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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano de Atividades do Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários
(GISAF) para 2017 foi elaborado tendo em conta as linhas programáticas vertidas nas
Grandes Opções do Plano [2016-2019], a missão do organismo e a visão e opções
estratégicas para ele definidas no âmbito da presente gestão. Este alinhamento confere
previsibilidade e continuidade à atuação no médio e longo prazo.
A estratégia definida traduz-se em quatro objetivos, sinteticamente apresentados como:





Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes ferroviários;
Garantir a divulgação dos relatórios, das recomendações de segurança e da atividade
do GISAF;
Reforçar a cooperação com os agentes nacionais e estrangeiros relevantes;
Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais em ordem a promover a eficiência do
Gabinete.

O desdobramento dos objetivos operacionais pelos parâmetros do QUAR – Quadro de
Avaliação e Responsabilização obedece, de forma abreviada, à seguinte lógica:


Eficácia



Eficiência



Qualidade

O1 – Garantir o cumprimento das obrigações de investigação técnica de
acidentes e incidentes
O2 – Regularizar a elaboração dos relatórios anteriores a 2013
O3 – Reportar a atividade de investigação realizada
O4 – Manter atualizado os sítios do GISAF na internet
O5 – Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades
externas

No que diz respeito ao Plano de Atividades inclui-se um conjunto de objetivos e indicadores
que visa garantir a orientação para os resultados, atendendo sempre às características e
dimensão do Gabinete. Para o efeito, em 2017 o GISAF conta com quatro trabalhadores, dos
quais um é dirigente. Em termos financeiros, a previsão de dotação inicial do orçamento de
funcionamento do GISAF é de 325 000 €. Estes dados permitem desde logo constatar os
constrangimentos em que o Gabinete tem de desenvolver a sua atividade, condicionando a
sua capacidade de atuação.
Ainda assim, a concretização estratégica enunciada para 2017 permite visualizar claramente
o rumo a seguir, com vista a atingir a visão definida para o Gabinete no sentido de exercer as
melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, a fim de, em
cooperação com as demais entidades relevantes, contribuir para a melhoria contínua da
segurança do transporte ferroviário em Portugal e da confiança dos seus utilizadores.
O planeamento realizado para 2017 traduz não só a garantia do desempenho essencial da
missão que lhe está atribuída, como mais um degrau no desenvolvimento e consolidação da
atividade do GISAF, cujo caminho percorrido no curto espaço de tempo desde a sua
reativação tem merecido o reconhecimento internacional.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento constitui o Plano de Atividades para 2017 do Gabinete de
Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários, abreviadamente designado por
GISAF, em cumprimento e conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de
setembro, e na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que determinam a obrigatoriedade
dos serviços da Administração Pública apresentarem o planeamento anual da sua atividade,
como elementar imperativo de gestão pública e prática de boa governança.

Missão
O Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é o organismo do
Estado Português que tem por missão (i) investigar os acidentes, incidentes e outras
ocorrências relacionadas com a segurança dos transportes ferroviários, visando a
identificação das respetivas causas, (ii) elaborar e divulgar os correspondentes relatórios,
(iii) promover estudos, (iv) propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade
ferroviária e (v) assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais ou
estrangeiras.

Enquadramento legal
O GISAF foi criado pelo Decreto-Lei n.º 210/2006, de 27 de Outubro. No entanto a sua
orgânica original apenas foi definida pelo Decreto-Lei n.º 395/2007, de 31 de dezembro, ao
mesmo tempo que o Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro1, deu conteúdo à
investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários a realizar por este Gabinete,
transpondo para a ordem jurídica interna a secção correspondente da Diretiva
n.º 2004/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à
segurança dos caminhos-de-ferro comunitários.
Presentemente, a orgânica do GISAF encontra-se definida pelo Decreto-Lei n.º 70/2012, de
21 de março, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 395/2007 no âmbito do Plano de Redução e
Melhoria da Administração Central (PREMAC).

Envolvente externa
O GISAF é um organismo do Estado Português dotado de autonomia administrativa,
funcionando no âmbito do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. O apoio
logístico e administrativo necessário ao seu funcionamento, previsto no art.º 6.º do DecretoLei n.º 70/2012, é da responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros (SG-PCM).
A atuação técnica do Gabinete no que diz respeito à investigação de acidentes e incidentes
ferroviários deve obedecer a um padrão harmonizado ao nível da União Europeia, sendo
1

Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro.
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enquadrada pelas diretrizes estabelecidas pela “rede europeia de organismos de
investigação de acidentes ferroviários” (NIB Network) e pela Agência Ferroviária da União
Europeia, à qual tem dever de informação e reporte periódico.
O GISAF representa o Estado Português nas instâncias internacionais, no que diz respeito ao
seu âmbito de atividade.
A atividade do GISAF, no âmbito do cumprimento da sua missão e qualidade do trabalho
produzido, é sujeita a controlo da Comissão Europeia, através da monitorização regular
realizada pela Agência Ferroviária.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 394/2007, os sistemas ferroviários abrangidos pelo âmbito
de atuação do GISAF, são os indicados seguidamente:
 Rede ferroviária nacional, gerida pela IP, Infraestruturas de Portugal, S.A., e
operadores ferroviários licenciados para nela operar:
 COMSA Rail Transport;
 CP – Comboios de Portugal, E.P.E.,
 Fertagus, S.A.,
 MEDRAIL – Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, S.A.,
 TAKARGO, Transporte de Mercadorias, S.A..
 Metropolitano de Lisboa, explorado por Metropolitano de Lisboa, E.P.E.;
 Metropolitano ligeiro da Área Metropolitana do Porto, explorado por Metro do
Porto, S.A.;
 Metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, explorado por MTS - Metro,
Transportes do Sul, S.A.;
 Metropolitano ligeiro de Mirandela, explorado por Metro Ligeiro de Mirandela, S.A.;
 Caminho-de-ferro ligeiro Sintra – Praia das Maçãs, explorado pela Câmara Municipal
de Sintra;
 Caminho-de-ferro ligeiro Costa da Caparica – Fonte da Telha, explorado por
Transpraia – Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda.;
 Caminho-de-ferro ligeiro da praia do Barril, explorado por Gaprei - Gestão
Aldeamento Pedras D’El Rei, S.A.;
 Funicular de Viana do Castelo, explorado pela empresa Liftech - Tecnologia para
Elevadores, Lda.;
 Ascensor do Bom Jesus do Monte, explorado pela Confraria do Bom Jesus do Monte;
 Funicular dos Guindais, explorado por Metro do Porto, S.A.;
 Ascensor da Nazaré, explorado pelos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal
da Nazaré;
 Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras, explorado por SATU – Sistema
Automático de Transporte Urbano, E.M. (presentemente sem serviço).
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Para além destes sistemas ferroviários, o GISAF pode ser chamado a intervir em
investigações realizadas noutros Estados membros, quando os acidentes ou incidentes
envolvam empresas ferroviárias estabelecidas ou licenciadas em Portugal, ou, a pedido dos
próprios, noutros sistemas ferroviários nacionais não indicados acima.
No âmbito da sua atividade de investigação, o GISAF pode interagir com qualquer outra
entidade envolvida nas ocorrências investigadas, nomeadamente a Autoridade nacional de
segurança ferroviária, o regulador do sector ferroviário, empresas responsáveis pela
manutenção, as entidades de proteção civil, etc.

Estrutura orgânica
Nos termos dos artigos 3.º a 6.º do Decreto-Lei n.º 70/2012, de 21 de março, o Gabinete de
Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é constituído por um Diretor e um
corpo de investigadores, cuja presente dotação de duas pessoas foi definida pelo Despacho
n.º 7569-B/2014 dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da
administração pública e dos transportes, de 9 de junho de 2014.
O organigrama funcional do GISAF é o seguinte:

Diretor
1 pessoa

Apoio logístico e
administrativo

Secretariado

Secretaria-Geral da Presidência
do Conselho de Ministros

1 pessoa

Investigadores
2 pessoas

Atribuições e princípios de atuação
As atribuições do GISAF decorrem da missão que lhe é confiada e encontram-se expressas
no art.º 2.º da sua Orgânica:
a) Desenvolver as atividades de investigação técnica de acidentes e incidentes
ferroviários, de apuramento das causas e formulação de recomendações;
b) Analisar as ocorrências registadas no relatório diário de circulação da entidade
gestora das infraestruturas ferroviárias e propor o seu tratamento de acordo com a
gravidade das mesmas;
c) Acompanhar o cumprimento e aplicação prática das recomendações dirigidas às
entidades reguladas.
No exercício das suas atribuições, o GISAF funciona de modo independente da autoridade
responsável pela segurança e de qualquer entidade reguladora dos caminhos-de-ferro,
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sendo independente, na sua organização, estrutura jurídica e processo de decisão, de
qualquer gestor de infraestrutura, empresa ferroviária, organismo de tarifação, entidade
responsável pela repartição da capacidade e organismo notificado, e de qualquer outra
parte cujos interesses possam colidir com as tarefas que lhe estão confiadas.
Nos termos da legislação comunitária e nacional, as investigações realizadas pelo Gabinete
não se destinam nem são orientadas para o apuramento de culpas ou determinação de
responsabilidades, mas sim para a melhoria da segurança do transporte ferroviário.

Destinatários das atividades do GISAF
Atendendo à missão do GISAF de prossecução da melhoria da segurança do transporte
ferroviário, a sociedade em geral é a principal destinatária das atividades do Gabinete.
Não obstante, são destinatários objetivos das atividades do GISAF a Autoridade nacional de
segurança ferroviária, a indústria de transporte ferroviário e qualquer outra entidade,
nacional ou estrangeira, que seja abrangida pelas recomendações que o Gabinete emita no
âmbito das suas investigações, de acordo com as suas responsabilidades respetivas. De igual
modo, são destinatários das atividades do GISAF os intervenientes nos acidentes, as vítimas
e os seus familiares, pelo dever de informação regular que o Gabinete tem relativamente ao
decorrer das investigações.
No entanto, deve ficar claro que o GISAF não age como prestador direto de serviços a
qualquer um destes destinatários.

Metodologia de elaboração do Plano de Atividades
Na elaboração do presente documento foram consideradas as “Linhas de orientação” para o
efeito produzidas pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, assim
como, tanto quanto possível, as observações constantes do parecer daquela entidade
coordenadora relativamente ao Plano de atividades do GISAF para 2016.
O presente Plano teve em conta os contributos dos trabalhadores do GISAF, cuja
participação no mesmo é facilitada pela reduzida dimensão do Gabinete. Assim, todos
tiveram oportunidade, num primeiro momento de contribuir para com a sua visão e
experiência decorrentes do primeiro ano de funcionamento do GISAF e, num segundo
momento, ler o esboço do documento e propor ajustes.
Nos capítulos seguintes é feita a apresentação dos objetivos, das estratégias para os atingir e
a descrição das atividades previstas e recursos disponíveis.
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2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
O Plano de Atividades do GISAF para 2017 constitui-se como um referencial para a gestão e
administração do Gabinete durante o referido ano, tendo em conta a sua natureza, missão e
atribuições, assim como a evolução registada no ciclo de gestão anterior.
Depois dos trabalhos desenvolvidos em 2014 e 2015 para a criação das condições
necessárias à operacionalização do GISAF após o período de inatividade em que se
encontrou nos anos anteriores, em 2016, para além da realização das tarefas de investigação
de segurança decorrentes das ocorrências registadas no sistema ferroviário nacional,
pretendia-se reforçar e consolidar o funcionamento do Gabinete em diversos aspetos,
nomeadamente através do apetrechamento com equipamentos necessários; no entanto, os
constrangimentos orçamentais aplicados em 2016 sobre o orçamento aprovado
condicionaram o pretendido, o que teve necessariamente de ser tido em consideração no
planeamento da atividade para 2017.

2.1 Orientações gerais e articulação com as “Grandes Opções do
Plano 2016-2019”
O Plano de Atividades do GISAF para 2017 inscreve-se no cumprimento dos propósitos
enunciados nas Grandes Opções do Plano para 2016-2019, quer na sua filosofia geral, quer
em estratégias específicas.
Um sistema de transportes que permita a eficiente circulação de pessoas e mercadorias é
indispensável, quer para a coesão territorial, quer para o desenvolvimento económico e
social do país e da União Europeia. Por esse motivo, de forma concreta, as Grandes Opções
do Plano, no seu capítulo 27, apontam para o desenvolvimento de uma política de promoção
de um transporte público de qualidade.
Neste âmbito, a relevância da ferrovia, não só pela sua capacidade de transporte, como pela
sua eficácia e eficiência energética, exige que se garanta a melhoria contínua da sua
segurança, reforçando a elevada confiança que os utilizadores depositam na fiabilidade do
transporte ferroviário.
Tal está em linha com a missão do GISAF de contribuir de forma concreta para a melhoria da
segurança do transporte ferroviário.
Por outro lado, ao corresponder a missão do GISAF ao cumprimento das obrigações do
Estado Português para com a União Europeia, a atividade deste organismo enquadra-se
também com um dos pressupostos das Grandes Opções do Plano.
O Plano de Atividades do GISAF para 2017 tem em consideração a necessidade de
preparação para as responsabilidades acrescidas atribuídas aos organismos nacionais de
investigação de acidentes ferroviários na nova Diretiva (UE) 2016/798 do Parlamento
9

Europeu e do Conselho de 11 de maio de 2016 relativa à segurança ferroviária, que revogará
a Diretiva 2004/49/CE.
Como orientação da atividade para 2017 teve-se também em consideração o mais recente
Relatório Anual de Segurança do transporte ferroviário produzido pelo IMT, nomeadamente
no respeitante aos precursores de acidentes, assim como a própria análise feita pelo GISAF
quanto às tipologias de ocorrências que devem merecer prioridade nas investigações não
obrigatórias.

2.2 Visão
Exercer as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, a fim de,
em cooperação com as demais entidades relevantes, contribuir para a melhoria contínua da
segurança do transporte ferroviário em Portugal.

2.3 Objetivos estratégicos
Com base na missão do Gabinete e orientação que se pretende dar à sua atividade, foram
em 2014 definidos os seguintes objetivos estratégicos para a fase de reoperacionalização do
GISAF:

OE1:

Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes ferroviários e garantir a elaboração dos
correspondentes relatórios de acordo com os requisitos estabelecidos.

OE2: Garantir a divulgação dos relatórios, das recomendações de segurança e da atividade do GISAF.
OE3:

Reforçar a cooperação com os agentes nacionais e estrangeiros com responsabilidades no domínio da segurança
ferroviária.

OE4:

Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais em ordem a promover a eficiência do Gabinete, garantindo o seu bom
desempenho técnico e a sua sustentabilidade económica-financeira.

Com estes objetivos pretendeu-se traduzir a estratégia essencial para a reoperacionalização
do GISAF após o longo período de inatividade por que passou, abrangendo as principais
vertentes da missão e funcionamento do Gabinete.
Estes objetivos estratégicos, que devem orientar a atuação de médio a longo prazo do
organismo, mantêm-se inteiramente válidos para 2017 uma vez que ainda carecem de plena
concretização ou consolidação.
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3. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS
O essencial da atividade prevista para o GISAF em 2017 consubstancia-se na prossecução da
sua atribuição primordial, isto é, a investigação de acidentes e incidentes em âmbito
ferroviário.
Nesse domínio, são fulcrais as tarefas seguintes:
 Tratamento em tempo útil e de forma adequada das notificações recebidas,
 Mobilização para o local para recolha de evidências,
 Investigação propriamente dita,
 Publicação dos relatórios.
Nomeadamente, pretende-se dar prioridade à conclusão dos relatórios das investigações
iniciadas em 2014 e 2015, os quais, por razões que se prendem, entre outras, com a
formação e adaptação a novos métodos por parte da estrutura do GISAF, dificuldades e
morosidades internas e externas inerentes ao desenrolar das investigações, e algum excesso
de ambição na abertura de investigação a incidentes e acidentes que não eram de
investigação obrigatória mas que se considerou serem relevantes para ensinamentos
futuros, sofreram atrasos consideráveis. Nesta linha, pretende-se introduzir as medidas
necessárias a reduzir consideravelmente o tempo médio de elaboração dos relatórios.
É também essencial a consolidação da operacionalidade do Gabinete através da formação
do pessoal e do apetrechamento com os meios necessários para a realização das
investigações de acordo com os padrões de qualidade e boas práticas internacionalmente
aceites e requeridas. Muitas das medidas neste sentido haviam sido planeadas para 2016,
mas tiveram de ser reconsideradas para 2017 pelas razões já atrás indicadas.
Pretende-se também incrementar a ação de análise de padrões de incidentes da mesma
tipologia ou nos mesmos locais, de forma a avaliar se é expectável que a investigação dessas
sequências resulte em ensinamentos relevantes para a melhoria da segurança. Ter-se-á em
consideração os mais frequentes precursores de acidentes e os acidentes em passagens de
nível, estes últimos responsáveis por grande parte das fatalidades envolvendo o transporte
ferroviário.
Por outro lado, a experiência adquirida no período após a reativação do GISAF tem
permitido constatar diversas incoerências e disfunções na legislação que enquadra a
investigação de acidentes ferroviários. Por esse motivo, é intenção do GISAF em 2017 propor
à Tutela as alterações legislativas necessárias a assegurar a prossecução das atividades de
investigação da forma mais eficaz possível e em plena conformidade com as obrigações do
Estado Português perante as instâncias Europeias, aproveitando-se também para propor as
alterações necessárias para desde logo dar satisfação aos requisitos necessários à
transposição da nova Diretiva (UE) 2016/798 no que respeita à investigação de acidentes
ferroviários.
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Será de salientar que para a prossecução e alcance dos objetivos do GISAF, é também
fundamental o atento e permanente apoio logístico e administrativo que legalmente
incumbe à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros prestar ao Gabinete.

Atividade prevista no âmbito das obrigações internacionais
É também obrigação do GISAF estar presente e participar nas atividades da rede europeia de
organismos nacionais de investigação de acidentes ferroviários, ação que se pretende
manter e desenvolver tanto quanto possível, pela aprendizagem em que tal se traduz para o
GISAF, mas também numa lógica de contributo que incumbe aos organismos do Estado
Português no desenvolvimento das organizações europeias.
Nomeadamente, em 2017 o GISAF continuará os trabalhos referentes à definição do manual
e programa de “peer-review” dos organismos nacionais de investigação, em cumprimento do
disposto na Diretiva (UE) 2016/798, cujo grupo de trabalho integra.
Por outro lado, em 2017 é também intenção do GISAF continuar a participar ativamente na
rede europeia através da apresentação de casos de estudo e de aspetos que considera
configurarem boas práticas na investigação de acidentes.
Para 2017 a Agência Ferroviária da União Europeia e a rede europeia de organismos
nacionais de investigação de acidentes ferroviários, tem já definido o seguinte plano e
reuniões:

Data
17-01-2017

Observações

2.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review”

n/a

3.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review” e
reunião plenária dos organismos nacionais de
investigação

Despesas reembolsadas ao Estado
Português pela Agência Ferroviária
da União Europeia

4.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review”

n/a

5.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review” e
reunião plenária dos organismos nacionais de
investigação

Despesas reembolsadas ao Estado
Português pela Agência Ferroviária
da União Europeia

n/d

6.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review”

n/a

n/d

7.ª reunião do Grupo de trabalho “Peer-review” e
reunião plenária dos organismos nacionais de
investigação

Despesas reembolsadas ao Estado
Português pela Agência Ferroviária
da União Europeia

22 e 23-03-2017

26-04-2017
7 e 8-06-2017
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3.1 Objetivos operacionais
Os objetivos operacionais (OP) para 2016 foram definidos tendo em conta os objetivos
estratégicos (OE) do Gabinete, a sua missão e atribuições.
No quadro seguinte é apresentada a lista dos OP, estabelecendo a relação com os OE e
indicando se fazem parte do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) ou não.

Cód.
OP-01
OP-02
OP-03
OP-04
OP-05
OP-06
OP-07

Objetivos Operacionais
Garantir o cumprimento das obrigações de investigação técnica de acidentes e
incidentes ferroviários
Apetrechamento do Gabinete com as condições adequadas para a boa
qualidade da investigação de acidentes ferroviários
Regularizar a elaboração dos relatórios de investigação anteriores a 2013, de
acordo com os princípios estabelecidos na legislação internacional, comunitária
e nacional.
Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação
nacional e comunitária e normas da Agência Ferroviária da União Europeia.
Participar nas reuniões e atividades da rede europeia de organismos nacionais
de investigação de acidentes ferroviários.
Manter atualizado os sítios do GISAF na internet.
Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas.

Objetivos
Estratégicos

QUAR?

OE1, OE2

SIM

OE1

NÃO

OE1, OE2

SIM

OE3

SIM

OE3

NÃO

OE2, OE4
OE4

SIM
SIM

Cada um destes objetivos operacionais é caracterizado numa ficha, definindo os indicadores
e metas, fichas essas que se apresentam nas páginas seguintes.
Deve-se ter em consideração que a dimensão, organização e especificidade do Gabinete e
das suas tarefas tornariam num exercício meramente especulativo a atribuição concreta e
quantificada de recursos humanos e financeiros a cada objetivo, uma vez que os quatro
constituintes do GISAF todos contribuem para todas as tarefas em grau variável consoante a
carga de trabalho momentânea e funções de cada um, motivo pelo qual não se faz essa
alocação.
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Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código

Garantir o cumprimento das obrigações de investigação técnica de acidentes e
OP-01
incidentes ferroviários
Enquadramento
Este objetivo operacional consubstancia a missão essencial do GISAF e os indicadores definidos permitem aferir e
controlar a evolução do grau de cumprimento dessa missão face aos requisitos estipulados na legislação que enquadra o
GISAF e a investigação técnica de acidentes ferroviários, assim como a algumas das melhores práticas internacionais na
matéria. Para além das situações, felizmente raras, em que a investigação de acidentes é obrigatória, é fundamental fazer
a análise das demais ocorrências de segurança registadas com vista a identificar aquelas de cuja investigação sejam
expectáveis ensinamentos de segurança relevantes, assim como analisar determinados padrões de incidentes com
características ou localização sistemáticas que aconselhem a realizar investigações a essas sequências.
Indicadores
Meta
Prazo
Taxa de ocorrências comunicadas ao GISAF que são analisadas para tomada de
decisão de investigar ou não [QUAR]
1

2

3
4

Fórmula de cálculo: (n.º de ocorrências carregadas na base de dados com caracterização e proposta de
decisão / n.º de ocorrências comunicadas ao GISAF) × 100
NOTA: Excluem-se as ocorrências correspondentes a acidentes graves (qualquer colisão ou
descarrilamento de comboios que tenha por consequência, no mínimo, um morto, ou cinco ou mais feridos
graves, ou danos no material circulante, na infraestrutura ou no ambiente avaliados em pelo menos dois
milhões de euros) cuja decisão de investigar é imediata e obrigatória
Fontes de verificação: base de dados de registo de ocorrências
Definição da meta: corresponde a um nível de desempenho de referência considerado adequado nesta
fase

Tempo máximo de mobilização do investigador de prevenção após notificação de
ocorrência que exija deslocação imediata ao local [horas corridas] [QUAR]
Fontes de verificação: base de dados de registo de ocorrências e formulário de registo de deslocações
Definição da meta: valor máximo desejável, em linha com as boas práticas internacionais

Prazo de decisão de investigar após receção da informação necessária [dias corridos]
Fontes de verificação: base de dados de registo de ocorrências e despacho de decisão de investigar
Definição da meta: valor máximo definido na legislação

Prazo de conclusão da fase de inquérito [meses]
Fontes de verificação: base de dados de controlo das investigações
Definição da meta: valor máximo definido na legislação

90 %

31-dez-2017

01:00

31-dez-2017

7

31-dez-2017

6

31-dez-2017

100 %

31-dez-2017

12

31-dez-2017

Taxa de apresentação preliminar das conclusões das investigações às empresas
envolvidas, para recolha de contributos
5

6

14

Fórmula de cálculo: (n.º investigações apresentadas / n.º de investigações realizadas) × 100
Fontes de verificação: base de dados de controlo das investigações e atas de reuniões ou
correspondência
Definição da meta: valor desejado segundo as melhores práticas internacionais

Prazo de publicação dos relatórios finais ou de progresso [meses]
Fontes de verificação: base de dados de controlo das investigações e relatórios publicados
Definição da meta: valor máximo definido na legislação
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Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código

Apetrechamento do Gabinete com as condições adequadas para a boa qualidade da
OP-02
investigação de acidentes ferroviários.
Enquadramento
Este objetivo operacional relaciona-se com a estratégia definida para a dotação do Gabinete com os meios e valências
adequados e necessários ao desempenho da sua missão. Os indicadores definidos permitem aferir o cumprimento nas
duas vertentes fundamentais: equipamento e desenvolvimento das competências do pessoal.
Indicadores
Meta
Prazo
Taxa de aquisição de ferramentas especializadas em relação ao previsto no plano de
aquisição definido para a operacionalização do Gabinete
1 Fórmula de cálculo: (n.º ferramentas adquiridas / n.º de ferramentas cuja aquisição está planeada) × 100
75 %
31-dez-2017
Fontes de verificação: documentos de compra
Definição da meta: corresponde ao planeamento feito para o período 2015-2017

2

N.º de ações de formação frequentadas pelos investigadores e dirigente em matérias
específicas à investigação de acidentes
Fontes de verificação: certificados de participação ou documentos equivalentes
Definição da meta: corresponde ao planeamento feito para o período 2015-2017

3

31-dez-2017

Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código

Regularizar a elaboração dos relatórios de investigação anteriores a 2013, de acordo
OP-03
com os princípios estabelecidos na legislação internacional, comunitária e nacional.
Enquadramento
Este objetivo operacional corresponde à necessidade de regularizar os relatórios pendentes desde o período anterior à
paralisação e recente reativação do Gabinete. Correlaciona-se também com a carta de missão do dirigente, a qual tem
expresso este objetivo. A meta do indicador de cumprimento tem em conta a capacidade instalada no Gabinete e a
necessidade de compatibilizar este objetivo operacional com outros mais prioritários.
Indicadores
Meta
Prazo
Número de relatórios regularizados [QUAR]
1 Fontes de verificação: base de dados de controlo de investigações ou relatórios regularizados
5
31-dez-2017
Definição da meta: considera o expresso na carta de missão do dirigente e a capacidade instalada no
Gabinete

Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código

Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação
OP-04
nacional e comunitária e normas da Agência Ferroviária da União Europeia.
Enquadramento
Este objetivo operacional corresponde aos requisitos legais expressos no Decreto-Lei n.º 394/2007 no que diz respeito à
obrigatória divulgação nacional e na União Europeia da atividade anual realizada na investigação de acidentes e resultados
dela decorrentes, seguindo uma estruturação e conteúdo definidos pela Agência Ferroviária da União Europeia, assim
como à publicação dos relatórios das investigações ou notas de progresso das investigações em conformidade com a
legislação e boas práticas internacionais.
Indicadores
Meta
Prazo
Percentagem de cumprimento dos prazos de publicação dos relatórios e demais
documentos de reporte respeitantes à atividade de investigação [QUAR]
1 Fórmula de cálculo: (n.º relatórios e documentos publicados dentro do prazo / n.º de relatórios e
75 %
31-dez-2017
documentos publicados) × 100
Fontes de verificação: Relatórios disponíveis no sítio do GISAF na internet
Definição da meta: corresponde ao valor considerado desejável pelo Gabinete nesta fase
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Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código

Participar nas reuniões e atividades da rede europeia de organismos nacionais de
OP-05
investigação de acidentes ferroviários.
Enquadramento
Este objetivo operacional corresponde ao requisito de representação do Estado Português na rede europeia de organismos
nacionais de investigação de acidentes ferroviários e ao dever de colaboração nas atividades dessa rede e cooperação
entre os seus membros.
Indicadores
Meta
Prazo
Taxa de participação nas reuniões convocadas no âmbito da rede
1

Fórmula de cálculo: (n.º reuniões participadas / n.º de reuniões realizadas) × 100
Fontes de verificação: convocatórias e atas de reuniões
Definição da meta: corresponde ao valor considerado desejável pelo Gabinete nesta fase. Esta meta foi
reduzida em relação a 2016 uma vez que o reduzido número de reuniões convocadas anualmente (4, em
média), implica na prática que qualquer meta entre 76 e 99% corresponde efetivamente a 100% o que não
é realista face à elevada probabilidade de não ser possível comparecer a pelo menos uma.

75%

31-dez-2017

80%

31-dez-2017

Taxa de resposta aos pedidos de colaboração no âmbito da rede
2

Fórmula de cálculo: (n.º pedidos respondidos / n.º de pedidos recebidos) × 100
Fontes de verificação: correspondência e atas de reuniões
Definição da meta: corresponde ao valor considerado desejável pelo Gabinete nesta fase. Esta meta foi
reduzida em relação a 2016 uma vez que o pequeno número de pedidos de colaboração formulados
anualmente (5, em média), implica na prática que qualquer meta entre 81 e 99% corresponde efetivamente
a 100% o que não é realista face à elevada probabilidade de não ser possível responder a pelo menos um.

Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código
OP-06

Manter atualizados os sítios do GISAF na internet.
Enquadramento
Este objetivo operacional corresponde ao requisito e desejo do GISAF em divulgar a informação relevante relativa às
atividades de investigação de acidentes e documentos de gestão, correspondendo ao requisito de transparência específico
da sua atividade e geral da Administração Pública. O GISAF privilegia o seu sítio na internet (página oficial e Facebook)
como meio de divulgação da sua atividade.
Indicadores
Meta
Prazo
Tempo médio decorrido entre a produção de nova informação a publicitar e a sua
disponibilização na internet [horas corridas] [QUAR]
1 Fontes de verificação: sítios do GISAF na internet e registos de intervenção
36
31-dez-2017
Definição da meta: corresponde a um nível de desempenho considerado adequado nesta fase para o tipo
de informação disponibilizada nos sítios do GISAF na internet

Ficha de objetivo

Objetivo Operacional

Código
OP-07

Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas.
Enquadramento
Este objetivo operacional corresponde a um critério de qualidade no funcionamento administrativos do Gabinete, com vista
a, no âmbito das suas competências, dar resposta em tempo útil às solicitações externas, nomeadamente àquelas
provenientes da Tutela, de serviços da Administração Pública ou do Ministério Público ou Tribunais.
Indicadores
Meta
Prazo
Taxa de solicitações externas oficiais que são respondidas dentro do prazo nelas
fixado, ou no prazo máximo de 15 dias úteis quando não haja obrigação de prazo
[QUAR]
1 Fórmula de cálculo: (n.º de solicitações respondidas dentro dos prazos fixados no indicador / n.º de
90%
31-dez-2017
solicitações recebidas no GISAF) × 100
Fontes de verificação: base de dados de controlo de correspondência
Definição da meta: corresponde ao valor considerado desejável pelo Gabinete nesta fase
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3.2 Recursos humanos planeados
Para o desenvolvimento da atividade em 2017, o GISAF dispõe de um mapa de pessoal
aprovado com quatro postos de trabalho, todos preenchidos.
Na tabela seguinte apresenta-se o mapa de pessoal contendo a lista das atividades assim
como as respetivas áreas funcionais:

Unidade
orgânica

Direção

N/A

N/A

Atividades/Procedimentos
Direção do serviço;
Supervisão dos processos de
investigação e aprovação dos
relatórios
Investigação de acidentes e
incidentes ferroviários e elaboração
de relatórios, em conformidade com o
DL n.º 394/2007 de 31 de dezembro
Assuntos administrativos correntes,
contabilidade, expediente, arquivo,
economato, apoio administrativo e
processamento de texto

Área
funcional

Carreira/
categoria

N.º de postos
de trabalho

Habilitações
Literárias

Observações

Direção

Diretor de
Serviços

1

Licenciatura
adequada

Competências equiparadas
às de Direção superior de 1.º
grau

Investigação

Investigador
(DL n.º 70/2012
de 21 de março)

2

Experiência
relevante

Secretariado

Assistente
técnico

1

Secretariado de
Direção

Do benchmarking efetuado nos demais organismos homólogos europeus e experiência
constatada no período decorrido desde a reativação do Gabinete, verifica-se que este
quadro é insuficiente para o adequado cumprimento dos objetivos constantes da lei
orgânica do Gabinete e que conformam a sua missão, tendo também especialmente em
conta o referido na secção 2.1 deste Plano relativamente ao aumento de solicitações, umas
certas, outras previsíveis.
Assim, em linha com o plano estratégico delineado, é intenção do GISAF durante 2017
desencadear junto da Tutela o necessário processo de autorização para o aumento do
quadro, com vista a ter efeitos em 2018.

3.3 Recursos financeiros planeados
A proposta de orçamento do GISAF para 2017, no montante total de 325 000 euros, foi
definida pelo Gabinete na sequência de uma estimativa das necessidades do Organismo,
autolimitada pelas restrições financeiras existentes, e destina-se a assegurar as despesas
previstas com recursos humanos, funcionamento e apetrechamento.
Foi distribuída por rúbricas principais da seguinte forma:
Orçamento de funcionamento total

€ 325 000

Despesas c/Pessoal

€ 198 241

Aquisições de Bens e Serviços

€ 94 134

Outras despesas correntes

€ 2 500

Aquisição de bens de capital

€ 30 125
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Esta proposta de orçamento representa um aumento de 18% em relação a 2016, no entanto
as despesas fixas representam cerca de 80% do orçamento total, considerando já o valor
necessário para a onerosidade das instalações que se prevê que o GISAF venha a pagar em
2017, o que não acontecia até agora.
Os restantes 20% destinam-se a formação, aquisição de equipamentos especializados para a
investigação e estudos no âmbito das investigações. Em relação a este último aspeto, tendo
em conta o reduzido valor em causa, no caso de processos de investigação a acidentes que
obriguem a contratação de estudos especializados além do planeado, o orçamento previsto
não será suficiente e terá de ser reforçado, em cumprimento das obrigações que incumbem
ao Estado Português.

4. PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
Sendo a formação e a manutenção e desenvolvimento de competências fatores
determinantes para o desempenho da missão do GISAF, particularmente tendo em conta a
fase de consolidação da operacionalidade que o Gabinete ainda atravessa após o seu longo
período de atividade, foram identificadas as áreas nas quais importa reforçar a formação dos
investigadores e do dirigente.
Assim, as áreas temáticas a ser objeto de formação em 2017 podem ser sintetizadas como se
segue:

Área temática

Formação
interna

Práticas forenses
Investigação de acidentes
Técnicas avançadas de investigação

Formação
externa
X
X

X

Gestão de risco

X

Desenho assistido por computador

X

Línguas estrangeiras – utilização profissional

X

Observações
Colaboração do Laboratório de Polícia Científica.
Transitou do ano anterior por não ter sido possível
realizá-la em 2016.
n/a
n/a
Transitou do ano anterior por não ter sido possível
realizá-la em 2016.
Transitou do ano anterior por não ter sido possível
realizá-la em 2016.
Transitou do ano anterior por não ter sido possível
realizá-la em 2016.

O custo total com formação estima-se em € 13 500 e está previsto no projeto de orçamento
do GISAF.
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5. MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
No processo de operacionalização do GISAF teve-se em conta, desde logo, as práticas
adequadas na organização dos procedimentos de molde a minimizar a burocracia
administrativa.
Apesar da reduzida dimensão do organismo não tornar eficiente a criação de estruturas de
suporte especializadas ao tratamento da informação (por exemplo intranet e programa de
gestão documental), ainda assim foram implementadas internamente ferramentas simples
mas plenamente suficientes para a gestão e arquivo da documentação. Toda a informação
necessária para os trabalhadores do Gabinete é acedida por rede informática interna, com
exceção daquela sujeita a reserva nos termos legais, a qual é tratada separadamente de
forma apropriada.
Por outro lado, no que diz respeito ao relacionamento do GISAF com o exterior, a
disseminação das atividades do Gabinete encontra-se concentrada no seu sítio na internet,
através do qual também são disponibilizados em formato digital todos os documentos
públicos relevantes.
No relacionamento direto com agentes externos, nomeadamente durante os processos de
investigação, é privilegiada, sempre que possível, a desmaterialização da informação,
recorrendo ao correio-electrónico e a servidores seguros.
Desta forma, os procedimentos internos, do ponto de vista da modernização administrativa,
estão presentemente tão otimizados quanto razoável e possível face à dimensão,
características e atividade do Gabinete, pelo que não se prevê para 2017 a possibilidade de
introdução de melhorias nesta matéria que se traduzam em poupanças adicionais, o que
configura uma previsão de valor zero.

6. CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Consoante decorra dos processos de investigação em curso ou a iniciar, é possível que haja a
necessidade de contratar prestações de serviços para a realização de ensaios ou estudos.
No entanto, tais eventuais necessidades não são passíveis de concretizar no presente Plano.
Por outro lado, a contratação de prestações de serviços e de aquisição de bens necessárias
ao funcionamento corrente do GISAF deverão ser conduzidas pela Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito do apoio logístico e administrativo que
presta ao GISAF nos termos legais, inseridas em Acordos-Quadro quando estes existam.
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7. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Em cumprimento da alínea 2 do art.º 7.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, relativa às
regras e aos deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de
publicidade institucional do Estado, fica expresso no presente Plano que o GISAF não
tenciona realizar, em 2017, qualquer campanha de publicidade institucional.
A divulgação do GISAF e a publicitação das suas iniciativas para os cidadãos é feita única e
exclusivamente através da internet, seja no seu sítio (www.gisaf.gov.pt), seja na página no
Facebook®, neste caso quando há vantagem ou necessidade numa divulgação mais rápida de
certo tipo de informação, especialmente quando acontecem acidentes de maior impacto
público.

8. CONCLUSÕES
O planeamento para 2017, aqui apresentado, insere-se na estratégia que foi delineada para
o período 2014-2018 com vista a atingir a visão definida para o Gabinete no sentido de
exercer as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, a fim de,
em cooperação com as demais entidades relevantes, contribuir para a melhoria contínua da
segurança do transporte ferroviário em Portugal e da confiança dos seus utilizadores.
A concretização de tal visão e dos objetivos estratégicos dela decorrente têm sido algo
condicionadas pelas restrições externas impostas ao funcionamento do Gabinete, as quais
não têm permitido o seu desenvolvimento com a dinâmica e abrangência que gostaríamos.
Apesar disso, julga-se que o planeamento realizado para 2017 traduz não só a garantia do
desempenho essencial da missão que lhe está atribuída, como mais um degrau no
desenvolvimento e consolidação da atividade do GISAF, cujo caminho percorrido no curto
espaço de tempo desde a sua reativação tem merecido o reconhecimento internacional.
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ANEXO 1
Proposta de
QUAR 2017
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Página propositadamente deixada em branco
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017
Versão: 2016-11-30

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
Serviço: Gabinente de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários - GISAF
MISSÃO: O Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, que
tem por missão investigar os acidentes, incidentes e outras ocorrências relacionadas com a segurança dos transportes ferroviários, visando a identificação das respetivas
causas, elaborar e divulgar os correspondentes relatórios, promover estudos, propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade ferroviária e assegurar a
participação em comissões ou atividades, nacionais ou estrangeiras.
LEI ORGÂNICA: Decreto-Lei n.º 70/2012, de 21 de março
VISÃO: Exercer as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, a fim de, em cooperação com as demais entidades relevantes, contribuir para a
melhoria contínua da segurança do transporte ferroviário em Portugal.

Objectivos Estratégicos
OE1:

Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes ferroviários e garantir a elaboração dos correspondentes relatórios de acordo com os requisitos estabelecidos.

OE2:

Garantir a divulgação dos relatórios, das recomendações de segurança e da atividade do GISAF.

OE3:

Reforçar a cooperação com os agentes nacionais e estrangeiros com responsabilidades no domínio da segurança ferroviária.

OE4:

Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais em ordem a promover a eficiência do Gabinete, garantindo o seu bom desempenho técnico e a sua sustentabilidade económica-financeira.

Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

70%

Peso

60%

O1. Garantir o cumprimento das obrigações de investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários
IN D IC A D O R E S

Ind 1. Tax a de ocorrências comunicadas ao GISAF que são
analisadas para tomada de decisão de inv estigar ou não

2 0 15

2 0 16

M ET A
2 0 17

n/a

n/a

90%

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

5%

100%

70%

T r imest r e

R ESU LT A D O

Fórmula de cálculo: (n.º de ocorrências carregadas na base de dados com caracterização e proposta de decisão / n.º de ocorrências comunicadas ao GISAF) *100

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

0%

NOTA : Excluem-se as o co rrências co rrespo ndentes a acidentes graves (qualquer co lisão o u descarrilamento de co mbo io s que tenha po r co nsequência, no mínimo , um mo rto ,
o u cinco o u mais ferido s graves, o u dano s no material circulante, na infraestrutura o u no ambiente avaliado s em pelo meno s do is milhõ es de euro s ) cuja decisão de investigar é
imediata e o brigató ria

Ind 2. Tempo máx imo de mobilização do inv estigador de
prev enção após notificação de ocorrência que ex ija deslocação

01:45

01:15

01:00

00:15

00:30

30%

150%

imediata ao local [horas corridas]

O2. Regularizar a elaboração dos relatórios de investigação (anteriores a 2013), de acordo com os princípios estabelecidos
na legislação internacional, comunitária e nacional.
IN D IC A D O R E S

Ind 3. N.º de relatórios regularizados

2 0 15

2 0 16

M ET A
2 0 17

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

2

4

5

1

8

100%

Peso
T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

0%

O3. Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação nacional e comunitária e normas da
Agência Ferroviária da União Europeia.
IN D IC A D O R E S

2 0 15

2 0 16

M ET A
2 0 17

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

n/a

75%

10%

100%

100%

10%
C LA SSIF IC A ÇÃ O

Peso
T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

30%
C LA SSIF IC A ÇÃ O

Ind 4. Percentagem de cumprimento dos prazos de publicação
dos relatórios e demais documentos de reporte respeitantes à

0%

ativ idade de inv estigação
Fórmula de cálculo: (n.º relatórios e documentos publicados dentro do prazo / n.º de relatórios e documentos publicados) *100

Eficiência

Ponderação

20%

Peso

100%

O4. Manter atualizado os sítios do GISAF na internet .
IN D IC A D O R E S

Ind 5. Tempo médio decorrido entre a produção de nov a
informação a publicitar e a sua disponibilização na internet [horas

2 0 15

2 0 16

M ET A
2 0 17

n/a
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24

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

6

14

100%

T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

160%

Qualidade

Ponderação

10%

Peso

100%

O5. Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas.
IN D IC A D O R E S

2 0 15

2 0 16

M ET A
2 0 17

n/a

90%

90%

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

5%

100%

100%

C LA SSIF IC A ÇÃ O

T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

Ind 6. Tax a de solicitações ex ternas oficiais que são
respondidas dentro do prazo nelas fix ado, ou no prazo máx imo
de 15 dias úteis quando não haja obrigação de prazo

0%

Fórmula de cálculo: (n.º de solicitações respondidas dentro dos prazos fix ados no indicador / n.º de solicitações recebidas no GISAF) *100

Objectivos Relevantes: O1, O3, O4
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JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 - O v alor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.
IND 2 - Valor conv encionado seria 0h36m; adopta-se 0h30m por coincidir com o melhor v alor considerado pelos organismos homólogos estrangeiros.
IND 3 - Valor conv encionado. A meta correlaciona-se com o ex presso na carta de missão do dirigente e com a capacidade instalada no Gabinete.
IND 4 - O v alor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.
IND 5 - Valor conv encionado. A meta corresponde a um nív el de desempenho considerado adequado para o tipo de informação disponibilizada no sítio do GISAF.
IND 6 - O v alor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PON T U A ÇÃ O

EF EC T IV OS
PLA N EA D OS

PON T OS
PLA N EA D OS

PON T OS
EX EC U T A D OS

D ESV IO

Dirigentes - Direcção Superior

20

0

0

0

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

1

16

-16

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)

12

2

24

-24

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)

9

0

0

0

Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)

8

1

8

-8

Assistente operacional

5

0

0

0

4

48

0
Total

0

Recursos Financeiros
D E S IG N A ÇÃ O

P LA N E A D O S

A J US T A D O S

E X E C UT A D O S

325 000

Despesas c/Pessoal

198 241

0

94 134

0

2 500

0

Aquisições de Bens e Serv iços
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital

0

D E S V IO

Orçamento de funcionamento

0

30 125

PIDDAC

0

Outros

0

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

325 000

0

#REF!

#REF!

Parâmetros

Eficácia

Indicadores

0

Eficiência

Qualidade

#REF!

AVALIAÇÃO FINAL

Fonte de Verificação

IND 1

Ev idências documentais - base de dados de registo de ocorrências, atualizada diariamente

IND 2

Ev idências documentais - base de dados de registo de ocorrências, atualizada diariamente, e formulário de registo de deslocações realizados a cada

IND 3

deslocação.
Ev idências documentais - base de dados de controlo de inv estigações, atualizada, no mínimo, trimestralmente ou relatórios regularizados

IND 4

Ev idências documentais - relatórios disponív eis no sítio do GISAF na internet

IND 5

Ev idências documentais - sítios do GISAF na internet e Facebook e registos de interv enção disponív eis constantemente

IND 6

Ev idências documentais - base de dados de controlo de correspondência, atualizada diariamente
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