo, focada 
na variação dos encargos administrativos, garantindo a existência 
de uma verdadeira barragem regulatória que promova a redução 
dos encargos administrativos globais e setoriais.  

Revoga + Reduzir sistemática e setorialmente o stock legislativo, revogando 
mais leis do que aquelas que são aprovadas, por área da 
governação, e procedendo a um exercício de revogação sistemático 
de legislação que deveria estar formalmente revogada, desde 1976. 

Lexionário Criação de um dicionário de terminologia jurídica de Direito 
Público e de Direito Civil, para complemento de informação jurídica 
disponibilizada no portal www.dre.pt 

No programa “Revoga+” foram analisados 

1353 diplomas publicados entre 1986 e 

1989, com o intuito de identificar os que se 

encontravam obsoletos e que fossem 

passíveis de revogação pelo Governo. 

No âmbito da iniciativa 

“Lexionário”, o JurisAPP produziu 

479 definições no âmbito do 

Direito Público e do Direito Civil, 

tendo-as disponibilizado no portal 

www.dre.pt  

 

A medida “Custa Quanto?” encontra-se 

implementada, tendo a UTAIL emitido 

245 relatórios de avaliação do impacto de 

projetos de diplomas legislativos, o que 

contribuiu para uma intervenção pública 

mais eficiente 

https://www.simplex.gov.pt/
http://www.dre.pt/
http://www.dre.pt/
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da administração autónoma, empresarial pública e local. Com estes projetos, 

que incidem sobre áreas jurídicas transversais à atuação administrativa, 

visa-se igualmente a valorização o know how e saber fazer da Administração 

Pública Portuguesa. 

Notas 

v As atividades levadas prosseguidas pelo JurisAPP não se traduziram na 

prestação de serviços diretamente ao cidadão, mas a entidades tuteladas 

pela PCM (n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na 

redação atual).  

v Nesse sentido, em 2019, o JurisAPP aplicou questionários de 
avaliação do nível de satisfação aos principais destinatários dos serviços 
que prestou, bem como aos seus colaboradores e colaboradoras. Todas as 
sugestões de melhoria e críticas referidas nesses questionários foram 
devidamente consideradas e analisadas. 

 

v Os/as colaboradores/as do JurisAPP foram incentivados/as a frequentar 
ações de formação profissional de forma a poderem acompanhar a inovação 
tecnológica associada às atividades desenvolvidas pelo Centro. 

10.  Publicidade institucional  

 

 
A Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, estabelece as regras e os deveres de 

transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de publicidade 

institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em 

território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e 

regionais. 

O artigo 7.º da referida lei determina que os serviços da administração direta 

do Estado, os institutos públicos e as entidades que integram o setor público 

empresarial devem incluir nos respetivos planos e relatórios de atividades 

uma secção especificamente dedicada à informação sintética sobre as 

iniciativas de publicidade institucional que tenham desenvolvido.   

Dando cumprimento a essa determinação, aqui se deixa expresso que o 

JurisAPP, em 2019, não realizou quaisquer campanhas de publicidade 

institucional mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários. 
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11. Gestão patrimonial  
 
 

 
A Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atualizada, adita o 

artigo 113.º-A ao Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, estabelecendo 

diversas obrigações relativas ao Programa de Gestão do Património 

Imobiliário. 

O n.º 5 do referido artigo menciona que tais obrigações devem ser 

consideradas na fixação dos objetivos do serviço, regulados na Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, e que no momento da avaliação deve-se dar 

conta do respetivo cumprimento.  

Sobre esta matéria, refere-se que o JurisAPP não detém qualquer património 

imóvel. O JurisAPP encontra-se integrado no edifício da Presidência do 

Conselho de Ministros e a gestão do espaço que ocupa é assegurada pela 

SGPCM.  

12. Recursos afetados  

 

12.1 RECURSOS FINANCEIROS 
 

Para o ano de 2019 foi aprovado um orçamento total de 2.085.357€, 

distribuídos pelas seguintes fontes de financiamento (FF): 

  

 FF 111 Receitas gerais não afetas a projetos cofinanciados 
1.723.547€; 

 FF 123 Receita própria do ano com possibilidade de transição 
5.000€;  

 FF 153 Receitas gerais afetas a projetos cofinanciados (FSE) 
153.608€;  

 FF 241 Fundo Social Europeu, Competitividade e Internacionalização 
203.202€.  

 

A dotação inicial, a dotação corrigida e o orçamento executado em 2019 são 

apresentados na Tabela 3, por agrupamento de despesa: 
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Tabela 3: Orçamento do JurisAPP em 2019 

 

Fonte: JurisAPP 

As dotações iniciais das FF 111 e FF 123 foram sujeitas aos cativos previstos 

na lei do orçamento do Estado e no decreto-lei de execução orçamental. Ao 

longo do ano, o orçamento foi alvo de várias alterações entre rúbricas, e foi 

integrada receita própria. No final do ano, os agrupamentos 01 e 02 foram 

reforçados por via de descativação de verbas para atender a despesas com o 

pessoal e com o princípio da onerosidade. 

Assim, do orçamento proveniente da FF 111 foram executados 1.525.755€, 

tendo o JurisAPP encerrado o ano com um saldo positivo no valor de 58.552€. 

Da FF 123 foram executados 41.818€, tendo ainda sido feita uma 

transferência da FF 123 para a FF 142 (Financiamento nacional por conta de 

fundos europeus - receitas próprias) de 51.380€, o que permitiu cumprir 

obrigações no âmbito dos projetos no valor de 48.934€.  

Do orçamento oriundo da FF 153 foram executados 78.128€; a execução de 

verbas do Fundo Social Europeu (FF 241) foi nula. O Gráfico 7 sintetiza a 

execução orçamental por fontes de financiamento.  

Dotação 

corrigida

(-cativos 

+descativos)

01 Despesas com o pessoal 1 595 164 1 460 512 1 412 465 48 048

02 Aquisição de bens e serviços 70 258 67 094 58 071 9 023

06 Outras despesas correntes 55 125 6 961 5 741 1 220

07 Aquisição de bens de capital 3 000 49 740 49 479 261

Sub-total 1 723 547 1 584 307 1 525 755 58 552

02 Aquisição de bens e serviços 0 23 402 20 721 2 681

06 Outras despesas correntes 5 000 0 0 0

07 Aquisição de bens de capital 0 21 340 21 097 243

Sub-total 5 000 44 742 41 818 2 924

02 Aquisição de bens e serviços 0 51 380 48 934 2 447

Sub-total 0 51 380 48 934 2 447

02 Aquisição de bens e serviços 153 608 147 108 71 709 75 399

07 Aquisição de bens de capital 0 6 500 6 419 81

Sub-total 153 608 153 608 78 128 75 480

02 Aquisição de bens e serviços 203 202 203 202 0 203 202

Sub-total 203 202 203 202 0 203 202

2 085 357 2 037 239 1 694 634 342 605

111

153

(Valores em euros)

123

142

TOTAL

241

FF Agrupamento de Despesa
Dotação 

inicial

Execução 

orçamental
Saldo
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Gráfico 7: Execução por fontes de financiamento 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Comparando a execução da FF 111 do ano de 2019 com a verificada nos dois 

anos anteriores verifica-se uma tendência crescente (Gráfico 8).  

Gráfico 8: Evolução da execução da FF 111 (2017 a 2019) 

 

Fonte: JurisAPP 

 

A Tabela seguinte mostra com detalhe, por agrupamento de despesa, a 

evolução da despesa do orçamento de atividades nos três últimos anos: 

Tabela 4: Evolução da despesa na FF 111 (2017 a 2019) 

   (Valores em euros) 

FF Agrupamento de Despesa 2017 2018 2019 

111 

01 Despesas com o pessoal 765 708 1 275 842 1 412 465 

02 Aquisição de bens e serviços 22 611 64 423 58 071 

06 Outras despesas correntes 0 0 5 741 

07 Aquisição de bens de capital 0 0 49 479 

TOTAL 788 319 1 340 265 1 525 755 

Fonte: JurisAPP 

1 584 307

44 742 51 380
153 608

203 202

1 525 755

41 818 48 934 78 128
0
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1 800 000

FF 111 FF 123 FF 142 FF 153 FF 241
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No período indicado verificou-se, de facto, um aumento gradual na despesa. 

De 2017 para 2018 o aumento foi aproximadamente de 70%; este acréscimo 

deveu-se sobretudo ao alargamento das atribuições do serviço e, 

consequentemente, ao aumento das despesas com o pessoal – integração de 

2 equipas com um número total de 16 colaboradores - e com a aquisição de 

bens e serviços. De 2018 para 2019 o aumento foi de 13,8%. 

 

12.2 RECURSOS HUMANOS 
 

No final de 2018, o JurisAPP contava com 33 efetivos distribuídos da seguinte 

forma, por cargo/carreira (Gráfico 9):  

Gráfico 9: N.º de trabalhadores a 31-12-2018 

 

Fonte: JurisAPP 

Ao longo de 2019 registaram-se alterações nas equipas Jurídica, de avaliação 

de impacto e Apoio ao projeto RedesAPP. 

Com a Portaria n.º 299/2019, de 11 de setembro , foram criadas duas novas 

categorias no grupo dos consultores, para dar resposta aos crescentes 

volume e complexidade das tarefas que estão acometidas ao JurisAPP. Por 

esse motivo, 6 consultores foram reposicionados nas novas categorias, mais 

ajustadas ao conteúdo funcional assegurado por cada um. 

 

Em 2019 registou-se um crescimento do número de colaboradores na ordem 

dos 9% face ao ano transato, verificando-se a 31-12-2019 que o JurisAPP 

contava com um total de 36 elementos; 11 dos quais afetos ao DIGESTO e 5 à 

UTAIL.  

Diretor; 1 Chefe de 
equipa 

multidisciplinar
; 1

Consultor 
Principal; 7

Consultor 
Associado; 10

Técnico 
Superior; 10

Assistente 
Técnico; 4

https://dre.pt/home/-/dre/124609263/details/maximized
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Tabela 5: N.º de trabalhadores a 31-12-2019 

 

Fonte: JurisAPP 

A distribuição dos recursos humanos (RH) mencionados na Tabela 5 por 

escalões etários é apresentada no gráfico seguinte, em termos percentuais: 

 
Gráfico 10: Estrutura etária dos RH 

 
Fonte: JurisAPP 

 
Em termos de caraterização dos RH por género, verifica-se a predominância 

do sexo feminino, com uma margem relativamente substancial em relação ao 

sexo masculino.  

Gráfico 11: Distribuição dos RH por género 

 
Fonte: JurisAPP 

Diretor
Chefe de equipa 

multidisciplinar

Consultor 

Sénior

Consultor 

Coordenador

Consultor 

Principal

Consultor 

Associado

Técnico 

Superior

Assistente 

Técnico

JurisAPP 1 3 1 5 4 3 3 20

Equipa Multidisciplinar 

DIGESTO
1 9 1 11

Equipa Multidisciplinar 

UTAIL
1 1 2 1 5

TOTAL 1 2 3 1 6 6 13 4 36

Unidade Orgânica

Cargos/ carreiras/ categorias

TOTAL

Até 29 
anos
3%

30 a 39 
anos
17%

40 a 49 
anos
28%

50 a 59 
anos
28%

60 e mais 
anos
25%

Homens
36%

Mulheres
64%
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13. Autoavaliação do serviço  

 

 
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na sua redação atual, no presente capítulo procede-se à 

autoavaliação do desempenho do JurisAPP tendo por base os resultados 

obtidos na prossecução dos objetivos definidos no QUAR.  

 

13.1 OBJETIVOS DEFINIDOS NO QUAR 
 

O Quadro 4 apresenta os objetivos estratégicos e o Quadro 5 os objetivos 

operacionais definidos no QUAR de 2019 (vide Anexo 4). 

Quadro 4 : Objetivos estratégicos| QUAR 2019 

 

Quadro 5: Objetivos estratégicos e operacionais| QUAR 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

OBE 1.

OBE 2.

OBE 3.

OBE 4.

OBE 5.

Objetivos Estratégicos (OBE)

Assegurar a representação em juízo do Conselho de Ministros, do Primeiro-Ministro e de qualquer 

outro membro do Governo organicamente integrado na Presidência do Conselho de Ministros ou 

que beneficie dos respetivos serviços partilhados;

Reforçar a eficácia, a qualidade e a eficiência internas.

Assegurar a eficaz resposta a todas as solicitações que lhe sejam dirigidas;

Consolidar a implementação em Portugal de um sistema de avaliação prévia de impacto de atos 

legislativos;

Assegurar a criação de redes colaborativas em matéria jurídica;

OO1.

Ind.1 Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, mediante análise jurídica produzida em fase 

inicial do processo, de elevado risco de decisão desfavorável

OO2.

Ind.2 Percentagem de atos legislativos com relatório emitido

OO3.

Ind. 3 Percentagem de trabalhadores em funções públicas capacitados no âmbito das redes colaborativas

Ind. 4 Número de manuais de procedimentos e/ou guias de boas práticas apresentados/divulgados

OO4.

Ind. 5 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte 

ao termo do seu processo de avaliação de desempenho

OO5.

Ind. 6 Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho

OO6.

Ind. 7 Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional

Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos 

patrocinados pelo JurisAPP

Assegurar a avaliação prévia do impacto de atos legislativos do Governo (cidadãos e  

empresas)

Garantir formação profissional

Implementar o funcionamento das redes colaborativas

Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de 

posicionamneto remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho 

que facilitem a concialiação da vida profissional, familiar e pessoal

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Objetivos Operacionais (OO)
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13.2 RESULTADOS ALCANÇADOS NOS 

OBJETIVOS CONSTANTES DO 

QUAR E ANÁLISE DOS DESVIOS 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na 

sua redação atual, a autoavaliação tem carácter obrigatório e deve evidenciar 

os resultados alcançados e os desvios verificados no QUAR do serviço.  

Dando cumprimento a essa disposição, de seguida são apresentados os 

resultados finais alcançados em cada objetivo operacional que concorreu 

para o QUAR, bem como os respetivos desvios.  

 taxa de realização no GeADAP = 100% 

O JurisAPP obteve uma taxa de sucesso de 85,53% nos 

processos findos em 2019, cumprindo o objetivo fixado no 

QUAR nessa matéria. Verificou-se um desvio negativo face à 

meta prevista em cerca de 4%. 

Este indicador tem um grau elevado de imprevisibilidade, já 

que as decisões judiciais, seja qual for o respetivo sentido, 

sustentam-se apenas em parte no trabalho realizado pelos 

mandatários das Partes, dependendo também da análise 

realizada pelo Tribunal e ainda de fatores exógenos.  

OO2 Assegurar a avaliação prévia do impacto de atos legislativos do 
Governo (cidadãos e empresas)  

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.2  

Percentagem de 
atos legislativos 
com relatório 
emitido 

100% 125% 100% 0% 

 taxa de realização no GeADAP = 100% 

OO1 Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos 
processos patrocinados pelo JurisAPP  

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.1  Percentagem de decisões 
favoráveis ou de 
antecipação, mediante 
análise jurídica 
produzida em fase inicial 
do processo, de elevado 
risco de decisão 
desfavorável  

90% 100% 85,53% -4,47% 
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Tal como no ano anterior, em 2019 a UTAIL procedeu à 

análise de todos os projetos legislativos com informação 

disponível para a realização da avaliação. Neste indicador não 

se verificou qualquer desvio em relação à meta.  

 

 taxa de realização no GeADAP = 100% 

Em 2019, integravam as redes de Contratação Pública, 

Procedimentos Disciplinares e Procedimentos 

Contraordenacionais 414 trabalhadores da Administração 

Pública, dos quais 386 participaram em sessões colaborativas 

em função das matérias em apreço, verifica-se assim a 

capacitação de 93,23% de trabalhadores/as no âmbito das 

redes.  

No âmbito do projeto RedesAPP foram elaborados 7 

manuais/guias de boas práticas. 

 

OO4 
Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 
escalão 

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.5  Percentagem de 
trabalhadores com 
processamento da 
valorização remuneratória 
no mês seguinte ao termo 
do seu processo de 
avaliação de desempenho 

90% 100% 100% 0% 

 taxa de realização no GeADAP = 125% 

OO3 Implementar o funcionamento das redes colaborativas 

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.3  Percentagem de 
trabalhadores em 
funções públicas 
capacitados no âmbito 
das redes colaborativas 

90 100 93,23% 3,23% 

 
Ind.4  Número de manuais de 

procedimento e/ou guias 
de boas práticas 
apresentados/divulgados 

8 11,25 7 -1 
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Após a avaliação de desempenho no âmbito do SIADAP3, 3 

trabalhadores/as preenchiam os requisitos para a alteração 

obrigatória de posicionamento remuneratório. A alteração 

remuneratória dos mesmos ocorreu no mês de seguinte ao 

termo do seu processo de avaliação de desempenho. 

 

 taxa de realização no GeADAP = 125% 

Os 7 requerimentos apresentados em 2019 para a prática do 

regime de teletrabalho, obtiveram parecer favorável por 

parte da dirigente máxima do serviço. 

 

OO6 Garantir formação profissional 

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.7  Percentagem de 
dirigentes e 
trabalhadores 
abrangidos por 
formação profissional 

25% 66,67% 100% 41,67% 

 taxa de realização no GeADAP = 155,56% 

No ano de 2019, o JurisAPP proporcionou formação 

profissional a 24 colaboradores/as. O desvio relativamente à 

meta foi de 41,67%, devido ao facto de 19 trabalhadores/as 

terem participado em ações de formação extraplano 

promovidas pelo serviço nas suas próprias instalações.  

 a avaliação final do JurisAPP em 2019 é positiva  

 com uma taxa de realização final de 120,8% 

 atingido o objetivo de eficácia   

 superados os objetivos de eficiência e de qualidade 

OO5 
Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de 
organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal 

  Meta 
Valor 

crítico 
Realizado Desvio 

Ind.6  Taxa de 
trabalhadores com 
parecer favorável ao 
pedido para a 
prática de 
teletrabalho 

85% 100% 100% 0% 
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Detalhe das ponderações 
 

Tabela 6: Avaliação final do Organismo (QUAR| 2019) 

 

Fonte: JurisAPP 

Tabela 7: Evolução dos indicadores do QUAR entre 2017 e 2019 

 

Fonte: JurisAPP 

 

13.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 

A Tabela seguinte mostra os pontos planeados no QUAR relativamente aos 

recursos humanos e a respetiva execução.  

Tabela 8: Recursos humanos planeados e executados 

 

Fonte: JurisAPP 

Eficácia 20% 100,0% 20,0% Atingiu

Eficiência 60% 116,0% 69,6% Superou

Qualidade 20% 156,0% 31,2% Superou

120,8%

Ponderação Taxa Realização Resultado Classificação

Taxa de Realização final

Parâmetro

2017 2018 2019
Δ 

2018/2017

Δ 

2019/2018

Ind. Percentagem de decisões favoráveis ou de 

antecipação, mediante análise jurídica 

produzida em fase inicial do processo, de 

elevado risco de decisão desfavorável

85,40% 84,04% 85,53% -1,36% 1,49%

Ind. Percentagem de atos legislativos com 

relatório emitido
- 100% 100% - -

Ind. 
Percentagem de dirigentes e trabalhadores

abrangidos por formação profissional
40,00% 36,36% 66,67% -3,64% 30,31%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Objetivos Operacionais

Recursos Humanos Pontuação
Pontos 

planeados

Pontos 

executados
Desvio

Dirigentes - Direção superior 20 20 20 0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 32 32 0

Consultores 12 240 192 -48

Técnicos superiores 12 144 156 12

Assistentes técnicos 8 48 32 -16

Assistentes operacionais 5 5 0 -5

TOTAL 489 432
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Verifica-se na referida tabela uma execução de 432 pontos, o que se traduz 

num desvio de 57 pontos face aos 489 planeados, ou seja, a entidade contou 

com menos recursos face ao idealizado. O nível de utilização foi de 

83,4%. 

 

13.2.2 RECURSOS FINANCEIROS 

 

Para o ano de 2019 foi aprovado um orçamento total de 2.085.357€, mas esse 

montante sofreu várias alterações ao longo do ano. 

A dotação inicial foi sujeita aos cativos previstos na lei do orçamento do 

Estado e no decreto-lei de execução orçamental. Ao longo do ano, o 

orçamento foi alvo de várias alterações entre rúbricas e foi integrada receita 

própria. No final do ano, os agrupamentos 01 e 02 foram reforçados por via 

de descativação de verbas para atender a despesas com pessoal e com o 

princípio da onerosidade. 

orçamento de funcionamento  

→ executados 1.567.573€ 

orçamento de projetos (Piddac)  

→ executados 127.061€.  

 

Os desvios observados são os seguintes: 

Tabela 9: Recursos financeiros planeados e executados 

 

Fonte: JurisAPP 

A execução orçamental efetiva foi de 1.694.634€, o que corresponde a uma 

taxa de execução ou nível de utilização de 81,26% do orçamento inicialmente 

atribuído.  

(Valores em euros)

Recursos Financeiros Planeados Executados Desvio

Orçamento de funcionamento 1 728 547 1 567 573 160 974

Despesas com pessoal 1 595 164 1 412 465 182 700

Aquisições de bens e serviços 70 258 149 368 -79 110

Outras despesas correntes 63 125 5 741 57 384

PIDDAC 153 608 127 061 26 547

Outros Valores 203 202 0 203 202

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 2 085 357 1 694 634 390 723
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Relativamente à dotação corrigida (2.037.239€), o saldo da execução do 

orçamento foi positivo em 342.605€ conforme demonstrado no capítulo 11, 

secção 1. 

Face aos montantes planeados1 no QUAR (2.085.357€), verificou-se um 

desvio positivo de 390.723€.   

 

13.3 APRECIAÇÃO PELOS CLIENTES E 

COLABORADORES 
 

Em 2019, o JurisAPP aplicou questionários aos utilizadores dos seus serviços 

e aos colaboradores com o intuito de aferir o seu grau de satisfação. Os 

resultados obtidos nesses questionários foram objeto de análise e servirão 

de base para o aperfeiçoamento de processos internos do serviço.  

Com os referidos questionários pretendeu-se avaliar aspetos relacionados 

com a imagem global do serviço, a acessibilidade e os serviços prestados. A 

escala de avaliação utilizada para obter o grau de satisfação foi a seguinte: 

muito satisfeito; satisfeito; insatisfeito; muito insatisfeito; sem opinião.  

 

A auscultação dos clientes ocorreu entre os dias 23/03/2020 e 02/04/2020, 

através de questionário, eletrónico, anónimo, aplicado a uma amostra de 237 

membros de gabinetes e serviços de diversas áreas governativas, aos quais o 

JurisAPP prestou serviços no ano de 2019. Foram recebidas 40 respostas, o 

que se traduz numa taxa de 16,88%. Em termos médios, os resultados 

mostram que 40,41% dos inquiridos estão “muito satisfeitos” com o trabalho 

realizado pelo JurisAPP no ano de 2019, e 54,25% encontram-se “satisfeitos”, 

o que reflete uma taxa de satisfação positiva na ordem dos 94,66%. (vide 

Anexo 1). 

Entre os dias 23 e 31/03/2020, foi realizado inquérito eletrónico, anónimo, a 

um universo de 35 trabalhadores, para apurar o seu nível de satisfação 

relativamente à organização. No total foram recebidas 17 respostas, o que se 

traduz numa taxa de 48,57%. 76,47% dos/as colaboradores/as evidenciaram 

um grau de satisfação positivo relativamente à entidade. Em termos médios, 

30,06% dos/as inquiridos/as manifestaram-se “muito satisfeitos” com o 

JurisAPP e 46,41% “satisfeitos”. (vide Anexo 2). 

 

                                                            
1 Dotação inicial 
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13.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTROLO INTERNO 
 

Conforme se pode constatar do quadro seguinte, das 26 questões colocadas 

no Anexo A o JurisAPP responde de forma afirmativa a 20, o que representa 

76,92% do total. Para além disso, não se destacam falhas relevantes. 

 
Fonte: JurisAPP 

S N NA

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

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 

habilitação necessária para o exercício da função?
X

Dada a sua dimensão, 

o JurisAPP não detém 

equipa de controlo e 

auditoria.

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

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 

adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas?
X

O JurisAPP possui um 

plano de formação 

anual.

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos 

regulares entre a direção e os dirigentes das unidades 

orgânicas?

X

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

No ano de 2019 não foi 

objeto de auditorias, 

nem de controlo 

externo mas em anos 

anteriores isso 

verificou-se.

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?
SIADAP 3: 39%

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação?
66,67%

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente 

definida e formalizada?
X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X

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

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

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

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação

Questões
Aplicado

Fundamentação

1 – Ambiente de controlo

2 – Estrutura organizacional

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
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13.5 ANÁLISE DAS CAUSAS DE 

INCUMPRIMENTO DE AÇÕES OU 

PROJETOS NÃO EXECUTADOS OU COM 

RESULTADOS INSUFICIENTES 
 

O JurisAPP atingiu três objetivos fixados no QUAR e superou outros três e 

concretizou todos os objetivos fixados no Plano de Atividades. Não se tendo 

verificado situações de incumprimento, nada mais há a apontar nesta secção. 

 

13.6 MEDIDAS PARA UM REFORÇO 

POSITIVO DO DESEMPENHO 
 

Uma das principais medidas adotadas para o reforço positivo do desempenho 

da entidade em 2019 e a que se dará continuidade em 2020, consistiu na 

prossecução da total desmaterialização dos circuitos de trabalho, de forma a 

tornar mais eficiente o tempo alocado ao procedimento processual por cada 

colaborador. O software de gestão documental em uso no Centro estava 

manifestamente desajustado das necessidades uma vez que se cingia a ser 

tão-somente um repositório de informação, vulgo base de dados. Procurando 

ultrapassar esta realidade, procedeu-se à adjudicação da sua atualização de 

forma a alojar os workflows dos processos de negócio existentes, 

desmaterializando-os e, simultaneamente, realizando de forma automática o 

arquivo da documentação. 

  

13.7 COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO 

DE SERVIÇOS IDÊNTICOS, NO PLANO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

A área de atuação do JurisAPP é muito específica e por esse motivo a 

comparação com serviços idênticos, no plano nacional e internacional, 

afigura-se de difícil execução.  
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13.8  AVALIAÇÃO FINAL 
 

O n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, 

determina, a propósito da Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração 

Pública (SIADAP I), o seguinte: 

“1. A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa 

qualitativamente pelas seguintes menções: 

a) Desempenho bom, atingiu todos os objetivos, superando 

alguns; 

b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 

relevantes; 

c) Desempenho insuficiente, não atingiu os objetivos mais 

relevantes.” 

 

Tendo em conta esta disposição,  

caberá atribuir ao JurisAPP, no ano de 2019,  

a avaliação final de Desempenho Bom, 

 pelo cumprimento de três objetivos e  

superação de três outros constantes do QUAR  

 

EFICÁCIA do nosso patrocínio 

Objetivo 1  Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao 

Estado nos processos patrocinados pelo JurisAPP 

Objetivo atingido  

Indicador  Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, 

mediante análise jurídica produzida em fase inicial do 

processo, de elevado risco de decisão favorável  

Meta Taxa de sucesso de 90% 

Execução 85,53% 

Taxa de realização  100%  

       

EFICIÊNCIA gerada pela nossa ação 

Objetivo 2 Assegurar a avaliação prévia do impacto de atos legislativos 

do Governo (cidadãos e empresas) 

Objetivo atingido 

Indicador Percentagem de atos legislativos com relatório emitido  

Meta 100%  

Execução 100% 

Taxa de realização 100% 
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Objetivo 3 Implementar o funcionamento das redes colaborativas 

Objetivo atingido 

Indicador 1 Percentagem de trabalhadores em funções públicas 

capacitados no âmbito das redes colaborativas  

Meta 90%  

Execução  92,13% 

Taxa de realização 100% 

 

Indicador 2 Número de manuais de procedimento e/ou guias de boas 

práticas apresentados/divulgados  

Meta 8  

Execução 7 

Taxa de realização 100% 

 

Objetivo 4  Garantir a operacionalização atempada das alterações 

obrigatórias de posicionamento 

Objetivo superado 

Indicador Percentagem de trabalhadores com processamento da 

valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu 

processo de avaliação de desempenho  

Meta 90%  

Execução 100% 

Taxa de realização 125% 

 

Objetivo 5  Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de 

organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida 

profissional, familiar e pessoal 

Objetivo superado 

Indicador  Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para 

a prática de teletrabalho  

Meta 85%  

Execução 100% 

Taxa de realização 125% 

 

QUALIDADE dos nossos recursos 

Objetivo 6   Garantir formação profissional.  

Objetivo superado 

Indicador Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por 

formação profissional.  

Meta 25% dos dirigentes e trabalhadores 

Execução 66,67%  

Taxa de realização 155,56% 
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Da observação dos dados acima expostos resulta que três objetivos definidos no 

QUAR foram atingidos e três superados.  

 

A taxa de realização final é de 120,8% 

 

 

No que se refere aos recursos humanos, foram planeados 489 pontos mas apenas 

foram executados 432 (i.é menos 57). 

Quanto aos recursos financeiros, a execução orçamental verificada foi de 

1.694.634€, o que face ao montante planeado no QUAR (2.085.357€), resulta num 

desvio positivo de 390.723€. 

Fica clara e objetivamente demonstrado que o JurisAPP deve obter a avaliação 

de Desempenho de Bom, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual. 

 

Assim, considerando: 

1. A concretização de três objetivos estabelecidos no QUAR e a superação de 

três; 

2. A complexidade dos objetivos envolvidos, designadamente, o estabelecido 

quanto ao elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos 

patrocinados pelo JurisAPP (taxa de sucesso na ordem dos 85,53%); 

3. A elevada percentagem de atos legislativos com relatório emitido (100%); 

4. A implementação de três redes colaborativas com o intuito de fomentar a 

cooperação e partilha interministerial de conhecimentos e de recursos 

jurídicos; 

5. A operacionalização atempada das alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão e a promoção da 

conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; 

6. O empenho no desenvolvimento das competências dos trabalhadores do 

JurisAPP, tendo sido proporcionada formação profissional a 66,67% dos/as 

dirigentes e trabalhadores/as; 

7. A realização de todos os objetivos cometidos ao JurisAPP no Plano de 

Atividades. 

 

Constata-se que se encontram, claramente, verificados os requisitos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, 

exigidos para a atribuição da menção de Desempenho Bom ao Centro de 

Competências Jurídicas do Estado, no ano de 2019.  
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ANEXO 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado em abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

Relatório 
Avaliação da Satisfação dos Clientes |2019 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos clientes do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
ii 

O presente relatório visa apresentar os resultados obtidos no questionário aplicado aos 

utilizadores externos dos serviços prestados pelo JurisAPP, entre os dias 23 de março e 

2 de abril de 2020.  

A apreciação, por parte dos utilizadores externos, da quantidade e qualidade dos 

serviços prestados, é um elemento importante na autoavaliação dos serviços, com 

enquadramento na alínea a), do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na redação atual, pelo que este relatório acompanhará a autoavaliação do 

serviço relativamente ao ano de 2019, a qual constituirá parte integrante do Relatório 

de Atividades.  

A aplicação deste questionário estava prevista no Plano de Atividades do JurisAPP, 

para 2019, que definia como meta a obtenção de, pelo menos, 70% de satisfação por 

parte dos seus clientes. 
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1.  Introdução  
 

O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário de satisfação 

aplicado aos principais destinatários dos serviços prestados pelo JurisAPP, no ano de 

2019.  

O questionário foi elaborado em formato eletrónico, recorrendo à ferramenta Forms do 

Office 365, de forma a permitir o seu acesso à distância, bem como o anonimato das 

respostas. A estrutura do questionário foi ligeiramente modificada face ao ano anterior 

para acomodar as questões sugeridas pelos chefes das equipas multidisciplinares do 

JurisAPP relativamente às suas áreas de atuação.  

O link de acesso ao questionário foi remetido no dia 23-03-2020, por e-mail, a 237 

personalidades de gabinetes e serviços de diversas áreas governativas, às quais o 

JurisAPP prestou serviços no ano de 2019. No total foram recebidas 40 respostas, o que 

se traduz numa taxa de respostas na ordem dos 16,88%.  

O questionário contemplava 10 questões destinadas a avaliar o grau de satisfação 

relativamente a 5 dimensões, as quais foram agrupadas em 5 secções distintas: 

1. Imagem global do Serviço: 

▪ Desempenho do Serviço; 

▪ Competência dos trabalhadores; 

▪ Cortesia dos trabalhadores; 

2. Acessibilidade: 

▪ Satisfação com os meios de acesso disponíveis (e-mail institucional, 

telefone, …); 

3. Serviços prestados no âmbito da consultoria jurídica: 

▪ Qualidade das informações e pareceres jurídicos elaborados no 

JurisAPP; 

▪ Qualidade das peças processuais elaboradas pelo JurisAPP; 

▪ Tempestividade de resposta às solicitações; 

4. Serviços prestados pela UTAIL: 

▪ Interação com a UTAIL para obter apoio no âmbito da Avaliação de 

Impacto; 

5. Serviços prestados pelo DIGESTO: 

▪ Qualidade da análise jurídica, efetuada pelo DIGESTO e 

disponibilizada no DRE; 

▪ Tempestividade de resposta às solicitações feitas ao DIGESTO (ex. 

pesquisa de legislação por área temática). 
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O apuramento do nível de satisfação global relativamente aos serviços prestados pelo 

JurisAPP, no ano de 2019, foi feito com base nos resultados obtidos nas 10 questões 

acima mencionadas.  

 

Para esse conjunto de questões, a escala de avaliação utilizada foi a seguinte:  

o Muito satisfeito; 

o Satisfeito; 

o Insatisfeito; 

o Muito insatisfeito; 

o Sem opinião. 

 

 

No sentido de complementar a análise, foram incluídas no questionário mais 7 

perguntas, destinadas a recolher outro tipo de feedback relativamente a alguns 

serviços prestados pelas equipas multidisciplinares, tendo, por esse motivo, escalas de 

avaliação diferentes (que se indicam de seguida, após cada questão):   

 

- Serviços prestados pela UTAIL: 
• No Exercício de Avaliação de Impacto, considera a documentação e os 

instrumentos disponibilizados pela UTAIL 
(i) Excessivos; (ii) Suficientes; (iii) Insuficientes; (iv) Muito insuficientes 
 

• As sessões de capacitação promovidas pela UTAIL são 
(i) Excessivas; (ii) Suficientes; (iii) Insuficientes; (iv) Muito insuficientes 

 
• Quando recebe pedidos de informação da UTAIL no âmbito de um 

exercício de Avaliação de Impacto, os pedidos são 
(i) Muito claros; (ii) Claros, permitindo-nos perceber o que pretendem; (iii) 
Nem sempre claros; (iv) Incompreensíveis 

 
• Os relatórios de Avaliação de Impacto são  

(i) Muito úteis; (ii) Úteis; (iii) Inúteis; (iv) Não tem acesso 

 
- Serviços prestados pelo DIGESTO: 

• Utilidade da Newsletter elaborada pelo DIGESTO  
(i) Muito útil; (ii) Útil; (iii) Pouco útil; (iv) Nada útil 

 
• Utilidade do levantamento de legislação obsoleta feito pelo Programa 

Revoga+  
(i) Muito útil; (ii) Útil; (iii) Pouco útil; (iv) Nada útil 

 
• Adequação da interação do DIGESTO com os pontos focais do 

Programa Revoga+  
(i) Muito adequada; (ii) Adequada; (iii) Pouco adequada; (iv) Nada adequada 
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Em cada secção foi, ainda, incluído um campo aberto para que os inquiridos pudessem 

registar os seus comentários e sugestões sobre as áreas/temas em avaliação.  

O questionário é apresentado em Anexo ao presente relatório. 

De seguida é apresentada uma síntese da satisfação global dos clientes em relação aos 

serviços prestados pelo JurisAPP; logo após são exibidos os resultados alcançados em 

todas as questões colocadas.  

 

 

 

2. Resultados obtidos  
 

Em termos médios, os resultados mostram que 40,41% dos inquiridos estão “muito 

satisfeitos” com o trabalho realizado pelo JurisAPP no ano de 2019, e 54,25% 

encontram-se “satisfeitos”, o que se traduz numa taxa de satisfação positiva na ordem 

dos 94,66%.  

O Quadro 1 mostra uma síntese dos resultados obtidos nos questionários, 

designadamente: o número total de respostas obtidas em cada questão e as frequências 

absolutas e relativas nos diversos graus de satisfação. 

 

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos: 
 

 
 

Fonte: JurisAPP 

Nada 

satisfeito
%

Pouco 

satisfeito
% Satisfeito %

Muito 

satisfeito
%

Sem 

opinião
% Totais

Desempenho do Serviço 0,00% 1 2,78% 19 52,78% 15 41,67% 1 2,78% 36

Competência  dos  trabalhadores 0,00% 0,00% 14 38,89% 21 58,33% 1 2,78% 36

Cortes ia  dos  trabalhadores 0,00% 0,00% 14 41,18% 17 50,00% 3 8,82% 34

Satis fação com os  meios  de acesso 

disponíveis  (e-mail  insti tucional , telefone, …)
0,00% 1 2,86% 22 62,86% 10 28,57% 2 5,71% 35

Qual idade das  informações  e pareceres  

jurídicos  elaborados  no JurisAPP
0,00% 0,00% 15 50,00% 15 50,00% 0,00% 30

Qual idade das  peças  processuais  

elaboradas  pelo JurisAPP
0,00% 0,00% 15 51,72% 14 48,28% 0,00% 29

Tempestividades  de resposta às  sol ici tações 0,00% 4 14,29% 14 50,00% 10 35,71% 0,00% 28

Interação quando contacta  a  UTAIL para  

obter apoio no âmbito da Aval iação de 

Impacto

0,00% 1 5,56% 8 44,44% 9 50,00% 0,00% 18

Qual idade da anál ise jurídica , efetuada pelo 

DIGESTO e disponibi l i zada no DRE
0,00% 1 3,45% 21 72,41% 7 24,14% 0,00% 29

Tempestividades  de resposta às  sol ici tações  

fei tas  ao DIGESTO (ex. pesquisa  de 

legis lação por área temática)

0,00% 1 4,35% 18 78,26% 4 17,39% 0,00% 23

Totais 0 - 9 - 160 - 122 - 7 - 298

Média (%) - 0,00% - 3,33% - 54,25% - 40,41% 2,01%

Grau de satisfação com …
Grau de satisfação
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Da observação do Quadro 1, constata-se uma percentagem considerável (94,4%) de 

clientes “muito satisfeitos” ou “satisfeitos” com o desempenho do serviço.  

Nas respostas obtidas não se verifica qualquer tipo de insatisfação relativamente à 

qualidade das informações e pareceres jurídicos, bem como em relação às peças 

processuais elaboradas no JurisAPP. Nos restantes itens sob avaliação verificou-se uma 

satisfação positiva superior a 90%. 

Os resultados obtidos em cada questão são apresentados de seguida: 

 

 

1. Imagem global do Serviço 

 

a. Gráfico 1 - Desempenho do Serviço:  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Cerca de 42% dos respondentes revelaram estar “muito satisfeitos” com o 

desempenho do JurisAPP e 53% mostraram-se “satisfeitos”. Este resultado 

demonstra que a maioria dos clientes perceciona a entidade de forma muito 

positiva.  

 

b. Gráfico 2 - Competência dos trabalhadores:  

 

 

Fonte: JurisAPP 
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Quando questionados acerca da competência dos trabalhadores do JurisAPP, 

58% dos inquiridos revelaram estar “muito satisfeitos” e 39% “satisfeitos”. Esta 

avaliação revela um reconhecimento do mérito, da dedicação e do 

profissionalismo dos trabalhadores do JurisAPP.  

 

c. Gráfico 3 - Cortesia dos trabalhadores: 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

No que diz respeito à cortesia dos trabalhadores, cerca de metade dos 

respondentes revelaram estar “muito satisfeitos” e cerca de 41% “satisfeitos”. 

Por outro lado, 9% declararam não ter qualquer opinião nessa matéria. 

 

De seguida, reproduz-se os comentários/sugestões deixados nesta secção 

relativa à imagem global do Serviço: 

- “No caso em que recorremos ao Jurisapp fomos bem aconselhados e os 

pareceres foram determinantes para o desfecho dos casos”; 

- “Só posso afirmar que fazem um serviço excelente”; 

- “Atento o tempo de funções, considero que o apoio prestado, pela qualidade da 

informação e tempo de resposta, é muito satisfatório”; 

- “Deve salientar o relevante profissionalismo que verifiquei no desempenho do 

Dr. Nuno Miguel Marques que tratou do nosso processo. Este serviço obrigou-o 

a um grande empenho dada a complexidade da matéria versada, cujo foco 

esteve na defesa de intervenção qualificada em património classificado pela 

UNESCO, em estado de extrema debilidade em termos de conservação.”; 

- “A opinião aqui vertida é sobre a UTAIL, o único serviço com que tenho algum 

relacionamento”; 

- “Elevado tempo de resposta a pedidos de parecer”; 

- “Melhorar a capacidade de resposta do organismo”. 
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2. Acessibilidade 

 

Gráfico 4 – Satisfação com os meios disponíveis (e-mail institucional, 

telefone, …): 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Aproximadamente 29% dos inquiridos mostraram-se “muito satisfeitos” com os 

meios de comunicação que o JurisAPP disponibiliza, entre os quais o e-mail 

institucional e o telefone. A maioria (63%) declarou-se “satisfeito” e cerca de 3% 

“pouco satisfeito”. 

 

De seguida, reproduz-se o único comentário/sugestão deixado nesta secção 

relativa à acessibilidade: 

- “Criação/designação de um ponto focal/elemento de ligação privilegiado com 

os serviços a que dão apoio”. 

 

 

 

3. Serviços prestados no âmbito da consultoria jurídica 

 

a. Gráfico 5 – Qualidade das informações e pareceres jurídicos 

elaborados no JurisAPP: 

 
Fonte: JurisAPP 
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Quanto à qualidade das informações e pareceres elaborados no JurisAPP, todos 

os respondentes revelaram estar “muito satisfeitos” (50%) ou “satisfeitos” 

(50%). Não há a assinalar qualquer tipo de insatisfação. 

 

b. Gráfico 6 – Qualidade das peças processuais elaboradas pelo 

JurisAPP: 
 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Aproximadamente 48% dos inquiridos referiram estar “muito satisfeitos” 

quanto à qualidade das peças processuais elaboradas no Centro, e os restantes 

expressaram estar “satisfeitos”.  

 

c. Gráfico 7 – Tempestividade de resposta às solicitações: 
 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Quando questionados acerca da tempestividade de resposta às diversas 

solicitações, a maioria dos respondentes mostrou uma satisfação positiva; cerca 

de um terço (36%) indicaram muita satisfação e 50% satisfação com a mesma. 
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De seguida, reproduz-se os comentários/sugestões feitas relativamente aos 

serviços prestados no âmbito da consultoria jurídica: 

- “Serviço excelente”; 

- “Aquando da entrega das peças processuais nos Tribunais, sugiro que se dê 

conhecimento, em simultâneo, ao serviço interessado”. 

 

 

4. Serviços prestados pela UTAIL 

 

a. Gráfico 8 – No Exercício de Avaliação de Impacto, considera a 

documentação e os instrumentos disponibilizados pela UTAIL 
 

 

Fonte: JurisAPP 

 

24% dos inquiridos expressaram que a documentação e os instrumentos 

disponibilizados pela UTAIL no exercício de avaliação de impacto foram 

“excessivos” e 71% consideraram-nos “suficientes”; uma pequena percentagem 

(5%) referiu que são “insuficientes”. 

 

b. Gráfico 9 – As sessões de capacitação promovidas pela UTAIL são 
 

 

Fonte: JurisAPP 
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Quanto às sessões promovidas pela UTAIL, cerca de três quartos dos inquiridos 

(71%) consideraram-nas “suficientes”; no entanto, 24% revelaram serem 

“excessivas” e 5% “insuficientes”. 

 

c. Gráfico 10 – Quando contacta a UTAIL para obter apoio no âmbito 

da Avaliação de Impacto, a interação é  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Praticamente todos os clientes consideraram “muito satisfatória” (50%) ou 

“satisfatória” (44%) a interação com a UTAIL para obter apoio no âmbito da 

avaliação de impacto.  

 

d. Gráfico 11 – Quando recebe pedidos de informação da UTAIL no 

âmbito de um exercício de Avaliação de Impacto, os pedidos são  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Quando questionados sobre a clareza dos pedidos de informação da UTAIL, no 

âmbito de um exercício de avaliação de impacto, a maioria (65%) emitiu opinião 

de que são claros e 15% considerou-os “muito claros”. No entanto, 20% foi de 

opinião que os pedidos nem sempre foram claros.  
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e. Gráfico 12 – Os relatórios de Avaliação de Impacto são  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

29% dos respondentes refere que os relatórios de avaliação de impacto são 

muito úteis; um pouco mais de metade (57%) considera-os úteis e cerca de 14% 

acha-os inúteis.  

 

Seguidamente, reproduz-se o comentário feito na secção relativa aos serviços 

prestados pela UTAIL: 

- “Nunca necessitei contactar a UTAIL para efeitos da questão 13”. 

 

 

5. Serviços prestados pelo DIGESTO 

 

a. Gráfico 13 – Qualidade da análise jurídica, efetuada pelo DIGESTO e 

disponibilizada no DRE  

 

 

Fonte: JurisAPP 
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No que toca à qualidade da análise jurídica efetuada pelo DIGESTO e 

disponibilizada no DRE, 24% dos respondentes revelaram estar “muito 

satisfeitos” (50%) e 72% “satisfeitos” (50%). 

  

 

b. Gráfico 14 – Utilidade da Newsletter elaborada pelo DIGESTO  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

A maioria dos inquiridos (54%) considera a newsletter elaborada pelo DIGESTO 

“útil” e cerca de 29% considera-a “muito útil”. Todavia, 18% acha que a mesma é 

pouco útil.  

 

 

c. Gráfico 15 – Utilidade do levantamento de legislação obsoleta feito 

pelo Programa Revoga+  

 

 

Fonte: JurisAPP 
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Mais de metade (52%) dos respondentes consideram “muito útil” o 

levantamento de legislação obsoleta, feito pelo Programa Revoga+, e cerca de 

44% “útil”.  

 

d. Gráfico 16 – Adequação da interação do DIGESTO com os pontos 

focais do Programa Revoga+  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

76% dos respondentes consideraram “adequada” a interação do DIGESTO com 

os pontos focais do Programa Revoga+ e 24% “muito adequada”. 

 

 

e. Gráfico 17 – Tempestividade de resposta às solicitações feitas ao 

DIGESTO (ex. pesquisa da legislação por área temática)  

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

No que diz respeito à tempestividade de resposta às solicitações feitas ao 

DIGESTO, 17% dos clientes revelaram-se “muito satisfeitos” e 78% “satisfeitos”.  
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De seguida, reproduz-se os comentários deixados nesta secção, i.é relativa aos 

serviços prestados pelo DIGESTO: 

- “Desconheço a resposta à questão 201 e nunca realizei qualquer solicitação nos 

termos da questão 212”; 

- “Deve melhorar o campo das alterações ao diploma - existem diplomas que não 

são alterações”. 

 

 

No próximo capítulo, faz-se uma comparação dos resultados obtidos no ano de 2019 

com os do ano anterior, apenas quanto aos únicos tópicos que não sofreram alteração, 

nomeadamente:  

- Imagem global do Serviço; e 

- Acessibilidade. 

 

 

 

 
 

3. Comparação dos resultados obtidos no biénio 

2018-19 
  

Nesta secção mostra-se de que forma a satisfação dos utilizadores externos evoluiu do 

ano de 2018 para o ano de 2019 relativamente à imagem global do Serviço e à 

acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Questão 20: “Adequação da interação do DIGESTO com os pontos focais do Programa Revoga+” 
2 Questão 21: “Tempestividade de resposta às solicitações feitas ao DIGESTO (ex. pesquisa de legislação por 
área temática” 
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Fonte: JuriAPP 

 

Constata-se, no Gráfico 18, que a percentagem de respondentes “satisfeitos” em 2019 

aumentou, em 21%, face ao ano anterior. Por outro lado, verificou-se uma redução de 

clientes “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos”, na ordem dos 16%. 

No Gráfico 19 ressalta o aumento da percentagem de clientes “muito satisfeitos” com a 

competência dos trabalhadores, em 2019, na ordem dos 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JuriAPP 

 

No que toca à cortesia dos colaboradores, verificou-se um aumento em 2019 da 

percentagem de clientes “muito satisfeitos” e “satisfeitos” face ao ano anterior, em 9% 

e 5% respetivamente. 

Quanto aos meios de acesso ao JurisAPP (e-mail institucional, telefone, …), a maior 

variação deu-se na percentagem de clientes “satisfeitos”, que aumentou 22% em 2019 

face ao ano precedente. 

 

Gráfico 18 - Desempenho do Serviço: 

 

Gráfico 19 - Competência dos trabalhadores: 

Gráfico 20 - Cortesia dos colaboradores: 

 
Gráfico 21 - Acessibilidade - Satisfação com os 

meios disponíveis: 
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4. Principais conclusões  
 

Os resultados obtidos nos questionários aplicados no ano de 2019 mostram uma 
satisfação global positiva por parte dos clientes do JurisAPP, na ordem dos 94,66%. Em 
média, 40,41 JurisAPP e 54,25% 
encontram-  

Os resultados obtidos demonstram, assim, que o objetivo inscrito no Plano de 
Atividades do JurisAPP de 2019 foi superado.   

Quando comparados os resultados obtidos nas questões relativas à imagem global do 
Serviço e à acessibilidade, nos anos de 2018 e 2019, verificou-se um aumento dos 
níveis de satisfação.  

 

 

Lisboa, 16 de abril de 2020 

A consultora, 
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O presente relatório apresenta os resultados obtidos no questionário aplicado aos 

trabalhadores e às trabalhadoras do JurisAPP, entre os dias 23 e 31 de março de 2020, 

com o intuito de avaliar o seu grau de satisfação para com a entidade no ano de 2019.  

A alínea f), do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua 

redação atual, refere que a audição dos dirigentes intermédios e dos demais 

trabalhadores constitui um elemento importante na autoavaliação dos serviços, pelo que 

este relatório acompanhará a autoavaliação do serviço, que constituirá parte integrante 

do Relatório de Atividades de 2019. 

Esta atividade estava prevista no Plano de Atividades do JurisAPP, para 2019, que 

estabelecia como meta a obtenção de um índice de satisfação médio de, pelo menos, 

70% por parte dos seus colaboradores e colaboradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
iii 

Conteúdo 
1. Introdução ..................................................................................................................................... 1 

2. Resultados obtidos ...................................................................................................................... 2 

3. Comparação dos resultados obtidos no biénio 2018-19 ...................................................... 8 

4. Principais conclusões ................................................................................................................ 12 

ANEXO ................................................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
1 

1. Introdução  
 

O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário de satisfação 

aplicado aos trabalhadores e às trabalhadoras do JurisAPP, entre os dias 23 e 31 de 

março de 2020.  

O questionário foi elaborado em formato eletrónico, recorrendo à ferramenta Forms do 

Office 365, de forma a permitir o seu acesso à distância, bem como o anonimato das 

respostas. A estrutura do questionário manteve-se semelhante à do ano anterior para 

permitir uma análise comparativa dos resultados obtidos no biénio 2018-19. 

O universo de inquiridos foi constituído por 35 trabalhadores/as, aos quais foi 

remetido o link de acesso ao formulário através de e-mail. No total foram recebidas 17 

respostas, o que se traduz numa taxa de respostas de 48,57%.  

Com o referido questionário pretendia-se avaliar os seguintes aspetos relativamente à 

entidade:  

• Imagem da Organização;  

• Desempenho global da Organização; 

• Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria; 

• Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigente; 

• Postura da Organização face à mudança e à modernização; 

• Ambiente de trabalho; 

• Possibilidade de frequência de ações de formação em 2019;  

• Possibilidade de aprendizagem de novos métodos de trabalho; e 

• Equipamentos informáticos disponíveis.  

 

Na parte final do questionário foi, ainda, colocado um campo para comentários e 

sugestões (vide o Anexo).  

A escala de avaliação utilizada foi a seguinte:  

• Muito satisfeito;  

• Satisfeito; 

• Pouco satisfeito; 

• Nada satisfeito; 

• Não responde. 

 

Na secção seguinte serão apresentados os resultados dos questionários. Em primeiro 

lugar será apresentada uma síntese da apreciação global e, logo após, serão 

evidenciados os resultados por questão.  
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Na secção 3 é feita uma comparação dos resultados obtidos em 2019 com os obtidos no 

ano anterior.  

Por fim, na última secção são tecidas as principais conclusões. 

 

 

 

 

2. Resultados obtidos  
 

Globalmente, 76,47% dos/as colaboradores/as evidenciaram um grau de satisfação 

positivo relativamente à entidade. Em termos médios, 30,06% dos/as inquiridos/as 

manifestaram-se “muito satisfeitos” com o JurisAPP e 46,41% “satisfeitos”.  

O quadro seguinte apresenta o número total de respostas obtidas por questão e o 

correspondente peso relativo: 

 

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos: 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Nada 

satisfeito
%

Pouco 

satisfeito
% Satisfeito %

Muito 

satisfeito
%

Não 

responde
% Totais

Imagem da Organização 0 0,00% 3 17,65% 7 41,18% 5 29,41% 2 11,76% 17

Desempenho global da Organização 0 0,00% 0 0,00% 11 64,71% 4 23,53% 2 11,76% 17

Envolvimento dos colaboradores em 

atividades de melhoria
1 5,88% 3 17,65% 6 35,29% 5 29,41% 2 11,76% 17

Mecanismos de consulta e diálogo 

entre colaboradores e dirigente
0 0,00% 2 11,76% 7 41,18% 7 41,18% 1 5,88% 17

Postura da Organização face à 

mudança e à modernização
1 5,88% 1 5,88% 6 35,29% 8 47,06% 1 5,88% 17

Ambiente de trabalho 0 0,00% 2 11,76% 9 52,94% 5 29,41% 1 5,88% 17

Possibilidade de frequência de 

ações de formação em 2019
1 5,88% 1 5,88% 10 58,82% 4 23,53% 1 5,88% 17

Possibilidade de aprendizagem de 

novos métodos de trabalho
1 5,88% 2 11,76% 9 52,94% 4 23,53% 1 5,88% 17

Equipamentos informáticos 

disponíveis
1 5,88% 5 29,41% 6 35,29% 4 23,53% 1 5,88% 17

Totais 5 - 19 - 71 - 46 - 12 - 153

Média (%) - 3,27% - 12,42% - 46,41% - 30,07% - 7,84% -

Grau de satisfação com …
Grau de satisfação
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Da análise ao Quadro 1, constata-se que o maior nível de satisfação foi obtido no tópico 

“Desempenho global da Organização” (88,24%), pois 64,71% dos/as inquiridos/as 

manifestaram-se “satisfeitos” e 23,53% “muito satisfeitos”. 

Observa-se, ainda, uma elevada percentagem de trabalhadores/as “muito satisfeitos” 

com a “Postura da Organização face à mudança e à modernização” (47,06%) e com os 

“Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigente” (41,18%).  

O menor nível de satisfação verificou-se relativamente aos “equipamentos informáticos 

disponíveis”, com apenas 58,82% dos/as respondentes a revelarem estar “satisfeitos” 

ou “muito satisfeitos” com esses meios. 

 

Os resultados obtidos em cada questão são apresentados de seguida, em termos 

percentuais:  

 

1) Gráfico 1 – Satisfação com a imagem da Organização:  

 

Fonte: JurisAPP 

 

 

Cerca de 29% dos/as inquiridos/as apresentaram um grau de satisfação 

elevado relativamente à imagem da Organização e aproximadamente 41% 

dos/as respondentes revelaram estar “satisfeitos”. Estes resultados mostram 

que a maioria dos colaboradores e das colaboradoras percecionam a entidade 

de uma forma positiva.  
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2) Gráfico 2 – Satisfação com o desempenho global da Organização:  

 

Fonte: JurisAPP 

 

Este tópico foi o que obteve o maior nível de satisfação (88,24%), pois cerca de 

65% dos/as respondentes revelaram estar “satisfeitos” e 24% “muito 

satisfeitos”. Os resultados obtidos revelam que a maioria dos/as 

colaboradores/as têm consciência da forma como o seu desempenho individual 

contribuiu para o sucesso global da Organização. 

 

3) Gráfico 3 – Satisfação com o envolvimento dos colaboradores em 

atividades de melhoria: 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

O Gráfico 3 mostra que cerca de 29% dos/as inquiridos/as revelaram estar 

“muito satisfeitos” com o seu envolvimento em atividades de melhoria. 

Adicionalmente, aproximadamente 35% dos/as inquiridos/as mostrou-se 
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“satisfeito” e cerca de 18% mostrou-se “pouco satisfeito”. Verifica-se, assim, que 

mais de metade dos/as trabalhadores/as reconhece o seu envolvimento em 

atividades de melhoria, em áreas nas quais estejam afetas e/ou noutras 

consideradas de interesse.  

 

4) Gráfico 4 – Satisfação com os mecanismos de consulta e diálogo entre 

colaboradores e dirigente: 

 

Fonte: JurisAPP 

 

 

Constata-se, pela análise ao Gráfico 4, uma elevada satisfação (82%) com os 

mecanismos de consulta e de diálogo existentes entre os/as colaboradores/as e 

a dirigente; com cerca de 41% dos respondentes “muito satisfeitos” e 41% 

“satisfeitos”.  

 

 

 

5) Gráfico 5 – Satisfação com a postura da Organização face à mudança e à 

modernização: 

 

Fonte: JurisAPP 
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No que respeita à postura do JurisAPP face à mudança e à modernização, 

aproximadamente 47% dos/as inquiridos/as referiram estar “muito satisfeitos” 

e 35% “satisfeitos”. Salienta-se que a entidade tem envidado esforços no sentido 

da modernização do serviço, tendo desenvolvido vários projetos nos últimos 

anos.  

 

6) Gráfico 6 – Satisfação com o ambiente de trabalho: 
 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Quanto ao ambiente de trabalho existente no JurisAPP, cerca de 29% dos/as 

respondentes demonstraram estar “muito satisfeitos” e 53% “satisfeitos”. Quase 

12% revelaram estar “pouco satisfeitos” e uma percentagem residual (6%) não 

respondeu.  

 

7) Gráfico 7 – Satisfação com a possibilidade de frequência de ações de 

formação em 2019:  

 

Fonte: JurisAPP 
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Mais de três quartos dos/as colaboradores/as (83%) consideraram positiva a 

possibilidade de frequentarem ações de formação no ano de 2019. No entanto, 

12% dos respondentes manifestaram-se “nada” ou “pouco satisfeitos”. Os 

restantes preferiram não dar qualquer resposta.   

 

8) Gráfico 8 – Satisfação com as possibilidades de aprendizagem de novos métodos de 

trabalho: 
 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Aproximadamente 24% dos/as respondentes mostraram-se “muito satisfeitos” 

(24%) com as possibilidades proporcionadas de aprendizagem de novos 

métodos de trabalho e mais de metade (53%) revelaram estar “satisfeitos”. 

Cerca de 18% dos inquiridos indicaram estar “nada” ou “pouco satisfeitos”.  

 

9) Gráfico 9 – Satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis: 

 

 

Fonte: JurisAPP 
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No que toca aos equipamentos informáticos disponíveis: 24% dos/as 

trabalhadores/as revelou estar “muito satisfeito” e cerca de 35% mostrou-se 

“satisfeito”. Uma percentagem considerável (29%) expressou estar “pouco 

satisfeito” com os meios existentes. 

 

Nos questionários foram deixados os seguintes comentários/sugestões: 

- Estou satisfeita com o método e organização do serviço; 

- Apoio informático deficiente ou insuficiente; 

- Reuniões mensais com todas as subequipas e reuniões mensais trimestrais 

com a equipa geral com ordem de trabalho e tempos definidos. Questionário 

com perguntas para aferir do conhecimento das novas tecnologias de forma a 

criar um documento com passos informativo que permita o acesso laboral on 

line às Plataformas definidas superiormente como por exemplo Skipe, Webex 

(etc); 

- Nada a referir; 

- O suporte informático revela fragilidades, tendo existido vários problemas 

ao longo de 2019 (vários dias com acesso limitado ao email), dificuldades de 

acesso VPN, falta de portáteis, etc. É de sublinhar, como positivo, a instalação 

de wi-fi no JurisAPP. 

 

 

 

3. Comparação dos resultados obtidos no biénio 

2018-19 

 

Far-se-á nesta secção uma comparação dos resultados obtidos em 2019 com os 

resultados obtidos nos questionários aplicados no ano de 2018.  

Nesse sentido, de seguida apresentam-se gráficos com os resultados obtidos nos 

referidos anos, em cada questão. 
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Fonte: JurisAPP 

 

Da observação ao Gráfico 10, constata-se que a percentagem de colaboradores/as 

“muito satisfeitos” com a imagem do JurisAPP, em 2019, aumentou face ao ano 

anterior, em cerca de 11%; a proporção de respondentes “satisfeitos” ou “pouco 

satisfeitos” não variou. No Gráfico 11, é notória uma subida da percentagem de 

respondentes “satisfeitos” com o desempenho global da Organização, em cerca de 18%; 

destaca-se também a ausência, em 2019, de respondentes “nada” ou “pouco 

satisfeitos”.  

 

 

 

 

                                         Fonte: JURISAPP           Fonte: JURISAPP 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

 

Gráfico 10 - Satisfação com a imagem da 
Organização: 

 

Gráfico 11 - Satisfação com o 
desempenho global da Organização: 

Gráfico 12 - Satisfação com o envolvimento dos 
colaboradores em atividades de melhoria: 

 

Gráfico 13 - Satisfação com os mecanismos de 
consulta e diálogo entre colaboradores e 

dirigente: 
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Quanto ao tópico “envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria” 

(Gráfico 12), em 2019 verificou-se, por um lado, um aumento substancial da 

percentagem de colaboradores/as “muito satisfeitos”, em cerca de 23% e, por outro 

lado, verificou-se um decréscimo de colaboradores/as “pouco satisfeitos” (11%), e 

“nada satisfeitos” (6%). 

No que toca aos “mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores/as e 

dirigente” notou-se uma tendência semelhante (Gráfico 13). Verificou-se um acréscimo 

de 17% na escala de “muito satisfeito”, face ao ano transato e, em compensação, um 

decréscimo na escala “nada satisfeito” (18%). 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Quanto à postura do JurisAPP face à mudança e à modernização observou-se uma 

duplicação de respondentes “muito satisfeitos”, ou seja, mais 23% em 2019; e uma 

substancial diminuição de “pouco satisfeitos” (18%). 

Relativamente ao ambiente de trabalho, em 2019 verificou-se um acréscimo de 

pessoas “muito satisfeitas” (11%) e “satisfeitas” (6%). Sendo também de evidenciar, 

uma diminuição considerável da percentagem de “nada satisfeitos” (18%), em 2019. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 - Satisfação com a postura da 
Organização face à mudança e à modernização: 
 

Gráfico 15 - Satisfação com o ambiente de 
trabalho: 
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                                         Fonte: JURISAPP           Fonte: JURISAPP 

 

 
Fonte: JurisAPP 

 

Destaca-se que a satisfação atinente à possibilidade de os/as colaboradores/as 

frequentarem ações de formação (Gráfico 16) e à possibilidade de aprendizagem de 

novos métodos de trabalho (Gráfico 17) aumentou face ao ano anterior, na escala 

“muito satisfeito” em cerca de 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

Da observação ao Gráfico 18, verifica-se um aumento, face ao ano anterior, da 

percentagem de respondentes “muito satisfeitos” (24%) com os equipamentos 

informáticos disponíveis; e, em contrapartida, a diminuição de “satisfeitos” (18%) e de 

“pouco satisfeitos” (6%).  

 

Gráfico 16 - Satisfação com a possibilidade de 
frequência de ações de formação em 2019: 

Gráfico 17 - Satisfação com a possibilidade de 
aprendizagem de novos métodos de trabalho: 

Gráfico 18 - Satisfação com os equipamentos informáticos 
disponíveis: 
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4. Principais conclusões  

 

Os resultados globais mostram uma satisfação positiva com o JurisAPP na ordem dos 
76,47%; com 30,06% dos/as inquiridos/as 6,41 .  

Quando comparados os resultados obtidos em 2019 com os do ano anterior, verifica-se 
um aumento da satisfação global em 18,3%. 

Assim, face ao exposto, verifica-se que o objetivo, inscrito no Plano de Atividades, de 
aumentar a satisfação dos colaboradores foi concretizado.   

 
 
Lisboa, 15 de abril de 2020 

A Consultora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
13 

ANEXO 

 

 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do JurisAPP em 2019  

 

 
 

 
15 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Relatório de Atividades 2019 

 

105 

ANEXO 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado em abril de 2020 

 

 

fppt.com 

 

Relatório de Gestão da Formação |2019 



 

 
i 

 

Índice 

1. Nota introdutória .............................................................................................................. 1 

2. Informação Síntese ........................................................................................................... 1 

3. Ações de formação interna .............................................................................................. 2 

4. Partilha de conhecimento com entidades externas ................................................. 12 

5. Considerações finais ....................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

1 

1. Nota introdutória 

 

O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, refere que cabe 

aos órgãos e serviços da Administração Pública elaborar um relatório com 

informação relativa à formação profissional realizada, e que este deve ser 

integrado no relatório de atividades. 

Em cumprimento dessa disposição é elaborado o presente Relatório de Gestão da 

Formação, que, para além de apresentar as práticas desenvolvidas pelo JurisAPP, 

em 2019, no âmbito do ciclo da gestão da formação (diagnóstico das necessidades, 

planeamento, realização e avaliação da formação), procede ao reporte da formação 

realizada, planeada e não planeada, no período em referência.  

Acresce referir que, atendendo à importância que a formação profissional tem no 

seio organizacional, o JurisAPP inscreveu dois objetivos operacionais atinentes a 

esta temática no seu Plano de Atividades para 2019, designadamente: (i) partilhar 

conhecimento, através da realização de 25 ações de formação; e (ii) garantir 

formação profissional a, pelo menos, 25% dos/as trabalhadores/as. 

 

 

2. Informação Síntese 

 

Em matéria de formação interna, ou seja, de formação dedicada aos colaboradores 

e às colaboradoras do JurisAPP, foram realizadas 13 ações, nas quais participaram 

47 formandos efetivos, tendo-se traduzido num volume 587,5 horas de formação, 

com um custo direto de 3.063,60€.  

Nesta medida, o objetivo definido no Plano de Atividades de “Garantir formação 

profissional a, pelo menos, 25% de dirigentes e trabalhadores” foi superado, com 

um resultado de 66,67%, visto que foi proporcionada formação profissional a 24 

colaboradores/as. 

No que diz respeito à partilha de conhecimentos com entidades externas, foram 

realizadas 27 sessões colaborativas, pelo que o objetivo de “garantir a partilha de 

conhecimento” através da organização de, pelo menos, 25 ações também foi 

alcançado.  
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3. Ações de formação interna 

 

O ciclo de formação de uma qualquer entidade é composto, pelo menos, pelas 

seguintes fases: (i) diagnóstico das necessidades de formação; (ii) definição do 

plano de ação e dos objetivos a atingir; (iii) execução ou implementação do plano; e 

(iv) avaliação da formação ocorrida. 

Assim, as atividades no âmbito da formação, em 2019, tiveram início com o 

levantamento das necessidades de formação entre os colaboradores e as 

colaboradoras do JurisAPP, através de um questionário que lhes foi remetido por 

correio eletrónico, tendo sido dada a possibilidade a todos e a todas de acederem a 

formação contínua.  

De seguida, as propostas foram analisadas tendo em conta as atividades e tarefas 

desempenhadas por cada trabalhador/a, bem como as competências necessárias 

para o seu exercício. Nessa sequência, foi elaborado o Plano de Formação com 

todas as informações necessárias para a gestão, acompanhamento e avaliação da 

formação. 

Em concreto, o Plano de Formação previa a realização de 15 ações de formação 

interna, nas quais se planeou a participação de 22 trabalhadores/as, com um 

volume total de formação de 461,50 horas e custos diretos no valor de 2.250,00€.  

O Quadro 1 apresenta em detalhe, os temas das ações de formação planeadas, as 

entidades formadoras, o n.º de participantes, os encargos e o volume de horas 

previstos, bem como o respetivo estado de execução.  

 

Quadro 1 – Execução da formação interna planeada para 2019: 

 

Ação de formação Entidade 
Datas de 

início/fim 
N.º 

participantes 

Encargo 
direto 

(€) 

Volume 
formação 
(horas* 

n.º part.) 

Estado de 
execução 

O RGPD na contratação pública 
Ordem dos 
Advogados 

23-01-2019 1 25€ 3 Realizada 

Inovação na Gestão Pública: Gestão 
de Projetos 

INA 
28-02-2019 e 
01-03-2019 

2 140€ 28 Realizada 

Sistema de Normalização 
Contabilística - Administração 
Pública (SNC-AP) 

UniLEO 
01-04-2019 a 
25-11-2019 

1 - € 169 Realizada 

          (continua) 
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(continuação) 
 

Ação de formação Entidade 
Datas de 

início/fim 
N.º 

participantes 

Encargo 
direto 

(€) 

Volume 
formação 
(horas* 

n.º part.) 

Estado de 
execução 

Procedimento Disciplinar no Direito 
de Trabalho em Funções Públicas 

Centro de 
Estudos 

Judiciários 
10-05-2019 1 30€ 5 Realizada 

Regulamento Geral de Proteção de 
Dados - Um ano depois 

Ordem dos 
Advogados 

24-05-2019 1 25€ 5,5 Realizada 

Proteção de Dados Pessoais 
Centro de 
Estudos 

Judiciários 
19-06-2019 1 30€ 5 Realizada 

Conciliação da vida profissional, 
pessoal e familiar 

INA 
01-07-2019 a 
02-07-2019 

1 140€ 14 Realizada 

Gestão do Desempenho INA 
16-09-2019 a 
17-09-2019 

1 140€ 14 
Não 

realizada 

Inovação na Gestão Pública: 
Desenho de Serviços 

INA 
19-09-2019 e 
03-10-2019 

2 180€ 36 
Não 

realizada 

SIADAP - Sistema Integrado de 
Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Administração Pública 

INA 
25-09-2019 a 
27-09-2019 

4 840€ 21 
Não 

realizada 

Desafios da cooperação e da 
Colaboração na Administração 
Pública 

INA 
03-10-2019 a 
04-10-2019 

1 140€ 14 
Não 

realizada 

Objetivos e Indicadores INA 
03-10-2019 a 
04-10-2019 

1 140€ 14 
Não 

realizada 

Execução da Estratégia INA 
14-10-2019 a 
15-10-2019 

1 140€ 14 
Não 

realizada 

Inovação na Gestão Pública: 
Governação e Práticas 

INA 
28-10-2019 e 
29-10-2019 

2 140€ 28 
Não 

realizada 

Inovação na Gestão Pública: 
Criatividade e Ideias 

INA 
31-10-2019 e 
06-11-2019 

2 140€ 28 
Não 

realizada 

  TOTAL 22 2.250€ 461,50  

 
Fonte: JurisAPP 

 

Conforme se constata no Quadro 1, apenas se realizaram 7 ações de formação; 8 

ações, cuja ocorrência estava prevista ocorrer entre setembro e novembro, não se 

concretizaram porque o INA cancelou os eventos. 

 

De seguida, o Quadro 2 apresenta informação detalhada sobre as ações de 

formação que não estavam previstas no Plano de Formação, mas que ocorreram ao 

longo do ano de 2019.  
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Quadro 2 – Informação detalhada das ações de formação interna realizadas 
extraplano, em 2019: 

 

Ação de formação Entidade 
Datas de 

início/fim 
N.º de 

participantes 
Encargo 

direto (€) 

Volume 
formação 
(horas*n.º 

part.) 
A lei nacional de execução 
do RGPD: o que esperar? 

Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas 

01-07-2019 1 75€ 7 

VI Seminário de Compras 
Públicas na Saúde 

SPMS – Serviços 
Partilhados do Ministério 
da Saúde, EPE 

24-09-2019 e 
25-09-2019 

1 - € 14 

Microsoft Office 365 GALILEU 
12-09-2019 e  
13-09-2019 

13 559,65€ 91 

Microsoft Office 365 GALILEU 
07-10-2019 e 
08-10-2019 

10 559,65€ 70 

Microsoft Excel 2016 GALILEU 
21-10-2019 a  
24-10-2019 

10 1.119,30€ 140 

Curso de Direito 
Administrativo Eletrónico 

Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de 
Lisboa 

13-12-2019 e  
14-12-2019 

4 360€ 36 

  TOTAL 39 2.673,60€ 358,0 

 
Fonte: JurisAPP 

 

Os quadros seguintes apresentam os indicadores (Quadro 3) e a taxa (Quadro 4) de 

execução do Plano de Formação. Estes indicadores são, também, apresentados no 

Anexo 1, num outro formato1.  

Quadro 3 – Indicadores de execução do Plano de Formação|2019: 

 

Situação Planeadas 
Planeadas e 
realizadas 

  
Realizadas, 

não-planeadas 

Nº de ações 15 7   6 

Duração prevista (horas) 338,50 --   -- 

Duração efetiva (horas) -- 215,50   58,00 

Nº formandos previstos (participações) 22 --   -- 

Nº formandos efetivos (participações) -- 8   39 

Volume de formação previsto (horas) 
[Duração prevista x Nº formandos previstos] 

461,50 --   -- 

Volume de formação efetivo (horas) 
[Duração efetiva x Nº formandos efetivos] 

-- 229,50   358,00 

Custos diretos estimados (€) 2.250,00 € --   -- 

Custos diretos efetivos (€) -- 390,00 €   2.673,60 € 

 
Fonte: JurisAPP 

 
1 Em anexo são apresentados os mesmos indicadores no quadro de reporte P3 disponibilizado pelo INA - Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.  
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Quadro 4 – Taxa de execução do Plano de Formação|2019: 

Situação 
Indicadores de Execução do 

Plano de Formação (%) 

Nº de Ações 
46,7% 

[Nº de ações planeadas e realizadas/Nº de ações planeadas] 

Nº de Horas 
63,7% 

[Duração efetiva/Duração prevista] 

Nº de Formandos (participações) 
36,4% 

[Nº formandos efetivos/Nº formandos previstos] 

Volume de Formação (Horas) 
49,7% 

[Volume de formação efetivo/Volume de formação previsto] 

Custos Diretos (€) 
17,3% 

[Custos diretos efetivos/Custos diretos estimados] 

 
Fonte: JurisAPP 

 

 

Os dados apresentados no Quadro 3 revelam a execução da formação, em termos 

absolutos, e o Quadro 4 sintetiza essa informação, em termos relativos.  

Verifica-se que, a taxa de execução do plano de formação interna, em termos do n.º 

de ações, foi de 46,7%. Os custos diretos efetivos corresponderam a 390,00€, ou 

seja, 17,3% das verbas inicialmente planeadas. O n.º de participações foi de 8 

formandos efetivos (36,4% do planeado), com um volume de formação efetivo de 

229,5 horas (metade do inicialmente previsto).  

 

Conclui-se este capítulo, dando-se nota da avaliação média atribuída pelos 

formandos e pelas formandas às ações de formação que frequentaram no ano de 

2019. 

Os resultados apresentados de seguida, tiveram por base as respostas de 40 

questionários de avaliação do impacto da formação profissional aplicados aos 

trabalhadores do JurisAPP e por estes devolvidos.  

Esse questionário consta do Anexo II do Plano de Formação e é constituído por 21 

perguntas, que se encontram agrupadas nos seguintes tópicos: 

• Ação de formação; 

• Conteúdos programáticos; 

• Desempenho do/a formador/a; 
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• Organização da ação de formação; 

• Impacto no desempenho da/o formanda/o. 

Foi utilizada uma escala de avaliação de 1 a 5, onde 1 corresponde ao valor mínimo 

e 5 ao valor máximo. 

 

O Gráfico 1 mostra a avaliação média atribuída pelos formandos e pelas formandas 

a cada tópico sujeito a avaliação.  

 

 

Gráfico 1 – Avaliação média global atribuída pelos/as formandos/as: 

 

 
 
 

Fonte: JurisAPP 
 

 

Da análise ao Gráfico 1, verifica-se que mais de 68% dos/as formandos/as 

atribuíram uma avaliação de “muito bom” ou de “bom” a todos os tópicos sob 

avaliação.  

Destaca-se a avaliação atribuída ao desempenho dos formadores, 56% 

consideraram-no “muito bom” e 37% “bom”; bem como quanto ao impacto da 

formação no desempenho do formando, pois foi reconhecida como “muito boa” por 

cerca de 33% dos/as inquiridos/as e “boa” por 51%. 

Apesar de pequena, constatou-se uma percentagem de respondentes 

insatisfeitos/as com os conteúdos programáticos (11%) e relativamente à ação de 

formação propriamente dita (9%). 

25% 26%

56%

21%

33%

47%
42%

37%

54% 51%

18%
22%
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De seguida são apresentadas as questões constantes em cada tópico, bem como os 

resultados obtidos em cada uma delas: 

 

• Relativamente à ação de formação: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 
 

 

De uma forma geral, as ações de formação interna corresponderam às expetativas 

iniciais dos participantes. O desenvolvimento dado nas ações de formação foi 

considerado adequado ao nível de conhecimentos dos/as formandos/as e os 

objetivos propostos foram cumpridos. As 3 questões foram pontuadas com “muito 

Gráfico 4 - Os objetivos propostos foram 
cumpridos? 

 

Gráfico 5 - A duração da ação de 
formação foi adequada? 

 

Gráfico 2 - A ação de formação 
correspondeu às suas expectativas 
iniciais? 

 

Gráfico 3 - O desenvolvimento dado na 

ação de formação pareceu-lhe adequado 

ao seu nível de conhecimentos? 

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

0,00%

0,00%

17,50%
52,50%

25,00%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

2,50%

2,50%

12,50%
50,00%

32,50%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

5,00%

7,50%

15,00%

45,00%

27,50%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

5,00%

15,00%

25,00%

40,00%
15,00%
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bom” ou “bom” por cerca de 80% dos/as respondentes. No tocante à duração da 

ação de formação, verificou-se insatisfação na ordem dos 20%.  

 

 

• Quanto aos conteúdos programáticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: JurisAPP 

 

Cerca de 42,50% dos/as participantes acharam muito interessantes os temas 

abordados nas ações de formação e, pelo menos, metade dos/as inquiridos/as 

consideraram que a duração e o tempo programado para a realização da ação de 

formação foi muito bom/bom para desenvolver todos os temas do programa. Para 

Gráfico 7 - A duração da ação de 
formação permitiu desenvolver todos os 
pontos do programa? 

 

Gráfico 6 - Os temas abordados foram 
interessantes? 

 

Gráfico 9 - Como classifica os temas 
abordados quanto à profundidade? 

 

Gráfico 8 - O tempo dedicado aos temas 
foi suficiente? 

 

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

0,00%

0,00%

7,50%
50,00%

42,50%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

7,50%

10,00%
27,50%

30,00%

25,00%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

2,50%

12,50%

27,50%

45,00%

12,50%

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

0,00%

10,00%

25,00%

42,50%

22,50%
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além disso, 65% dos/as participantes classificou como “muito bom” ou “bom” a 

profundidade com que os temas foram abordados. 

 

• Relativamente ao desempenho do formador/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 
 

Conforme já referido anteriormente, as opiniões sobre o desempenho dos/as 

formadores/as nas ações de formação foram muito boas. Os/as respondentes 

deram uma pontuação de “muito bom” ou “bom” à clareza com que os objetivos 

Gráfico 11 - Demonstrou domínio das 
matérias? 

 

Gráfico 10 - Foi claro/a na apresentação 
dos objetivos pedagógicos a alcançar? 

 

Gráfico 13 - Demonstrou interesse pelas 
dificuldades dos formandos/as? 

 

Gráfico 12 - Desenvolveu metodologias 
pedagógicas adequadas ao público? 
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0,00%

0,00%

5,00%

32,50%
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pedagógicos foram apresentados, bem como ao domínio das matérias lecionadas e 

ao seu interesse pelas dúvidas e dificuldades apresentadas pelos/as formandos/as. 

Todos/as os/as respondentes consideraram que os/as formadores/as 

desenvolveram metodologias adequadas ao público.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

 

 

Todos/as os/as inquiridos/as reconheceram que o/a formador/a contribuiu para 

uma melhor aprendizagem dos conteúdos. 

 

 

 

• Quanto à organização da ação de formação, como considera … 

   

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: JurisAPP 

Gráfico 14 - Contribuiu para uma melhor 
aprendizagem dos conteúdos? 

 

Gráfico 16 - A adequação dos suportes 
pedagógicos? 

 

Gráfico 15 - A qualidade e adequação da 
documentação distribuída? 
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Fonte: JurisAPP 

 

 

Diversos aspetos relacionados com a organização da ação de formação, tais como a 

qualidade da documentação distribuída, a adequação dos suportes pedagógicos e 

das instalações, bem como o horário da ação de formação foram considerados 

como “bons” ou “muito bons” por, pelo menos, 70% dos/as respondentes. 

 

• Impacto no desempenho do/a formando/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JurisAPP 

Gráfico 18 - O horário da ação de 
formação? 

 

Gráfico 17 - A qualidade e adequação das 
instalações? 

 

Gráfico 20 - Os conhecimentos 
adquiridos são aplicáveis ao seu trabalho 
diário? 

 

Gráfico 19 - Considera que os conteúdos 
da ação de formação são úteis ao 
exercício da sua função? 
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Fonte: JurisAPP 

 

80% dos/as formandos/as consideraram “muito bom” ou “bom” o impacto da ação 

de formação no seu desempenho. Os conteúdos da ação de formação foram por 

todos considerados úteis ao exercício das suas funções e aplicáveis ao seu trabalho 

cotidiano. Para concluir, constatou-se ainda um reconhecimento da utilidade da 

ação de formação na evolução do/a trabalhador/a na respetiva carreira, com 

87,5% dos/as respondentes a atribuírem uma avaliação de “muito bom” ou “bom” 

a esse item. 

 

De seguida é apresentado o grau de realização das ações de formação externa 

contantes no plano de formação. 

 

 

4. Partilha de conhecimento com entidades externas 

 

No âmbito da partilha de conhecimento, consideram-se sessões colaborativas o 

conjunto de ações ministradas por colaboradores ou colaboradoras do JurisAPP, 

ou a custas deste, nas áreas das atribuições do serviço, e cujos destinatários são 

trabalhadores ou trabalhadoras de outros organismos.  

Gráfico 22 - Considera útil a ação de 
formação na evolução da sua carreira? 

 

Gráfico 21 - Como avalia o impacto que a 
ação de formação teve no seu 
desempenho? 
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Neste domínio estava planeada a realização de 30 ações: 19 no âmbito da RedeAPP 

(4 de ação disciplinar, 11 de contratação pública e 4 de procedimento 

contraordenacional); 6 atinentes à igualdade de género; 3 sobre arbitragem e 2 

acerca do pacote legislativo da reforma da justiça administrativa. 

 

Assim, ao longo do ano, no âmbito da Rede de Contratação Pública (ContratAPP) 

foram realizadas 3 (três) sessões plenárias, que contaram com a intervenção de 

diversos dirigentes oriundos da administração direta e indireta do Estado: 

Tema Orador/a 
N.º de 

Particip. 
Data Local 

Regime Legal do Código dos Contratos 
Públicos 

Artur Mimoso 
Fernando Batista 
Sandra Esteves 

Rosalina Rodrigues 

120 20-02-2019 
Auditório 

Campus da 
Justiça 

Boas Práticas na Contratação Pública 
Rita Rosa-Limpo 

Fábio Camões 
Célia Santos 

120 21-02-2019 
Auditório 

Campus da 
Justiça 

Proteção de Dados na Contratação 
Pública e Colaboração entre Entidades 
Públicas 

Anabela Afonso 
José Duarte Coimbra 

150 05-11-2019 
Auditório 

Polícia 
Judiciária 

 

 

Foram igualmente realizadas 12 (doze) sessões colaborativas sobre matérias 

específicas e prementes no âmbito da contratação pública, designadamente: 

Tema Orador/a 
N.º de 

Particip. 
Data Local 

Ajuste Direto, Consulta Prévia e 
Consulta Preliminar 

Nuno Marques 
 

25 19-06-2019 
Sala Formação 

PCM 
Adjudicação por Lotes e Critérios de 
Adjudicação 

José Duarte Coimbra 
 

23 25-06-2019 
Sala Formação 

PCM 

RGPD na Contratação Pública Inês Pereira 32 26-06-2019 
Sala Formação 

PCM 

Gestor do Contrato 
Tiago Serrão 

 
25 27-06-2019 

Sala Formação 
PCM 

Combate ao Conluio na Contratação 
Pública 

Ana Sofia Rodrigues 
Jorge Ferreira 

32 11-11-2019 Auditório PCM 

Problemática da Exclusão de Propostas 
Teresa Martins dos 

Santos 
29 12-11-2019 

Sala Formação 
PCM 

Júri do Procedimento 
Teresa Martins dos 

Santos 
31 13-11-2019 

Sala Formação 
PCM 

Inovação na Contratação Pública Artur Mimoso 34 20-11-2019 Auditório PCM 

Assinaturas Eletrónicas Leonor Assunção 24 29-11-2019 
Sala Formação 

PCM 
Responsabilidade Ambiental na 
Contratação Pública 

Conceição Ribeiro 31 04-12-2019 Auditório PCM 

Orientações Técnicas do IMPIC Fernando Batista 81 05-12-2019 
Auditório 

IMPIC 
Arbitragem Administrativa Pré-
Contratual e Contratual 

André Proença 
José Duarte Coimbra 

22 18-12-2019 Auditório PCM 
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No que concerne à Rede de Procedimentos Disciplinares (DisciplinAPP), foram 

realizadas as 5 (cinco) sessões infra indicadas: 

Tema Orador/a 
N.º de 

Particip. 
Data Local 

Regime Legal e Boas Práticas no 
Procedimento Disciplinar 

Margarida Baptista 
Rui Hermida 

Marília Pascoal 
80 20-02-2019 

Auditório 
Campus da 

Justiça 
Aspectos Críticos no âmbito do 
Procedimento Disciplinar 

Margarida Baptista 20 25-06-2019 
Sala Formação 

PCM 
Deveres dos Trabalhadores em Funções 
Públicas 

Gisela de Sá 31 26-06-2019 
Sala Formação 

PCM 

Assédio em Contexto Laboral Margarida Baptista 30 10-12-2019 
Auditório 

PCM 
Acesso aos Documentos 
Administrativos no Procedimento 
Disciplinar 

Fátima Almeida 28 12-12-2019 
Sala Formação 

PCM 

 

 

No âmbito da Rede de Procedimentos Contraordenacionais (OrdenAPP) foi 

realizada 1 (uma) sessão plenária, conforme infra: 

Tema Orador/a 
N.º de 

Particip. 
Data Local 

Regime Legal e Boas Práticas - 
Procedimentos Contraordenacionais 

João Flamino 
Gisela de Sá 
Paula Vieira 

50 21-02-2019 
Auditório 

Campus da 
Justiça 

 

 

No âmbito da Igualdade de Género foram realizadas 6 (seis) ações de formação, 

indicadas infra, em parceria com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (CIG), nas quais participaram 177 trabalhadores/as provenientes de 

entidades de várias áreas governativas. 

Tema Orador/a 
N.º de 

Particip. 
Data Local 

Direito Internacional e Estratégias 
Globais para a Promoção da Igualdade 
de Género 

Regina Tavares da Silva 15 22-05-2019 Auditório PCM 

Comunicação Inclusiva – as obrigações 
do Estado na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres 

Mª do Céu Cunha Rêgo 
Teresa Alvarez 

29 28-05-2019 Auditório PCM 

Assédio sexual e moral no local de 
trabalho – uma realidade 

Dália Costa 
Bernardo Coelho 

29 04-06-2019 Auditório PCM 

Direito Internacional e Estratégias 
Globais para a Promoção da Igualdade 
de Género 

Regina Tavares da Silva 39 15-10-2019 Auditório PCM 

Comunicação Inclusiva – as obrigações 
do Estado na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres 

Mª do Céu Cunha Rêgo 
Teresa Alvarez 

36 22-10-2019 Auditório PCM 

Assédio sexual e moral no local de 
trabalho – uma realidade 

Dália Costa 
 

29 29-10-2019 Auditório PCM 
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Conclui-se, assim, que a taxa de execução do planeado relativamente à partilha de 

conhecimento foi de 90%.   

 

 

5. Considerações finais 

 

A taxa de execução do plano de formação interna, em termos do n.º de ações, foi de 

46,7%, visto que foram realizadas 7 das ações previstas. Os custos diretos efetivos 

corresponderam a 390,00€, ou seja, 17,3% das verbas inicialmente planeadas. O 

n.º de participações foi de 8 formandos efetivos (36,4% do planeado), com um 

volume de formação efetivo de 229,5 horas (metade do inicialmente previsto).  

Para além destas, foram realizadas 6 ações de formação interna extraplano, com a 

participação de 39 formandos efetivos, um volume de formação efetivo de 358 

horas e custos diretos efetivos na ordem dos 2.673,60€. 

Nesta medida, o objetivo definido no Plano de Atividades de “Garantir formação 

profissional a, pelo menos, 25% de dirigentes e trabalhadores” foi superado, com 

um resultado de 66,67%, visto que foi proporcionada formação profissional a 24 

colaboradores/as. 

No que toca à partilha de conhecimentos com entidades externas, foram realizadas 

27 sessões colaborativas, pelo que o objetivo de “garantir a partilha de 

conhecimento” através da organização de, pelo menos, 25 ações também foi 

concretizado.  

 



P3 - Indicadores de Execução da Formação

 Situação Nº de Ações
Duração 
Prevista 
(Horas)

Duração 
Efetiva (Horas)

Nº de 
Formandos 
Previstos

Nº de 
Formandos 

Efetivos

Volume de 
Formação 
Previsto

Volume de 
Formação Efetivo

Custos 
Diretos 

Estimados 
(€)

Custos 
Diretos 
Efetivos    

(€)

OBS.

Planeadas 15 338,50 ______ 22 ______ 461,50 ______ 2 250,00  ______ Ponto 5.1 do RAF

Planeadas e realizadas 7 ______ 215,50 ______ 8 ______ 229,50 ______ 390,00  Ponto 5.1 do RAF

Nº de Ações OBS.

46,7% Ponto 5.1 do RAF

 Situação Nº de Ações
Duração 
Prevista 
(Horas)

Duração 
Efetiva (Horas)

Nº de 
Formandos 
Previstos

Nº de 
Formandos 

Efetivos

Volume de 
Formação 
Previsto

Volume de 
Formação Efetivo

Custos 
Diretos 

Estimados 
(€)

Custos 
Diretos 
Efetivos    

(€)

OBS.

Realizadas, não-planeadas 6 ______ 58,00 ______ 39 ______ 358,00 ______ 2 673,60  Ponto 5.2 do RAF

17,3%

Custos Diretos
Indicadores de Execução do 

Plano de Formação            (%)

63,7% 36,4%

Nº de Horas
Nº de Formandos 
(participações)

49,7%

Volume de Formação

p3-2019-875793281 - IndicadoresExecução 1/1

svaz
Texto digitado

svaz
Texto digitado
Anexo 1
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Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2019 TAXA     
REALIZAÇÃO

Assegurar a representação em juízo do Conselho de Ministros, do Primeiro-Ministro e de qualquer outro membro do Governo organicamente 
integrado na Presidência do Conselho de Ministros ou que beneficie dos respetivos serviços partilhados

Assegurar a eficaz resposta a todas as solicitações que lhe sejam dirigidas

Consolidar a implementação em Portugal de um sistema de avaliação prévia de impacto de atos legislativos

Assegurar a criação de redes colaborativas em matéria jurídica

Reforçar a eficácia, qualidade e eficiência internas

ANO:2019

Presidência do Conselho de Ministros

Centro de Competências Jurídicas do Estado

MISSÃO:  O JurisAPP tem por missão prestar consultoria, assessoria e aconselhamento jurídicos, bem como informação jurídica em matéria de contratação 
pública, procedimentos contraordenacionais e procedimentos disciplinares, aos membros do Governo, ficando, igualmente, responsável por assegurar a 
representação em juízo do Conselho de Ministros, do Primeiro-Ministro e de qualquer outro membro do Governo organicamente integrado na Presidência 
do Conselho de Ministros ou que beneficie dos respetivos serviços partilhados.

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 20.0

Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos patrocinados pelo JurisAPP Peso: 100.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Percentagem de decisões favoráveis ou de 
antecipação, mediante análise jurídica produzida em 
fase inicial do processo, de levado risco de decisão 
desfavorável

89.00 89.00 90.00 5.00 100.00 100 85.5 100.0 Atingiu

Eficiência Peso: 60.0

Assegurar a avaliação prévia do impacto de atos legislativos do Governo (cidadãos e empresas) Peso: 17.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Percentagem de atos legislativos com relatório 
emitido 100.00 100.00 .00 125.00 100 100.0 100.0 Atingiu

Implementar o funcionamento das redes colaborativas Peso: 17.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Percentagem de trabalhadores em funções públicas 
capacitados no âmbito das redes colaborativas 90.00 5.00 100.00 50 92.1 100.0 Atingiu

Número de manuais de procedimento e/ou guias de 
boas práticas apresentados/divulgados 8.00 1.00 11.25 50 7.0 100.0 Atingiu

Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão Peso: 50.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Percentagem de trabalhadores com processamento 
da valorização remuneratória no mês seguinte ao 
termo do seu processo de avaliação de desempenho

90.00 5.00 100.00 100 100.0 125.0 Superou

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e 
pessoal

Peso: 16.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao 
pedido para a prática de teletrabalho 85.00 10.00 100.00 100 100.0 125.0 Superou
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Objectivos Operacionais

Qualidade Peso: 20.0

Garantir formação profissional Peso: 100.0

INDICADORES 2017 2018 META 2019 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Percentagem de dirigentes e trabalhadores 
abrangidos por formação profissional 25.00 10.00 43.75 100 66.7 155.6 Superou

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 20.0 20.0 .0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 32.0 32.0 .0

Consultores 12.0 240.0 192.0 48.0

Técnico Superior * 12.0 144.0 156.0 12.0

Assistente Técnico * 8.0 48.0 32.0 16.0

Assistente Operacional * 5.0 5.0 .0 5.0

489.0 432.0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de Funcionamento 1728547 1567573 160974

Despesas c/Pessoal 1595164 1412464 182700

Aquisições de Bens e Serviços 70258 149368 79110

Outras Despesas Correntes 63125 5741 57384

Despesas Restantes

PIDDAC 153608 127061 26547

Outros Valores 203202 203202

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 2085357 1694634

NOTA EXPLICATIVA

Objetivos mais relevantes:  OO1 - Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos patrocinados pelo JurisAPP (Objetivo de Eficácia); OO4 - Garantir a 
operacionalização atempada das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão; e OO6 - Garantir formação profissional.

Fórmulas de cálculo:
IND1 [(N.º de processos ganhos / N.º de processos concluídos) x 100] ;      
IND2 [(N.º de relatórios emitidos/ N.º de projetos remetidos para apreciação) x 100] ;   
IND3 [(N.º de trabalhadores capacitados/ N.º de trabalhadores que integram a rede) x 100] ;
IND4 N.º de manuais de procedimentos ou guias de boas práticas publicados/ divulgados ;
IND5 [(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência ) x 100] ;
IND6 [(N.º de pedidos com parecer favorável para a prática de teletrabalho/ N.º de pedidos para a prática de teletrabalho) x 100] ;       
IND7 [(N.º de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional / N.º total de trabalhadores) x 100] .

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2018 31/12/2019
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JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 20.0 Atingiu
Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos patrocinados pelo JurisAPP 100.0 Atingiu

Eficiência 70.8 Superou
Assegurar a avaliação prévia do impacto de atos legislativos do Governo (cidadãos e empresas) 17.0 Atingiu

Implementar o funcionamento das redes colaborativas 18.0 Atingiu

Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de 
nível ou escalão

63.0 Superou

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal

20.0 Superou

Qualidade 31.2 Superou
Garantir formação profissional 156.0 Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

120.800

Indicadores Fonte de Verificação

Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, mediante análise 
jurídica produzida em fase inicial do processo, de levado risco de decisão 
desfavorável

Aplicação de gestão documental

Percentagem de atos legislativos com relatório emitido Aplicação de gestão documental

Percentagem de trabalhadores em funções públicas capacitados no âmbito das 
redes colaborativas Relatórios das ações de capacitação

Número de manuais de procedimento e/ou guias de boas práticas 
apresentados/divulgados Site institucional do JurisAPP

Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória 
no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho GeRHuP

Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de 
teletrabalho Processo individual do trabalhador

Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional Certificados de participação

Indicadores Justificação do Valor Crítico

Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, mediante análise 
jurídica produzida em fase inicial do processo, de levado risco de decisão 
desfavorável

Melhor resultado que se pode aspirar.

Percentagem de atos legislativos com relatório emitido Valor assumido por convenção.

Percentagem de trabalhadores em funções públicas capacitados no âmbito das 
redes colaborativas  Melhor resultado que se pode aspirar.

Número de manuais de procedimento e/ou guias de boas práticas 
apresentados/divulgados  Optou-se pelo valor de convenção, i.é, de 125%.

Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória 
no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho Melhor resultado que se pode aspirar.

Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de 
teletrabalho  Melhor resultado que se pode aspirar.

Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional  Optou-se pelo valor de convenção, i.é, de 125%.
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