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SUMÁRIO EXECUTIVO
Tendo por base os resultados do QUAR de 2016, abaixo resumidos, e a informação adicional constante
na Autoavaliação considera-se que a menção proposta pela dirigente máxima do CEJUR preenche os
critérios fixados no art.º 18.º da Lei do SIADAP. Nestes termos, emite-se parecer concordante,
propondo à Tutela a decisão de homologação da menção de Desempenho Bom.
Entidade
Tutela
Menção proposta pela Dirigente
Parecer da SGPCM

CEJUR – Centro Jurídico
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
Bom
Concordante / Bom

Avaliação global do QUAR

113,8%

Avaliação por parâmetros:

Eficácia

Resultados por objetivos:
Resultados dos objetivos mais

Superados

114%

Eficiência

115%

3

Atingidos

0

Qualidade
Não atingidos

112%
0

2 Superados (O1, O2)

relevantes
Taxa de execução recursos

83,84%

financeiros
Taxa de execução recursos humanos

93%

1. ENQUADRAMENTO
O procedimento de avaliação fixado pela Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, (Lei do SIADAP) estipula
as seguintes fases:
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·

Envio do relatório de atividades do ano transato contendo a autoavaliação, conforme o n.º 2 do
art.º 15.º, até 15 de abril;

·

Emissão do parecer da SGPCM com análise crítica da autoavaliação e comunicação ao serviço e
respetiva tutela desejavelmente até 30 de maio;

·

A tutela, após parecer da SGPCM, homologa ou altera a menção qualitativa de desempenho
proposta pelo dirigente máximo do serviço (bom, satisfatório ou insuficiente);

·

A comunicação da decisão é feita ao serviço e à SGPCM.

Posteriormente cumpre à SGPCM, nos termos do n.º 3 art.º 17.º, elaborar a análise comparada dos
serviços do ministério com vista a:
·

Identificar os serviços que se distinguiram positivamente ao nível do seu desempenho;

·

Dar conhecimento ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração
Financeira do Estado dos serviços com maiores desvios, não identificados, entre objetivos e
resultados ou que, por outras razões consideradas pertinentes, devam ser objeto de
heteroavaliação.

A lista de validação do Relatório de Atividades e Autoavaliação encontra-se em anexo e constitui parte
integrante da presente informação.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE CRÍTICA
2.1. Resultados alcançados
O CEJUR obteve uma taxa de realização global do QUAR de 2016 de 113,8%. Quando comparada com a
taxa de realização do QUAR de 2015 (115,8%) verifica-se uma ligeira redução, que reflete a
manutenção do nível da performance da entidade.
Os parâmetros de avaliação do QUAR foram ponderados da seguinte forma: Eficácia – 60%, Eficiência 20% e Qualidade – 20%; registaram os seguintes resultados e classificações qualitativas: Eficácia – 114%;
Eficiência – 115% e Qualidade – 112%. Foram superados os três objetivos (O1, O2 e O3) e os respetivos
parâmetros (Eficácia, Eficiência e Qualidade).

2.2. Justificação de desvios significativos
O QUAR 2016, aprovado pela Tutela, não foi objeto de reformulação, tendo o CEJUR efetuado
trimestralmente as monitorizações intercalares do QUAR.
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O QUAR foi cabalmente executado, nenhum dos indicadores apresenta uma taxa de realização igual ou
superior a 125%. Os resultados e desvios registados sejam eles do QUAR ou do Plano de Atividades
encontram-se justificados e fundamentados.

3. RECOMENDAÇÕES
Sugere-se que em exercícios futuros seja realizada a análise relativa à evolução dos dados históricos e
inserção de um capítulo com conclusões prospetivas.

4. CONCLUSÃO
Tendo por base os resultados do QUAR de 2016 e a informação adicional constante na Autoavaliação
(art.º 15.º da Lei do SIADAP) considera-se que a menção de Desempenho Bom proposta pela dirigente
máxima do CEJUR preenche os critérios fixados no art.º 18.º da Lei do SIADAP.
Emite-se parecer concordante propondo à Tutela a decisão de homologação da menção de Desempenho
Bom.
À consideração superior.
O Técnico Superior
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- RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO DE 2016
Legenda: S - Sim; N - Não; P - Parcialmente; N/A - Não Aplica
ORIENTAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES

28 de abril

O Relatório de Atividades e de Autoavaliação foi
entregue até 15 de abril?

N

Utilizam o modelo QUAR do GeADAP?

S

Ver anexo 8. Páginas 166-168 do PDF

NOTA INTRODUTÓRIA

VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Sim. Página 4 (Página 10 do PDF)
Efetuam uma breve análise conjuntural?

S

São apresentadas orientações gerais?

S

São apresentadas orientações específicas?

N

Páginas 5 e 6 do relatório

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E
AUTOAVALIAÇÃO

VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES

ANÁLISE DE RESULTADOS E DESVIOS
113,8% Páginas iii e 62 (Páginas 2 e 68 do PDF)
Identificam a taxa de realização global do QUAR?

S

Indicam a taxa de realização alcançada em cada
parâmetro de avaliação?

S

Os resultados alcançados e desvios verificados
coincidem com os valores inscritos no QUAR?

S

Assinalam os indicadores do QUAR com histórico?

S

Analisam a evolução verificada nos indicadores
com histórico?

N

Os valores existem, mas não é feita análise.
Página 69 (página 63 do PDF)

Mencionam a % de indicadores com taxa de
realização ≥ 125%?

S

0%. Mencionado no Sumário Executivo.
Página iii (Página 2 do PDF)

Páginas 66 a 68 (Páginas 60 a 62 do PDF). No ponto 9.2
RESULTADOS ALCANÇADOS NOS OBJETIVOS
CONSTANTES DO QUAR DE 2016 E ANÁLISE DOS
DESVIOS

Página 69 (página 63 do PDF)
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Não houve alteração após a submissão à tutela.

Referem se houve reformulação do QUAR,
motivos e datas?

S

Apresentam o grau de concretização do Plano de
Atividades?

S

Há coerência entre Plano e Relatório de
Atividades na descrição de resultados alcançados
e desvios verificados?

S

Sinalizam a existência de objetivos e/ou
indicadores com histórico no âmbito do Plano de
Atividades?

S

São agrupadas em título próprio as atividades
desenvolvidas mas não previstas inicialmente?

N

Permite identificar se as atividades e objetivos
do Plano estão relacionados com os objetivos do
QUAR?

S

100%. Mencionado no Sumário Executivo.
Página iii (Página 2 do PDF)

Página 69 (página 63 do PDF)

AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS
Identificam o nível de utilização dos recursos
humanos?

P

Justificam eventuais diferenças de valores ou de
critérios?

S

Utilizam o regime de pontos de acordo com as
orientações do CCAS?

S

Efetuam uma análise sintética ao Balanço Social?

N/A

Anexam o Balanço Social?

N/A

Apresentam informação sintética sobre
Relatório de Execução do Plano de Formação?

o

P

Referido o número de colaboradores.
Referidos pontos planeados e executados. Página 70 (página 64 do
PDF). É possível concluir uma taxa de execução de 93%

Página 38 (página 39 do PDF)
Relatório Final do Programa de Formação consta do Anexo 7.
Ver páginas 146 e 147 do PDF
Anexo 7

Anexam o Relatório de Execução do Plano de
Formação?

S

Mencionam os resultados dos indicadores de
execução do questionário do INA?

N
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Incluem informação sobre os recursos materiais?

N

Identificam o nível de utilização dos recursos
financeiros?

S

Justificam eventuais diferenças de valores ou de
critérios?

P

Existe coerência entre os dados incluídos no
Relatório de Atividades e os do QUAR?

S

Página 71 (página 65 do PDF)

APRECIAÇÃO POR PARTE DOS UTILIZADORES
Página 72 (página 66 do PDF)

Realizam a apreciação por parte dos utilizadores
externos, da quantidade e qualidade dos serviços
prestados?

S

Incluem na ficha técnica: a metodologia; período
de realização; universo de inquirição; dimensão
da amostra e taxa de resposta?

S

Identificam o grau de satisfação apurado,
explicitando a escala utilizada?

S

Analisam a evolução dos resultados (caso exista
histórico)?

S

Recorrem a
/sugestões?

P

informação

sobre

reclamações

Página 72 (página 66 do PDF)

Página 72 (página 66 do PDF)

Identificam a política de tratamento das
reclamações/sugestões; descrevem as fontes e
tipificam os motivos?

N

Analisam a evolução dos indicadores relativos a
reclamações/sugestões?

N

APRECIAÇÃO POR PARTE DOS DIRIGENTES
INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES
Referem quais as iniciativas promotoras do
envolvimento de dirigentes intermédios e
trabalhadores na autoavaliação?
Incluem a ficha técnica relativa aos inquéritos
de satisfação a colaboradores, caso tenham sido
realizados?

S

Páginas 73-74 (páginas 67-68 do PDF)

Páginas 74 (páginas 68 do PDF)
S

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO
INTERNO (SCI)
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Páginas 75-76 (Páginas 69-70 do PDF)

Anexam o formulário de avaliação do SCI
devidamente preenchido?

S

Identificam
positivas?

S

a

percentagem

de

respostas

COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE
SERVIÇOS IDÊNTICOS
Apresentam comparação com o desempenho de
serviços idênticos, no plano nacional e
internacional?

Página 78 (página 72 do PDF)
S

Página 78 (página 72 do PDF)

Explicitam se a comparação se refere à entidade
no seu todo, a uma área de negócio ou a áreas
de suporte?

S

Mencionam a atribuição de prémios ou menções
de reconhecimento?

N

Referem se o prémio/menção abrange a
entidade no seu todo, a uma área de negócio ou
a áreas de suporte?

N

Identificam o posicionamento obtido nesses
concursos ou fóruns e identificam se houve
evolução face a situações anteriores?

N

Efetuam uma análise quanto ao rácio entre
outputs/inputs dos indicadores QUAR ou Plano
de Atividades?

N

Os indicadores utilizados para a comparação
estão expressos no QUAR?

N

Identifica se o indicador é de "Input/Output",
Produtividade, "Tempo médio de resposta“,
"Grau de cumprimento“, ou outro?

S

É possível apurar a evolução (favoravelmente;
favoravelmente com denominador aquém do
esperado; desfavoravelmente)?

N

Caso se aplique, é apresentada comparação
entre as Unidades Homogéneas?

ANÁLISE DAS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO E
MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO
Apresentam as causas de incumprimento de
ações ou projetos não executados ou com
resultados insuficientes?

Apresentam medidas que devem ser tomadas
para um reforço positivo do seu desempenho?

76,92%
Página 76 (Página 70 do PDF)

N/A

S

Superou todos os objetivos. Nada a apontar
Página 76 (página 70 do PDF)

N
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Evidenciam condicionantes ou constrangimentos
que possam vir a afetar futuros resultados?

OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

N

VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Cumprem os requisitos relativos às iniciativas de
publicidade institucional?

S

Não realizaram ações nem adquiriram espaço publicitário.
Página 47 (página 47 do PDF)

GESTÃO PATRIMONIAL
Reportam informação sobre Programa de Gestão
do Património Imobiliário do Estado?

Página 51 (Página 49 do PDF)
S

MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Relatam
as
medidas
de
administrativa implementadas?

modernização

Páginas 55-56 (Páginas 51-52 do PDF)
S

Em termos genéricos, sem apontar valores

Avaliam a aplicação em cada ano e as poupanças
verificadas?

S

Incluem indicadores referentes a solicitações,
sugestões, críticas ou pedidos de informação?

N

AVALIAÇÃO FINAL

VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Evidenciam a articulação do QUAR e PA com o
Programa de Governo?

S

Sim, pelo menos no que respeita à Modernização Administrativa e
à avaliação do impacto legislativo.
Página 4 (Página 10 do PDF)

Estabelecem ligação com os outros documentos
estratégicos, gerais ou específicos?

P

Referem, o envolvimento na execução ou
reporte no âmbito dos objetivos do Programa
Orçamental?

N

EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO E ARTICULAÇÃO
COM O PROGRAMA DE GOVERNO

Página 11 (Página 15 do PDF)

MENÇÃO PROPOSTA PELO DIRIGENTE MÁXIMO
DO SERVIÇO
Não é referido o dirigente máximo

Identificam a proposta pelo dirigente máximo
em sede de autoavaliação?

P

A menção decorre do artigo 18.º da Lei do
SIADAP?

S
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DESCRIÇÃO DOS MECANISMOS DE
PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES
Página 72 (página 68 do PDF)
Identificam a metodologia utilizada?

Identificam o
questionário?

período

de

realização

S

do

Página 72 (página 68 do PDF)
S

Página 72 (página 68 do PDF)
Identificam o universo de inquirição?

S

Identificam a dimensão da amostra?

Página 72 (página 68 do PDF)
S

Página 72 (página 68 do PDF)
Identificam o grau de satisfação apurado?

S

CONCLUSÕES PROSPETIVAS E PLANO DE
MELHORIA A IMPLEMENTAR
Apresentam conclusões prospetivas?

N

Apresentam Plano de Melhorias a adotar?

N

BOAS PRÁTICAS A REPLICAR
O CEJUR tem vindo a consolidar a aplicação do subsistema SIADAP 1, evidenciando uma dinâmica progressiva de incorporação de
anteriores sugestões. Neste sentido, destacam-se como boas práticas a disseminar pelas restantes entidades integradas e apoiadas
pela Presidência do Conselho de Ministros as seguintes:
·

A inclusão do Sumário Executivo, que confere de modo sucinto uma perspetiva global sobre o desempenho do organismo;

·

O CEJUR realizou trimestralmente monitorizações intercalares do QUAR;

·

A integração do Relatório Final do Plano de Formação;

·

A clareza expositiva e articulação de conteúdos.

PRÓXIMOS PASSOS
A presente secção sistematiza um conjunto de recomendações e/ou sugestões que podem ter origem: i) na
necessidade de garantir a conformidade legal do processo de avaliação; ou ii) num estímulo de evolução e
aperfeiçoamento, em consonância com as melhores práticas, nomeadamente as que se verificam no universo de
entidades apoiadas pela SGPCM em matéria de planeamento, estratégia e avaliação. Neste sentido, sugerem-se como
desafios para o futuro:
·

Realizar análise relativa à evolução dos dados históricos.
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·

Inserção de um capítulo com conclusões prospetivas.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

·

O presente relatório visa apresentar os resultados do cumprimento das atividades
planeadas pelo CEJUR para o ano de 2016, nos termos do estabelecido no
Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, em conjugação com o disposto na
alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação
atual.

·

A taxa de concretização do PA foi de 100% pois todos os objetivos foram
alcançados.

·

A taxa de realização final do QUAR foi de 113,8%. Os parâmetros de avaliação do
QUAR foram ponderados da seguinte forma: eficácia – 60%; eficiência – 20%; e
qualidade – 20%. Os três parâmetros fixados foram superados e apresentaram as
seguintes taxas de realização: eficácia – 114%; eficiência – 115% e qualidade –
112%. Nenhum indicador apresentou uma taxa de realização superior a 125%, o
que revela um adequado planeamento das metas traçadas.

·

A taxa de sucesso nos processos de contencioso administrativo, findos no ano de
2016, com decisões transitadas em julgado, foi de 95,35%.

·

Em matéria de parcerística a taxa de realização foi de 115%.

·

A taxa de realização na formação profissional foi de 112%.

·

Desta forma, os resultados obtidos no QUAR fundamentam a proposta de menção
de “Desempenho Bom” para o CEJUR, no ano de 2016.

iii
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1. NOTA INTRODUTÓRIA
__________________________________________________________________________
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O presente relatório visa demonstrar o cumprimento dos resultados das atividades
planeadas pelo CEJUR para o ano de 2016, na sequência do estabelecido no
Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, em conjugação com o disposto na alínea
e) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual.
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, determina a
obrigatoriedade de todos os serviços e organismos da Administração Pública central,
institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos
públicos elaborarem um relatório anual de atividades. Para além disso, define os
princípios a que deve obedecer a elaboração desse relatório.
O artigo 8.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, apresenta as diversas fases do
ciclo de gestão de cada serviço da Administração Pública; sendo a última a
elaboração do relatório de atividades, com demonstração qualitativa e quantitativa
dos resultados alcançados no ano anterior.
Tendo em consideração o disposto nos diplomas legais acima mencionados, o
presente relatório encontra-se estruturado em 9 capítulos:
·

O primeiro é introdutório e apresenta uma breve análise conjuntural e o
enquadramento institucional;

·

Os capítulos 2 e 3 apresentam os objetivos estratégicos e operacionais
prosseguidos pelo serviço no ano de 2016, bem como as atividades
planeadas;

·

No capítulo seguinte são elencadas as atividades desenvolvidas pelo serviço,
demonstrando-se o grau de execução dos Plano de Atividades (PA) e Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR);

·

Os capítulos 5, 6 e 7 dão cumprimento a obrigações de prestação de
informação pelos organismos da Administração Pública;

·

De seguida, é apresentada a forma como os recursos financeiros e humanos
alocados à entidade foram utilizados ao longo do ano;

·

E conclui-se com a autoavaliação prevista na lei, bem como com a proposta
de avaliação final, expressa qualitativamente, pelo dirigente máximo do
serviço.
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1.1 ANÁLISE CONJUNTURAL

No ano de 2016 a economia portuguesa manteve a trajetória de recuperação
moderada, tal como vinha acontecendo nos anos mais recentes.
Foi um ano marcado por vários acontecimentos importantes, dos quais destacamos,
no que à Administração Pública se refere,

o regresso de um programa de

simplificação estruturado, agora mais ambicioso - o Simplex+.
Nos primeiros meses de 2016 o Governo promoveu encontros com cidadãos,
empresários e associações, nas várias capitais de distrito, a fim de identificar os
maiores problemas/dificuldades na sua relação com o Estado. Nestes encontros
denominados

“Volta

Nacional

Simplex”

e

também

através

do

site

www.simplex.gov.pt o Governo recebeu cerca de 1400 contributos de simplificação.
Nessa sequência, foi apresentado, em maio de 2016, o programa Simplex+ e, de
entre as 155 medidas apresentadas, revestiu-se de particular importância, para o
CEJUR, a medida “Custa Quanto?”. O principal objetivo desta medida consiste em
implementar uma metodologia de avaliação de impacto económico dos atos
legislativos

propostos

pelo

Governo,

focada

na

variação

dos

encargos

administrativos, garantindo a existência de uma verdadeira barragem regulatória que
possa promover a efetiva redução dos encargos administrativos globais e setoriais.
Face a esse desígnio, começou a ser desenhado o mecanismo de avaliação prévia de
impacto legislativo, coordenado pela área da Presidência e da Modernização
Administrativa, responsável pela condução do procedimento legislativo do Governo,
bem como foi prevista a criação de um núcleo de avaliação de impacto legislativo no
âmbito do CEJUR.
Nessa medida, ao longo do ano 2016, ao CEJUR foi cometida a avaliação de impacto
de alguns atos legislativos, com reflexos num apoio mais intenso ao processo
legislativo, acrescendo ao anteriormente previsto no Plano de Atividades para 2016.
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1.2 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, o Centro Jurídico
(CEJUR) é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia
administrativa, que depende do Primeiro-Ministro ou do membro do Governo em
quem aquele delegar.
As competências do Primeiro-Ministro relativas ao CEJUR foram delegadas na Ministra
da Presidência e da Modernização Administrativa através do n.º 2 do artigo 13.º do
Decreto-Lei nº 251-A/2015, de 17 de dezembro (lei orgânica do XXI Governo
Constitucional).
Pelo Despacho n.º 427/2016, de 28 de dezembro de 2015, publicado no Diário da
República n.º 7, 2ª série, de 12 de janeiro de 2016, a Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa delegou no Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, com faculdade de subdelegação, os poderes que lhe estavam
legalmente conferidos em relação ao CEJUR.
Por seu turno, o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, pelo
Despacho n.º 2723/2016, de 12 de fevereiro de 2016, publicado no Diário da República
n.º 37, 2ª série, de 23 de fevereiro de 2016, subdelegou na Diretora do CEJUR a prática
de diversos atos.
A missão, as atribuições e a estrutura funcional do CEJUR encontram-se definidas no
Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, sua lei orgânica.

Missão
O CEJUR tem por missão o exercício de funções de apoio jurídico ao Conselho de
Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos restantes membros de Governo integrados na
Presidência do Conselho de Ministros (PCM).
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Atribuições
Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, o
CEJUR prossegue as seguintes atribuições:
a) Representar em juízo, através de consultores jurídicos para o efeito
designados, o Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro ou qualquer outro
membro do Governo organicamente integrado na PCM, no âmbito do
contencioso administrativo;
b) Preparar os projetos de resposta nos processos de fiscalização da
constitucionalidade ou legalidade das normas constantes de diplomas
assinados pelo Primeiro-Ministro ou por qualquer dos membros do
Governo integrados na PCM;
c) Prestar apoio jurídico aos membros do Governo não integrados na PCM,
quando determinado pelo membro do Governo responsável pelo CEJUR;
d) Elaborar estudos legislativos e outros de carácter jurídico;
e) Assegurar uma avaliação regular do funcionamento do sistema de avaliação
preventiva e sucessiva do impacto dos atos normativos;
f) Participar, a solicitação do membro do Governo, na análise e preparação de
projetos de diplomas legais e regulamentares, contribuindo para a boa
qualidade dos atos normativos e para a simplificação legislativa e
regulamentar;
g) Assegurar a interligação com outros serviços e organismos no âmbito das
atribuições que prossegue, nomeadamente nos domínios da formação;
h) Assegurar a participação e desenvolver relações de cooperação, no âmbito
das atribuições que prossegue, nos domínios do aperfeiçoamento e da
simplificação dos atos normativos, com outras entidades nos planos interno
e internacional, nomeadamente no quadro da União Europeia, dos países de
língua oficial portuguesa e da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico;
i) Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
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Estrutura orgânica
A estrutura orgânica do CEJUR encontra-se representada no seguinte organograma
(Figura 1):

Figura 1 – Organograma do CEJUR:

Diretora

Secretariado

Apoio à Direção

Consultores

Fonte: CEJUR

De acordo com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro,
o CEJUR é dirigido por uma diretora, cargo de direção superior de 1.º grau. Esta
entidade dispõe ainda de um quadro de consultores principais e de consultores, nos
termos dos artigos 6.º a 8.º do Decreto-Lei n.º 162/2007, de 3 de maio, mantidos em
vigor pelo artigo 10.º da sua atual lei orgânica.
O apoio logístico e administrativo indispensável ao funcionamento do serviço é
prestado pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM),
na modalidade de partilha de serviços.
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2. OBJETIVOS PROSSEGUIDOS PELO CEJUR
__________________________________________________________________________
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2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos prosseguidos pela entidade ao longo do ano de 2016 foram
os seguintes:
§

Assegurar a representação em juízo do Conselho de Ministros, do
Primeiro-Ministro e de qualquer outro membro do Governo
organicamente integrado na PCM;

§

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

§

Reforçar a eficácia, a qualidade e a eficiência internas.

2.2. OBJETIVOS OPERACIONAIS

Os objetivos operacionais, apresentados de seguida, concretizaram a atuação da
entidade no ano de 2016, tendo sido cumpridos através de diversas ações/atividades
desenvolvidas ao longo do período em análise:
§

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

§

Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística;

§

Assegurar o apoio ao processo legislativo, neste se incluindo a
efetiva colaboração nos trabalhos que vierem a ser desenvolvidos
no domínio da simplificação legislativa;

§

Desenvolver relações de cooperação com entidades nacionais e
internacionais;

§

Partilhar conhecimento;

§

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos recursos financeiros e
humanos;
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§

Aprofundar os mecanismos de partilha de serviços com a SGPCM;

§

Aumentar a satisfação de clientes e colaboradores;

§

Garantir formação profissional;

§

Prevenir a corrupção;

§

Assegurar o cumprimento do V Plano Nacional para a Igualdade
(V PNI).

12
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3. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
OPERACIONAIS E ATIVIDADES
__________________________________________________________________________
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O Quadro 1 apresenta a relação entre os objetivos estratégicos, os objetivos operacionais e
as atividades previstas no PA, bem como em que medida esses objetivos foram cumpridos.
O quadro assinala, ainda, que objetivos integraram o QUAR de 2016.

Quadro 1 – Matriz de objetivos estratégicos, objetivos operacionais e atividades:
Objetivos
Estratégicos
(OBE)
OBE 1

QUAR
QUAR
Eficácia

OBE 2

QUAR
Eficiência

“

Não consta
do QUAR

“

“

“

“

OBE 3

“

Objetivos Operacionais
Assegurar um elevado número de
decisões favoráveis ao Estado nos
processos patrocinados pelo CEJUR

Superado

Assessoria jurídica: elaboração de
informações/pareceres/simplificação
legislativa
Cooperação com Cabo Verde e com
Moçambique
Participar na definição das posições
nacionais a defender, pelo MNE, em grupos
de trabalho internacionais
Organizar ações de formação

Concretizado

Assegurar a legal e regular execução
orçamental

Concretizado

Cumprir os normativos legais no âmbito do
SIADAP 1
Cumprir os normativos legais no âmbito do
SIADAP 3
Serviços partilhados

Concretizado

Aumentar a satisfação dos clientes

Concretizado

Aumentar a satisfação dos colaboradores

Concretizado

Garantir formação profissional

Qualificar e valorizar os Recursos Humanos

Superado

Prevenir a corrupção

Acompanhar a execução do Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e de
Infrações Conexas (PPRCIC)
Promover a igualdade de género, cidadania
e a não discriminação

Concretizado

Assegurar o tratamento das
solicitações em matéria de
parcerística
Assegurar o apoio ao processo
legislativo
Desenvolver relações de cooperação
com entidades internacionais
Desenvolver relações de cooperação
com entidades nacionais
Partilhar conhecimento
Promover uma gestão eficaz e
eficiente dos recursos financeiros e
humanos

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

QUAR
Qualidade
Não consta
do QUAR

“

“

Cumprimento

Representar em juízo o Conselho de
Ministros, o Primeiro-Ministro ou qualquer
outro membro do Governo organicamente
integrado na PCM, no âmbito do
contencioso administrativo
Assessoria jurídica: elaboração de
informações/pareceres

“

“

Atividades

Aprofundar os mecanismos de
partilha de serviços com a SGPCM
Aumentar a satisfação dos clientes e
dos colaboradores
“

Assegurar o cumprimento do V Plano
Nacional para a Igualdade

Fonte: CEJUR

Superado

Concretizado
Concretizado

Concretizado

Concretizado
Concretizado

Concretizado
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
__________________________________________________________________________
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4.1. CONTENCIOSO E CONSULTORIA JURÍDICA
No que toca ao contencioso e à consultoria jurídica foram fixados os seguintes
objetivos para o ano de 2016:

·

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

·

Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de
parcerística;

·

4.1.1.

Assegurar o apoio ao processo legislativo.

DECISÕES NOS PROCESSOS PATROCINADOS PELO CEJUR

No âmbito das suas atribuições, o CEJUR representa em juízo – em processos de
contencioso administrativo – o Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro ou
qualquer outro membro do Governo organicamente integrado na PCM.
Para além disso, prepara projetos de resposta nos processos de fiscalização da
constitucionalidade ou legalidade das normas constantes de diplomas assinados pelo
Primeiro-Ministro ou por qualquer dos membros do Governo integrados na PCM.
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Sendo essa uma das atividades mais relevantes do serviço,
constituía objetivo de eficácia – no PA e no QUAR –
“assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao
Estado nos processos patrocinados pelo CEJUR”.

PA e QUAR
Objetivo de
eficácia
superado

Como meta foi estabelecida a obtenção de uma taxa de sucesso de, pelo menos, 89%
de decisões favoráveis ao Estado em processos judiciais concluídos no ano de 2016.
Para o cálculo da taxa de sucesso, o indicador permitia ainda que se considerasse
como “resultado positivo” a antecipação de elevado risco de decisão desfavorável em
análise jurídica produzida em fase inicial do processo, por razões relacionadas com
circunstâncias objetivas (visto que o resultado de um processo judicial poderia estar
dependente de fatores exógenos), bem como pelo próprio mérito ou demérito do
objeto processual.
O resultado obtido foi de 95,35%, verificando-se uma clara superação da meta
estabelecida. Contribuíram para este resultado a qualidade das peças processuais
elaboradas pelos consultores e também o adequado acompanhamento de toda a
tramitação dos processos de contencioso administrativo e/ou de fiscalização da
constitucionalidade.

De seguida, apresenta-se uma comparação dos resultados obtidos nos processos
findos, com decisões transitadas em julgado, nos últimos 5 anos (Gráfico 1):
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Gráfico 1 – Processos findos, transitados em julgado entre 2012 e 2016:
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Fonte: CEJUR

Conforme se pode verificar no Gráfico 1, nos últimos 5 anos a taxa de sucesso anual
obtida nos processos transitados em julgado variou entre 89,74% e 100%. O gráfico
mostra ainda um elevado número de processos findos e ganhos no ano de 2015. Em
2016, ano de menor litigiosidade, findaram 43 processos, entre os quais 2 foram
causas perdidas, o que corresponde a 95,35% de decisões favoráveis.

A taxa de sucesso nos processos findos no ano de 2016, com decisões
transitadas em julgado, foi de 95,35%.
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4.1.2.

SOLICITAÇÕES EM MATÉRIA DE PARCERÍSTICA

O CEJUR presta apoio jurídico aos membros do Governo integrados na PCM,
elaborando estudos legislativos e outros de carácter jurídico; pode, ainda, alargar a
prestação deste apoio jurídico a outros membros do Governo não integrados na
PCM por determinação expressa da sua tutela.
Na prossecução desta atribuição, o Plano de Atividades e QUAR determinaram
como objetivo: “assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística”.
O indicador estabelecido para medir a execução deste objetivo, numa vertente de
eficiência, foi o seguinte: “percentagem de estudos, informações e pareceres cuja
elaboração antecipou em 10% o prazo estipulado”.

Este objetivo foi concretizado através da elaboração de
estudos, informações e pareceres de forma atempada e com
a fundamentação e qualidade adequadas. Com efeito,
durante todo o ano de 2016, 75% das solicitações em
matéria de parcerística foram concluídas com uma

PA e QUAR
Objetivo de
eficiência
superado

antecedência mínima de 10% relativamente ao prazo
estabelecido pela Tutela.
Note-se que a satisfação de alguns pedidos requereu mais tempo, para além do prazo
estabelecido, devido à complexidade das matérias em causa.

4.1.3.

APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

Ainda na esfera das suas competências, o CEJUR participa, a solicitação do membro
do Governo da Tutela, na análise e preparação de projetos de diplomas legais e

22
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regulamentares, contribuindo para a boa qualidade dos atos normativos e para a
simplificação legislativa e regulamentar.
Sendo esta uma área de atuação relevante, foi fixado o seguinte objetivo no PA:
“assegurar o apoio ao processo legislativo”, no qual a resposta às solicitações não
deveria ultrapassar o prazo concedido em, pelo menos, 80% dos pedidos.

Este objetivo foi concretizado, tendo o CEJUR
respeitado os prazos estabelecidos pela Tutela em 95,60%

Plano de Atividades

dos pedidos de análise a projetos de diplomas.

Objetivo
concretizado

De seguida, para concluir a secção 4.1., é apresentada a evolução do número de
solicitações que ocorreram nos últimos cinco anos, tanto no âmbito do contencioso
como da consultoria jurídica, primeiro através da Tabela 1 e de seguida pelo Gráfico
2.

Tabela 1 – N.º de solicitações por tipologia de processos, no âmbito do contencioso e da
consultoria jurídica (2012 a 2016):
Informações/
Pareceres
Contencioso
(Apoio ao
Administrativo
processo
legislativo)

Anos

Estudos,
Pareceres e
Informações
(PCM)

2012

76

32

89

20

47

5

4

273

2013

75

42

2

33

178

15

6

351

2014

70

57

60

116

22

4

329

2015

81

31

70

96

30

4

2016

118

50

276

70

30

Informações ao Informações
Ministério Internas (D.R. e
Público
Direção)

4

Informações
(Recursos
tutelares/
hierárquicos)

Informações
Contencioso
Decreto-lei n.º
(Reclamações) Constitucionalidade
148/2000

TOTAL

Fonte: CEJUR

3

1

3

319
548
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Gráfico 2 – N.º de solicitações por tipologia de processos, no âmbito do contencioso e da
consultoria jurídica (2012 a 2016):
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Fonte: CEJUR

Ao longo do período em análise verificou-se a seguinte evolução no número de
solicitações no âmbito da consultoria jurídica e do contencioso:
·

Um aumento substancial do número de pedidos de estudos,
pareceres e informações, no ano de 2016, face ao ano anterior,
em cerca de 45,68%. Tendo a média de processos com essa
tipologia sido de 84 por ano, no período em análise;

·

Um acréscimo de pedidos de informações do Ministério
Público, em cerca de 61,29% face a 2015, relativamente a
processos em que a este cumpre assegurar a representação do
Estado em Tribunal;
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·

No ano de 2016 não se verificaram pedidos de informações
internas. Em 2015, tinham sido analisados 4 pedidos;

·

O número de solicitações no âmbito do apoio ao processo
legislativo aumentou exponencialmente em 2016, face ao ano de
2015, com uma variação na ordem dos 294,29%;

·

Na esfera do contencioso administrativo, o número de
processos entrados diminuiu em cerca de 27,08%, face ao ano
de 2015;

·

Não houve variação no número de pedidos de informação no
âmbito dos recursos tutelares ou hierárquicos, nos 2 últimos
anos;

·

Em 2016 foram, ainda, solicitadas 3 informações relativamente a
reclamações

atinentes

a

decisões

de

recursos

hierárquicos/tutelares ou surgidas devido a diferendos entre
partes;
·

Deu entrada no serviço 1 processo de contencioso da
constitucionalidade, verificando-se, assim, uma diminuição em
75% do número de processos tratados face a 2015;

·

No âmbito da competência de representação em juízo de
membros do Governo demandados por atos praticados no
exercício das suas funções, previstas no Decreto-Lei n.º
148/2000, de 19 de julho, em 2016 não entrou qualquer processo
para acompanhamento. Em 2015, haviam sido atribuídos 3
processos dessa tipologia ao serviço.

Comparando todo o período em análise (i.e. de 2012 a 2016) verifica-se que o ano de
2016 foi aquele que apresentou o maior número de pedidos (548), tendo o anterior
período apresentado uma média de 318 solicitações por ano.
Por conseguinte, o ano de 2016 apresentou um acréscimo de cerca de 71,79% de
processos face ao ano anterior.
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De seguida, o Gráfico 3 apresenta o número de solicitações por tipologia desde o
ano de 1993 até ao ano de 2016, mostrando a evolução da atividade do CEJUR
nesses anos.

Gráfico 3 – Evolução da atividade desenvolvida pelo CEJUR por tipos de processos
(1993 a 2016):

Fonte: CEJUR

Conforme se pode verificar no Gráfico 3, o aumento do volume de trabalho nos
últimos anos é bastante acentuado, sobretudo no que diz respeito à elaboração de
estudos, pareceres e informações.
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Por fim, dá-se nota que tem constituído uma atividade
corrente do serviço a elaboração mensal de estatísticas,

Atividade
corrente

com muito detalhe, sobre a atividade desenvolvida no
âmbito do apoio jurídico, designadamente apresentando o
número de processos entrados, findos e pendentes em
cada mês.

Essa informação é enviada mensalmente à Tutela, para conhecimento, e divulgada no
Portal da Intranet do CEJUR. (vide Anexo 1)

4.2. RELAÇÕES

DE

COOPERAÇÃO

COM

ENTIDADES

INTERNACIONAIS E NACIONAIS

Na assunção da competência estipulada na alínea h) do n.º 1 do artigo 2.º, foram
estabelecidos os seguintes objetivos no PA:

- Cooperação com Cabo Verde e com Moçambique;
- Participação na definição das posições nacionais a
defender, pelo MNE, em grupos de trabalho
internacionais.

Plano de Atividades
Objetivos
concretizados
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·

Cooperação com Cabo Verde e com Moçambique

As ações de cooperação desenvolvidas pelo CEJUR relativamente a estes dois países
enquadram-se, em especial, na partilha de conhecimentos e de experiências na área
do direito administrativo.
No que toca à República de Cabo Verde, o CEJUR tem em vigor um protocolo de
cooperação com a entidade homóloga - o Centro Jurídico da Chefia do Governo
desse país -, nos domínios do apoio ao procedimento legislativo e da formação. O
referido protocolo tem como objetivo promover a partilha de experiências sobre o
modelo de operatividade dos respetivos centros jurídicos, quer numa perspetiva
histórico-institucional, quer numa perspetiva funcional.
No âmbito desse acordo, o Centro Jurídico da Chefia do Governo da República de
Cabo Verde manifestou interesse na realização de uma ação de formação pelo
CEJUR (de Portugal) sobre legística/consolidação de atos normativos, no ano de
2016, tendo essa entidade assumido a solicitação de apoio financeiro ao Instituto
Camões para custear a deslocação de consultores jurídicos do CEJUR a Cabo Verde
para realizarem a ação de formação.
Contudo, em 2016, o Centro Jurídico da Chefia do Governo da República de Cabo
Verde não concretizou essa pretensão, nem solicitou ao CEJUR (de Portugal)
qualquer colaboração ou apoio in loco no quadro das suas atividades jurídicas.

Quanto à República de Moçambique, a colaboração prestada pelo CEJUR insere-se
em atividades de qualificação de juristas desse país, geralmente promovidas pela
Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ). Esta entidade, todos os anos, acolhe
juristas daquele país, bem de outros países africanos, e proporciona-lhes ações de
formação em diversos organismos públicos de relevo.
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Neste contexto de colaboração com a DGPJ, o CEJUR realizou uma ação de
formação sobre o “Processo Legislativo/Legística”, no dia 16/12/2016, para um
grupo de 14 juristas designados pelos Ministérios da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos de Moçambique e de 4 juristas designados pelos
Ministérios da Justiça e Trabalho de Cabo Verde.
Tendo o PA de 2016 estabelecido uma meta de “resposta na data fixada”, pelo
CEJUR, às solicitações de entidades homólogas estrangeiras e nacionais, considera-se
que o objetivo foi concretizado.

·

Cooperação com organismos da União Europeia e com a OCDE

O CEJUR tem acompanhado as matérias que se desenvolvem na União Europeia
através da Direção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE). Esta entidade tem por
missão assegurar a defesa das posições portuguesas em matérias tratadas ao nível da
União Europeia, proceder à consolidação de posições em matéria de relações
bilaterais com os respetivos Estados-Membros, bem como acompanhar e coordenar
a definição das posições nacionais sobre os dossiers negociais da União Europeia,
internamente, em conjunto com todos os ministérios setoriais competentes.
Face ao exposto, o PA de 2016 estabelecia uma meta de, pelo menos, 2 participações
do CEJUR na definição das posições nacionais a defender em comités e em grupos de
trabalho da União Europeia.
Com efeito, o CEJUR colaborou na preparação de várias reuniões do Grupo de
Trabalho da Competitividade e Crescimento (GTCC) e do Grupo de Trabalho da
Investigação (GTI), durante o ano de 2016.
O GTCC prepara legislação, conclusões e recomendações do Conselho nos domínios
da estratégia de crescimento da UE, do mercado único, da regulamentação inteligente
e da política industrial. Quanto a este grupo, o CEJUR colaborou na preparação de 4
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reuniões da formação “Melhor Regulamentação” (01-04-2016, 18-04-2016, 26-042016 e 11-05-2016) e 1 reunião da formação “Indústria” (04-05-2016).
Já o GTI encarrega-se de questões relativas à investigação e inovação, incluindo a
legislação, antes de serem debatidas nas reuniões do Conselho Competitividade.
Relativamente a este grupo, o CEJUR colaborou na preparação da reunião realizada
em 18-04-2016.

Tal como havia sucedido no ano de 2015, a representação nacional no Grupo de
Alto Nível em matéria de “Better Regulation”, na Plataforma REFIT e nas reuniões
do Comité de Política Regulatória não foram acompanhadas diretamente por
representante do CEJUR.

4.3. PARTILHA DE CONHECIMENTO
O conhecimento é considerado um dos ativos mais valiosos das organizações – e é,
sem dúvida, uma valiosa infraestrutura dos países - sendo, por isso, importante a sua
partilha para que possa gerar a sua multiplicação e, dessa forma, assumir-se como
uma vantagem para as organizações e nações.
Neste contexto, a alínea g) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de
janeiro, estabelece como atribuição do CEJUR “assegurar a interligação com outros
serviços e organismos no âmbito das atribuições que prossegue, nomeadamente nos
domínios da formação”. Por outro lado, o “V Plano Nacional para a Igualdade de
Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017”, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 103/2013, atribui ao CEJUR a responsabilidade de
“promover ações de formação em igualdade, impacto de género das iniciativas
legislativas e orçamentos sensíveis ao género para os/as juristas responsáveis pelo
processo legislativo”, durante o período da sua vigência.
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Face ao exposto, o PA de 2016 estabeleceu como objetivo a organização de, pelo
menos, três ações de formação.

Esse objetivo foi concretizado pois foram

Plano de Atividades

realizadas as três ações de formação abaixo

Objetivo

identificadas:

§

concretizado

17ª Oficina de Legislação intitulada “Principais alterações ao

Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, realizada nos
dias 17 e 18 de fevereiro, tendo estado presentes juristas de vários
gabinetes governamentais e da Administração Central do Estado;
§

1º Módulo do III Curso de Formação em Igualdade de Género,
sob o título “Políticas Públicas para a Igualdade entre Mulheres e
Homens: os Planos Nacionais para a Igualdade”, realizado no dia
6 de dezembro, em parceria com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (CIG). Neste evento estiveram presentes 46
trabalhadores/as de várias entidades da Administração Central e
da Administração Local, bem como de gabinetes governamentais;

§

Ação de formação sobre o “Processo Legislativo/Legística” para
uma delegação de 18 juristas moçambicanos e cabo-verdianos,
realizada no dia 16 de dezembro, em colaboração com a DGPJ.
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4.4. GESTÃO EFICAZ E EFICIENTE DOS RECURSOS
FINANCEIROS E HUMANOS

Uma entidade pode considerar-se eficiente e eficaz quando atinge os objetivos
propostos, utilizando os recursos de que dispõe (humanos e financeiros) de forma
económica, coerente e racional.
O objetivo operacional “promover uma gestão eficaz e eficiente dos recursos
financeiros e humanos” definido no PA de 2016, decorre diretamente do terceiro
objetivo estratégico do CEJUR.

De acordo com o PA a promoção de uma gestão
eficaz e eficiente dos recursos financeiros e

Plano de Atividades

humanos deveria ser concretizada da seguinte

Objetivo

forma:

concretizado

· Assegurar a legal e regular execução
orçamental;
· Cumprir os normativos legais no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública 1 (SIADAP 1);
· Cumprir os normativos legais no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública 3 (SIADAP 3).
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4.4.1. LEGAL E REGULAR EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Durante o ano de 2016 foi assegurada a legal e regular execução orçamental,
através de mecanismos de controlo e da estrita observância das regras impostas
pelas disposições legais em vigor.
Todas as obrigações contratuais foram respeitadas e não foram ultrapassados os
prazos de pagamento a fornecedores, apesar dos constrangimentos orçamentais
ocorridos.
Neste particular tema, dá-se nota de que os reportes regulares alusivos à gestão
de recursos, feitos pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, no exercício trimestral de benchmarking que engloba todos os
organismos apoiados e integrados na PCM, mostram um elevado rigor na
previsão da despesa do CEJUR comunicada à DGO.

4.4.2. CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS LEGAIS NO ÂMBITO DO SIADAP 1
Relativamente ao SIADAP 1 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da
Administração Pública, foram cumpridos os prazos legais indicados na Lei 66B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual, bem como as orientações técnicas
emitidas pela SGPCM.
O Relatório de Atividades do ano de 2015 foi submetido à tutela dentro do
prazo legalmente previsto (em abril de 2016); assim como o Plano de Atividades
e QUAR relativos ao ano de 2017 (em novembro de 2016) reunindo todos os
requisitos necessários.
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4.4.3. CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS LEGAIS NO ÂMBITO DO SIADAP 3
Quanto ao SIADAP 3 – Subsistema de Avaliação do desempenho dos Trabalhadores da
Administração Pública, foram, também, respeitados os prazos legais estabelecidos
na Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual, bem como as
recomendações da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP).
Tendo em conta que a avaliação dos trabalhadores é realizada com uma
periodicidade bienal, no último trimestre de 2016 procedeu-se ao planeamento
do ciclo avaliativo 2017-2018.

4.5. MECANISMOS DE PARTILHA DE SERVIÇOS COM A
SGPCM
A partilha de serviços visa melhorar a gestão interna dos organismos através de
ganhos de eficiência, economias de escala e eliminação ou redução de serviços
duplicados nas atividades de suporte com carácter repetitivo. Os organismos
podem, assim, reorientar os recursos públicos para as atividades essenciais ao
cumprimento das suas missões, aumentando assim a sua produtividade.

Cumprindo o objetivo estabelecido no PA, foi
devidamente assegurado pela SGPCM, em estrita
articulação

com

o

CEJUR,

o

normal

funcionamento das áreas de suporte à gestão.

Plano de Atividades
Objetivo
concretizado
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No âmbito dos recursos financeiros foram dadas as orientações consideradas
relevantes pelo CEJUR à adequada execução orçamental, tendo também sido
prestadas,

quando

solicitadas,

todas

as

informações

necessárias

aos

interlocutores da Direção de Serviços Financeiros e Contabilidade. Semelhante
procedimento de partilha de orientações e informações se efetuou com a
Direção de Serviços de Recursos Humanos. Por fim, dá-se conta de que as
aquisições de bens e serviços foram feitas com a estrita colaboração da Direção
de Serviços de Património e Aquisições da SGPCM.

4.6. SATISFAÇÃO DE CLIENTES E COLABORADORES
No último trimestre de 2016 procedeu-se à avaliação do nível de satisfação dos
principais clientes ou destinatários dos serviços que o CEJUR presta, assim
como dos colaboradores desta entidade, através da aplicação de questionários.

O PA de 2016 estabelecia como objetivo um índice

Plano de Atividades

de satisfação nesses questionários de, pelo menos,

Objetivo

65% em todos os inquéritos realizados.

concretizado

A auscultação da opinião dos principais clientes foi efetuada entre os dias 24 de
outubro e 4 de novembro de 2016, tendo sido remetido um link para os
respetivos endereços eletrónicos que direcionava para o questionário eletrónico.
Em todas as respostas era absolutamente garantido o anonimato.
Foram inquiridas 61 entidades/personalidades de vários gabinetes e serviços
integrados na Presidência do Conselho de Ministros, mas apenas foram
recebidas 27 respostas, o que se traduz numa taxa de respostas na ordem dos
44%.
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Em média, cerca de 72% dos principais clientes estão “muito satisfeitos”
com a prestação do CEJUR e 24% encontram-se “satisfeitos”, o que se
traduz numa taxa de apreciação positiva de 96% relativamente aos serviços
prestados por esta entidade (vide Anexo 2). Nos questionários aplicados no
ano de 2015 os resultados demonstravam que 63% dos clientes encontravamse “muito satisfeitos”, verificando, assim, um aumento no nível de satisfação
no ano de 2016.

Para além dos clientes acima referidos, também foram aplicados questionários
aos

participantes

nas

ações

de

formação

realizadas

pelo

CEJUR,

designadamente: na 17ª Oficina de Legislação sob o título “Principais alterações
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos” (17-02-2016 e 18-022016); no 1.º módulo do III Curso de Formação em Igualdade de Género intitulado
“Políticas Públicas para a Igualdade entre Mulheres e Homens: os Planos
Nacionais para a Igualdade” (06-12-2016); e na ação de formação ministrada à
delegação de juristas moçambicanos e cabo-verdianos sobre “Processo
legislativo/Legística” (16-12-2016).

Em termos médios, os resultados dos questionários mostram as seguintes
percentagens de apreciação elevada (i.e. com avaliações de “muito bom” e
“bom”):
·

82% na 17.ª Oficina de Legislação;

·

94% no 1.º módulo do III Curso de Formação em Igualdade de

Género;
·

100% na formação ministrada à delegação moçambicana e caboverdiana (vide Anexos 3, 4 e 5).
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Foram ainda convidados a participar na avaliação do serviço, todos os
colaboradores e todas as colaboradoras do CEJUR, através de inquérito em
formato eletrónico, entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro de 2016.
Também aqui, o anonimato das participações foi estritamente garantido.
O universo de inquiridos foi composto por 17 trabalhadores/as. No total foram
recebidas 11 respostas, o que se traduz numa taxa de respostas de 64,71%.

Globalmente, cerca de 96% dos inquiridos avaliaram de forma positiva a
entidade. Em média, 69% dos colaboradores encontram-se “muito
satisfeitos” com o CEJUR e 27% encontram-se “satisfeitos”. Os maiores
níveis de satisfação foram obtidos nos itens: “imagem da Organização” e
“mecanismos de consulta e diálogo entre os colaboradores e dirigente”,
ambos com uma percentagem de 90,91 na escala de “muito satisfeito”.
(vide Anexo 6)
No ano de 2015, também cerca de 96% dos inquiridos haviam avaliado de
forma positiva o CEJUR entidade, ou seja, cerca de 89% dos/as
colaboradores/as mostraram-se “totalmente satisfeitos” ou “muito
satisfeitos” com a entidade e 7% encontravam-se “satisfeitos”.

Em suma, os resultados obtidos nos questionários aplicados aos clientes e
destinatários dos serviços prestados pelo CEJUR, bem como aos colaboradores
do CEJUR, demonstram a concretização do objetivo inscrito no Plano de
Atividades, o qual estabelecia a meta de obtenção de, pelo menos, um nível de
satisfação médio de 65%.
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4.7. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A formação permite dotar os trabalhadores de novas competências, capacidades,
conhecimentos e criatividade, adaptando-os às inovações tecnológicas e às mudanças
do contexto organizacional. Por outro lado, a formação assinala a aposta dos
dirigentes no desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores e contribui
para aumentar o grau de motivação destes perante a necessária superação e
simplificação das respetivas tarefas e para a constante modernização de
procedimentos do serviço.

Pelos motivos acima apresentados, o CEJUR tinha como
meta, tanto no PA como no QUAR de 2016, proporcionar
formação profissional a, pelo menos, 40% dos dirigentes e
trabalhadores.

PA e QUAR
Objetivo de
qualidade
superado

De entre as atividades realizadas para concretizar o objetivo de qualificar e valorizar
os recursos humanos incluem-se o diagnóstico das necessidades de formação (que foi
realizado entre 13 de janeiro e 15 de janeiro de 2016), a elaboração do Plano Anual
de Formação e as monitorizações ao longo do ano para averiguar o seu grau de
cumprimento.
A taxa de execução do Plano de Formação|2016 do CEJUR foi de 83%. O Plano não
teve uma execução de 100% pelo facto de 1 ação de formação externa (do INA) não
ter sido realizada por insuficiente número de inscrições (vide Anexo 7).
Para além das ações de formação planeadas, foram realizadas ações extra-plano, o
que permitiu a participação de outros trabalhadores não considerados no Plano de
Formação.
Tendo em conta todas as ações de formação realizadas – constantes do Plano de
Formação e as extra-Plano – cerca de 68,42% do total de trabalhadores do CEJUR
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tiveram a possibilidade de frequentar iniciativas de formação profissional. Desta
forma, o objetivo de qualidade definido no QUAR|2016 – de proporcionar
formação profissional a, pelo menos, 40% dos dirigente e colaboradores do CEJUR
– foi superado.
A Tabela 2 apresenta o número de colaboradores e de colaboradoras que
frequentaram ações de formação ao longo do ano de 2016, por carreira/categoria,
por género e as correspondentes horas de formação.

Tabela 2 – Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação, em 2016:

Carreira/Categoria

N.º total de
trabalhadores
em 31/12/2016

N.º de trabalhadores que
frequentaram ações de
formação por sexo
H

M

N.º horas

Direção 1.º Grau

1

-

1

7

Consultores Jurídicos
Assistentes Técnicos e
Oficiais de Justiça

13

5

4

116

4

-

3

55

Assistentes Operacionais

1

-

-

-

TOTAL

19

5

8

178

H – Homens; M - Mulheres

Fonte: CEJUR

Dos dados apresentados na Tabela 2 pode constatar-se que 68,42% do total de
trabalhadores do CEJUR, em exercício efetivo de funções a 31 de dezembro de 2016,
frequentaram ações de formação profissional.

Desta forma, comprova-se que o objetivo de qualidade definido no QUAR de proporcionar formação profissional a, pelo menos, 40% dos colaboradores foi superado.
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4.8. PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela
Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade

Plano de Atividades

administrativa independente, que funciona junto do Tribunal

Objetivo

de Contas e que desenvolve a sua atividade no domínio da

concretizado

prevenção da corrupção e infrações conexas, a nível nacional.
Na prossecução das suas atribuições e competências o CPC deliberou, através da
Recomendação n.º 1/2009, publicada no Diário da República, n.º 140, 2ª série, de 22
de julho de 2009, a elaboração de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas pelos órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores
ou património públicos, independentemente da sua natureza. E, para além disso, a
elaboração anual de um relatório sobre a execução desses planos.
Nesta conformidade, para dar cumprimento ao determinado legalmente, e ao
estabelecido no Plano de Atividades de 2016, o CEJUR elaborou o relatório de
execução do seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
(PPRCIC) relativamente ao ano de 2016, no 1º trimestre de 2017, tendo dado
conhecimento desse relatório às entidades competentes, no dia 03/04/2017.
O quadro seguinte apresenta as medidas constantes no PPRCIC, bem como o seu
nível de execução:
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Quadro 2: Medidas a adotar no âmbito da prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas:
PROCEDIMENTOS A ADOPTAR
Cumprir e desenvolver as medidas previstas no Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
aprovado pela Diretora, de conhecimento direto de todos os
trabalhadores do CEJUR.
Promover a comunicação ao Ministério Público de todos os
factos que sejam do conhecimento dos trabalhadores e que
consubstanciem suspeitas de fraude, corrupção ou qualquer
outra prática ilegal lesiva dos interesses do Estado português,
da União Europeia e de qualquer outro Estado.
Promover uma atitude motivada de lealdade ao serviço público
entre os trabalhadores do CEJUR no que respeita ao
cumprimento dos deveres de denúncia relativamente a
suspeitas de corrupção ou infrações conexas, oferecendo a total
garantia de que não serão objeto de retaliação ou qualquer 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 e
concorrência na celebração de contratos com terceiros.
Controlar a redação de todos os contratos celebrados pelo
CEJUR 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 despesa, 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 do
procedimento de aquisição de bens e serviços.
Assegurar a confidencialidade, especialmente, no que se refere
aos projetos de diploma que são enviados ao CEJUR para
parecer.
Garantir a devida reserva quanto aos processos judiciais cujo
patrocínio esteja cometido ao CEJUR.
Assegurar o efetivo cumprimento da lei no que respeita às
situações de acumulação de funções públicas com atividades
privadas e respetivos conflitos de interesses, promovendo,
designadamente, as respetivas declarações de interesses
quando tais situações se verifiquem.
Promover boas práticas dentro do serviço, por exemplo, evitar
ausências desnecessárias do respetivo posto de trabalho e
garantir que o computador não fique acessível a terceiros
durante as ausências necessárias.

EXECUTADO

AGENDADO

POR
EXECUTAR

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

Conforme se pode verificar no quadro acima, o CEJUR executou todas as medidas a
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que se tinha vinculado no seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas.
Para este resultado contribuiu a divulgação junto dos trabalhadores da
correspondente informação e a enorme valorização que no CEJUR é dada ao seu
Código de Intenção Ética; pelo que é muito consistente e generalizada a
consciencialização do dever de ativa participação no combate a situações de
ilegalidade, fraude e erro, neste organismo.

4.9. IGUALDADE

DE

GÉNERO,

CIDADANIA

E

NÃO

DISCRIMINAÇÃO

O V Plano para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017
(V PNI), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 12 de
dezembro, prevê a adoção de 70 medidas para a promoção da igualdade de género
em todas as áreas de governação.
Nesse V PNI, o CEJUR foi constituído responsável pela
medida 3 da área estratégica I – Integração da Perspetiva
da Igualdade de Género na Administração Pública Central

Plano de Atividades

e Local. E deveria promover, no ano de 2016, pelo menos

Objetivo

uma ação de formação sobre “igualdade, impacto de

concretizado

género das iniciativas legislativas e orçamentos sensíveis
ao género para os(as) juristas responsáveis pelo processo legislativo”.
Assim, dando cumprimento ao estabelecido no plano acima referido, o CEJUR
promoveu – em parceria com a CIG – o III Curso de Formação em Igualdade de Género,
constituído por quatro módulos. O primeiro módulo sob o título “Políticas Públicas
para a Igualdade entre Mulheres e Homens: os Planos Nacionais para a Igualdade”
foi realizado no dia 6-12-2016; os restantes módulos foram agendados para o ano de
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2017. Nesse primeiro módulo estiveram presentes 46 pessoas de vários gabinetes
ministeriais/entidades da Administração Central do Estado.

Para além da execução da medida 3 da área estratégica I, o CEJUR também cumpriu
diversas medidas transversais a todos os ministérios, tais como:
- Estimulou a participação dos seus trabalhadores e trabalhadoras nas ações de
formação em matéria de igualdade de género, cidadania e não discriminação, tendose verificado uma efetiva participação de cerca de 10,53% do total de colaboradores e
de colaboradoras;
- Integrou a dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação, nos
instrumentos de gestão produzidos pelo serviço, entre os quais o Relatório de
Atividades|2015, o Plano Anual de Formação|2016 e o Plano de Atividades|2017;
- Utilizou linguagem não discriminatória nos conteúdos publicados no Portal de
Intranet do serviço, na sua página eletrónica na web e nos documentos avulsos
produzidos diariamente;
- Trimestralmente foram disponibilizados indicadores à DGAEP relativos ao número
de recursos humanos desagregados por sexo;
- E, sempre que solicitado, o CEJUR apresentou reportes de informação de execução
das medidas constantes no V PNI.

4.10. MEDIDA SIMPLEX “CUSTA QUANTO?”
Em maio de 2016 o Governo apresentou o programa Simplex+, que incluía 155
medidas. De entre elas, constava a medida “Custa Quanto?”, sendo responsável pela
sua concretização o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa. O
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principal objetivo desta medida consiste em 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 possa promover a redução dos encargos
administrativos globais e setoriais.
Para dar cumprimento a essa medida, o Gabinete do Secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros (GSEPCM) deu início a uma série de trabalhos
conducentes ao desenho do mecanismo de avaliação prévia de impacto legislativo,
bem como à delineação da criação de um núcleo de avaliação de impacto legislativo
no âmbito do CEJUR.
A atividade realizada pelo CEJUR nesta matéria consistiu
na estreita colaboração com o GSEPCM para o
desenvolvimento do modelo de avaliação de impacto

Atividade ExtraPlano

legislativo(AIL), bem como para a definição da
metodologia de implementação da medida “Custa
Quanto?”.
Para além disso, deu-se início à aplicação do modelo de AIL aos decretos-leis
publicados em 2016, nos casos em que se verificaram variação de encargos para
empresas.
Foram ainda realizadas as seguintes ações de formação, sob a coordenação do
GSEPCM:
§

“Apresentação do modelo de avaliação de Impacto legislativo e de avaliação
de impacto concorrencial”, no dia 6/12/2016, no âmbito da IV Reunião da
Comissão Informal de Simplificação Legislativa (CiSL);

§

“Apresentação do modelo de avaliação de Impacto legislativo e de avaliação
de impacto concorrencial”, nos dias 12 e 13/12/2016, no âmbito da
Formação em Legística.
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5. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
__________________________________________________________________________
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O n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, refere 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.
Note-se que de acordo com o referido diploma é considerada publicidade
institucional do Estado: as campanhas, ações informativas e publicitárias e quaisquer
outras formas de comunicação realizadas pelas entidades mencionadas no parágrafo
anterior, divulgadas a uma pluralidade de destinatários indeterminados, com o
objetivo direto ou indireto de promover iniciativas ou de difundir uma mensagem
relacionada com os seus fins, atribuições ou missões de serviço público, mediante a
aquisição onerosa de espaços publicitários.
Dando cumprimento à determinação legal acima mencionada, deixa-se expresso que
o CEJUR não realizou ações de publicidade institucional, nem adquiriu qualquer
espaço publicitário no ano de 2016.
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6. GESTÃO PATRIMONIAL
__________________________________________________________________________
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O Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na redação atual, estabelece o regime
jurídico do património imobiliário público.
O artigo 113.º-A deste decreto-lei contempla diversas obrigações que as entidades
devem considerar na fixação dos objetivos do serviço, regulados na Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual, e na avaliação do respetivo
cumprimento.
Quanto a esta matéria, dá-se conta que, no ano de 2016, o CEJUR cumpriu o
princípio da onerosidade e da equidade intergeracional no âmbito da gestão do
património imobiliário público, pagando a contrapartida referida no artigo 4.º do
decreto-lei acima referido, pelo espaço por si ocupado no edifício da Presidência do
Conselho de Ministros.
Como a gestão do espaço e os reportes de informação legais são asseguradas pela
Direção de Serviços de Património e Aquisições da SGPCM, não foram fixados
objetivos relativamente a esta matéria.
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7. MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
__________________________________________________________________________
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O n.º 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação atual,
estipula que “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”.
Para além dessa disposição, o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13
de maio, determina 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.”
Dando cumprimento a esta disposição legal, o CEJUR utilizou como meio de
comunicação privilegiado o correio eletrónico nas respostas às diversas solicitações
de apoio jurídico ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos restantes
membros de Governo integrados na PCM.
Também na comunicação com os Tribunais foram utilizados os meios eletrónicos
disponíveis no envio de peças processuais, designadamente o SITAF e o correio
eletrónico.
A Internet, nomeadamente a página web do CEJUR, é utilizada essencialmente para
prestar informações institucionais e as legalmente exigidas, dada a natureza das
atribuições que esta entidade prossegue. Ao nível interno, tem sido utilizada da
página de intranet do serviço para partilha de informação e de documentos relevantes.
A utilização de meios eletrónicos gerou poupança de custos, decorrentes da
supressão da utilização de papel, bem como tornou a comunicação mais célere e
dessa forma mais útil ao processo de decisão.
Acresce aos diplomas acima referidos, a seguinte obrigação: “os relatórios de
atividades devem incluir indicadores que quantifiquem as solicitações entradas e as
respetivas respostas, a que se refere o n.º 1 do artigo 39.º”, referida no n.º 3 do artigo
40.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação atual.
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Sendo que o n.º 1 do artigo 39.º desse decreto-lei estabelece que “toda a
correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos
autores se identifiquem, dirigida a qualquer serviço será objeto de análise e decisão,
devendo ser objeto de resposta com a maior brevidade possível.”
As atribuições cometidas ao CEJUR não se traduzem na prestação de serviços
diretamente ao cidadão, pelo que as solicitações e correspondência que recebe são
apenas provenientes das entidades tuteladas pela PCM.
Contudo, em 2016, o CEJUR aplicou questionários de avaliação do nível de satisfação aos
principais destinatários dos serviços que prestou, aos trabalhadores da Administração
Pública que participaram nas ações de formação promovidas por esta entidade ao
longo do ano, bem como aos seus colaboradores e colaboradoras. Todas as sugestões
de melhoria e críticas referidas nesses questionários foram devidamente consideradas
e analisadas.
O CEJUR utilizou, ainda, o portal de serviços da SGPCM para solicitar diversos
serviços da competência desse organismo (pedidos de pagamento de ajudas de custo,
marcação de reuniões, pedidos de livros à biblioteca, etc.), tendo em conta os
benefícios que a utilização dessa plataforma traz. Tais como: a diminuição do tempo
de início da execução do serviço, diminuição de utilização de papel e impressões,
automatização de grande parte das atividades permitindo maior rapidez na resposta,
entre outras.
Para além das medidas acima referidas, os recursos humanos do CEJUR foram
estimulados a frequentar as ações de formação profissional de forma a estimular o
acompanhamento das modernizações que as atividades que desempenham requerem.
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8. RECURSOS AFETADOS
__________________________________________________________________________
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8.1

RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento inicial atribuído ao CEJUR para o ano de 2016 foi de 867.155€,
exclusivamente suportado pela Fonte de Financiamento 111 – Receitas gerais não
afetas a projetos co-financiados. Este valor apresentou uma variação positiva de
30,11% em relação ao plafond atribuído no ano de 2015.
Durante o ano de 2016 houve a necessidade de solicitar ao Ministério das Finanças
um reforço orçamental por via de descativação e aplicação de saldo da gerência
anterior.
A dotação inicial, a dotação corrigida, os valores de reforço orçamental e os
executados em 2016 são apresentados na Tabela 3, por agrupamento de despesa:

Tabela 3 – Orçamento do CEJUR em 2016:
(Valores em Euros)

Agrupamento de Despesa
01 Despesas com o pessoal
02 Aquisição de bens e serviços
07 Aquisição de bens de capital

TOTAL

Dotação
inicial
(FF 111)

Dotação
Reforço
Execução
corrigida orçamental orçamental
(FF 111)
(FF 121) (FF 111+121)
0
799.429
686.311
683.750
22.608
67.726
30.884
43.303

Saldo
2.561
10.189

0

0

0

0

0

867.155

717.195

22.608

727.053

12.750

Fonte: CEJUR

Como se pode verificar na Tabela 3, a dotação inicial (867.155€) foi sujeita a
correções, cativos e congelamentos. Para além das correções, cativos e
congelamentos a que a dotação inicial havia sido sujeita, houve necessidade de se
efetuar diversas alterações orçamentais entre rúbricas, ao longo do ano, bem como
um pedido ao Ministério das Finanças de descativação de verbas do agrupamento 01
para pagamento de vencimentos, pelo que a dotação corrigida correspondeu a
717.195€.
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Foi ainda solicitado ao Ministério das Finanças a aplicação de 22.608€ do saldo da
gerência anterior (fonte de financiamento 121 – saldos de receita própria transitados)
para assegurar as despesas relativas ao princípio da onerosidade.
Assim, do orçamento proveniente das fontes de financiamento 111 e 121 foram
executados 727.053€, tendo o ano encerrado com um saldo positivo no valor de
12.750€.

A Tabela 4 mostra a evolução da despesa do CEJUR nos últimos três anos:

Tabela 4 – Evolução da despesa do CEJUR nos últimos 3 anos:
(Valores em Euros)

Agrupamento de Despesa

2014

01 Despesas com o pessoal

2015

2016

596.495

625.943

683.750

34.650

31.990

43.303

04 Transferências correntes

0

0

0

07 Aquisição de bens de capital

0

2.680

0

631.145

660.613

727.053

02 Aquisição de bens e serviços

TOTAL

Fonte: CEJUR

Mantendo a tendência verificada nos últimos anos, a despesa tem vindo a aumentar.
De 2014 para 2015 o aumento da despesa foi de 4,67%. De 2015 para 2016 o
aumento foi de 10,06%; este aumento deve-se sobretudo ao aumento com as
despesas com o pessoal e ao aumento dos valores devidos pela ocupação do espaço
no edifício da PCM (princípio da onerosidade).

Resumindo, do ano de 2014 para 2015 houve um acréscimo das despesas de
funcionamento em 4,67%; de 2015 para o ano de 2016, o aumento dessas
mesmas despesas foi de 10,06%.
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8.2

RECURSOS HUMANOS

8.2.1

DIREÇÃO

O CEJUR é dirigido por uma diretora, sendo este cargo de direção superior de 1.º
grau. A diretora vem exercendo as suas funções desde 21 de outubro de 2011, tendo
sido nomeada em 2014, na sequência de concurso público, através do Despacho n.º
9790/2014, publicado no Diário da República, n.º 145, 2.ª série, de 30 de julho de
2014.

8.2.2

CONSULTORES

No início do ano de 2016 encontravam-se em exercício efetivo de funções no
CEJUR dez consultores.
Entretanto, ao longo do ano foram admitidos mais dois consultores e um consultor
principal, em regime de comissão de serviço.
Um outro consultor tem a sua comissão de serviço suspensa, desde 14 de dezembro
de 2015, por estar a exercer funções de chefe do gabinete de S. Exa. a Secretária de
Estado Adjunta e da Justiça.
Assim, no final do ano encontravam-se em exercício efetivo de funções no CEJUR
treze consultores.

8.2.3

PESSOAL

DE SECRETARIADO E DE APOIO DIRETO À

DIREÇÃO
No ano de 2016 prestaram apoio direto à área de Contencioso três funcionários
judiciais, em regime de mobilidade interna intercarreiras.
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O CEJUR contou ainda com o apoio de uma assistente técnica e de um assistente
operacional, pertencendo ambos ao mapa de pessoal da SGPCM.

8.2.4

SÍNTESE DOS RECURSOS HUMANOS

Em síntese, o número de trabalhadores em exercício efetivo de funções no CEJUR,
no início e no final do ano de 2016, foi o seguinte (Tabela 5):

Tabela 5 – N.º de trabalhadores em 01/01/2016 e em 31/12/2016:
01/01/2016

31/12/2016

Serviço

Outras

Serviço

Outras

efetivo

situações

efetivo

situações

Dirigente Superior
Diretor (cargo de direção superior de 1.º grau)

1

1

Consultor Principal

6

7

Trabalhadores
Consultor

4

Técnico Superior

1

Assistente Técnico

1

1

Assistente Operacional

1

1

Oficial de justiça

2

3

TOTAL
*Comissão de serviço suspensa

Fonte: CEJUR

16

1*

1

6

19

1*

1
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9. AUTOAVALIAÇÃO DO SERVIÇO
__________________________________________________________________________
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Tendo por base os resultados obtidos nos objetivos definidos no QUAR e em
cumprimento do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro,
na redação atual, no presente capítulo procede-se à autoavaliação do desempenho do
CEJUR no ano de 2016.

9.1.

OBJETIVOS DEFINIDOS NO QUAR

O seguinte quadro (Quadro 3) apresenta os objetivos estratégicos ou plurianuais
(OBE) constantes no QUAR (vide Anexo 8), bem como os objetivos operacionais
(OB) que foram objeto de avaliação.

Quadro 3 – Objetivos estratégicos e operacionais constantes no QUAR|2016:
Objetivos Estratégicos e Operacionais - QUAR 2016
Objetivos Estratégicos (OBE)
OBE 1. 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
OBE 2. Assegurar a eficaz resposta a todas as solicitações que lhe sejam dirigidas
OBE 3. Reforçar a eficácia, a qualidade e a eficiência internas
Objetivos Operacionais (OB)
Eficácia

OB 1. Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos
patrocinados pelo CEJUR
Ind. Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, mediante análise jurídica produzida em fase
inicial do processo, de elevado risco de decisão desfavorável

Eficiência

OB 2. Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística
Ind. Percentagem de estudos, informações e pareceres cuja elaboração antecipou em 10% o prazo
estipulado

Qualidade

OB 3. Garantir formação profissional
Ind. Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional

Fonte: CEJUR
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RESULTADOS ALCANÇADOS NOS OBJETIVOS

CONSTANTES DO

QUAR DE 2016 E ANÁLISE DOS

DESVIOS

O artigo 15.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual, refere que a
autoavaliação do serviço tem caráter obrigatório e deve evidenciar os resultados
alcançados e os desvios verificados, de acordo com o QUAR do serviço.
O QUAR “relaciona-se com o ciclo de gestão do serviço e é fixado e mantido
atualizado em articulação com o serviço competente em matéria de planeamento,
estratégia e avaliação de cada ministério”, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 10.º da
Lei do SIADAP. Dá-se nota de que o QUAR não sofreu qualquer alteração ou
reformulação, após ter sido submetido à aprovação da Tutela.
A concretização dos objetivos constantes no QUAR foi monitorizada ao longo do
ano de 2016, tendo os resultados intercalares sido assinalados na aplicação GeADAP.
Os resultados obtidos, no final do ano, em cada objetivo operacional são
apresentados de seguida:

OB 1

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

Valor
crítico

Realizado

Desvio

89%

100%

95,35%

+6%

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

Relativamente ao patrocínio judiciário no contencioso administrativo, o
CEJUR obteve uma taxa de sucesso em 95,35% nos processos findos em 2016,
superando, assim, a meta fixada no QUAR.
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Justificação do desvio:
Verificou-se uma superação do objetivo, com um desvio positivo de 6%. Até ao final
do ano transitaram em julgado 43 processos judiciais, tendo o CEJUR obtido decisão
favorável em 41. Este resultado decorreu da qualidade das peças processuais
elaboradas, da adequada observância dos prazos, da elevada prestação dos
consultores do CEJUR em juízo, do competente acompanhamento de toda a
tramitação processual.
Segundo a aplicação GeADAP a taxa de realização é de 114%.

OB 2

Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística

Ind.

Percentagem de estudos, informações e pareceres cuja
elaboração antecipou em 10% o prazo estipulado

Meta

Valor
crítico

Realizado

Desvio

40%

100%

75%

+35%

75% dos estudos, informações e pareceres elaborados durante ao ano de 2016 foram
concluídos com uma antecedência mínima de 10% do prazo estabelecido pela Tutela,
pelo que a meta estabelecida foi superada.

Justificação do desvio:
Apesar de se esperar que apenas fosse possível antecipar a entrega de cerca de 40%
pedidos em matéria de parcerística - tendo em conta o elevado grau de dificuldade
que as mesmas geralmente revestem - foi possível antecipar essa entrega em 75% dos
casos. A satisfação de alguns pedidos requereu mais tempo, dada a complexidade das
matérias em causa.
Segundo a aplicação GeADAP a taxa de realização é de 115%.
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Garantir formação profissional

Ind. Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos
por formação profissional

Meta

Valor
crítico

Realizado

Desvio

40%

100%

68,42%

+28%

No ano de 2016, o CEJUR proporcionou formação profissional a 68,42% dos seus
colaboradores.
Segundo a aplicação GeADAP a taxa de realização é de 112%.

Justificação do desvio:
A meta estabelecida relativamente a este objetivo foi ultrapassada devido ao facto de
alguns/algumas trabalhadores/as terem tido a oportunidade de participar em ações
de formação extra-plano.

Resumindo, a avaliação final do CEJUR no ano de 2016 foi positiva com uma taxa
de realização final de 113,8%, tendo os 3 objetivos definidos no QUAR sido
superados.

A Tabela 6 mostra uma síntese dos resultados obtidos por parâmetro, bem como a
avaliação final do Organismo:
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Tabela 6 – Avaliação final do Organismo (QUAR|2016):
Parâmetro

Ponderação

Taxa Realização

Resultado

Classificação

Eficácia

60%

114,0%

68,4%

Superou

Eficiência

20%

115,0%

23,0%

Superou

Qualidade

20%

112,0%

22,4%

Superou

Taxa de Realização final

113,8%

Fonte: CEJUR

Na tabela 7 é feita uma comparação entre os resultados obtidos nos indicadores do
QUAR de 2016 com os resultados obtidos em anos anteriores. Apenas o indicador
de eficiência não tem dados históricos.

Tabela 7 – Evolução dos indicadores do QUAR, entre 2014 e 2016:
Objetivos Operacionais
Eficácia
Ind. Percentagem de decisões favoráveis ou de
antecipação, mediante análise jurídica
produzida em fase inicial do processo, de
elevado risco de decisão desfavorável
Eficiência
Ind. Percentagem de estudos, informações e
pareceres cuja elaboração antecipou em
10% o prazo estipulado
Qualidade
Ind. Percentagem de dirigentes e trabalhadores
abrangidos por formação profissional

2014

2015

2016

Δ 2015/2014

Δ 2016/2015

100,00%

97,44%

95,35%

-2,56%

-2,14%

-

-

75,00%

-

-

37,50%

75,00%

68,42%

100,00%

-8,77%

Fonte: CEJUR
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9.2.1. RECURSOS HUMANOS

A Tabela 8 mostra os pontos planeados no QUAR e a respetiva execução
relativamente aos recursos humanos.

Tabela 8 – Recursos humanos planeados e executados:
Pontuação

Pontos
planeados

Pontos
executados

Desvio

Dirigentes - Direção Superior

20

20

20

0

Consultores
Técnico Superior

12
12

168
12

156
0

-12
-12

Assistente Técnico
Assistente Operacional
TOTAL

8
5

24
5
229

32
5
213

8
0

Recursos Humanos

Fonte: CEJUR

Constata-se na Tabela 8 que foram executados 213 pontos. Este valor foi aferido
pelas unidades equivalentes de recursos humanos (UERH) planeadas e executadas. O
total do desvio verificado é de 16, tendo o total de pontos executados ficado aquém
dos planeados.

9.2.2. RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento inicial atribuído ao CEJUR para o ano de 2016 foi de 867.155€, tendo a
dotação disponível sofrido várias alterações ao longo do ano.
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A execução orçamental foi de 727.053€, o que corresponde a uma taxa de execução
de 83,84% face ao orçamento inicial atribuído ao serviço. Os desvios observados em
relação ao inicialmente planeado são apresentados de seguida (Tabela 9):

Tabela 9 – Recursos financeiros planeados e executados:
(Valores em euros)

Recursos Financeiros

Planeados

Executados

Desvio

Orçamento de Funcionamento
Despesas com pessoal
Aquisições de bens e serviços
Outras despesas correntes
PIDDAC
Outros Valores

867.155
799.429
67.726
0
0
0

727.053
683.750
43.303
0
0
0

140.102
115.679
24.423
0
0
0

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

867.155

727.053

140.102

Fonte: CEJUR

A execução orçamental verificada no ano de 2016 foi de 727.053€, o
que, face ao montante planeado no QUAR (867.155€), resulta num
desvio positivo de 140.102€.

Note-se que a dotação efetivamente disponível foi de 739.803€, tendo o saldo real da
execução orçamental sido positiva em 12.750€.
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9.3.
DA

APRECIAÇÃO, POR PARTE DOS UTILIZADORES,
QUANTIDADE

E

QUALIDADE

DOS

SERVIÇOS

PRESTADOS
Um dos elementos que integra a autoavaliação dos serviços, de acordo com a alínea
a), do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação
atual, é a apreciação, por parte dos utilizadores externos, da quantidade e qualidade
dos serviços prestados pela entidade.
Os utilizadores externos dos serviços prestados pelo CEJUR são, em grande parte,
chefes de gabinetes e adjuntos governamentais, diretores-gerais dos organismos que
integram a PCM, secretários-gerais e os participantes nas ações de formação
promovidas pelo CEJUR.
A auscultação do grau de satisfação dos utilizadores diretos dos serviços prestados
pelo CEJUR foi feita através de questionário eletrónico, entre os dias 24 de outubro e
4 de novembro de 2016.
Com o referido questionário pretendeu-se avaliar os seguintes aspetos relacionados
com a entidade: a imagem global do serviço, a acessibilidade e os serviços prestados.
A escala de avaliação utilizada foi a seguinte: muito insatisfeito; insatisfeito; satisfeito;
muito satisfeito.
Numa amostra constituída por 61 personalidades de vários gabinetes e serviços
integrados na PCM foram recebidas 27 respostas, o que se traduz numa taxa de
respostas na ordem dos 44%.
Em termos médios, os resultados demonstram que cerca de 72% dos inquiridos
estão “muito satisfeitos” com os serviços prestados pelo CEJUR, e cerca de 24%
encontram-se “satisfeitos”, o que se traduz numa taxa de satisfação positiva de 96%.
(vide Anexo 2).
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Por outro lado, a auscultação do grau de satisfação dos participantes das ações de
formação realizadas pelo CEJUR foi feita no final de cada evento, através de
questionário, respondido em papel.
No referido questionário estiveram sob avaliação os seguintes elementos: iniciativa e
organização do evento; pertinência dos temas apresentados; clareza da exposição;
conhecimentos adquiridos. A escala de avaliação utilizada foi a seguinte: mau;
insuficiente, suficiente, bom, muito bom.
Ao longo do ano foram realizadas os seguintes eventos formativos:
§

17.ª Oficina de Legislação (nos dias 17 e 18 de fevereiro; contou com 63
presenças no primeiro dia e 51 no segundo dia; obteve-se 51 respostas no
primeiro dia e 27 no segundo dia; a taxa de respostas no primeiro dia foi de
80,95% e no segundo dia 52,94%);

§

1.º módulo do III Curso de Formação em Igualdade de Género (46 presenças; 43
respostas; a taxa de respostas foi de 93,5%);

§

Ação de formação ministrada a uma delegação de juristas moçambicanos e
cabo-verdianos (18 presenças; 16 respostas; com uma taxa de respostas de
89%).

Em termos médios, nas três ações de formação foi obtido um resultado de 92% nos
níveis “Muito Bom” e “Bom” (vide Anexos 3, 4 e 5).

9.4.

AUDIÇÃO

DE

TRABALHADORES

NA

AUTOAVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
Também a audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores constitui
um elemento importante na autoavaliação dos serviços, conforme disposto na alínea
f), do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual,
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pelo que foi realizada uma audição dos trabalhadores através de questionário
eletrónico, entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro.
Nesse questionário solicitava-se a opinião dos colaboradores e das colaboradoras
relativamente aos seguintes aspetos relacionados com a entidade: 1) imagem da
Organização; 2) desempenho global da Organização; 3) envolvimento dos
colaboradores em atividades de melhoria; 4) mecanismos de consulta e diálogo entre
colaboradores e dirigente; 5) postura da Organização face à mudança e à
modernização; 6) ambiente de trabalho; 7) possibilidade de frequência de ações de
formação em 2016; 8) possibilidade de aprendizagem de novos métodos de trabalho;
e 9) equipamentos informáticos disponíveis. A escala de avaliação utilizada foi a
seguinte: nada satisfeito; pouco satisfeito; satisfeito; muito satisfeito.
O universo de inquiridos foi composto por 17 trabalhadores. No total foram
recebidas 11 respostas, o que se traduz numa taxa de respostas de 64,71%.
Globalmente, cerca de 96% dos inquiridos avaliam de forma positiva a entidade. Em
média, 69% dos colaboradores encontram-se “muito satisfeitos” com o CEJUR e
27% encontram-se “satisfeitos”. (vide Anexo 6).
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9.5.

AVALIAÇÃO

DO

SISTEMA

DE

CONTROLO

INTERNO
De seguida apresenta-se o “Anexo A” onde se refere em que medida são aplicadas
diversas medidas de controlo interno pelo serviço:
Aplicado
Questões

Fundamentação
S

N

NA

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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?

Dada a sua dimensão, o
CEJUR não detém
equipa de controlo e
auditoria.

O CEJUR possui um
plano de formação
anual.

X

No ano de 2016 não foi
objeto de auditorias,
nem de controlo externo
mas em anos anteriores
isso verificou-se.

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

X

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

SIADAP 3 : 15,79%

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

68,42%

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

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

X
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 – Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados,
nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria?

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Conforme se pode constatar, das 26 questões colocadas no Anexo A (note-se que
uma não é aplicável) o CEJUR responde de forma afirmativa a 20, o que representa
76,92% do total. Para além disso, não se destacam falhas relevantes.
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9.6.

ANÁLISE DAS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO DE

AÇÕES OU PROJETOS NÃO EXECUTADOS OU COM
RESULTADOS INSUFICIENTES

O CEJUR superou os três objetivos fixados no QUAR. Para além disso, alcançou
todos os objetivos fixados no Plano de Atividades. Assim, não se tendo verificado
situações de incumprimento, nada mais há a apontar nesta seção.

9.7.

MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO

DESEMPENHO
A audição efetuada aos colaboradores no ano de 2016, através de questionário,
mostrou que o nível de satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis
diminuiu relativamente ao ano de 2015: a percentagem na escala de “muito satisfeito”
diminuiu em 39% e a percentagem na escala de “satisfeito” aumento 56%. Contudo,
deixou de ser reportada insatisfação.
Para fazer face a esta diminuição da satisfação elaboramos outro questionário com
questões específicas relativamente aos equipamentos informáticos, de forma a obter
feedback dos trabalhadores relativamente aos problemas com que se vinham a deparar.
O principal objetivo consistia em identificar e concretizar medidas que satisfizessem
a melhoria das condições de trabalho e, assim, reforçar de forma positiva o seu
desempenho. Contudo, apenas foram obtidas três respostas e só uma apontava uma
situação concreta, a qual foi imediatamente resolvida pelos serviços de informática da
SGPCM.
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9.8.

COMPARAÇÃO

SERVIÇOS

COM

IDÊNTICOS,

NO

O

DESEMPENHO

PLANO

DE

NACIONAL

E

INTERNACIONAL

A alínea e) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na
redação atual, estatui que a autoavaliação deve ser acompanhada de informação
relativa à “comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e
internacional, que possam constituir padrão de comparação”.
De seguida apresenta-se um quadro comparativo do desempenho do CEJUR no que
se refere à gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos, relativamente ao
universo de organismos apoiados e integrados na PCM, que se repartem por três
departamentos: Governação, Cultura e Planeamento e Infraestruturas. Os valores
apresentados no quadro reportam-se ao ano de 2016 (valores acumulados).

Tabela 10 – Benchmarking - Gestão de Recursos no ano de 2016:
Indicadores de gestão
1. Recursos financeiros
1.1. Variação de despesa face ao período homólogo (%)
1.2. Qualidade das previsões da despesa (%)
1.3. Peso das rúbricas económicas residuais no total das
aquisições de bens e serviços (%)
2. Recursos patrimoniais
2.1. Despesa com combustíveis e lubrificantes por veículo (€)
2.2. Variação da despesa com comunicações e tecnologias de
informação face ao período homólogo (%)
2.3. Despesa com instalações por trabalhador (€)
3. Recursos humanos
3.1. Despesa com abonos variáveis ou eventuais no total de
despesa com o pessoal (%)
3.2. Variação do número de Recursos Humanos face ao período
homólogo (%)
3.3. Índice de tecnicidade (%)

PCM

Governação

CEJUR

28,5%
95,6%

1,8%
31,2%

10,1%
433,4%

2,8%

4,3%

2,7%

1.408

1.327

2.261

6%

-7%

0%

4.869

5.928

1.330

2,0%

1,2%

1,6%

0,2%

3,1%

6,3%

58%

65%

76%

Fonte: SGPCM

Os resultados revelam um bom desempenho do CEJUR na maioria dos indicadores
relativamente às outras entidades tuteladas pela PCM.
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9.9.

AVALIAÇÃO FINAL

No que toca à avaliação do desempenho dos serviços da Administração Pública
(SIADAP I), o n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na
redação atual, determina 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 a atribuição ao CEJUR, no ano de
2016, a avaliação final de Desempenho Bom, pela superação de todos os
objetivos constantes do QUAR e pelas razões que se expõem de seguida:

I – Objetivo de eficácia do serviço:

Objetivo: Assegurar um elevado número de
decisões favoráveis ao Estado nos processos
patrocinados pelo CEJUR.

Segundo a GeaDAP a
taxa de realização é
114%.

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 89%
Realizado pelo CEJUR: 95,35%
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Taxa de realização: 114%
Objetivo superado

II – Objetivo de eficiência do serviço:

Objetivo: Assegurar o tratamento das solicitações
em matéria de parcerística.

Segundo a GeaDAP a
taxa de realização é
115%.

Indicador: Percentagem de estudos, informações e
pareceres cuja elaboração antecipou em 10% o prazo estipulado.
Meta: 40% do total de estudos, informações e pareceres elaborados
Realizado pelo CEJUR: 75%
Taxa de realização: 115%
Objetivo superado

III – Objetivo de qualidade do serviço:

Objetivo: Garantir formação profissional.
Indicador:
trabalhadores

Percentagem
abrangidos

de

dirigentes

por

profissional.
Meta: 40% dos dirigentes e trabalhadores
Realizado pelo CEJUR: 68,42%
Taxa de realização: 112%
Objetivo superado

formação

e

Segundo a GeaDAP a
taxa de realização é
112%.
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Da análise dos dados acima expostos resulta que os três
objetivos definidos no QUAR foram superados.

Segundo a GeaDAP a
taxa de realização
final é 113,8%.

A taxa de realização final é de 113,8%.

No que se refere aos recursos humanos, face aos pontos planeados deixaram de ser
executados 16 pontos.
Quanto aos recursos financeiros, a execução orçamental verificada no ano de 2016
foi de 727.053€, o que face ao montante planeado no QUAR (867.155€), resulta num
desvio positivo de 140.102€.

Fica claramente demonstrado que o CEJUR merece, objetivamente, 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, alterada pelas Leis n.os 64A/2008, de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31
de dezembro.

Assim,
Considerando:
1.

A superação dos três objetivos do CEJUR estabelecidos no
QUAR para o ano de 2016;

2.

O grau de exigência dos objetivos envolvidos, designadamente, o
estabelecido quanto ao elevado número de decisões favoráveis ao
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Estado nos processos patrocinados pelo CEJUR (taxa de sucesso
na ordem dos 95,35%);
3.

O esforço acrescido na elaboração de estudos, informações e
pareceres antes do prazo estipulado (em 75% das solicitações);

4.

O empenho demonstrado no desenvolvimento das competências
dos trabalhadores do CEJUR, tendo sido proporcionada
formação profissional a 68,42% dos dirigente e trabalhadores;

5.

A realização de todos os objetivos cometidos ao CEJUR no Plano
de Atividades de 2016, com elevada eficiência e qualidade.

Constata-se que se encontram, claramente, provados e 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, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, exigidos para
a atribuição da menção de Desempenho Bom que, por isso, se vem aqui
formalmente propor seja concedida ao CEJUR, no ano de 2016.
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ANEXO 1
__________________________________________________________________________

Informações ao Ministério
Público

Informações Internas (D.R. e
Direção)

Informações/Pareceres
(Apoio ao Processo
legislativo)
Contencioso Administrativo

Informações (Recursos
tutelares/hierárquicos)
Informações (Reclamações)

Contencioso
Constitucionalidade

Decreto-Lei n.º 148/2000

7

114

7

118

TOTAIS

6

11

11

11

13

14

12

13

14

11

13

9

9

5

4

5

48

50

3

4

6

1

4

4

4

5

4

4

7

3

3

7

2

4

4

4

2

6

3

3

4

4

2

2

3

2

1

1

1

1

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

276

10

39

28

18

46

40

23

46

16

5

1

2

270

25

28

26

19

45

40

22

43

17

2

1

3

7

7

22

11

9

10

9

9

8

5

6

3

6) 7) e 8) processos a aguardar decisão judicial

5) 13 processos a aguardar prazos/elaboração de informação pelo consultor

4) 365 processos a aguardar decisão judicial e 11 processos a aguardar informação pelo consultor

3) 7 processos a aguardar elaboração de informação pelo consultor

2) 4 processos a aguardar desenvolvimentos

1) 11 processos a aguardar elaboração de informação pelo consultor

Notas:

16

14

Dezembro
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Estudos, Pareceres e
Informações (PCM)

ATIVIDADE GERAL AO NÍVEL DO APOIO JURÍDICO:
Processos entrados, findos e pendentes (janeiro a dezembro de 2016)

548

31

61

51

40

60

70

43

80

32

28

25
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64

52
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445
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422
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RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos clientes do CEJUR em 2016

O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário aplicado aos
utilizadores externos dos serviços prestados pelo CEJUR, entre os dias 24 de outubro e 4 de
novembro de 2016.
Esta atividade estava prevista no Plano de Atividades para 2016, que estabelecia como meta
a obtenção de um índice de satisfação médio de, pelo menos, 65% por parte dos clientes.
Em cumprimento do disposto 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, este relatório acompanhará a autoavaliação do serviço
relativamente ao ano de 2016, que constitui parte integrante do Relatório de Atividades.

ii

RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos clientes do CEJUR em 2016

Conteúdo
1.

Introdução ..................................................................................................................................... 1

2.

Resultados obtidos......................................................................................................................... 3

3.

Comparação com os resultados obtidos em 2015 .......................................................................... 9

4.

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

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

iii

RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos clientes do CEJUR em 2016

1. Introdução
O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário aplicado aos
utilizadores externos dos serviços prestados pelo CEJUR, entre os dias 24 de outubro e 4 de
novembro de 2016.
O questionário foi elaborado em formato eletrónico recorrendo à ferramenta de formulários
disponibilizada no Google Docs, de forma a garantir fácil acesso e o anonimato das
respostas.
O código html que remetia para este questionário foi enviado por e-mail aos destinatários
frequentes dos serviços prestados pelo CEJUR, designadamente a 61 personalidades de
vários gabinetes e serviços integrados na Presidência do Conselho de Ministros.
Durante o prazo estabelecido para responder ao questionário foram recebidas 27 respostas,
o que se traduz numa taxa de respostas na ordem dos 44,26%.
Em concreto, o inquérito apresentava as seguintes questões relacionadas com a entidade
(vide o Anexo):
1. Imagem global do Serviço
a) Desempenho do Serviço
b) Competência dos trabalhadores
c) Cortesia dos trabalhadores
2. Acessibilidade
Satisfação com os meios disponíveis (e-mail institucional, fax, telefone,…)
3. Serviços prestados
a) Satisfação com os Pareceres/Informações/Peças processuais elaborados
no CEJUR
b) Clareza dos Pareceres/Informações/Peças processuais
c) Rigor dos Pareceres/Informações/Peças processuais
d) Tempestividade de resposta às solicitações
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A escala de avaliação utilizada foi a seguinte:
o Muito insatisfeito;
o Insatisfeito;
o Satisfeito;
o Muito satisfeito.

Dá-se nota que se manteve a estrutura adotada no inquérito realizado pelo CEJUR no ano
transato para facilitar a comparação dos resultados obtidos no biénio, bem como a análise
da sua evolução.

De seguida, a secção 2 mostra uma síntese da apreciação global dos clientes em relação aos
serviços prestados pelo CEJUR e, logo após, são apresentados os resultados obtidos em cada
questão. Na secção 3, é feita uma comparação dos resultados obtidos em 2016 com os
obtidos no ano anterior. E na secção 4 são tecidas as principais conclusões.
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2. Resultados obtidos
O Quadro 1 apresenta um resumo dos resultados obtidos no questionário aplicado aos
clientes do CEJUR, designadamente o número total de respostas obtidas por questão e o
correspondente peso relativo:

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos:
Grau de satisfação
Grau de satisfação com …

Muito
insatisfeito

%

Insatisfeito

%

Satisfeito

%

Muito
satisfeito

%

Sem
opinião

%

Totais

Des empenho do Servi ço

0

0,00%

0

0,00%

6

22,22%

21

77,78%

0

0,00%

27

Competênci a dos tra ba l ha dores

0

0,00%

0

0,00%

6

22,22%

21

77,78%

0

0,00%

27

Cortes i a dos tra ba l ha dores

0

0,00%

0

0,00%

3

11,11%

24

88,89%

0

0,00%

27

Sa ti s fa çã o com os mei os de a ces s o
di s ponívei s (e-mail i ns ti tuci ona l ,
fa x, tel efone, …)

0

0,00%

0

0,00%

7

25,93%

18

66,67%

2

7,41%

27

Sa ti s fa çã o com os Pa receres /
Informa ções / Peça s proces s ua i s
el a bora da s no CEJUR

0

0,00%

0

0,00%

8

29,63%

17

62,96%

2

7,41%

27

Cl a reza dos Pa receres /
Informa ções / Peça s proces s ua i s

0

0,00%

0

0,00%

5

18,52%

20

74,07%

2

7,41%

27

Ri gor dos Pa receres / Informa ções /
Peça s proces s ua i s

0

0,00%

0

0,00%

8

29,63%

17

62,96%

2

7,41%

27

Tempes ti vi da de de res pos ta à s
s ol i ci ta ções

0

0,00%

0

0,00%

8

29,63%

17

62,96%

2

7,41%

27

Totais

0

-

0

-

51

-

155

-

10

-

216

Média (%)

-

0,00%

-

0,00%

-

23,61%

-

71,76%

4,63%

Fonte: CEJUR

Em média, os resultados demonstram que cerca de 72% dos inquiridos estão “muito
satisfeitos” com os serviços prestados pelo CEJUR, no ano de 2016, e cerca de 24%
encontram-se “satisfeitos”, o que se traduz numa taxa de satisfação positiva de 96%.
Os maiores níveis de satisfação foram observados nos seguintes itens: “desempenho do
serviço” (78%), “competência dos trabalhadores” (78%) e “cortesia dos trabalhadores”
(89%). Não se verificou qualquer tipo de insatisfação por parte dos inquiridos.
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Os resultados obtidos em cada questão são apresentados de seguida, em termos
percentuais:

1. Imagem global do Serviço
a. Desempenho do Serviço:

Sem opinião

0%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

22%

Muito satisfeito

78%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cerca de 78% dos inquiridos revelaram estar “muito satisfeitos” com o desempenho
do CEJUR e os restantes mostraram-se “satisfeitos”. O resultado é expressivo e
mostra a forma muito positiva como os utilizadores externos percecionam a
entidade.

b. Competência dos trabalhadores:

Sem opinião

0%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

22%

Muito satisfeito

78%
0%

20%

4

40%

60%

80%

100%
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Relativamente à competência dos trabalhadores do CEJUR, 78% dos respondentes
revelaram estar “muito satisfeitos” e 22% mostraram-se “satisfeitos”. Esta avaliação
revela um reconhecimento da dedicação, do mérito e do profissionalismo dos
trabalhadores do CEJUR.

c. Cortesia dos trabalhadores:

Sem opinião

0%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

11%

Muito satisfeito

89%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

No que diz respeito à cortesia dos trabalhadores, cerca de 89% dos inquiridos
revelaram estar “muito satisfeitos” e os restantes mostraram-se “satisfeitos”.

2. Acessibilidade
Satisfação com os meios disponíveis (e-mail institucional, fax, telefone, …):

Sem opinião

7%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

26%

Muito satisfeito

67%
0%

20%

5

40%

60%

80%

100%
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Cerca de 67% dos inquiridos estão “muito satisfeitos” com os meios de comunicação
que o CEJUR disponibiliza aos seus clientes, entre os quais o e-mail institucional, o
fax e o telefone. Cerca de 26% estão “satisfeitos” e 7% não tem opinião formada.

3. Serviços prestados

a. Satisfação com os Pareceres/ Informações/ Peças processuais elaboradas no
CEJUR:

Sem opinião

7%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

30%

Muito satisfeito

63%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aproximadamente 63% dos inquiridos mostraram-se “muito satisfeitos” com os
pareceres, informações e peças processuais elaboradas no CEJUR e cerca de 30%
revelaram-se “satisfeitos”. 7% dos inquiridos revelaram não ter opinião
relativamente a esta questão.
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b. Clareza dos Pareceres/ Informações/ Peças processuais:

Sem opinião

7%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

19%

Muito satisfeito

74%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quanto à clareza dos pareceres, informações e peças processuais elaborados no
CEJUR, cerca de 74% dos inquiridos revelaram-se “muito satisfeitos” e 19%
mostraram estar “satisfeitos”. Também 7% dos inquiridos manifestaram não ter
opinião relativamente a esta questão.

c. Rigor dos Pareceres/ Informações/ Peças processuais:

Sem opinião

7%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

30%

Muito satisfeito

63%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

63% dos inquiridos revelaram estar “muito satisfeitos” com o rigor dos documentos
elaborados no CEJUR e 30% “satisfeitos”. Os restantes não emitiram opinião.
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d. Tempestividade de resposta às solicitações

Sem opinião

7%

Muito insatisfeito

0%

Insatisfeito

0%

Satisfeito

30%

Muito satisfeito

63%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quando questionados acerca da tempestividade de resposta às diversas solicitações,
mais de metade dos inquiridos revelaram-se “muito satisfeitos” (63%) e cerca de
30% mostraram-se “satisfeitos”.

De seguida, na próxima secção, faz-se uma comparação dos resultados obtidos no ano de
2016 com os resultados obtidos no ano anterior.
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3. Comparação com os resultados obtidos em 2015

Nesta secção mostra-se de que forma o grau de satisfação dos utilizadores externos evoluiu
do ano de 2015 para o ano de 2016.

Desempenho do Serviço:

Sem opinião

Competência dos trabalhadores:

Sem opinião

4%

12%

Muito insatisfeito

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Insatisfeito
22%
27%

Satisfeito

78%
69%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

40%

22%
19%

Satisfeito

60%

80%

78%
69%

Muito satisfeito
0%

100%

20%
Ano 2016

Ano 2015

40%

60%

80%

100%

Ano 2015

A percentagem de clientes “muito satisfeitos” com o desempenho do serviço e com a
competência dos trabalhadores teve um aumento de 9%, relativamente ao ano anterior, o
que se traduz numa evolução bastante positiva.

Acessibilidade - Satisfação com os meios disponíveis:

Cortesia dos colaboradores:

Sem opinião

Sem opinião

Muito insatisfeito

Muito insatisfeito

Insatisfeito

7%
4%

Insatisfeito
11%
19%

Satisfeito

89%
81%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

26%

Satisfeito

40%

60%

80%

42%

Muito satisfeito

100%

54%
0%

Ano 2015

20%
Ano 2016

9

40%
Ano 2015

60%

67%
80%
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A avaliação dada à cortesia dos trabalhadores foi positiva, tanto em 2015 como em 2016,
tendo-se verificado um aumento da percentagem de clientes “muito satisfeitos” em cerca
de 8% no último ano.
Também se verificou um aumento da satisfação com os meios de acesso ao CEJUR (e-mail
institucional, telefone, fax, …), na categoria de “muito satisfeito”, em cerca de 13%.

Satisfação com os pareceres/ informações/ peças
processuais elaborados no CEJUR:

Clareza do parecer/ informação/ peça processual:

7%
8%

Sem opinião

7%
12%

Sem opinião
Muito insatisfeito

Muito insatisfeito
Insatisfeito

Insatisfeito

8%
30%
27%

Satisfeito

63%
58%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

40%

4%
19%

Satisfeito

60%

27%

Muito satisfeito
80%

0%

20%
Ano 2016

Ano 2015

74%

58%
40%

60%

80%

Ano 2015

O nível de satisfação com os pareceres, informações e peças processuais elaboradas no
CEJUR aumentou na categoria “muito satisfeito”, em 5%, face ao ano de 2015. Para além
disso, aumentou a percentagem de clientes “satisfeitos” e deixou de haver clientes
“insatisfeitos”.
Expressivo foi o aumento de clientes “muito satisfeitos” com a clareza dos pareceres,
informações e peças processuais elaboradas no CEJUR, em cerca de 16%, face ao ano
transato.
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Rigor do parecer/ informação/ peça processual:

Tempestividade de resposta às solicitações:

7%
8%

Sem opinião

7%

Sem opinião
Muito insatisfeito

Muito insatisfeito
Insatisfeito

Insatisfeito

8%
30%
23%

Satisfeito

63%
62%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

40%

30%

Satisfeito

60%

42%
63%
58%

Muito satisfeito
80%

0%

20%
Ano 2016

Ano 2015

40%

60%

80%

Ano 2015

Relativamente ao “rigor dos pareceres/informações/peças processuais”, também se
verificou um aumento da satisfação dos clientes, tanto na categoria de “satisfeito” (7%)
como na de “muito satisfeito” (1%). Contrariamente ao ano de 2015, em 2016 não se
verificaram clientes “insatisfeitos”.
O nível de satisfação com as respostas atempadas às respetivas solicitações aumentou face
ao ano de 2015 em, cerca de, 5% na categoria de “muito satisfeito”. Tendo em simultâneo
se verificado uma diminuição de clientes satisfeitos (12%) e um aumento de inquiridos sem
opinião sobre este aspeto (7%).
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4. Principais conclusões

Em síntese, os resultados obtidos nos inquéritos aplicados aos clientes do CEJUR no ano de
2016 mostram uma apreciação favorável, na ordem dos 96%, por parte daqueles. Em média,
cerca de 72% dos clientes estão “muito satisfeitos” com o CEJUR e 24% encontram-se
“satisfeitos”.
Os resultados obtidos demonstram, assim, uma clara superação do objetivo inscrito no
Plano de Atividades do CEJUR de 2016, o qual estabelecia a meta obtenção de, pelo menos,
65% de satisfação dos clientes.
Quando comparados os resultados obtidos no ano de 2016 com os de 2015, verificou-se um
aumento do nível de satisfação em todas as questões formuladas. Por outro lado, não se
verificou qualquer tipo de insatisfação no ano de 2016.

Lisboa, 17 de novembro de 2016
A consultora,

Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz

Assinado de forma digital por Sílvia
Fernanda Rehemtula Vaz
DN: c=PT, o=Centro Jurídico da
Presidência do Conselho de
Ministros, cn=Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz
Dados: 2016.11.17 17:07:33 Z

Sílvia Vaz
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ANEXO 3
__________________________________________________________________________

RELATÓRIO
17.ª Oficina de Legislação sobre as “Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais Administrativos”

A 16.ª Oficina de Legislação sobre o tema “Principais alterações ao
Código de Processo nos Tribunais Administrativos” – realizada nos dias 9
e 10 de novembro de 2015 – obteve uma aceitação que excedeu
todas

as

expetativas

existentes,

tendo

diversas

inscrições

sido

declinadas devido à incapacidade da sala para acolher um elevado
número de participantes. Pelo que foi, desde logo, intenção do CEJUR
repetir essa ação de formação, assim que fosse possível.
A 17.ª Oficina de Legislação materializou esse desígnio, tendo sido
realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro, do ano em curso, na sala de
formação da Presidência do Conselho de Ministros, entre as 14h30 e as
18h00.
No primeiro dia de formação, a Mestra Joana Féria Colaço abordou as
principais alterações ocorridas na parte geral do Código de Processo
nos Tribunais Administrativos (CPTA) e na parte referente à ação
administrativa em geral. De seguida, o Prof. Doutor Blanco de Morais
versou sobre algumas questões do contencioso relativo a normas
administrativas e a Dra. Ana César Machado ocupou-se do contencioso
pré-contratual. Por fim, o Mestre Nuno Marques abordou alguns aspetos
relevantes sobre o contencioso relativo a atos administrativos.
No segundo dia de formação, o Mestre João Raposo começou por
introduzir as alterações ocorridas nos processos urgentes. Seguiram-se as
intervenções da Mestra Cristina Coelho sobre providências cautelares e
do Mestre António Duarte de Almeida sobre os recursos. O Dr. Rui
1

Barreira concluiu a ação de formação abordando as alterações
verificadas no CPTA relativas ao processo executivo.

No encontro estiveram presentes juristas de vários organismos da
Administração Central do Estado e de diversos gabinetes ministeriais,
entre os quais: da Presidência do Conselho de Ministros; do Ambiente;
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; da Administração
Interna; da Educação; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; da Justiça; da Economia;
do Planeamento e Infraestruturas; e dos Negócios Estrangeiros.
No primeiro dia estiveram presentes 63 juristas e no segundo dia 51. Em
ambos os dias solicitou-se o preenchimento de um inquérito de
satisfação sobre alguns aspetos relacionados com a oficina de
legislação. No dia 17 de fevereiro foram devolvidos 51 inquéritos
preenchidos e no dia 18 foram devolvidos 27 questionários.
A avaliação ou apreciação global da 17ª Oficina de Legislação é
apresentada no gráfico seguinte, em termos percentuais:
60%
50%
40%
Muito bom
Bom

30%

Suficiente
20%

Insuficiente
Mau

10%
0%
Iniciativa e organização
do evento

Pertinência dos temas
apresentados

Clareza da exposição

Relevância para o
desempenho
profissional
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Como se pode constatar no gráfico acima apresentado, os resultados
mostram que mais de 70% dos inquiridos atribuíram uma avaliação de
“muito bom” ou “bom” aos diversos aspetos relacionados com a ação
de formação.
Os resultados obtidos em cada questão são apresentados de seguida:

Iniciativa e organização do evento
4% 3%

5%

Muito bom
45%
Bom
Suficiente

44%

Insuficiente
Mau

Pertinência dos temas
apresentados
8%
47%

Muito bom
Bom

45%

Suficiente
Insuficiente

Clareza da exposição
3%
23%

32%

Muito bom
Bom
Suficiente
Insuficiente

42%

Mau

3

Conhecimentos adquiridos
5%
27%

23%

Muito bom
Bom
Suficiente
Insuficiente

45%

Mau

Nos inquéritos foram, ainda, deixados os seguintes comentários:
- “Sala sem visibilidade para o orador - piso sem inclinação. Exposições
algo apressadas.”;
- “Condições logísticas não são as mais favoráveis”;
- “Sugere-se maior clareza na exposição, meios para conseguir escrever
e melhor climatização da sala. Balanço claramente positivo, contudo.”;
- “A sala onde decorreu a 17ª oficina de legislação não tem as
condições adequadas para a formação ministrada, nomeadamente as
cadeiras são desconfortáveis e pouco práticas para tirar notas, além
disso, dada a quantidade de pessoas na sala apresentava-se
demasiado quente. Aproveito a oportunidade para deixar uma
sugestão que se prende com as apresentações efetuadas, seria
altamente produtivo a entrega em formato eletrónico (ou papel) das
mesmas.;
- “Sem microfones”;
- “As cadeiras são bonitas mas pouco adequadas quando é necessário
tirar notas e escrever, tornam-se bastante desconfortáveis. Seria bom
que, em próximos eventos, existisse um local para pendurar os casacos
e os guarda-chuvas.”;
- “Excelência dos oradores – v.g. Dr. João Raposo e Duarte de Almeida”;

4

- “Com exceção do Prof. Dr. Blanco de Morais, as restantes intervenções
foram mal preparadas. Não há condições para tirar apontamentos. De
igual modo as apresentações deveriam ter sido entregues aos
formandos.”;
- “As cadeiras não são aptas a uma ação de formação. Não têm mesa
de apoio! Não são para trabalhar.”;
- “As condições do espaço são pouco favoráveis à formação. As
cadeiras são desconfortáveis e sem espaço para escrever.”;
- “A sala não tem condições para formação”;
- “O espaço não é adequado para este tipo de evento. As cadeiras são
desconfortáveis, com prejuízo para a capacidade de concentração.
Não há um espaço para escrever, levando a que as cadeiras se tornem
menos confortáveis ainda.”;
- “A disparidade entre formadores, não relativa aos conhecimentos
óbvios que têm na matéria mas sobretudo em relação à forma como
expõem a temática torna injusto o preenchimento das classificações
anterior, uma vez que é variável, depende de formador para formador.
Sugiro que numa próxima oficina seja refletido no quadro anterior o n.º
de formadores de forma a que possamos classificar devidamente cada
um deles.”;
- “As cadeiras são péssimas”;
- “Por favor, altere-se as benditas cadeiras porque são das mais
incómodas que há”.

Lisboa, 26 de fevereiro de 2016

A Técnica Superior
Sílvia Vaz
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ANEXO 4
__________________________________________________________________________

AÇÃO DE FORMAÇÃO EM IGUALDADE DE GÉNERO
“Políticas Públicas para a Igualdade entre Mulheres e Homens: os Planos
Nacionais para a Igualdade”

Relatório de Avaliação da Satisfação dos Formandos

A ação de formação sobre Igualdade de Género intitulada “Políticas
Públicas para a Igualdade entre Mulheres e Homens: os Planos
Nacionais para a Igualdade”, promovida pelo CEJUR conjuntamente
com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), foi
realizada no dia 6 de dezembro do ano em curso, entre as 10h00 e as
12h00, no Auditório da Presidência do Conselho de Ministros.
A referida ação foi ministrada exclusivamente pela Dra. Teresa Alvarez,
colaboradora da CIG, que abordou em especial: a evolução dos
Planos Nacionais para a Igualdade (PNI), as prioridades e estratégias
assumidas ao longo dos anos nestes Planos e, por fim, o papel da
Administração Pública relativamente a este assunto.
Na ação de formação estiveram presentes 46 representantes de vários
gabinetes ministeriais/entidades da Administração Central do Estado,
de entre os quais: dos Negócios Estrangeiros; da Presidência do
Conselho de Ministros;

das

Finanças;

da

Defesa

Nacional; da

Administração Interna; da Justiça; da Cultura; da Educação; do
Trabalho,

Solidariedade

e

Segurança

Social;

da

Economia;

do

Ambiente; e do Mar. A Secretaria de Estado para a Cidadania e a
Igualdade também se fez representar.
1

No final do encontro foi solicitado aos participantes o preenchimento
de um inquérito de satisfação sobre diversos aspetos relacionados com
a ação de formação. Foram devolvidos 43 inquéritos preenchidos, o
que se traduz numa taxa de respostas na ordem dos 93,5%.
O Gráfico 1 apresenta a apreciação global da ação de formação:

Gráfico 1 – Apreciação global da ação de formação
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O item mais valorizado foi a “clareza da exposição”, com 32
participantes a considerarem-na “muito boa”. Também foram avaliados
como “muito bons” a “iniciativa e organização do evento” e a
“pertinência

dos

temas

apresentados”

por

26

e

23

pessoas,

respetivamente.
De seguida são apresentados os resultados obtidos em cada item sob
avaliação, em termos percentuais:
2

Gráfico 2 – Apreciação relativamente à “Iniciativa e organização do
evento”
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Gráfico 3 – Apreciação relativamente à “Pertinência dos temas
apresentados”
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Gráfico 4 – Apreciação relativamente à “Clareza da exposição”
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Gráfico 5 – Apreciação relativamente aos “Conhecimentos adquiridos”
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Nos questionários de satisfação foram ainda deixados os seguintes
comentários e sugestões:
- “Em ocasiões futuras, poderá ser interessante que os formandos se
apresentem muito brevemente (nome e organismo que representam) –
numa ação como esta, era útil saber quais os Ministérios/organismos da
A.P. que se fizeram representar nesta ação de formação.”;
- “Esta formação, pela qualidade da formadora e da facilidade com
que esquematizou o tema, contribuiu bastante para cimentar os
conhecimentos que já possuo sobre a matéria de políticas públicas. Foi
uma abordagem muito interessante e julgo ser fundamental apresentar
uma lógica de continuidade, pois constitui mais uma ferramenta para a
promoção destas questões ao nível organizacional.”;
- “Instalações pouco adequadas para uma ação de formação:
cadeiras sem apoio para escrever e pouco confortáveis.”;
- “Seria importante um trabalho de ativação dos/as Conselheiros/as
ministeriais para que de forma articulada os serviços possam fazer os
seus planos alinhados com o plano nacional.”;
- “Pouco tempo para a apresentação do tema - seria ideal 1 dia. Faltou
a pausa a meio da manhã.”;
- “Devia existir uma pausa a meio da ação.”;
- “Casos práticos das medidas concretas já implementadas.”;
- “No caso da presença de Pessoas Surdas, serviço de Intérpretes de
LGP.”;
- “Muita clareza, pertinência do tema. Sugiro em próximas sessões um
espaço para discussão dos temas com quem tem responsabilidade nas
diferentes áreas.”.

5

Lisboa, 13 de dezembro de 2016

A Consultora
Assinado de forma digital por

Sílvia Fernanda Rehemtula Vaz
Sílvia
DN: c=PT, o=Centro Jurídico da
Presidência do Conselho de
Fernanda
Ministros, cn=Sílvia Fernanda
Vaz
Rehemtula Vaz Rehemtula
Dados: 2016.12.13 14:02:08 Z

Sílvia Vaz
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ANEXO 5
__________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Ação de Formação sobre o “Processo legislativo/ Legística”

Por solicitação da Direção-Geral da Política de Justiça, alguns
consultores jurídicos do CEJUR realizaram uma ação de formação sobre
o tema “Processo legislativo/Legística”, no dia 16 de dezembro de 2016,
nas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, entre as 14h45
e as 17h15.
A referida ação teve origem num pedido de colaboração por parte do
“Ministério

da

Justiça,

Assuntos

Constitucionais

e

Religiosos

de

Moçambique” e do “Ministério da Justiça e Trabalho de Cabo Verde”
para proporcionar um curso de formação sobre legística a juristas dos
respetivos países.
A consultora Dra. Joana Féria Colaço iniciou a ação de formação
versando sobre a “Hierarquia das leis”, o consultor principal Dr. Pedro
Múrias falou sobre os “Erros de legística comuns e como evitá-los” e, por
fim, o consultor Dr. Gonçalo Carrilho explicou como funciona o
“Processo legislativo governamental” português.
Na ação de formação estiveram presentes, no total, 18 juristas dos
países anteriormente referidos, aos quais se solicitou o preenchimento
de um inquérito de satisfação sobre alguns aspetos relacionados com a
ação de formação. Foram devolvidos 16 questionários preenchidos, o
que se traduz numa taxa de respostas na ordem dos 89%.

1

O Gráfico apresentado de seguida mostra a apreciação global da
ação de formação.

Gráfico 1 – Apreciação global da ação de formação
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Como se pode verificar no Gráfico 1, todos os participantes avaliaram
como “muito bom” ou “bom”: a iniciativa e organização do evento, a
pertinência dos temas apresentados, a clareza da exposição e os
conhecimentos que adquiram.
Os itens mais valorizados foram a “pertinência dos temas apresentados”
e a “clareza da exposição”.
De seguida são apresentados os resultados obtidos em cada item sob
avaliação, em termos percentuais:

2

Gráfico 2 – Apreciação relativamente à “Iniciativa e organização do
evento”:
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Gráfico 3 – Apreciação relativamente à “Pertinência dos temas
apresentados”:
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Gráfico 4 – Apreciação relativamente à “Clareza da exposição”:
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Gráfico 5 – Apreciação relativamente aos “Conhecimentos adquiridos”:
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Nos inquéritos foram, ainda, deixados os seguintes comentários e
sugestões:
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- “A formação foi muito boa e esperamos ter mais cooperação em
matéria de direito”;
- “Os temas são pertinentes, no entanto devido à sua extensão
proponho mais tempo para melhor alcançar os mesmos na totalidade
das matérias”;
- “A formação foi muito proveitosa e foi uma boa prática de troca de
experiências e esclarecer alguns erros que têm surgido no nosso dia-adia”;
- “A formação foi bastante proveitosa, oportuna e será útil na minha
atividade profissional”;
- “É de louvar a iniciativa. Contudo, entendo que era importante
garantir que o programa do curso seja remetido com a necessária
antecedência e caso possível seja a indicação do traje.”;
- “Em primeiro lugar, expressar os meus agradecimentos pelo tempo
dispensado para poder nos receber e transmitir as nossas experiências
sobre o processo legislativo, que em parte tem algumas semelhanças
com o de Moçambique. Apesar de ter sido a nossa vinda com uma
agenda apertada, foi suficiente para colher novos conhecimentos.
Obrigado.”;
- “A ação de formação sobre o processo legislativo/legística foi muito
bem acolhida. Embora, o tempo reservado a esta formação foi
bastante curto. Contudo tenho a felicitar a todos organizadores pela
clareza com que foi transmitida a matéria.”.

Lisboa, 20 de dezembro de 2016
A Consultora,
Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz

Assinado de forma digital por Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz
DN: c=PT, o=Centro Jurídico da Presidência do
Conselho de Ministros, cn=Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz
Dados: 2016.12.20 17:56:23 Z

Sílvia Vaz
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ANEXO 6
__________________________________________________________________________
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RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do CEJUR em 2016

O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário de satisfação
aplicado aos trabalhadores do CEJUR, entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro de
2016.
Esta atividade estava prevista no Plano de Atividades para 2016, que estabelecia como meta
a obtenção de um índice de satisfação médio de, pelo menos, 65% por parte dos
trabalhadores do CEJUR.
Em cumprimento do disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de
28 de dezembro, este relatório acompanhará a autoavaliação do serviço relativamente ao
ano de 2016, que constitui parte integrante do Relatório de Atividades.
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1. Introdução

O presente documento apresenta os resultados obtidos no questionário de satisfação
aplicado aos trabalhadores do CEJUR, entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro de
2016.
O questionário foi elaborado em formato eletrónico, recorrendo à ferramenta de
formulários disponibilizada no Google Docs, não só pela facilidade de acesso que
proporciona mas também por permitir o anonimato das respostas. A estrutura do inquérito
manteve-se semelhante à do ano anterior para facilitar a análise comparativa dos resultados
obtidos no biénio 2015-16.
Os trabalhadores tiveram acesso ao formulário através de um link previamente enviado para
os respetivos endereços de correio eletrónico.
O universo de inquiridos foi composto por 17 trabalhadores. No total foram recebidas 11
respostas, o que se traduz numa taxa de respostas de 64,71%.
Com o referido inquérito 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 2016;

·

Possibilidade de aprendizagem de novos métodos de trabalho; e

·

Equipamentos informáticos disponíveis.
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Na parte final do questionário foi, ainda, reservado um campo para comentários e sugestões
(vide o Anexo).
A escala de avaliação utilizada foi a seguinte:
·

Nada satisfeito;

·

Pouco satisfeito;

·

Satisfeito;

·

Muito satisfeito.

Os resultados obtidos nos questionários são apresentados de seguida. A secção 2 apresenta
uma síntese da apreciação global e, também, os resultados em termos percentuais por
questão. A secção 3 apresenta uma comparação dos resultados obtidos no corrente ano
com os obtidos em 2015. Por fim, na secção 4 são tecidas as principais conclusões.
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2. Resultados obtidos
Globalmente, cerca de 96% dos inquiridos avaliam de forma positiva a entidade. Em média,
69% dos colaboradores encontram-se “muito satisfeitos” com o CEJUR e 27% encontram-se
“satisfeitos”.

O quadro seguinte apresenta o número total de respostas obtidas por questão e o
correspondente peso relativo:

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos:

Grau de satisfação
Grau de satisfação com …

Nada
satisfeito

%

Pouco
satisfeito

%

Satisfeito

%

Muito
satisfeito

%

Não
responde

%

Totais

Ima gem da Orga ni za çã o

0

0,00%

0

0,00%

1

9,09%

10

90,91%

0

0,00%

11

Des empenho gl oba l da
Orga ni za çã o

0

0,00%

0

0,00%

2

18,18%

9

81,82%

0

0,00%

11

Envol vi mento dos col a bora dores
em a ti vi da des de mel hori a

0

0,00%

1

9,09%

3

27,27%

7

63,64%

0

0,00%

11

Meca ni s mos de cons ul ta e di á l ogo
entre col a bora dores e di ri gente

0

0,00%

0

0,00%

1

9,09%

10

90,91%

0

0,00%

11

Pos tura da Orga ni za çã o fa ce à
muda nça e à moderni za çã o

0

0,00%

0

0,00%

4

36,36%

7

63,64%

0

0,00%

11

Ambi ente de tra ba l ho

0

0,00%

0

0,00%

4

36,36%

7

63,64%

0

0,00%

11

Pos s i bi l i da de de frequênci a de
a ções de forma çã o em 2016

0

0,00%

1

9,09%

2

18,18%

7

63,64%

1

9,09%

11

Pos s i bi l i da de de a prendi za gem de
novos métodos de tra ba l ho

0

0,00%

0

0,00%

3

27,27%

7

63,64%

1

9,09%

11

Equi pa mentos i nformá ti cos
di s ponívei s

0

0,00%

0

0,00%

7

63,64%

4

36,36%

0

0,00%

11

Totais

0

-

2

-

27

-

68

-

2

-

99

Média (%)

-

0,00%

-

2,02%

-

27,27%

-

68,69%

-

2,02%

-

Os resultados apresentam um nível de satisfação elevado, por parte dos colaboradores, em
todos os itens – com valores acima de 63% na escala de “muito satisfeito” -, à exceção do
item “equipamentos informáticos disponíveis”.
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Os maiores níveis de satisfação foram obtidos nos itens: “imagem da Organização” e
“mecanismos de consulta e diálogo entre os colaboradores e dirigente”, ambos com uma
percentagem de 90,91 na escala de “muito satisfeito”.
Quanto aos equipamentos informáticos disponíveis, apenas cerca de 36% dos colaboradores
mostraram-se “muito satisfeitos”, os restantes 64% dizem-se apenas “satisfeitos”.
Por outro lado, verificou-se uma percentagem muito pequena de “pouca satisfação” (9,09%)
relativamente aos seguintes aspetos: “envolvimento dos colaboradores em atividades de
melhoria” e “ações de formação proporcionadas aos colaboradores em 2016”.

De seguida apresentam-se os resultados obtidos em cada questão, através de gráficos
circulares que evidenciam de forma clara as proporções dos resultados obtidos.

1) Satisfação com a imagem da Organização

9%
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Nada satisfeito
Não responde
91%

O grau de satisfação com a imagem da Organização é altíssimo, na ordem dos 91%
na escala de “muito satisfeito”; os restantes colaboradores manifestaram-se
“satisfeitos”. Estes resultados mostram que os colaboradores, de uma forma geral,
percecionam a entidade de uma forma extremamente positiva.
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2) Satisfação com o desempenho global da Organização

18%
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Nada satisfeito
Não responde

82%

O nível de satisfação relativamente ao desempenho global da entidade é bastante
elevado: constata-se que 82% dos trabalhadores inquiridos estão “muito satisfeitos”
e os restantes “satisfeitos”.

3) Satisfação com o envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria

9%
Muito satisfeito
27%

Satisfeito
Pouco satisfeito
64%

Nada satisfeito
Não responde

Mais de metade dos inquiridos (64%) encontra-se “muito satisfeito” com o seu
envolvimento em atividades de melhoria sob os mais variados aspetos e, constata-se
que cerca de 27% encontram-se “satisfeitos”.
Contudo, uma pequena percentagem (9%) encontra-se “pouco satisfeito”, pelo que
verifica-se uma necessidade de se reforçar o incentivo à apresentação de propostas
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de melhoria da entidade, bem como de envolver os trabalhadores nas atividades que
daí decorram.

4) Satisfação com os mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigente

9%
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Nada satisfeito
Não responde
91%

A grande maioria dos trabalhadores do CEJUR (91%) considera adequados os
mecanismos de consulta e diálogo existentes entre eles e a dirigente, e, por isso, na
avaliação deste item manifestaram-se “muito satisfeitos”. Cerca de 9% encontra-se
apenas “satisfeito” com os mecanismos existentes.

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

Muito satisfeito

36%

Satisfeito
Pouco satisfeito
64%

Nada satisfeito
Não responde
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Pela análise das respostas obtidas neste item verifica-se que cerca de 64% dos
inquiridos estão “muito satisfeitos” relativamente à postura do CEJUR face à
mudança e à modernização. Os restantes encontram-se “satisfeitos”.

6) Satisfação com o ambiente de trabalho

Muito satisfeito

36%

Satisfeito
Pouco satisfeito
64%

Nada satisfeito
Não responde

O item “ambiente de trabalho” obteve uma avaliação idêntica à questão anterior:
64% dos colaboradores estão “muito satisfeitos” e os restantes encontram-se
“satisfeitos”.

7) Satisfação com a possibilidade de frequência de ações de formação em 2016

9%
9%

Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito

18%
64%

Nada satisfeito
Não responde
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No que se refere à “possibilidade de frequência de ações de formação” as reações
foram as seguintes: cerca de 64% dos trabalhadores manifestaram-se “muito
satisfeitos”; 18% encontram-se “satisfeitos”; 9% estão “pouco satisfeitos” e os outros
9% não responderam à questão.
Tendo-se verificado alguma percentagem de pouca satisfação neste item, parece-nos
adequado atermo-nos, inicialmente, a uma descrição do processo formativo e, daí,
procurar encontrar potenciais causas para o descontentamento manifestado no
questionário, bem como apresentar medidas corretivas.
O ciclo de formação é anual e tem início com o levantamento das necessidades de
formação. Na fase seguinte, são planeadas as ações de formação em função da
orientação geral prosseguida pelo serviço nesse ano, e compiladas num Plano de
Formação. Ao longo do ano são feitas monitorizações informais relativamente a esse
Plano e no final do ano é elaborado um relatório da sua execução.
No ano de 2016, o processo formativo acima descrito deu início em meados do mês
de janeiro com uma solicitação da Direção a todos os trabalhadores – através de email – para que expressassem as suas necessidades em matéria de formação. Foram
recebidas 3 respostas e todas as propostas de formação apresentadas foram
aprovadas e indicadas no Plano de Formação.
Face ao exposto, conclui-se que foi dada a possibilidade a todos os trabalhadores de
frequentarem ações de formação no ano de 2016. Contudo, tal não foi percecionado
dessa forma por todos os trabalhadores – o que se traduziu numa taxa de “pouca
satisfação” (9%) neste item.
Assim, propõe-se como medida corretiva no próximo ano – aquando do
levantamento das necessidades formativas – reforçar, em termos comunicacionais, o
facto de que todos os trabalhadores têm a possibilidade de frequentar ações de
formação.

8

RELATÓRIO | Avaliação da satisfação dos colaboradores do CEJUR em 2016

8) Satisfação com as possibilidades de aprendizagem de novos métodos de trabalho

9%
Muito satisfeito
27%

Satisfeito
Pouco satisfeito
64%

Nada satisfeito
Não responde

Cerca de 64% dos respondentes estão “muito satisfeitos” com as possibilidades
proporcionadas de aprendizagem de novos métodos de trabalho e 27% estão
“satisfeitos”.

9) Satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis

36%

Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito

64%

Nada satisfeito
Não responde

Todos os colaboradores avaliaram de forma positiva quando questionados quanto
aos equipamentos informáticos à sua disposição: 64% mostrou-se “muito satisfeito”
e os restantes mostraram-se “satisfeitos”.
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Concluindo esta secção, dá-se conhecimento do único comentário recebido nas respostas:
- «Adopção de sistema de "wi-fi", que está disponível no edifício da PCM, sem abranger a
zona dos gabinetes CEJUR».

Na secção seguinte é feita uma comparação dos resultados obtidos em 2016 com os
resultados obtidos no ano anterior.
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3. Comparação com os resultados obtidos em 2015

A presente secção mostra a evolução da entidade nas diversas áreas em avaliação, através
da comparação dos resultados obtidos no corrente ano com os obtidos em 2015.

Por conseguinte, os próximos gráficos apresentam a distribuição percentual obtida em cada
resposta, nos dois anos sob análise.

Satisfação com o desempenho global da
Organização:

Satisfação com a imagem da Organização:

Não responde

Não responde

Nada satisfeito

Nada satisfeito

Pouco satisfeito

Pouco satisfeito
9%

Satisfeito
Muito satisfeito

75%
0%

20%
Ano 2016

18%
25%

Satisfeito

25%

40%

60%

80%

91%

82%
75%

Muito satisfeito

100%

0%

Ano 2015

20%
Ano 2016

40%

60%

80%

100%

Ano 2015

A satisfação dos colaboradores relativamente à imagem do CEJUR aumentou no ano de
2016, pois, face ao ano anterior, mais 16% dos respondentes mostraram-se “muito
satisfeitos” quanto a este aspeto.
A satisfação com o desempenho global do CEJUR também aumentou. O acréscimo de
respondentes “muito satisfeitos”, face ao ano de 2015, foi de 7%.
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Satisfação com os mecanismos de consulta e diálogo
entre colaboradores e dirigente:

Satisfação com o envolvimento dos colaboradores em
atividades de melhoria:

Não responde

Não responde

Nada satisfeito

Nada satisfeito
9%
8%

Pouco satisfeito

Pouco satisfeito
27%
25%

Satisfeito

64%
67%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

9%
8%

Satisfeito

40%

60%

91%
92%

Muito satisfeito
0%

80%

20%
Ano 2016

Ano 2015

40%

60%

80%

100%

Ano 2015

Os níveis de satisfação relativamente ao envolvimento dos colaboradores foram díspares em
ambos os anos. Em 2016 verificou-se uma pequena descida da percentagem de
colaboradores “muito satisfeitos” (3%), em contrapartida de um aumento de trabalhadores
“satisfeitos” (2%) e de “pouco satisfeitos” (1%).
A rúbrica referente aos mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigente
não revelou alterações significativas. Uma vez que se verificou uma diminuição de 1% de
respondentes “muito satisfeitos” por contrapartida do correspondente aumento em
“satisfeitos”.

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

Satisfação com o ambiente de trabalho:

Não responde

Não responde

Nada satisfeito

Nada satisfeito

Pouco satisfeito

Pouco satisfeito

8%

Satisfeito

25%

36%
64%
67%

Muito satisfeito
0%

20%
Ano 2016

40%

8%

Satisfeito

60%

17%

36%
64%

Muito satisfeito

80%

Ano 2015

0%

20%
Ano 2016
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40%
Ano 2015

60%

75%
80%
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A satisfação relativamente à postura do CEJUR face à mudança e à modernização
apresentou uma evolução positiva de 2015 para 2016, isto é, deixou de existir insatisfação e
a percentagem de respondentes “satisfeitos” aumentou em 11%. Apenas verificou-se uma
ligeira descida de inquiridos “muito satisfeitos”, na ordem dos 3%.
A evolução da satisfação com o ambiente de trabalho foi semelhante, pois não se constatou
qualquer tipo de insatisfação no ano de 2016 e observou-se um aumento da percentagem
de respondentes “satisfeitos” em cerca de 19%. Por outro lado, a percentagem de inquiridos
“muito satisfeitos” diminuiu cerca de 11%.

Satisfação com a possibilidade de aprendizagem de novos
métodos de trabalho:

Satisfação com a possibilidade de frequência de
ações de formação em 2016:

Não responde

9%

Não responde

Nada satisfeito

8%
9%

Pouco satisfeito

Pouco satisfeito
Satisfeito

Nada satisfeito
17%
18%
25%

Satisfeito

Muito satisfeito

50%
0%

9%

20%
Ano 2016

40%

64%

60%

17%

25%
27%
64%
58%

Muito satisfeito
80%

Ano 2015

0%

20%
Ano 2016

40%

60%

80%

Ano 2015

A avaliação dada à possibilidade de frequentar ações de formação em 2016 variou
relativamente à pontuação atribuída no ano anterior relativamente à formação
proporcionada nesse ano. Por um lado, houve um aumento de colaboradores “muito
satisfeitos” (cerca de 14%); por outro lado, verificou-se uma diminuição na escala
“satisfeito” (7%) e “pouco satisfeito” (8%).
No tocante às possibilidades proporcionadas de aprendizagem de novos métodos de
trabalho verificou-se um aumento percentual nos níveis de “muito satisfeito” e de
“satisfeito”, correspondentemente de 6% e de 10%.
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Satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis:

Não responde
Nada satisfeito

17%

Pouco satisfeito
Satisfeito

64%

8%
36%

Muito satisfeito
0%

20%

40%

Ano 2016

75%
60%

80%

Ano 2015

Quanto ao nível de satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis verificou-se
uma diminuição da satisfação dos colaboradores face ao ano de 2015: a percentagem na
escala de “muito satisfeito” diminuiu em 39% e a percentagem na escala de “satisfeito”
aumentou 56%. Por outro lado, deixou de ser reportada insatisfação.
Para fazer face a esta diminuição da satisfação iremos elaborar um pequeno questionário
com questões específicas relativamente a este item, de forma a obter feedback dos
trabalhadores relativamente aos problemas com que se têm deparado.
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4. Principais conclusões

Os resultados globais apontam para uma avaliação positiva da entidade, na ordem dos 96%.
Cerca de 69% dos colaboradores consideram-se “muito satisfeitos” com a entidade e cerca
de 27% encontram-se “satisfeitos”. Os itens onde a satisfação se mostrou mais elevada
foram a “imagem da Organização” e os “mecanismos de consulta e diálogo entre os
colaboradores e dirigente”.
Os resultados obtidos demonstram uma clara superação do objetivo inscrito no Plano de
Atividades do CEJUR de 2016, o qual estabelecia a meta de obtenção de, pelo menos, 65%
de satisfação dos colaboradores.
Quando comparados os resultados obtidos no biénio 2015-16, verifica-se um aumento da
satisfação, em 2016, nos seguintes itens: “imagem da Organização”; “desempenho global da
Organização”; “possibilidade de frequência de ações de formação em 2016”; e
“possibilidade de aprendizagem de novos métodos de trabalho”. Por outro lado, verificou-se
uma descida acentuada da satisfação relativamente aos “equipamentos informáticos
disponíveis”.

Lisboa, 18 de novembro de 2016
A Consultora,

Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz

Assinado de forma digital por Sílvia
Fernanda Rehemtula Vaz
DN: c=PT, o=Centro Jurídico da
Presidência do Conselho de Ministros,
cn=Sílvia Fernanda Rehemtula Vaz
Dados: 2016.11.18 15:56:20 Z

Sílvia Vaz
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1. Nota introdutória

A formação profissional é um importante instrumento de gestão ao dispor dos organismos pois
permite dotar os trabalhadores de novas competências, capacidades e conhecimentos
adaptando-os às inovações tecnológicas e às mudanças do contexto económico. Por outro lado,
a formação assinala a aposta dos dirigentes no desenvolvimento pessoal e profissional dos
trabalhadores e contribui para aumentar o grau de motivação destes.
Tendo em conta todas as vantagens que a formação profissional proporciona tanto para a
entidade quanto para os/as colaboradores/as, o Plano de Atividades do ano de 2016 previa
várias atividades neste âmbito, nomeadamente: o diagnóstico das necessidades de formação, a
elaboração do Plano Anual de Formação e o respetivo relatório de execução.
As duas primeiras atividades foram realizadas no início do ano de 2016.
Cumpre-nos, no presente documento, apresentar dar conta das atividade realizadas ao longo do
ano no que toca à formação, isto é, o relatório final de execução do Plano de Formação
estabelecido para o ano de 2016.
Com este documento pretende-se mostrar o grau de execução das atividades de formação
planeadas, o feedback dos formandos e das formandas em relação às ações de formação interna e
externa realizadas e todas as atividades ocorridas extraplano.

2. Informação Síntese

Em matéria de formação interna o Plano de Formação previa a realização de 6 ações, com 6
participações de trabalhadores/as e um volume de formação correspondente a 123 horas. Os
custos diretos ascendiam a 1.458,00€.
Das ações planeadas apenas foram realizadas 5 (com 5 participações), 1 ação de formação não
chegou a ser realizada pela respetiva entidade de formação, pelo que se verificou uma taxa de
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execução de 83,3% relativamente ao inicialmente previsto. Os custos diretos efetivos
corresponderam a 1.318,00€, ou seja, 90,4% das verbas planeadas para o efeito.
Foram ainda realizadas 2 ações de formação interna não previstas no plano, com um total de 11
participações de colaboradores/as. Não houve qualquer dispêndio monetário com a
participação nestas ações formativas.
Tendo em conta todas as ações de formação realizadas (constantes no plano e extraplano) cerca
de 68,42% do total de trabalhadores e de trabalhadoras do CEJUR tiveram a possibilidade de
frequentar iniciativas de formação profissional.
Em matéria de formação externa, isto é, formação ministrada por colaboradores/as do CEJUR,
ou a expensas deste, o Plano de Formação previa duas ações: uma relacionada com o
Contencioso Administrativo e outra com a Igualdade de Género. Ambas foram realizadas.
Para além destas, foi realizada uma ação de formação sobre a legística e o processo legislativo
para uma delegação de juristas moçambicanos e cabo-verdianos (não prevista no plano).
2

3. Ações de formação interna

O Quadro 1 apresenta informação detalhada sobre as ações de formação interna constantes no
Plano de Formação por trabalhador/a, designadamente: a entidade responsável pela realização
da ação de formação, as datas de realização, os encargos financeiros, a duração, o estado da
inscrição e observações relevantes.

Entidade

Datas

Encargo
(€)

Duração
(horas)

Quadro 1 – Informação detalhada respeitante às ações de formação interna
constantes no Plano de Formação|2016:

Sílvia Fernanda R. Vaz

Língua Inglesa

Oxford School

01-02-2016 a
30-06-2016

396,00 €

60

Ana Paula dos Santos
Taborda Morais

O Novo Processo Administrativo

ALMEDINA
mais

10-03-2016

322,90 €

7

Ana Paula dos Santos
Taborda Morais

Custas Processuais

ALMEDINA
Mais

08-04-2016

249,10 €

7

Maria da Glória Rito Santiago
Martins

Organização de eventos nacionais e
internacionais

INA

28-06-2016 a
30-06-2016

210,00 €

21

Maria da Glória Rito Santiago
Martins

Protocolo nos serviços públicos

INA

(não definida)

140,00 €

14

Maria da Glória Rito Santiago
Martins

Direito para não Juristas

INA

19-09-2016 a
20-09-2016

140,00 €

14

TOTAL

1.458,00 €

123

Nome

Ação de formação

Observações

Estado de execução
Inscrição efetuada e
ação de formação
realizada
Inscrição efetuada e
ação de formação
realizada
Inscrição efetuada e
ação de formação
realizada
Inscrição efetuada e
ação de formação
realizada
Inscrição não efetuada,
ação de formação não
realizada.
Inscrição efetuada e
ação de formação
realizada

Conforme se constata no Quadro 1, foram realizadas as seguintes ações de formação: Língua
inglesa; O novo Processo Administrativo; Custas processuais; Organização de eventos nacionais
e internacionais; e Direito para não juristas. O curso “Protocolo nos serviços públicos” não
chegou a ser realizado por motivos que o CEJUR desconhece, a entidade formadora não
chegou sequer a anunciar uma data para a sua concretização.
Para além dos cursos mencionados, os trabalhadores e as trabalhadoras tiveram oportunidade
de participar em outras ações de formação: uma ministrada pelo próprio CEJUR e outra pela
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).

O detalhe das ações de formação interna realizadas – mas não constantes no Plano de
Formação – encontram-se no Quadro 2 apresentado de seguida.
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Encargo (€)

Duração
(horas)

Ana César Machado

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

António Duarte de Almeida

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Carlos Blanco de Morais

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Cristina Coelho

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Joana Féria Colaço

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

-€

7

João Raposo

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

Maria José Salazar Leite

Nome

Ação de formação

Entidade

Data de início

Quadro 2 – Informação detalhada das ações de formação interna não
constantes no Plano de Formação|2016:

17-02-2016 e
18-02-2016

Obs.

4
CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Nuno Miguel Marques

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Rui Barreira

Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos

CEJUR

17-02-2016 e
18-02-2016

-€

7

Ana Paula dos Santos
Taborda Morais

Novo Portal dos Mandatários do
SITAF

DGAJ

16-12-2016

-€

3

Lucília Maria Santos Ferreira

Novo Portal dos Mandatários do
SITAF

DGAJ

16-12-2016

-€

3

TOTAL

-€

69

A ação de formação “Principais alterações ao Código de Processo nos Tribunais
Administrativos” foi organizada pelo CEJUR. Esta ação de formação estava apenas prevista no

plano de formação externa do CEJUR, mas dada a relevância do tema vários colaboradores e
colaboradoras fizeram questão de participar.
Por outro lado, com a disponibilização do Novo Portal dos Mandatários do SITAF – espaço
reservado aos mandatários e demais representantes em juízo –, a DGAJ realizou uma sessão de
apresentação desta aplicação informática, de modo a acautelar a devida informação e os
esclarecimentos necessários. Dada a relevância desta sessão foi considerada essencial a
participação de duas trabalhadoras que dão apoio à tramitação processual do contencioso
administrativo.

O Quadro 3 apresenta informação síntese relativa à execução do Plano de Formação e o
Quadro 4 mostra os indicadores de execução.
Quadro 3 – Síntese da execução do Plano de Formação de 2016:
Planeadas

Planeadas e
realizadas

Realizadas,
não-planeadas

6

5

2

Duração Prevista (Horas)

123,00

--

--

Duração Efetiva (Horas)

--

109,00

10,00

Nº Formandos Previstos

6

--

--

Nº Formandos Efetivos

--

5

11

123,00

--

--

--

109,00

69,00

1.458,00 €

--

--

--

1.318,00 €

0,00 €

Situação

5
Nº de Ações

Volume de Formação Previsto (Horas)
[Duração Prevista Ação x Nº Formandos Previstos]

Volume de Formação Efetivo (Horas)
[Duração Efetiva Ação x Nº Formandos Efetivos]

Custos Diretos Estimados (€)
Custos Diretos Efetivos (€)
OBS.

Quadro 4 – Indicadores de execução do Plano de Formação|2016:

Situação

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

Nº de Horas
[Duração efetiva/Duração prevista]

Nº de Formandos (participações)
[Nº formandos efetivos/Nº formandos previstos]

Volume de Formação (Horas)
[Volume de formação efetivo/Volume de formação previsto]

Custos Diretos (€)
[Custos diretos efetivos/Custos diretos estimados]

Indicadores de
Execução do
Plano de
Formação (%)
83,3%
88,6%
83,3%
88,6%
90,4%

OBS.
6

Os indicadores apresentados no Quadro 4 revelam de que forma o plano de formação foi
executado, em termos relativos. O grau de execução do nº de ações planeadas foi de 83,3% (das
6 ações planeadas apenas foram realizadas 5). Semelhante percentagem verificou-se nas
participações de colaboradores/as (das 6 participações previstas, 5 foram efetivas). O volume de
horas em formação correspondeu a 88,6% face ao planeado. Finalmente, cerca de 90,4% dos
custos diretos programadas foram efetivamente executados.

Tendo em conta que o ciclo de formação é concluído com a avaliação das atividades formativas
realizadas, de seguida apresentamos a avaliação média atribuída pelos formandos e pelas
formandas nas ações de formação que frequentaram ao longo do ano de 2016.

O questionário consta do Anexo II do Plano de Formação de 2016 do CEJUR e é constituído
por 21 perguntas que se encontram agrupadas nos seguintes tópicos:
·

Ação de formação;

·

Conteúdos programáticos;

·

Desempenho do/a formador/a;

·

Organização da ação de formação;

·

Impacto no desempenho da/o formanda/o.

Foi utilizada uma escala de avaliação de 1 a 5, onde 1 correspondia ao valor mínimo e 5 ao valor
máximo.
Portanto, os resultados apresentados no Gráfico 1 dizem respeito a uma média da avaliação
atribuída em cada ação de formação interna frequentadas pelos trabalhadores e pelas
trabalhadoras do CEJUR, por tópicos:

Gráfico 1 – Avaliação média global atribuída pelos/as formandos/as:
100,00%

100,00%

80,00%
66,67%
60,00%

Muito bom
50,00%
41,67%

50,00%
45,83%

50,00%
45,83%

Bom
Suficiente

40,00%

Insuficiente

25,00%

Mau

20,00%
8,33%

4,17%

8,33%

4,17%

0,00%
Relativamente à
ação de formação

Quanto aos
conteúdos
programáticos

Relativamente ao
Quanto à
Impacto no
desempenho do organização da ação desempenho do
formador
de formação
formando

Verifica-se que mais de 45% dos colaboradores e das colaboradoras avaliaram como “muito
bom” todos os aspetos ligados à formação profissional, a essa percentagem acresce a avaliação
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de “bom” (sempre superior a 25%), o que confirma a adequação do plano de formação às suas
necessidades.
De seguida são apresentados os resultados obtidos em cada questão apresentada no
questionário de satisfação:

·

Relativamente à ação de formação:

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?

Muito bom

50,00%

Muito bom

50,00%

Bom

50,00%

Bom

50,00%

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

Gráfico 4 - Os objetivos propostos foram
cumpridos?

66,67%

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

33,33%

Muito bom

Bom

16,67%

Bom

Suficiente

16,67%

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

50,00%
16,67%

Quando questionados se as ações de formação interna haviam superado as suas expetativas
iniciais e se o desenvolvimento dado nas ações de formação tinham sido ajustados ao nível de
conhecimentos, todos os/as inquiridos/as apresentaram uma classificação elevada.
Cerca de 16,67% das/os participantes consideraram que os objetivos propostos foram
cumpridos de forma suficiente; os restantes avaliaram esse item como “muito bom ou bom”.
Esta mesma avaliação foi dada à duração da ação de formação.

·

Quanto aos conteúdos programáticos:

Gráfico 6 - Os temas abordados foram
interessantes?

66,67%

Muito bom
Bom

33,33%

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

33,33%

Muito bom

50,00%

Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

16,67%

Mais de 50% das/os participantes consideraram os temas abordados nas ações de formação
“muito bons”. Quanto ao tempo programado para a realização da ação de formação as opiniões
foram díspares, contudo cerca de metade respondentes consideraram-no “bom”.
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Gráfico 8 - O tempo dedicado aos temas foi
suficiente?

Muito bom
Bom

33,33%
66,67%

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

Muito bom

50,00%

Bom

50,00%

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

No que toca ao tempo atribuído para desenvolver os temas da ação de formação, bem como a
profundidade com que esses temas foram abordados, também há um consenso entre os/as
inquiridos/as pois todos/as os classificaram como “muito bons” ou “bons”.
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·

Relativamente ao desempenho do formador(a):

Gráfico 10 - Foi claro/a na apresentação dos
objetivos pedagógicos a alcançar?

Muito bom
100,00%

Gráfico 11 - Demonstrou domínio das
matérias?

Muito bom
100,00%

Bom

Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

Gráfico 12 - Desenvolveu metodologias
pedagógicas adequadas ao público?

Gráfico 13 - Demonstrou interesse pelas
dificuldades dos formandos/as?
100,00%

100,00%
Muito bom

Muito bom

Bom

Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

Gráfico 14 - Contribuiu para uma melhor
aprendizagem dos conteúdos?
100,00%
Muito bom
Bom
Suficiente
Insuficiente
Mau

Quanto ao desempenho dos/as formadores/as nas ações de formação as opiniões foram
unânimes, tendo todos os colaboradores e todas as colaboradoras atribuído uma avaliação de
“muito bom” a todos os itens, designadamente à apresentação dos objetivos pedagógicos, ao
domínio que demonstraram nas matérias abordadas, às metodologias utilizadas, ao interesse
pelas dificuldades expostas pelos formandos e ao contributo que eles/elas deram para uma
melhor perceção dos conteúdos lecionados.
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·

Quanto à organização da ação de formação, como considera …

Gráfico 15 - A qualidade e adequação da
documentação distribuída?

50,00%

Muito bom
33,33%

Bom
Suficiente

Gráfico 16 - A adequação dos suportes
pedagógicos?

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

Gráfico 17 - A qualidade e adequação das
instalações?

Bom

33,33%

Bom

16,67%

83,33%

Muito bom

50,00%

Muito bom

16,67%

16,67%

Gráfico 18 - O horário da ação de formação?

12
83,33%

Muito bom
Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

16,67%

Quanto inquiridos sobre a qualidade da documentação proporcionada e a adequação dos
suportes pedagógicos mais de 83% dos respondentes atribuiu uma classificação de “muito
bom” ou “bom”. No que se refere à qualidade das instalações e a adequação do horário da
formação todos mostraram uma satisfação elevada.

·

Impacto no desempenho do/a formando/a:

Gráfico 19 - Considera que os conteúdos da
ação de formação são úteis ao exercício da
sua função?

Gráfico 20 - Os conhecimentos adquiridos
são aplicáveis ao seu trabalho diário?

Muito bom

50,00%

Muito bom

Bom

50,00%

Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

Gráfico 21 - Como avalia o impacto que a
ação de formação teve no seu desempenho?

66,67%
33,33%

Gráfico 22 - Considera útil a ação de
formação na evolução da sua carreira?
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Muito bom
Bom

50,00%

Muito bom

33,33%
66,67%

33,33%

Bom

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Mau

Mau

16,67%

Nas questões referentes ao impacto das ações de formação no desempenho profissional de cada
um, apenas 16,67% avaliaram como “suficiente” a utilidade dessas ações nas respetivas
carreiras.
Para concluir, os restantes itens, ou seja, “conteúdos/conhecimentos adquiridos”, a “aplicação
no seu trabalho diário” e o “impacto da ação de formação no seu desempenho” foram avaliados
como “bons” ou “muito bons”.

De seguida é apresentado o grau de realização das ações de formação externa contantes no
plano de formação, bem como as atividades não planeadas.

4. Ações de formação externa
O Quadro 5 apresenta informação detalhada sobre as ações de formação externa planeadas para
o ano de 2016.

Joana Féria Colaço
Carlos Blanco de
Morais
Ana César Machado

17ª Oficina de Legislação intitulada
"Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos" – Parte I
Contencioso
Administrativo

CEJUR
17ª Oficina de Legislação intitulada
"Principais alterações ao Código de
Processo nos Tribunais
Administrativos" – Parte II

Igualdade de Género

Políticas Públicas para a Igualdade
entre Mulheres e Homens: os
Planos Nacionais para a Igualdade

Conferencista(s)

17-02-2016

63

14

Realizada

João Raposo

Teresa Alvarez

Estado de
execução

3

Nuno Miguel Marques

Cristina Coelho
António Duarte de
Almeida
Rui Barreira
CEJUR e
CIG

Data

Duração (horas)

Ação de formação

N.º de
participantes

Área

Entidade(s)

Quadro 5 - Informação detalhada das ações de formação externa constantes no Plano
de Formação:

18-02-2016

51

3

06-12-2016

46

3

As “oficinas de legislação” são realizadas com uma regularidade anual e têm como objetivo
partilhar conhecimentos referentes à legística e ao processo legislativas, bem como a diversas
outras matérias jurídicas. Os principais destinatários destas ações são os membros dos gabinetes
governamentais e os trabalhadores dos serviços jurídicos dos vários ministérios.

Realizada

No ano de 2016 apenas foi realizada uma oficina de legislação dedicada ao tema “Principais
alterações ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, nos dias 17 e 18 de fevereiro,
no Auditório da Presidência do Conselho de Ministros, entre as 14h30 e as 18h00. Em ambos
os dias solicitou-se o preenchimento de um questionário de satisfação.
Este questionário consta do Anexo III do Plano de Formação de 2016 e é constituído por 4
questões:
·

Iniciativa e organização do evento;

·

Pertinência dos temas apresentados;

·

Clareza da exposição;

·

Conhecimentos adquiridos.

Foi utilizada uma escala de avaliação de 1 a 5, onde 1 correspondia ao valor mínimo e 5 ao valor
máximo.

A apreciação global atribuída pelos participantes da 17.ª oficina de legislação é apresentada de
seguida, em valores relativos, no Gráfico 23.

Gráfico 23 – Apreciação global atribuída pelos/as participantes (%):
80%
70%
60%
50%

45%

47%
45%

44%

40%

45%

42%

Muito bom
Bom

32%

30%

23%

27%
23%

Insuficiente

20%
10%

Suficiente

5% 4%

8%
3%

3%

5%

0%
Iniciativa e
organização do
evento

Pertinência dos
temas apresentados

Clareza da
exposição

Relevância para o
desempenho
profissional

Mau
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Conforme se pode verificar no Gráfico 24, mais de 72% dos participantes avaliaram os diversos
aspetos da ação de formação como “muito bom” ou “bom”. Uma percentagem residual de
respondentes, inferior a 7%, atribuiu uma avaliação de “insuficiente” ou “mau” aos seguintes
aspetos: iniciativa e organização do evento, clareza da exposição e relevância para o
desempenho profissional.

Também com uma periodicidade anual são realizadas ações de formação em igualdade, impacto
de género das iniciativas legislativas e orçamentos sensíveis ao género para os(as) juristas
responsáveis pelo processo legislativo. Esta competência foi atribuída ao CEJUR pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 103/2013, de 31 de dezembro, durante a vigência do V
Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não-discriminação (2014-2017).
Em cumprimento da disposição legal acima referida, foi realizada uma ação de formação
intitulada “Políticas Públicas para a Igualdade entre Mulheres e Homens: os Planos Nacionais
para a Igualdade” (1º módulo do III Curso de Formação em Igualdade de Género), no dia 6 de
dezembro, entre as 10h00 e as 12h00, no Auditório da Presidência do Conselho de Ministros.
No final do encontro foi solicitado aos participantes o preenchimento do questionário de
satisfação sobre diversos aspetos relacionados com a ação de formação, dos quais se apurou a
seguinte avaliação global (Gráfico 24):

Gráfico 24 – Apreciação global atribuída pelos/as participantes (%):
74%

80%
70%

60%

60%

53%

50%
40%

37%

51%
Muito bom

42%
35%

30%
20%
10%

Bom

23%

Suficiente
14%

2%

5%

2%

Mau

0%

Iniciativa e Pertinência dos
organização do
temas
evento
apresentados

Clareza da
exposição

Insuficiente

Conhecimentos
adquiridos
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De uma forma geral, os participantes apreciaram de forma bastante positiva a ação de formação
pois a maioria (mais de 86%) pontuou como “muito bom” ou “bom” os diversos aspetos sob
avaliação.
O item mais valorizado foi a “clareza da exposição”, com 97% dos participantes a
considerarem-na “muito boa”. Também foram avaliados como “muito bons” a “iniciativa e
organização do evento” e a “pertinência dos temas apresentados” por 97% e 95% dos/as
inquiridos/as, respetivamente.

Para concluir a apresentação das atividades de formação externa realizadas ao longo do ano de
2016, o Quadro 6 mostra informação detalhada sobre as ações de formação externa não
constantes no plano de formação.

Quadro 6 - Informação detalhada das ações de formação externa não constantes no
Plano de Formação|2016:

Conferencista(s)

Data

Duração (horas)

Ação de formação

N.º de
participantes

Área

Entidade(s)

17
Estado de
execução

16-12-2016

18

2,5

Realizada

Joana Féria Colaço
Legística

Processo legislativo/ Legística

CEJUR

Pedro Múrias
Gonçalo Carrilho

A ação de formação sobre o tema “Processo legislativo/Legística” foi realizada no dia 16 de
dezembro de 2016, nas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, entre as 14h45 e as
17h15.
Esta ação foi concretizada num contexto de colaboração com a DGPJ, para um grupo de 14
juristas designados pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de
Moçambique e 4 juristas designados pelo Ministério da Justiça e Trabalho de Cabo Verde.

O nível de satisfação dos participantes relativamente a esta ação de formação é apresentado no
gráfico seguinte.

Gráfico 25 – Apreciação global atribuída pelos/as participantes (%):
94%

100%
90%

94%

81%

80%

69%

70%
Muito bom

60%

Bom

50%
40%
30%

31%
19%

Insuficiente

20%
6%

10%

Suficiente

6%

Mau

0%
Iniciativa e
organização do
evento

Pertinência dos
temas apresentados

Clareza da
exposição

Conhecimentos
adquiridos
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Como se pode verificar no Gráfico 25, todos os participantes avaliaram como “muito bom” ou
“bom” todos os itens sob avaliação, designadamente: a iniciativa e organização do evento, a
pertinência dos temas apresentados, a clareza da exposição e os conhecimentos que adquiram.
Os itens mais valorizados foram a “pertinência dos temas apresentados” e a “clareza da
exposição”.

5. Considerações finais

O Plano de Formação 2016 do CEJUR não foi realizado na sua totalidade. A taxa de realização
das ações de formação foi de 83,3%. Semelhante percentagem foi observada em termos de
participações. Justifica-se esse resultado com o facto de 1 ação de formação planeada não se ter
realizado. Os custos diretos efetivos corresponderam a 1.318,00€, ou seja, 90,4% do montante
inicialmente alocado para o efeito.
Entretanto, ao longo do ano surgiram duas oportunidades de formação para os/as
trabalhadores/as extraplano.
Tendo em conta todas as ações de formação realizadas (constantes no plano e extraplano) cerca
de 68,42% do total de trabalhadores e de trabalhadoras do CEJUR tiveram a possibilidade de
frequentar iniciativas de formação profissional.
Por fim dá-se nota que todas as ações formação externa constantes no plano de formação
foram realizadas. Tendo ainda, no final do ano, sido realizada uma ação externa extraplano.

Lisboa, 28 de abril de 2017
A Consultora,
Assinado de forma digital por
Sílvia Fernanda Rehemtula Vaz
c=PT, o=Centro Jurídico da
Sílvia Fernanda DN:
Presidência do Conselho de
Ministros, cn=Sílvia Fernanda
Rehemtula Vaz Rehemtula Vaz
Dados: 2017.04.28 10:33:52
+01'00'

Sílvia Vaz
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ANEXO 8
__________________________________________________________________________

R2

Quadro de Avaliação e Responsabilização
ANO:2016
Presidência do Conselho de Ministros
Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros

MISSÃO: O CEJUR tem por missão o exercício de funções de apoio jurídico ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos
restantes membros do Governo integrados na Presidência do Conselho de Ministros.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO

META 2016

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

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

Reforçar a eficácia, a qualidade e a eficiência internas

Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 60.0

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

2014

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

2015

89.0

89.0

META
2016
89.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

5.00

100.00

100

Peso: 100.0
RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Eficiência

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 20.0

Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística
INDICADORES

2014

Peso: 100.0

2015

Percentagem de estudos, informações e pareceres cuja
elaboração antecipou em 10% o prazo estipulado

META
2016
40.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

20.00

100.00

100

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Qualidade

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 20.0

Garantir formação profissional

Peso: 100.0

INDICADORES

2014

Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por
formação profissional

25.0

2015
25.0

META
2016
40.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

10.00

100.00

100

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

20.0

.0

Consultores

12.0

168.0

.0

Técnico Superior *

12.0

12.0

.0

Assistente Técnico *

8.0

24.0

.0

Assistente Operacional *

5.0

5.0

.0

229.0

REALIZADOS

DESVIO

R2

Quadro de Avaliação e Responsabilização
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31/12/2015

31/12/2016

17

20

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

Orçamento de Funcionamento

867155

Despesas c/Pessoal

799429

Aquisições de Bens e Serviços

EXECUTADOS

DESVIO

67726

Outras Despesas Correntes

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

867155

NOTA EXPLICATIVA
Objetivos mais relevantes: OB1 - Assegurar um elevado número de decisões favoráveis ao Estado nos processos patrocinados pelo CEJUR; e OB2 - Assegurar o tratamento das
solicitações em matéria de parcerística.
Fórmulas:
Ind. 1: [(N.º de processos ganhos / N.º de processos concluídos) x 100].
Ind. 2: [(N.º de estudos, informações e pareceres cuja elaboração antecipou em 10% o prazo estipulado / N.º total de estudos, informações e pareceres elaborados) x 100].
Ind. 3: [(N.º de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação profissional / N.º total de trabalhadores) x 100].

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

0.0

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

Eficiência

0.0

Assegurar o tratamento das solicitações em matéria de parcerística

Qualidade

0.0

Garantir formação profissional
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL

0.000

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

Justificação do Valor Crítico
Melhor resultado que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do
indicador

Percentagem de estudos, informações e pareceres cuja elaboração antecipou em Melhor resultado que se pode aspirar
10% o prazo estipulado
Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação
profissional

Indicadores

Melhor resultado que se pode aspirar

Fonte de Verificação
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Indicadores
Percentagem de decisões favoráveis ou de antecipação, mediante análise
jurídica produzida em fase inicial do processo, de elevado risco de decisão
desfavorável

Fonte de Verificação
Aplicação de gestão documental CLICKDOC

Percentagem de estudos, informações e pareceres cuja elaboração antecipou em Aplicação de gestão documental CLICKDOC
10% o prazo estipulado
Percentagem de dirigentes e trabalhadores abrangidos por formação
profissional

Certificados de participação

