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APRESENTAÇÃO

A Circular Série A n.º 1376 – Instruções para preparação do OE-2015, de acordo com o artigo 2.º da
Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) determina que o Orçamento do Estado abrange os orçamentos do subsetor da Administração Central (AC), incluindo os serviços e organismos que não dispõem de autonomia administrativa e financeira, os serviços e fundos autónomos e a segurança social, onde determina as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 a apresentação do orçamento previsional como documentos previsionais e obrigatórios a adotar pelos Organismos do Estado, sujeitos a elaboração e aprovação.
Este é o segundo Plano de Atividades anual no quadro do quinquénio assumido por esta Direção em
Carta de Missão, que se enquadra no Plano Estratégico 2014-2018.
Numa análise direta poder-se-á afirmar que este Plano de Atividades para 2015 sofre os mesmos
constrangimentos identificados no Plano de Atividades para 2014: escassez de recursos financeiros
por parte do Estado onde, a conjugação de todos os fatores para o ano de 2015, aponta para mais
um ano de grande dificuldade, centrado num aumento muito significativo da redução de despesas
para os organismos do Estado, e subsequente redução dos recursos financeiros disponíveis, traduzido num impacto substancial na relação com os utilizadores da comunidade aeronáutica nacional,
incapacitando o cabal desempenho de acordo com a missão do GPIAA.
Este conjunto de fatores embora transportem um maior grau de incerteza e um maior nível de dificuldades, reforçam de uma forma muito marcada a importância da Tutela acarinhar esse esforço
elevando a importância da missão do GPIAA, no combate aos fenómenos de descontrolo pela incapacidade de reação, provocando nos agentes da aviação civil o sentimento de desinteresse pela segurança do setor, papel que cabe ao Estado levar a cabo, funcionando como um instrumento de regulação e de equilíbrio no âmbito do cumprimento do estipulado internacionalmente.
Neste contexto o GPIAA assume a sua importância enquanto autoridade de investigação de acidentes aéreos, num setor relevante para a economia nacional, reforçando o seu papel de interventor
no âmbito da segurança operacional, através da manutenção de uma forte dinâmica nos domínios
da investigação de acidentes e incidentes, com o propósito firme de retirar ensinamentos para
aplicar na prevenção de acidentes no setor da aviação civil.
Esta intervenção é suportada por um conjunto de objetivos estratégicos que apontam para a necessidade de uma permanente preocupação com a sustentabilidade do GPIAA, onde a sua única fonte
de receita advém do OE, que permita a sua capacidade de implementar ações de melhoria contínua
dos processos internos de trabalho, pela formação e qualificação dos seus recursos humanos, tendo
sempre como focalização permanente a capacidade de adotar as boas práticas na investigação de
acidentes, permitindo processar relatórios com conteúdos pedagógicos válidos, que sirvam para ensinar prevenindo futuros acidentes a todos os que escolhem e usufruem dos nossos serviços.
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O ano de 2015 pode marcar o início de um novo ciclo de vida do GPIAA, nas suas várias missões,
basta, para tal, haver uma compreensão por parte da Tutela em acolher a proposta de alteração da
Lei Orgânica do organismo.
São desígnios para o ano de 2015 os que corporizam a visão do GPIAA, tais como aumentar o nível
de envolvimento e interação com a comunidade aeronáutica potenciando a experiência positiva de
servir o propósito da sua missão, com autonomia financeira, estatutariamente reconhecida na lei
orgânica, que permita aumentar a notoriedade e visibilidade do GPIAA, nacional e internacionalmente.
À elaboração do Orçamento Previsional para 2015 presidiram preocupações de equilíbrio orçamental e redução ligeira da despesa corrente apostando, no entanto, na qualificação dos recursos humanos e modernização administrativa e técnica no âmbito de investimento em equipamentos.
O conjunto das atividades que se apresentam à elucidada apreciação e aprovação da SEITC do ME
decorre dos valores inscritos no Plano, que constitui um instrumento fundamental para dar a conhecer a ação do plano de atividades que a Direção do GPIAA se propõe desenvolver no ano de 2015
e seguintes.
Em termos orçamentais, o valor de 521.425€ (quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e
cinco euros) encontrado, tem como finalidade financiar as despesas com pessoal e aquisição de
bens, serviços e bens de investimento, com ressalva para a dotação de equipamento específico para o hangar – laboratório de ensaios a implementar pelo GPIAA, e a formação específica necessária
para os novos investigadores recrutados e a recrutar e, ainda para a renovação do parque informático do GPIAA.
Antecipa-se, como já referenciado, que em 2015 e à semelhança dos anos anteriores, se continua a
verificar a necessidade de uma agenda cumprida que, com toda a certeza, prejudicará a qualidade
e o desempenho dessa incapacidade na vertente operacional da prevenção.
Tentaremos, no decorrer do ano, demonstrar à Tutela como é decisiva e imperiosa a discussão e
aprovação da Lei Orgânica do GPIAA, para que seja estabelecido o equilíbrio financeiro autonomamente, sem pesar no orçamento do Estado, segundo os termos da missão que, de acordo com a legislação internacional, Portugal deve apresentar uma Autoridade de Investigação capaz de fazer
face a um grande evento.
De facto, apesar do expressivo corte sofrido nos orçamentos de um passado recente, só temos conseguido manter um nível de atividade consentâneo com os objetivos propostos que temos tido a
capacidade de concretizar com a dinâmica promovida pela Direção do GPIAA, por todo o conjunto
de colaboradores permanentes e Investigadores em comissão de serviço, por uma forte ligação com
a comunidade aeronáutica no seu todo, e por uma forte relação com um grupo alargado de parceiros estatais e privados e partes interessadas nos nossos serviços.
Só a conjugação de todos estes fatores: os objetivos estratégicos apresentados no QUAR; a manutenção de uma forte dinâmica em todas as áreas de intervenção; a participação e envolvimento de
todos de uma forma empenhada e permanente; podemos encarar 2015 como um novo e grande de-
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safio capaz de ser ultrapassado com maior ou menor grau de dificuldade, mas com a certeza da
importância do GPIAA num contexto de grande dificuldade e de grande incerteza generalizada.
Acreditamos que, com o empenho da Tutela e o desempenho da equipa do GPIAA, o futuro continuará a ser de diferenciação e destaque no panorama da Aviação Civil, quer nacional, quer internacional. A concretização deste desígnio passou por prosseguir um caminho onde todos os “stakeholders”, nomeadamente, entidades do Estado e comunidade aeronáutica, estejam disponíveis para ajudar a atingir os objetivos propostos. A todos os que têm contribuído ao longo dos últimos anos
para o sucesso deste organismo, manifesto o meu reconhecimento.
Estamos certos que em conjunto vamos estimular o desafio de 2015.

O Diretor
Álvaro Neves

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
7

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

8

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
8

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Planeamento assume-se como uma das áreas primordiais no âmbito da gestão de qualquer Organismo
Publico, que se pretende mais exigente e eficiente, na prestação do serviço consignado na missão,
considerando as necessidades dos utilizadores e adequando a atividade dos serviços aos objetivos delineados no âmbito das políticas nacional e internacional para o setor da aviação civil.
É nesta ótica que face à carta de Missão da nova Direção para o próximo quinquénio, é elaborado o
presente Projeto de Plano Anual de Atividades, discriminando os objetivos a atingir, a programação das
várias ações, assim como os recursos necessários ao seu cumprimento.
Com a implementação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho dos Organismos
Públicos, o qual passaram a dispor de um instrumento de avaliação do grau de cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais, e dos objetivos anuais e planos de atividades, com base em indicadores
que irão permitir monitorizar os resultados obtidos pelos serviços, considera-se assim, oportuno realçar
a importância do Plano de Atividades do GPIAA.
O Plano de Atividades viu, assim, reforçado o seu papel de instrumento de planeamento por excelência, no âmbito do ciclo de gestão de cada serviço Público, considerando que no mesmo figuram os
objetivos estratégicos, as atribuições orgânicas, a partir dos quais são definidos os objetivos, as atividades e os indicadores de desempenho, elementos chave para aplicação do sistema de avaliação. Ação
capaz de ser concretizada com rigor e estratégia operacional, unicamente com a envolvência total da
Tutela em considerar o Plano Atividades aprovado de acordo com o OE para o período apresentado.
Este Plano de Atividades é relativo ao ano de 2015, no entanto, procura-se também refletir o período
até final de 2018, de modo a facilitar o exercício de planeamento, uma vez que na generalidade os
objetivos estratégicos e operacionais que se pretende atingir consideram este horizonte temporal.
Neste contexto, salientam-se como fases principais deste projeto de planeamento:


Identificação dos principais domínios de atuação;



Definição dos objetivos estratégicos;



Definição dos objetivos operacionais, associados a cada um dos objetivos estratégicos;



Identificação de indicadores e metas para avaliação do cumprimento dos objetivos definidos;



Identificação e caracterização das diferentes Atividades / Processos e Projetos associados ao
cumprimento dos objetivos;



Identificação dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários à implementação das
diferentes atividades e projetos;



Avaliação das necessidades de formação;



Identificação dos fatores condicionantes de atuação;



Metodologia para avaliação e acompanhamento da implementação do Plano.
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A caracterização das diferentes atividades e projetos constantes será efetuada através do preenchimento, de um conjunto de fichas de Projeto descritivas das ações a executar bem como das atividades
a desenvolver, que enquadram os objetivos específicos associados a cada um dos objetivos estratégicos
/ gerais definidos para este Gabinete, para o ano de 2015 e restantes.
Estas fichas permitem estabelecer um compromisso com os quadros que integram o GPIAA e acompanhamento dos projetos e atividades, clarificando todas as variáveis envolvidas, concorrendo assim para
o efetivo cumprimento dos objetivos estipulados e permitindo a avaliação do grau de cumprimento dos
objetivos estabelecidos no início do ciclo de gestão.
Considerando que as referidas fichas de projeto e de atividade deverão ser claras e sintéticas, proporcionando uma fácil leitura e compreensão, optou-se por inserir nas mesmas o seguinte conjunto de
campos:


Objetivos do GPIAA - onde se enquadra no setor da aviação civil em Portugal;



Descrição do Projeto /Atividade;



Cronograma;



Principais ações a desenvolver;



Principal indicador de acompanhamento;



Meta a atingir;



Entidades a envolver.

Os serviços e organismos públicos específicos com as características do GPIAA, que estão ao serviço da
comunidade aeronáutica em Portugal, devem nortear a sua ação de acordo com vários princípios, entre
os quais: a qualidade, a transparência, a responsabilização e a gestão participativa, de forma a assegurar que a sua atividade garanta a satisfação das necessidades de todos que estão na aviação civil nacional, garantindo o cabal desempenho da sua missão.
Neste contexto, a elaboração deste projeto de Plano considera também a sua apresentação para divulgação pública, a disponibilizar na página eletrónica do organismo, com o objetivo não só de informar os
diferentes “stakeholders” sobre os objetivos, atividades e projetos do GPIAA, como também receber
sugestões e opiniões dos diferentes utilizadores, sobre este documento, visando deste modo a sua melhoria contínua.
O Plano de Atividades do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves para o ano
de 2015 enquadra-se nos princípios da gestão por objetivos, orientada para resultados, com vista ao
cumprimento da sua missão, em linha com a visão que se pretende alcançar - Alicerçada na missão
fazer incidir no GPIAA, como autoridade de investigação da aviação civil, a reputação e reconhecimento pela sua performance e cultura na prevenção e melhoria da Segurança Operacional - e o objetivo
do Governo para o setor dos transportes - Garantir um sistema de transportes e de comunicações, mais
eficiente e integrado, assegurando adequados padrões de acessibilidade, segurança e sustentabilidade
financeira, energética e ambiental.
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Para a concretização das orientações estratégicas e dos objetivos definidos, são planeadas atividades e
projetos focados nas seguintes áreas, de acordo com o plafond atribuído de 521.425€:
a) Competência e qualidade do processo de investigação de segurança;
b) Elaboração, divulgação e acompanhamento de recomendações de segurança;
c) Envolvimento e cooperação com os parceiros, nacionais e internacionais;
d) Formação e desenvolvimento dos recursos humanos;
e) Boa gestão dos recursos afetos e promoção de medidas de inovação e modernização;
f)

Progresso da implementação das recomendações da ICAO decorrentes da última auditoria realizada ao Estado Português em matéria de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves
Civis;

g) Avaliação da implementação das medidas decorrentes da implementação do Plano de Melhorias
elaborado na sequência da autoavaliação CAF, da análise dos questionários aplicados aos stakeholders e da análise SWOT.
Os objetivos estratégicos e operacionais que sustentam a atividade do GPIAA no cumprimento da sua
Missão foram construídos a partir da Carta de Missão que integrou o processo de recrutamento para o
dirigente máximo deste Gabinete.
O presente documento integra:
 A metodologia para a concretização das orientações estratégicas e os objetivos definidos;
 A afetação de atividades e projetos planeados, baseados na competência, rigor e qualidade do
processo de investigação de segurança, na elaboração, divulgação e acompanhamento de recomendações de segurança, e no envolvimento e cooperação com os parceiros, nacionais e estrangeiros;
 O desenvolvimento de programas de inovação e modernização, contemplando, ainda, as ações que
sejam necessárias desenvolver para adoção das recomendações da ICAO na última auditoria realizada ao Estado Português em matéria de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves
Civis;
 A formação e treino dos recursos humanos;
 A modernização administrativa;
 A aplicação do SIADAP.
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CAPÍTULO I
PARTE INTRODUTÓRIA
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ÂMBITO

O Plano de Atividades é um dos instrumentos de gestão ao nível do planeamento a curto prazo, que
tem como objetivo identificar as ações necessárias e os meios adequados de modo a facilitar o cumprimento da missão e das atribuições do Gabinete.
Neste contexto, a execução das atividades e projetos do Plano de Atividades está naturalmente condicionada por fatores, internos e externos, passíveis de afetar a concretização dos objetivos definidos e
resultados pretendidos.
O Projeto do Plano de Atividades para 2015 estabelece os compromissos para a gestão dos recursos
disponíveis com o intuito de privilegiar a racionalidade da gestão, a mudança estrutural, a criatividade
na procura da melhoria contínua, o desenvolvimento da capacidade técnica e operacional e o nível de
eficácia e de eficiência, necessários ao cumprimento da missão do Gabinete.

PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES
Pretende-se que a atuação do GPIAA seja focada em dois vetores estruturantes:


Estratégico – assente na qualidade dos serviços colocados à disposição da comunidade
aeronáutica e na eficácia do cumprimento dos objetivos definidos;



Operacional – centrado nos recursos humanos, logísticos, financeiros e patrimoniais
necessários, permitindo a sua sustentabilidade para o cabal desempenho da missão.

Assim, entende-se que os princípios de gestão, que devem estruturar o exercício da missão do GPIAA,
são os seguintes:


Princípio da racionalização da gestão, garantido pela adequação da organização interna e da
estrutura funcional à missão, atribuições e objetivos organizacionais correspondentes, com
designação de soluções matriciais e envolvimento de equipas multidisciplinares de
investigadores no desenvolvimento de projetos;



Princípio da qualificação dos recursos humanos, afirmado pela capacidade de atração,
manutenção, formação e avaliação dos recursos humanos em todas as áreas de intervenção;



Princípio da qualificação do serviço prestado à comunidade aeronáutica, assegurado pela
implementação de processos de melhoria contínua e pela utilização das melhores práticas e
tecnologias disponíveis para assegurar o conhecimento, apoiar a decisão e conferir excelência
ao desempenho;



Princípio da transparência e comunicação, cumprido por uma informação rigorosa mas acessível
e por uma cultura de serviço baseada na aproximação do Organismo aos utilizadores e ao
cidadão comum do meio aeronáutico;
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Princípio da sustentabilidade económico-financeira, obtido pela capacidade de garantir os
meios financeiros necessários para o cumprimento da missão, bem como pela eficiência e
melhor relação custo-benefício na utilização dos recursos atribuídos pelo Orçamento de Estado.

À concretização destes princípios estará subjacente o seguinte conjunto de linhas de orientação:

16



Adequação da missão do GPIAA ao cumprimento das Estratégias Nacionais e Internacionais quer
para a vertente de investigação de acidentes e incidentes bem como, a capacidade de atuar na
prevenção de acidentes, na sua dupla vertente da salvaguarda e da valorização da importância
de um organismo capaz de assumir a responsabilidade de liderar um processo de investigação
técnica, e capaz de transmitir a cultura de segurança operacional incluindo a ação em favor do
desenvolvimento económico e social sustentável;



Qualidade dos recursos humanos em termos de perfil e número, sem menosprezar a
capacidade de lhes assegurar a respetiva formação e motivação;



Foco no essencial do serviço a prestar pelo Organismo, com contratação de serviços externos
e/ou delegação de competências a congéneres e/ou parceiros com protocolos para o
cumprimento de atividades bem definidas e específicas, incluindo o incentivo aos utilizadores
da comunidade aeronáutica para a sua corresponsabilização na gestão dos parcos recursos
públicos à disposição do GPIAA;



Garantia de informação de qualidade e atualizada, com a publicação de relatórios finais ricos
de conteúdo, criando condições para a geração de conhecimento, para a qual as novas
tecnologias de monitorização, informação e decisão são determinantes.
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ENQUADRAMENTO LEGAL
Os compromissos internacionais, assumidos na Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional,
assinada em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, nomeadamente, os estabelecidos no seu Anexo 13,
Portugal está obrigado a investigar os acidentes e incidentes com aeronaves civis com a finalidade exclusiva da prevenção de acidentes.
O Decreto -Lei n.º 318/99, de 11 de agosto, que transpôs a Diretiva n.º 94/56/CE, do Conselho, de 21
de novembro de 1994, estabelece os princípios que regem a investigação de segurança, da responsabilidade do Estado Português, sobre acidentes e incidentes com aeronaves civis e cria o Gabinete de
Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA). Esta obrigação do Estado Português foi
agora reforçada pelo Regulamento (UE) n.º 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
outubro de 2010, relativo à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil, cujo
desígnio é o de reforçar a segurança da aviação, garantindo níveis de eficácia, de celeridade e de qualidade elevados nas investigações de segurança no âmbito da aviação civil europeia. Este Regulamento
estabelece que os Estados-Membros devem garantir que as investigações de segurança são realizadas
por uma autoridade nacional permanente e independente, na sua organização, estrutura jurídica e
processo de decisão, de qualquer gestor de infraestrutura, empresa de aviação civil e de qualquer parte cujos interesses possam colidir com as tarefas que lhe são confiadas.
Assegurar um alto nível geral de segurança no setor da aviação civil na Europa e não poupar esforços
para reduzir o número de acidentes e incidentes na aviação civil, é a base do Regulamento (UE) nº
996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro, relativo à investigação e prevenção
de acidentes e incidentes na aviação civil.
Este Regulamento visa pois reforçar a segurança da aviação, garantindo níveis de eficácia, de celeridade e de qualidade elevados nas investigações de segurança da aviação civil europeia, cujo único
objetivo é a prevenção de futuros acidentes e incidentes, sem apurar culpas nem imputar responsabilidades, inclusive através da criação de uma rede europeia de autoridades responsáveis pelas investigações de segurança na aviação civil.
Nos termos do art.º 4º, nº 1, deste Regulamento, os Estados-Membros devem garantir que as investigações de segurança sejam realizadas sem interferências externas por uma Autoridade Nacional Permanente responsável pelas investigações de segurança no setor da aviação civil capaz de realizar uma
investigação de segurança completa, pelos próprios meios ou através de acordos com outras autoridades responsáveis por investigações de segurança.
Neste quadro, o GPIAA é a Autoridade Nacional Permanente responsável pela investigação de acidentes
e incidentes com aeronaves civis.
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O GPIAA
A qualidade da divulgação que o GPIAA faz das suas atividades e/ou relatórios de investigação, terá de
ser eficaz, reunindo a matéria que a comunidade aeronáutica necessita, com um único intuito: a Prevenção. Logo, a comunicação, nas suas várias facetas, é um dos aspetos preponderantes na estratégia
do GPIAA, que, desde sempre, esta Direção assumiu como pressuposto de que tudo o que não é comunicado eficazmente, torna-se desconhecido.
Com uma equipa pequena e inúmeras vicissitudes consegue aproveitar as suas qualificações, mantendo
elevados níveis de motivação e dinamismo, a Direção do GPIAA procura permanentemente estar à altura do desafio constante que é comunicar as ações deste Gabinete, na sua transversalidade, diversidade, na procura permanente da excelência.
Alinhada com a Missão e Visão, a Direção do GPIAA é uma peça chave na concretização dos objetivos
propostos, nomeadamente ao nível do estímulo do interesse dos vários segmentos da comunidade aeronáutica e do reconhecimento global da excelência pela produção de material técnico e científico por
parte do GPIAA.

MISSÃO
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, enquadrado conceptual e institucionalmente no Decreto-Lei n.º 80/2012 de 27 de março, tem por missão investigar os acidentes e
incidentes com aeronaves civis tripuladas, com a finalidade de determinar as suas causas e formular
recomendações que evitem a sua repetição, participar nos programas e políticas de prevenção de acidentes, promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade aeronáutica, elaborar e divulgar os relatórios técnicos sobre acidentes com aeronaves e assegurar a participação
em comissões ou atividades, nacionais ou estrangeiras exercendo, no entanto, as suas atribuições de
modo independente às autoridades, aeronáuticas ou outras, cujos interesses possam conflituar com a
missão que lhe é atribuída.

VISÃO
Alicerçada na missão, fazer incidir no GPIAA, como autoridade de investigação da aviação civil, a reputação e reconhecimento pela sua performance e cultura na prevenção e melhoria da Segurança Operacional.

18
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VALORES
Com uma nova filosofia de gestão de recursos humanos, baseada na gestão emocional, os colaboradores
assumem o papel de membros, uma vez que o seu desempenho contribui para o sucesso da organização
a que pertencem. O GPIAA assume, assim, os seguintes valores:
Estratégicos:
Independência - Transparência – Cooperação – Credibilidade – Gestão Eficiente – Excelência
De Processo:
Comunicação – Motivação – Envolvimento – Qualificação – Integridade – Responsabilização

ATRIBUIÇÕES
Constituem atribuições principais do GPIAA:
a. Investigar os acidentes e incidentes aeronáuticos com a finalidade de determinar as suas causas,
sem atribuir culpas ou responsabilidades, formulando recomendações que evitem a sua repetição;
b. Promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade aeronáutica;
c. Elaborar os relatórios técnicos sobre acidentes e incidentes, em conformidade com o art.º 25.º da
Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago a 7 de dezembro de
1944 e promover a sua divulgação;
d. Participar nas atividades desenvolvidas a nível de organizações internacionais no domínio da investigação e prevenção aeronáutica;
e. Fazer propostas para adequar a legislação às necessidades nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente nas matérias respeitantes aos seus objetivos;
f. Organizar e divulgar a informação relativa à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
aeronáuticos;
g. Colaborar com os organismos de segurança dos operadores, dos serviços de tráfego aéreo e com
associações profissionais nacionais, em matérias de prevenção;
h. Colaborar com entidades homólogas de outros países na investigação e prevenção de acidentes e
incidentes aeronáuticos;
i. Preparar, organizar e divulgar estatísticas de segurança operacional.

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
19

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CONTEXTO AMBIENTAL
O contexto onde o GPIAA promove a sua ação contemplada na sua missão e visão, e obtém os seus recursos para poder interagir positivamente, é um fator determinante no seu posicionamento e na construção da sua estratégia de intervenção, aliás, não faria sentido ser de outra forma. É mais que evidente que este é um momento complexo na vida das organizações, da Europa onde estamos inseridos e do
Mundo, complexidade da qual o GPIAA, pela sua especificidade e dimensão, não está imune e à qual é
naturalmente sensível e permeável. Ao longo dos tempos, conseguiu de uma ou de outra forma, transformar momentos difíceis em momentos de oportunidade, transformando complexas ameaças de inatividade geral, em novos desafios e em novos alentos para todos quantos fazem a vida da instituição.
Queira assim, a Tutela aceitar aproveitar esse novo alento transformando-o em capacidade de trabalho, em prol da prossecução da sua missão e visão.
Face às dificuldades enumeradas, consideramos ser possível obter novas fontes de receita que não somente o OE, permitindo assim contemplar o orçamento previsional necessário com verbas oriundas de
instituições com capacidade de gerar receitas próprias através da sua missão, como entidades representativas do Estado na Industria da Aviação Civil em Portugal. Por isso, consideramos oportuno deixar
aqui alguns dos aspetos que nos merecem uma atenção particular, suportando a nossa observação numa análise “PESTAL”, apontando aspetos relevantes no domínio Politico, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal: quer os mais próximos que podemos influenciar, quer os mais distantes nos
quais a nossa ação é reduzida ou nula.

20
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ASPETOS CONTEXTUAIS

SITUAÇÃO ATUAL
 Complexidade da situação política nacional e internacional;
 Ausência de uma orientação estável para a alteração da lei orgânica do

POLÍTICO

GPIAA;
 Ausência de sistematização de algumas parcerias com entidades públicas,
judiciais e militares.
 Escassos recursos económicos do Estado, das instituições e dos operadores
privados;

ECONÓMICO

 Incapacidade do Estado em financiar novas respostas;
 Níveis de cooperação institucional da industria reduzido;
 Relações complexas com fornecedores e partes interessadas.
 Elevados níveis de desemprego, provoca a degradação social, aumentando
o risco na A.G. pela incapacidade financeira de quem pratica esse tipo de

SOCIAL

aviação;
 Aumento da instabilidade laboral no seio dos operadores da aviação civil;
 Possível redução da proficiência de uma forma acentuada de quem presta
serviço na indústria da aviação civil.
 Avanços tecnológicos acentuados na indústria, particularmente no transporte aéreo comercial;

TECNOLÓGICO

 Importância crescente das redes sociais – benefícios e ameaças;
 Necessidade de estar na linha da frente no acompanhamento da evolução
tecnológica, particularmente no âmbito “fatores humanos” em aviação.

AMBIENTAL

 Crescentes preocupações ambientais;
 Recursos energéticos escassos e com custos elevados.
 Complexidade do contexto legal e normativo aplicado ao sector da aviação
civil;
 Elevados níveis de exigência e de condicionalismos formais, em algumas

LEGAL

circunstâncias desajustados à realidade e necessidades do setor;
 Necessidade de ajustar a legislação Europeia ao contexto legal nacional,
adaptando-a às exigências facilitando a sua aplicabilidade dinamizando a
aviação civil.
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STAKEHOLDERS
Considerada a missão e atribuições do Gabinete, identificámos os seguintes stakeholders:

Stakeholders

INTERNOS

Tutela

EXTERNOS

Inputs

Outcomes

O que esperam de nós
Resultados

O que esperamos deles
Entradas

Qual o Impacto previsto para o GPIAA

Cumprimento da missão

Apoio no exercício da
atividade
Afetação de recursos

Cumprimento dos
objetivos

Gabinete de Planeamento da Tutela

Cumprimento da missão

Apoio no exercício da
atividade

Cumprimento dos
objetivos

Secretaria-Geral
da Tutela

Organização do trabalho

Apoio no exercício da
atividade

Cumprimento dos
objetivos

Boas condições de
trabalho

Cumprimento dos objetivos

Reconhecimento

Motivação

Cumprimento dos
objetivos
Bom ambiente interno

Organizações internacionais da
aviação civil

Informação atualizada on-line

Reconhecimento

Melhoria da imagem

Autoridades de
Investigação homólogas

Cooperação

Cooperação

Melhoria da imagem

Autoridades aeronáuticas

Celeridade, imparcialidade e rigor na elaboração dos relatórios

Colaboração

Operadores

Imparcialidade e rigor
na elaboração dos
relatórios

Associações profissionais

Imparcialidade e rigor
na elaboração dos
relatórios

Entidades ligadas
ao ramo aeronáutico

Imparcialidade e rigor
na elaboração dos
relatórios

Colaboradores
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Outputs

Colaboração
Reconhecimento

Melhoria da imagem

Colaboração
Melhoria da imagem
Reconhecimento
Colaboração
Reconhecimento
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Melhoria da imagem

Reconhecimento

Melhoria da imagem
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Nos termos dos art.º 3º e 5º do Decreto-Lei n.º 80/2012, de 27 de março, o Gabinete de Prevenção e
Investigação de Acidentes com Aeronaves é constituído por um Diretor e um corpo de investigadores,
cuja dotação é aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças,
da administração pública e dos transportes. O apoio logístico e administrativo ao funcionamento do
GPIAA é prestado pela Secretaria Geral do Ministério da Economia.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Para o cumprimento da missão e desenvolvimento das suas atribuições, o GPIAA conta com três áreas
operacionais ou áreas de atuação, cuja responsabilidade está assim distribuída pelas unidades operacionais: Direção, Corpo Técnico e Apoio Logístico e Administrativo:

UNIDADES OPERACIONAIS
DIREÇÃO

ÁREAS DE ATUAÇÃO


Coordenação e gestão.



Realização de investigações;



Elaboração de relatórios técnicos;



Preparação de estatísticas.

APOIO TÉCNICO



Planeamento e Organização.

APOIO LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO



Apoio geral ao GPIAA em articulação com a Secretaria Geral
da Tutela

INVESTIGAÇÃO
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LINHAS DE ORIENTAÇÃO
No âmbito da concretização da sua missão e em função das exigências e expectativas dos stakeholders,
o GPIAA desenvolve a sua ação de forma a dar resposta eficaz e eficiente às determinações e orientações da Tutela, bem como às necessidades dos seus clientes, dando especial destaque, neste âmbito, à
adoção de medidas de prevenção e ao desenvolvimento de ações que permitam maior acessibilidade às
conclusões e recomendações de segurança dos acidentes e incidentes com aeronaves civis com recurso
às novas tecnologias de informação.
O Plano de Atividades para 2015 engloba as linhas de orientação e os princípios estabelecidos nos seguintes Documentos Quadro:
■

Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional;

■

Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública Central (PREMAC);

■

Lei Orgânica do Ministério da Economia, aprovada pelo Decreto-lei nº 11/2014, de 22 de janeiro;

■

Princípios que regem a investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, aprovados
pelo Decreto-Lei nº318/99, de 11 de agosto, e a orgânica do GPIAA, aprovada pelo Decreto-Lei
nº80/2012, de 27 de março;
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■

Enquadramento comunitário sobre a investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil aprovado pelo Regulamento (UE) nº 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de
20 de outubro;

■

Compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado Português em matéria de investigação
de acidentes e incidentes na aviação civil, nos termos do art.º 26º da Convenção de Chicago;

■

Decreto-Lei n.º218/2005, de 14 de dezembro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho, relativa à comunicação de ocorrências no âmbito da aviação civil;

■

Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º2/2004, de 02 de janeiro, alterada pela Lei
n.º51/2005, de 30 de agosto, pela Lei nº64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei nº3-B/2010, de
28 de abril e pela Lei nº64/2011, de 22 de dezembro;

■

Lei-Quadro da Organização da Administração Direta do Estado, aprovada pela Lei nº4/2004, de
12 de janeiro, alterada pela Lei nº51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto-Lei nº200/2006, de 25
de outubro, pelo Decreto-Lei nº105/2007, de 03 de abril, pela Lei nº64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei nº57/2001, de 28 de novembro, pelo Decreto-Lei nº116/2011, de 05 de dezembro e
pela Lei nº64/2011, de 22 de dezembro;

■

Lei-Quadro da Avaliação do Desempenho, aprovada pela Lei n.º66-B/2007, de 28 de dezembro,
que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública, alterada pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei nº 55-A/2010 de 31 de dezembro;

■

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que estabelece a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas;

■

Enquadramento orçamental;

■

Orientações no âmbito das deslocações em território nacional e no estrangeiro.
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CAPÍTULO II
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
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ESTRATÉGIA
As incertezas e as constantes mudanças no contexto socioeconómico de Portugal, da Europa e do Mundo, aumentam cada vez mais, de uma forma muito acentuada, a capacidade em projetar o futuro e
construir uma leitura o mais próxima possível da realidade. Esta dificuldade, associada aos enormes
entraves financeiros acrescenta uma natural dificuldade em traçar novos desafios e novas metas para
os anos que se avizinham.
No entanto, consideramos que para o GPIAA este é, também, um tempo de oportunidade e está necessariamente associado à capacidade de tentar projetar o futuro e assumir um conjunto de compromissos
estratégicos e um conjunto de objetivos que catapultem o Organismo para o patamar de relevância e
importância num setor de extrema importância para o país. Temos consciência da dificuldade na sua
concretização, mas não deixamos de lançar uma nova dinâmica para 2015, suportada nos seguintes
objetivos estratégicos e operacionalizada através das diferentes ações previstas para o próximo ano no
plano de atividades já delineado. Assim, para 2015 definimos como metas:
a) Aumentar os níveis de sustentabilidade, apoiados na capacidade de reduzir, ao máximo, os custos operacionais e de funcionamento a incluir no orçamento anual, e, simultaneamente tentar
obter o reforço das origens de fundos, através da inclusão, na Lei Orgânica do GPIAA, da percentagem da transferência anual do valor das taxas cobradas pelo Regulador da Aviação Civil, a fim
de se obter a capacidade de criar novos modelos e novas respostas, suportados em mecanismos
de eficiência e eficácia organizacional;
b) Garantir uma efetiva resposta aos utilizadores do produto final produzido na investigação de acidentes aéreos, numa dinâmica de melhoria da qualidade dos serviços, assumindo a focalização
no utilizador e nas suas necessidades e garantir um apoio completo nas diferentes áreas de intervenção para o qual o GPIAA está, em nome do Estado, obrigado a prestar;
c) Melhorar a qualidade dos serviços produzidos que, não pode, de forma alguma, estar dissociada
da necessidade de melhorar os processos internos de trabalho, focado no funcionamento e a articulação da organização de uma forma crítica, introduzindo as mudanças necessárias e, simultaneamente, promover uma efetiva participação e envolvimento de todos os que fazem parte da
organização, através da melhoria dos mecanismos de comunicação internos e externos;
d) Elevar os níveis de qualificação profissional dos recursos humanos, porque a evolução da organização faz-se com as pessoas e consequentemente nas suas competências técnicas e relacionais.
Assim, a qualificação é uma prioridade presente para 2015, suportada na promoção de ações de
formação internas e externas, e garantindo a possibilidade da participação e frequência de ações
internacionais, no sentido de acompanhar a proficiência e evolução tecnológica que na vertente
da investigação na aviação civil é constante.
A conjugação destes fatores suporta-se, na prática, de uma dinâmica de melhoria contínua funcionando
esta como motor do desenvolvimento organizacional e como fator preponderante da concretização de
todos os objetivos organizacionais enquadrados no QUAR, com maior ou menor projeção interna e externa do GPIAA, nomeadamente a capacidade de resposta a um acontecimento relevante no âmbito de
um acidente na aviação civil comercial e a capacidade operacional de promover as ações de prevenção
na comunidade aeronáutica.
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MAPA ESTRATÉGICO
Os objetivos definidos pela ICAO – International Civil Aviation Organization e pela União Europeia, para
a segurança operacional na aviação civil, as opções do XIX Governo Constitucional para o setor dos
transportes e a estratégia fixada na Carta de Missão, constituíram o ponto de partida para a definição,
em cascata e por processo, dos objetivos operacionais e dos projetos para o ano de 2015, de acordo
com a metodologia Balanced ScoreCard (BSC). Este modelo e os fatores críticos, ou vetores de análise,
que permitem a definição dos objetivos e projetos de cada perspetiva, foram adaptados a partir da
análise SWOT.
Os objetivos estratégicos foram construídos a partir das orientações estratégicas definidas na carta de
missão a assinar pelo Diretor do GPIAA aquando da finalização do processo de recrutamento em curso.
Neste contexto, apresenta-se o esquema estratégico do GPIAA:

ICAO / UE



Segurança Operacional: Melhorar a segurança operacional da aviação civil
mundial e na União Europeia



Garantir um sistema de transportes e de comunicações mais eficiente e
integrado, assegurando adequados padrões de acessibilidade, segurança e
sustentabilidade financeira, energética e ambiental



Perspetiva de criação de valor
Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida formulação de recomendações
com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua
repetição;
Perspetiva dos clientes
Criar instrumentos de divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o
acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança operacional
e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção
que visem prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil;
Perspetiva dos processos internos
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista
à melhoria do desempenho, divulgação da atividade e imagem do serviço,
com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na
aviação civil;
Perspetiva da inovação e aprendizagem
Reforçar a formação e treino dos recursos humanos e melhorar a cooperação institucional com os agentes nacionais e internacionais que atuam no
domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking.

GOV



ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS





28

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
28

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos inscritos no QUAR e que integram os compromissos assumidos na Carta de
Missão, constituem as linhas de orientação de gestão.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (E1)

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes
com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a
fim de reduzir a sua repetição;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (E2)

Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança operacional e desenvolver a promoção de
estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma
utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (E3)

Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com
vista à melhoria do desempenho, divulgação da atividade e imagem
do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e
incidentes na aviação civil;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (E4)

Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos humanos que atuam
no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes
com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking, com
vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de produção e à otimização dos recursos disponíveis.
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OBJETIVOS OPERACIONAIS
Para o ano de 2015, o GPIAA segue a linha definida para 2014, sustentado no orçamento atribuído centrando a sua ação no desenvolvimento da divulgação das suas atividades e o relacionamento com as
autoridades/entidades nacionais e internacionais, com a finalidade de elevar os níveis de segurança
operacional.
Os objetivos operacionais elaborados no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública decorrem dos objetivos estratégicos, numa perspetiva de gestão orientada para resultados.
Considerando ser necessária uma análise evolutiva do desempenho operacional do GPIAA, manter-se-ão
os objetivos operacionais na mesma linha dos objetivos definidos para 2014, sendo adotadas novas fórmulas de cálculo e reajustado o valor crítico para as metas, na procura constante de melhoria do desempenho organizacional do GPIAA e reajustados às orientações do Governo em matéria da redução da
despesa pública.
OBJETIVOS DE EFICÁCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 1 (OE1)

Aumentar o número de processos de investigação homologados,
de acidentes e incidentes;

OBJETIVO OPERACIONAL 2 (OE2)

Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos;

OBJETIVOS DE EFICIÊNCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 3 (OE3)

Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo
ENCASIA;

OBJETIVO OPERACIONAL 4 (OE4)

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA;

OBJETIVOS DE QUALIDADE
OBJETIVO OPERACIONAL 5 (OE5)

Aumentar o número de processos de investigação homologados
no prazo médio de 10 meses;

OBJETIVO OPERACIONAL 6 (OE6)

Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional individual de acordo com os critérios definidos internacionalmente.
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ATIVIDADES
As atividades definidas, às quais são afetos os recursos disponíveis e que contemplam um conjunto de
ações próprias, contribuem para a concretização dos objetivos operacionais. As atividades estão classificadas de acordo com a área de atuação do GPIAA. São Atividades de Missão (AMxx) aquelas cujo desenvolvimento está diretamente relacionado com a missão do GPIAA e as Atividades de Apoio (APxx)
são as atividades transversais ao Gabinete e apoiam indiretamente a missão.

ATIVIDADES DE MISSÃO (AMXX)
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

AM03

Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AM04

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa
à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança

AM05

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de
acidentes e incidentes

AM06

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

AM07

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de
acidentes

AM08

Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados
pela auditoria ICAO

AM09

Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM10

Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes

AM11

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
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ATIVIDADES DE APOIO (APXX)
AP12

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP13

Elaborar documentos de gestão

AP14

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais, em colaboração com a SG

AP15

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços, em colaboração com a
SG

AP16

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação (voz e dados) e
assegurar uma política de segurança, em colaboração com a SG

AP17

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP18

Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos

AP19

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP20

Executar as tarefas de apoio geral
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PROJETOS
Para 2015 o GPIAA planeia os seus projetos com uma aposta forte na Qualidade da Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves Civis, tendo em consideração as medidas de redução
da despesa pública.
Os projetos encontram-se assim distribuídos:


20% Investigação de Acidentes e Incidentes (PIxx);



20% Prevenção (PPxx);



20% Melhoria direta da qualidade dos serviços disponibilizados aos nossos stakeholders (PQxx);



20% Melhoria direta da qualidade da Investigação de Acidentes e Incidentes;



10% Formação e treino dos recursos humanos afetos ao Gabinete (PFxx);



10% Eventual alteração legislativa (PLxx).

PL01

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem
os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis (Decreto-Lei nº 318/99, de 11
de agosto) a fim de acomodar a legislação nacional ao Regulamento (UE) nº 996/2010 de
Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro de 2010

PI02

Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e entidades nacionais

PP03

Implementar as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes

PQ04

Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo uma maior
divulgação das atividades do GPIAA

PF05

Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

PP06

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão em
ambiente marítimo

PQ07

Promover o desenvolvimento das TIC

PQI08

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de
destroços de aeronaves

PQI09

Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
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CAPÍTULO III
RECURSOS E ANÁLISE SWOT
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RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Mantendo-se o contexto da necessidade dos quadros do GPIAA ser composto por técnicos em elevada
experiência aeronáutica e com um perfil que se encaixe na mudança acelerada, nos tempos de elevada
exigência que o GPIAA mantem a necessidade de, com agilidade, se adaptar às alterações do meio da
aviação civil, pelo que é decisivo que o Capital Humano do GPIAA tenha um regime de exceção para
que continue motivado e cada vez mais preparado para melhorar os seus padrões de atuação e desempenho, incrementado a sua produtividade e polivalência mantendo-se proactivo, atuando sempre eficaz
e atempadamente.
Assim, ao GPIAA colocam-se importantes desafios, tais como:


Ter capacidade de promover a permanente flexibilidade no âmbito da confiança de conhecimentos técnicos dos seus Recursos Humanos, de modo a permitir uma eficaz capacidade de
resposta quando confrontados com as necessidades;



Reforçar a identidade do GPIAA como Autoridade de Investigação, que permita a ancoragem
dos Recursos Humanos nos projetos do GPIAA.

Através de uma forte cultura organizacional, o GPIAA terá de se diferenciar e posicionar eficazmente
perante todos os desafios que se venham a verificar, pelo que será necessária a total compreensão da
Tutela para estes propósitos terem visibilidade.
Neste sentido, só com a viabilidade política é que, para o GPIAA, é possível reforçar a motivação e
produtividade dos recursos Humanos, desenvolver e reter o capital humano necessário à implementação da estratégia deste Gabinete.
Os recursos humanos planeados para 2015 são os seguintes:
DESIGNAÇÃO

NÚMERO PREVISTO

PONTUAÇÃO PREVISTA

PESSOAL DIRIGENTE
Diretor

1

20

Investigadores/as de Acidentes e Incidentes

4

48

Técnica Superior (Apoio Técnico)

1

12

Assistente Técnica

1

8

Assistente Operacional

1

5

TOTAL

8

93

ESTRUTURA OPERACIONAL
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Dirigentes

M

Investigadores
Técnicos Superiores (Apoio)
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais

TOTAL DE
RECURSOS
HUMANOS

PRESTAÇÃO
SERVIÇOS

INTERNA NA

1

1

M

1

1

F

1

1

M/F

2

2

F

1

1

F

1

1

M

1

1

M

F
M/F

Total

CATEGORIA

(SITUAÇÃO JURÍDICA/QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL)

MOBILIDADE

NOMEAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO
SERVIÇO

Para o ano de 2015 e de acordo com os dados referidos, a previsão da afetação dos recursos humanos é
a seguinte, de acordo com a natureza jurídica:

2

M

1

F

2

1

1

3

1

2

3

T

8

A afetação dos recursos humanos ficará assim distribuída pelas quatro áreas funcionais – Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo:

AFETAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PELAS ÁREAS FUNCIONAIS
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DIREÇÃO

INVESTIGAÇÃO

APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO

12,5 %

50 %

12,5 %

25 %
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RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
O plafond inicial atribuído ao GPIAA para o ano de 2015 é de 521.425€.
A distribuição por agregado das despesas fica assim determinada:
305.065 € - Despesas com pessoal;
15.767 € - Aquisição de bens;
150.943 € - Aquisição de serviços;
49.650 € - Aquisição de bens de investimento;

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

PLAFOND
ATRIBUÍDO

E FUNCIONAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS CORRENTES
ORÇAMENTO INICIAL

550.845 €

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

521.425 €

DESPESAS COM O PESSOAL - 01

305.065 €

Remunerações (01.01)

235.314 €

Abonos Variáveis ou Eventuais (01.02)

17.144 €

Segurança Social (01.03)

52.607 €

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 02

166.710 €

Aquisição de bens (02.01)

15.767 €

Aquisição de serviços (02.02)

150.943 €

DESPESAS DE CAPITAL - 07

49.650 €

Aquisição de bens de capital (Investimento)
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A distribuição por áreas é a seguinte:
Orçamento de Funcionamento

Valor em €

%

Concretização dos objetivos por Área de Atuação
Missão

424.534 €

81 %

Projetos e desenvolvimento

37.071 €

7%

Apoio Geral

59.820 €

12 %

521.425 €

100 %

Total

Concretização dos objetivos por Áreas Funcionais
Direção

89.932 €

17 %

322.631 €

62 %

Apoio Técnico

42.237 €

8%

Apoio Logístico e Administrativo

66.625 €

13 %

521.425 €

100 %

Investigação
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ANÁLISE SWOT
À semelhança dos anos anteriores foi elaborada a análise SWOT que complementa o cenário de atuação
do GPIAA para o ano de 2015.
Os pontos fortes e pontos fracos encontram-se identificados por áreas de atuação: Prevenção e Investigação (Missão), Recursos Humanos e Apoio Técnico, Administrativo e Logístico.

PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES

PFR1 PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

PFT1 – PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

PFr1.1

PFt1.1

Aumento do número de acidentes e incidentes

Investigação e elaboração de relatórios versus

graves

capacidades nacionais e internacionais

PFr1.2

PFt1.2

Complexidade de algumas investigações

Lideranças baseadas em processos e ações sustentadas

PFr1.3

PFt1.3

Dificuldade de recrutamento de técnicos espe-

O empenho dos recursos humanos afetos ao

cializados em investigação de acidentes

GPIAA, com a partilha de boas práticas e multiplicação da função interna/externa

PFR2 RECURSOS HUMANOS - INVESTIGADORES

PFT2 – RECURSOS HUMANOS - INVESTIGADORES

PFr2.1

PFt2.1

Cultura organizacional dos novos quadros ainda

Reforço da função como fator potenciador da

em fase de consolidação

qualidade / capacidade do cabal desempenho da
missão

PFr2 – APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO

PFt2 – APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO

PFr2.1

PFt2.1

Número de trabalhadores em funções

O empenho dos recursos humanos afetos ao
GPIAA, derivado de uma organização de gestão
de recursos eficientes
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À Semelhança dos Pontos Fortes e Pontos Fracos, as Ameaças e as Oportunidades estão identificadas
pelas áreas de Prevenção e Investigação (Missão), Recursos Humanos e Apoio Técnico, Administrativo e
Logístico.

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

AM1 – PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

OP1 – PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

AM1.1

OP1.1

Dificuldade na manutenção do grupo de inves-

Otimização das metodologias do processo de

tigadores

recrutamento, face às experiências anteriores

AM1.2

OP1.2

Condicionantes orçamentais

Formação na área da prevenção e investigação de acidentes com aeronaves, desenvolvendo diversos projetos com apoio externo de
parcerias com diversas instituições

AM2 – RECURSOS HUMANOS - INVESTIGADORES

OP2 – RECURSOS HUMANOS - INVESTIGADORES

AM2.1

OP2.1

Incerteza quanto ao resultado/processo dos

Recursos humanos detentores de conhecimen-

procedimentos de recrutamento e seleção dos

tos específicos e altamente especializados nas

investigadores admitidos relativamente à sua

diversas áreas relacionadas com a aviação

adaptação e produção operacional.

civil
OP2.2
Recursos humanos convenientemente habilitados para frequentar ações de formação de
elevado grau de complexidade / especificidade

AM3 – APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO OP3 – APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO
AM3.1

OP3.1

Condicionantes orçamentais

Utilização dos recursos disponibilizados pela
Secretaria Geral do Ministério da Economia,
aproveitando o acesso facilitado a novas tecnologias.
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MONITORIZAÇÃO DOS DADOS
Para avaliar o Plano de Atividades, como instrumento de gestão, aliam-se metodologias que permitem
acompanhar a execução das atividades e projetos, bem como o grau de realização dos objetivos operacionais que conduzem ao cumprimento dos objetivos estratégicos. As metodologias utilizadas permitem, ainda, acompanhar a realização face ao previsto e analisar as causas dos desvios identificados, de
modo a corrigir os resultados.
O acompanhamento de cada objetivo, atividade e projeto é realizado com base nos registos efetuados
na Base de Dados SIADAP, desenvolvida internamente, cujos resultados avaliativos são posteriormente
encaminhados para a entidade coordenadora e responsável pela monitorização do QUAR, procedendo
sempre à sua comparação com os elementos previsionais de modo a intervir sistematicamente através
de medidas de correção adequadas.
São elaborados, trimestralmente, relatórios de avaliação do grau de realização dos objetivos, no âmbito do QUAR, e do grau de realização do Plano de Atividades, nomeadamente dos Objetivos, Atividades,
Projetos e Recursos.
A metodologia de monitorização prevê, ainda, a realização de reuniões periódicas onde são demonstrados os resultados e analisados os desvios dos objetivos operacionais definidos no QUAR.
A informação, que sustenta toda esta monitorização, tem por base os indicadores retirados das seguintes fontes de verificação:


Acompanhamento das recomendações de segurança formuladas;



Base de dados de gestão dos processos de investigação de acidentes e incidentes;



Análise estatística dos questionários de avaliação a clientes internos e externos;



Avaliação da análise SWOT;



Avaliação interna das ações de formação;



Balancete de Execução Orçamental;



Cronograma das atividades;



Gestão da página eletrónica do GPIAA;



Gestão dos recursos humanos – movimentação de pessoal e assiduidade;



Gestão Documental SmartDocs.
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CLARIFICAR RESPONSABILIDADES
Motivar o aperfeiçoamento adequado permanentemente dos desenvolventes implementados, nomeadamente a gestão de recursos, interação individual dos colaboradores, formação, desenvolvimento de
competências, avaliação do desempenho, orçamento e indicadores de performance.
Manter uma estreita colaboração com as instituições de ensino, reforçando a já existente politica de
aproximação permanente ao meio académico, com a celebração de protocolos de estágio de investigação, nas áreas que se afiguram essenciais para o crescimento do GPIAA.
Desta forma, pretende-se alcançar soluções inovadoras no desenvolvimento das investigações de acidentes, incorporando conhecimentos tecnológicos e científicos, formação profissional e consultadoria
especializada.

FINANCIAMENTOS COMUNITÁRIOS

Consciente da necessidade acrescida de angariar recursos para financiar as diversas necessidades para
implementar atividades do GPIAA, será iniciada uma estratégia de procura executiva de linhas de cofinanciamento de programas comunitários em alguns sectores de atividade.
Com este objetivo propõe-se as seguintes ações:


Intensificar a pesquisa de fontes de financiamento a dois níveis:
 Europeu (Europa Criativa);
 Nacional (Portuugal 2020)

44



Registar e aceder regularmente ao Balcão 2020;



Estabelecer contactos regulares com agentes-chave dos Programas de Financiamento acima referidos, ao nível Nacional e Europeu;



Promover a participação em projetos conjuntamente com entidades financeiras.
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CAPÍTULO IV
OPERACIONALIZAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
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ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS
Considerando a metodologia utilizada para a definição dos objetivos, apresentam-se os quadros que
demonstram o alinhamento dos objetivos estratégicos e operacionais e das unidades responsáveis.
Os quadros seguintes apresentam o alinhamento dos objetivos estratégicos com os objetivos operacionais (assumidos igualmente pela Direção), os objetivos das áreas de atuação (Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo) e as respetivas atividades e projetos a desenvolver.

OBJETIVOS OPERACIONAIS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ID

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E1

E2

E3

E4

EFICÁCIA

O1

Aumentar o número de processos de investigação homologados, de
acidentes e incidentes





O2

Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos





EFICIÊNCIA

O3

Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

O4

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA







QUALIDADE

O5

Aumentar o número de processos de investigação homologados no
prazo médio de 10 meses

O6

Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional
individual de acordo com os critérios definidos internacionalmente
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UNIDADES RESPONSÁVEIS: INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO/OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
O1 O2 O3 O4 O5 O6

INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

EFICÁCIA
INV
01

Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados, face ao número de processos
abertos

INV
02

Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ ou intercalares de investigação de acidentes com fatalidades ou feridos
graves

IAT
03

Acompanhar o estado das recomendações de segurança
formuladas nos relatórios de investigação de acidentes e
incidentes homologados



AT
04

Melhorar a relação com os stakeholders









EFICIÊNCIA
INV
05

Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados no prazo médio de 10 meses

AT
06

Promover a gestão energética eficiente






QUALIDADE
IAT
07

Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes

AT
08

Aumentar a disponibilização na página eletrónica de relatórios que constituem o arquivo histórico do GPIAA



IAT
09

Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de
melhoria decorrentes do relatório da auditoria da ICAO



IAT
10

Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do
GPIAA



AT
11

Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e operacionais do GPIAA



AT
12
AT
13

Promover o desenvolvimento das TIC



Promover a igualdade de género



INV – Investigação
IAT – Investigação e Apoio Técnico
AT – Apoio Técnico
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UNIDADES RESPONSÁVEIS: APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO/OBJETIVOS OPERACIONAIS
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS
O1 O2 O3 O4 O5 O6

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

EFICÁCIA
LGA
01

Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental



LGA
02

Elaborar mensalmente relatórios de acompanhamento dos prazos de pagamento a fornecedores no âmbito do Programa “Pagar a tempo e horas”



EFICIÊNCIA
LGA
03

Promover a frequência em ações de formação e treino dos recursos humanos do GPIAA



LGA
04

Manter atualizadas as bases de dados da respetiva área funcional



LGA
05

Garantir o bom estado de conservação e operabilidade das
instalações, equipamentos e veículos



QUALIDADE
LGA
06

Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com
a Secretaria Geral



LGA
07

Desenvolver metodologias de trabalho e acompanhar o cumprimento dos prazos



LGA – Apoio Logístico e Administrativo
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

AM06

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes

AM11

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
INV01
Aumentar o número de processos de PI02 Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
investigação de acidentes e incidentes
homologados, face ao número de proDesenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
cessos abertos
grande dimensão em ambiente marítimo

E1
Reforçar a capacidade
de investigação dos
acidentes e incidentes
com aeronaves civis
tripuladas e garantir a
rápida formulação de
recomendações com a
elaboração dos respetivos relatórios técnicos,
a fim de reduzir a sua
repetição

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

PQI08
O1
Aumentar o número
de processos de
investigação homologados, de acidentes e incidentes

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Investigação
Apoio Técnico

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

INV05
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
PI02
autoridades e entidades nacionais
Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenaPQI08
no prazo médio de 10 meses
mento e análise de destroços de aeronaves
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

IAT07
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Elaborar periodicamente publicações
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
temáticas de prevenção de acidentes
PI10 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01
AM02
AM06

INV01
PI02
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e incidenPP06
tes homologados, face ao número de
processos abertos
PQI08
E1
Reforçar a capacidade
de investigação dos
acidentes e incidentes
com aeronaves civis
tripuladas e garantir a
rápida formulação de
recomendações com a
elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a
sua repetição

PQI09
PI10

O2
Reduzir o número
de processos abertos há mais de dois
anos

AM02

Investigação

AM06
INV02
Elaborar e divulgar relatórios prelimi- PI02
nares e/ou intercalares de investigação de acidentes com fatalidades ou PP06
feridos graves
PQI08

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
INV05
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Aumentar o número de processos de
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenainvestigação de segurança homologaPQI08
mento e análise de destroços de aeronaves
dos no prazo médio de 10 meses
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
AM06

E1
Reforçar a capacidade
de investigação dos
acidentes e incidentes
com aeronaves civis
tripuladas e garantir a
rápida formulação de
recomendações com a
elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a
sua repetição

O5
Aumentar o número
de processos de investigação homologados no prazo
médio de 10 meses

Investigação

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes

INV01
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e inciden- PI02 Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
tes homologados, face ao número de
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
processos abertos
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenaPQI08
mento e análise de destroços de aeronaves
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

INV05
AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Aumentar o número de processos de
investigação de segurança homoloDesenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
AM06
gados no prazo médio de 10 meses
e incidentes
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01
AM02
AM06

INV01
PI02
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e incidentes PP06
homologados, face ao número de processos abertos
PQI08

E2
Promover a melhoria
da gestão do sistema
de investigação e prevenção quer ao nível
da criação de instrumentos de divulgação
da atividade do GPIAA,
permitindo o acesso
célere nomeadamente
às recomendações de
segurança operacional
e desenvolver a promoção de estudos e
proposta de medidas
de
prevenção
que
visem prevenir a ocorrência de acidentes e
incidentes na aviação
civil, induzindo uma
utilização económica,
eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
PI10

O3
Implementar anualmente as Boas
Práticas inventariadas pelo ENCASIA

AM06

Investigação
Apoio Técnico

INV02
Elaborar e divulgar relatórios prelimi- PI02
nares e/ou intercalares de investigação
de acidentes com fatalidades ou feridos PP06
graves
PQI08
PQI09
AM04

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou
entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes

AM10
IAT07
Elaborar periodicamente publicações
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
temáticas de prevenção de acidentes
AM11
segurança
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, proPQ04
movendo maior divulgação das atividades do GPIAA
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
AM06
e incidentes
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM11
segurança
AM01

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
INV01
Aumentar o número de processos de PI02 Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
investigação de acidentes e incidentes
homologados, face ao número de proDesenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
cessos abertos
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenaPQI08
mento e análise de destroços de aeronaves

E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

O1
Aumentar o número
de processos de
investigação homologados, de acidentes e incidentes

Investigação

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

Apoio Técnico

INV05
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
Aumentar o número de processos de in- PI02 autoridades e entidades nacionais
vestigação de segurança homologados
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenano prazo médio de 10 meses
PQI08
mento e análise de destroços de aeronaves
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
IAT07
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM11
Elaborar periodicamente publicações
segurança
temáticas de prevenção de acidentes
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
PQ04
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Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01
AM02
AM06

INV01
PI02
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e incidentes
PP06
homologados, face ao número de processos abertos
PQI08

E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

PQI09
PI10

O2
Reduzir o número
de processos abertos há mais de dois
anos

Investigação

AM02

Apoio Técnico

AM06
INV02
Elaborar e divulgar relatórios prelimi- PI02
nares e/ou intercalares de investigação
de acidentes com fatalidades ou feridos PP06
graves
PQI08
PQI09

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
INV05
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Aumentar o número de processos de
investigação de segurança homologa- PQI08 Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
dos no prazo médio de 10 meses
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança

IAT07
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM11
Elaborar periodicamente publicações
segurança
temáticas de Prevenção de Acidentes
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

PQ04
AT06
Promover a Gestão Energética Eficiente

O4
Otimizar os recursos
financeiros
afetos ao GPIAA

Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA

AP13 Elaborar documentos de gestão
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

Direção
AM11
Apoio Técnico

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP13 Elaborar documentos de gestão
AT11
Planear e acompanhar a execução dos AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
documentos estratégicos e operacionais
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
do GPIAA
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas
PL01 que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis
AT12
Promover o desenvolvimento das TIC

PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

AT13
Promover a igualdade de género

AP14
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Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AP14

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais

LGA01
AP15 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

O4
Otimizar os recursos
financeiros
afetos ao GPIAA

Apoio
Logístico e
Administrativo

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
LGA02
AP14
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Elaborar mensalmente relatórios de
acompanhamento dos prazos de paga- AP15 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
mento a fornecedores no âmbito do proAP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
grama “Pagar a tempo e horas”
AM07

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e
investigação de acidentes

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
LGA03
AP14
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Promover a frequência em ações de
formação e treino dos recursos humanos AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
do GPIAA
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
PF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
LGA04
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
Manter atualizadas as bases de dados
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
da respetiva área funcional
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AP14

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais

LGA05
AP15 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
Garantir o bom estado de conservação
e operabilidade das instalações, equiAssegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicaAP16
pamentos e veículos
ção (voz e dados) e assegurar uma política de segurança
E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
O4
Otimizar os recursos
financeiros
afetos ao GPIAA

Apoio
Logístico e
Administrativo

AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
LGA06
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
Promover a organização dos processos AP14 recursos humanos, financeiros e patrimoniais
referentes aos Recursos Humanos,
Financeiros e Patrimoniais, em coorde- AP15 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
nação com a Secretaria Geral
Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicaAP16
ção (voz e dados) e assegurar uma política de segurança
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
LGA07
Desenvolver metodologias de trabalho
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
e acompanhar o cumprimento dos
prazos
AP20 Executar as tarefas de apoio geral
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

E3
Assegurar um esforço
conjunto e otimização
dos recursos afetos,
com vista à melhoria do
desempenho, divulgação da atividade e
imagem do serviço,
com a finalidade de
prevenir a ocorrência
de acidentes e incidentes na aviação civil

O5
Aumentar o número
de processos de investigação homologados no prazo
médio de 10 meses

Investigação

AM06

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes

AM11

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

INV01
Aumentar o número de processos de AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
investigação de acidentes e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
homologados, face ao número de pro- PI02 autoridades e entidades nacionais
cessos abertos
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenaPQI08
mento e análise de destroços de aeronaves
PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
INV05
Aumentar o número de processos de
investigação de segurança homologaDesenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
AM06
dos no prazo médio de 10 meses
e incidentes
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

AM03 Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
IAT03
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particuAcompanhar o estado das recomendações
larmente, às recomendações de segurança
de segurança formuladas nos relatórios de
Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos fininvestigação de acidentes e incidentes ho- AM08 dings reportados pela auditoria ICAO
mologados
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação
AM11
de segurança
Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenAM09
ção
Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou
AM10 entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e investigaAT04
ção de acidentes
Melhorar a relação com os stakeholders
AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E4
Acentuar a cooperação
institucional à escala
nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos
recursos humanos que
atuam no domínio da
prevenção e investigação de acidentes e
incidentes com aeronaves civis, promovendo
uma cultura de benchmarking, com vista à
promoção da melhoria
continua dos processos
internos de produção e
à otimização dos recursos disponíveis

ATIVIDADE / PROJETO

O3
Implementar anualmente as Boas
Práticas inventariadas pelo ENCASIA

Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica,
promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação
AM05
IAT07
e prevenção de acidentes e incidentes
Elaborar periodicamente publicações temátiManter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação
AM11
cas de prevenção de acidentes
de segurança
PQ04

Investigação
Apoio Técnico

AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica,
PQ04
promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação
AM11
de segurança

AT08
Aumentar a disponibilização na página ele- AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
trónica de relatórios que constituem o arquiMelhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica,
vo histórico do GPIAA
PQ04
promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
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OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM07

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e
investigação de acidentes

Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pela auditoria ICAO
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas
PL01 que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
PI02
autoridades e entidades nacionais
IAT09
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao
Acompanhar e avaliar a implementação das PP03 Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
medidas de melhoria decorrentes do relatóPF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
rio da auditoria da ICAO
AM08

E4
Acentuar a cooperação
institucional à escala
nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos
recursos humanos que
atuam no domínio da
prevenção e investigação de acidentes e
incidentes com aeronaves civis, promovendo
uma cultura de benchmarking, com vista à
promoção da melhoria
continua dos processos
internos de produção e
à otimização dos recursos disponíveis

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazePQI08
namento e análise de destroços de aeronaves

O3

PP06

Implementar anualmente as Boas
Práticas inventariadas pelo ENCASIA

Investigação
Apoio Técnico

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas

AM05

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação
e prevenção de acidentes e incidentes

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação
AM11
de segurança
IAT10
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que constitu- AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
em o arquivo histórico do GPIAA
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica,
PQ04
promovendo maior divulgação das atividades do GPIAA
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de acidentes
Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos findings
AM08
reportados pela auditoria ICAO
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que
PL01
estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoriPI02
IAT09
dades e entidades nacionais
Acompanhar e avaliar a implementação
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estadas medidas de melhoria decorrentes do PP03
do Português no que concerne à investigação de acidentes
relatório da auditoria da ICAO
PF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
AM07

E4
Acentuar a cooperação
institucional à escala
nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos
recursos humanos que
atuam no domínio da
prevenção e investigação de acidentes e
incidentes com aeronaves civis, promovendo
uma cultura de benchmarking, com vista à
promoção da melhoria
continua dos processos
internos de produção e
à otimização dos recursos disponíveis

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande
dimensão em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamenPQI08
to e análise de destroços de aeronaves
PP06

O6
Aumentar
anualmente o número de
ações de qualificação
profissional
individual de acordo
com os critérios
definidos internacionalmente

Apoio Técnico

PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

Apoio
Logístico e
Administrativo

AM11
AT11
AP13
Planear e acompanhar a execução dos
AP17
documentos estratégicos e operacionais
AP18
do GPIAA
PL01
AT13
Promover a igualdade de género

AP14
AM07

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança
Elaborar documentos de gestão
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que
estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de acidentes
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais

LGA03
AP14
Promover a frequência em ações de
formação e treino dos recursos humanos AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
do GPIAA
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
PF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

AFETAÇÃO DE RECURSOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A metodologia referida anteriormente permite-nos aferir a afetação dos recursos para cada um dos
Objetivos.
AFETAÇÃO DE RECURSOS
ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
HUMANOS

PESSOAL

BENS/SERV

TOTAL

%

E1

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com
aeronaves civis tripuladas e garantir
a rápida formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos
relatórios técnicos, a fim de reduzir a
sua repetição

33,020

122.514 €

86.593 €

209.107 €

40 %

E2

Promover a melhoria da gestão do
sistema de investigação e prevenção
quer ao nível da criação de instrumentos de divulgação da atividade do
GPIAA, permitindo o acesso célere
nomeadamente às recomendações de
segurança operacional e desenvolver
a promoção de estudos e proposta de
medidas de prevenção que visem
prevenir a ocorrência de acidentes e
incidentes na aviação civil, induzindo
uma utilização económica, eficiente
e eficaz dos recursos disponibilizados

11,185

35.458 €

25.226 €

60.684 €

12 %

E3

Assegurar um esforço conjunto e
otimização dos recursos afetos, com
vista à melhoria do desempenho,
divulgação da atividade e imagem do
serviço, com a finalidade de prevenir
a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil

29,285

92.765 €

65.977 €

158.742 €

30 %

E4

Acentuar a cooperação institucional à
escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos
recursos humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de
acidentes e incidentes com aeronaves
civis, promovendo uma cultura de
benchmarking, com vista à promoção
da melhoria continua dos processos
internos de produção e à otimização
dos recursos disponíveis

19,510

54.328 €

38.564 €

92.892 €

18 %

Totais

93,000

305.065 €

216.360 €
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521.425 € 100 %

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

O gráfico seguinte apresenta, em termos percentuais, a comparação da afetação dos recursos financeiros e recursos humanos, por cada Objetivo Estratégico.
Da análise do gráfico, verifica-se que o Objetivo Estratégico é o que tem maior afetação de recursos
(financeiros e humanos) sendo, também, aquele que mais contribui para o cumprimento da Missão do
GPIAA.

PERCENTAGENS COMPARATIVAS DE RECURSOS AFETOS A
CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO

66

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
66

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVOS OPERACIONAIS
De acordo com a metodologia utilizada para a definição dos objetivos, apresenta-se o gráfico com a
afetação dos recursos aos objetivos operacionais, seguidos dos quadros da afetação das atividades e
projetos e respetivos recursos, indicadores e metas por Objetivo Operacional. Apresenta-se ainda o
alinhamento das atividades e projetos, com a afetação dos recursos, bem como a indicação das unidades responsáveis e intervenientes e os recursos patrimoniais a utilizar.

POR ÁREA DE ATUAÇÃO
PERCENTAGEM DE RECURSOS HUMANOS

PERCENTAGEM DE RECURSOS FINANCEIROS
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POR UNIDADE RESPONSÁVEL

PERCENTAGEM DE RECURSOS HUMANOS

PERCENTAGEM DE RECURSOS FINANCEIROS
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 1 – (CÓD-O1)
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO HOMOLOGADOS, DE ACIDENTES E INCIDENTES

EFICÁCIA

ATIVIDADES E PROJETOS – AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1

O1 AM01 Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

E3

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação reO1 AM04 lativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações
de segurança

E1

O1 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

E1
E3
E1
E1

O1 AM11 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
O1 AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
O1

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E1

O1

PI02

Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e
entidades nacionais

E3

O1 PQ04

Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior
divulgação das atividades do GPIAA

E1

O1

PP06

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão
em ambiente marítimo

E1

O1 PQI08

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

E1

O1 PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

E1

O1

E3

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de
incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

50,555

54%

Materiais

Financeiros
Pessoal
60.742 €

Bens e Serviços
42.660 €

Total
103.402 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

20%

01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras
departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
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EFICÁCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 1 – CÓDIGO O1
Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
KPI

Melhoria do nível de produtividade
VALOR

INDICADOR

M ETA

SUPE_
RAÇÃO

DE

2014

PESO

PONDER. NO
GRUPO

E1

(31/12)

Processos homologados face ao número de
processos abertos comparativamente ao
ano anterior

8

12

3

100%

50%

FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de processos homologados
ve (valor esperado) =

nph2014  (

nph2014
3
) * 25 * nif  3  (
) * 25  4 * nif
100
100

nph2014 = número de processos homologados em 2013
nif = número de investigadores em funções em 01/01/205 = 2

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS



E2

E3 E4



GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 2 – (CÓD-O2)
REDUZIR O NÚMERO DE PROCESSOS ABERTOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS

EFICÁCIA

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3
E1
E3

ATIVIDADES E PROJETOS

O2 AM01 Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
O2 AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
O2 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes
O2

AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

O2

PI02

Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e
entidades nacionais

O2

PP06

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão
em ambiente marítimo

O2 PQI08

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

O2 PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
O2

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de
incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

18,835

20%

Materiais

Financeiros
Pessoal
63.950 €

Bens e Serviços
45.259 €

Total
109.209 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

21%

01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras
departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
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EFICÁCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 2 – CÓDIGO O2
Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
KPI

Eliminação do backlog do número de processos abertos

INDICADOR

M ETA

VALOR
DE 2013

SUPE_
RAÇÃO

PESO

( 31/10)

Número de processos transitados para
2015, de anos anteriores (2010, 2011,
2012 e 2013), face à média dos anos
anteriores (2010, 2011 e 2012)

34

30

31

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
NO GRUPO

E1

100%

50%

E2



E3 E4



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de processos homologados e/ou encerrados
ve (valor esperado) =

(

npa2013
) * 25
100

npa2013 = número de processos abertos até 01/01/2013 = 31
ve=

(

31
) * 25  7,75  8
100
Processos de Investigação de Acidentes e Incidentes
Ano

Elementos
base:

2011

Transitados
anos anteriores
33

Abertos no
Homologados /
Homologados em
ano
Encerrados no ano
2014
21
26
-

2012

28

14

7

-

2013

35

9

5

1

2014

39

38

3

2

Média de processos transitados para 2015 de 2011, 2012 e 2013 (26+35+38) = 33
Meta: (nova proposta) 32
Tolerância = +1-1 nph
Superação = 28 processos a transitar

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA / Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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Transitados
Para 2015
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EFICIÊNCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 3 – (CÓD-O3)
IMPLEMENTAR ANUALMENTE AS BOAS PRÁTICAS INVENTARIADAS PELO ENCASIA
ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E2

O3 AM01 Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

E2

O3 AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

E4

O3 AM03 Acompanhar as recomendações de segurança formuladas
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação reO3 AM04 lativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações
de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção
O3 AM05
de acidentes e incidentes

E2
E4
E2

O3 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

E4

O3 AM07

E4

O3 AM09 Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção

E2

O3 AM10

E2

O3 AM11 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E2

O3 AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e
O3 PI02
entidades nacionais
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior
O3 PQ04
divulgação das atividades do GPIAA
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão
O3 PP06
em ambiente marítimo

E2
E2
E2

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de
acidentes

Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

E2

O3 PQI08

E2

O3 PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

E2

O3

PI10

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de
incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

8,775

10%

Materiais

Financeiros
Pessoal
70.988 €

Bens e Serviços
50.310 €

Total
121.298 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

23%

01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras
departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
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EFICIÊNCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 3 – CÓDIGO O3
Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
KPI

Adoção das Boas Práticas Internacionais de Investigação
VALOR

INDICADOR

M ETA

DE

SUPE_

2014

RAÇÃO

PESO

PONDER. NO
GRUPO

E1

( 31/12)
% de Boas Práticas implementadas face ao
total de boas práticas identificadas pelo
ENCASIA

25%

50%

35%

100%

50%

FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de boas práticas implementadas
ve (valor esperado) =

(

nbpi
) * 25
100

nbpi = número de boas práticas identificadas

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Relatórios ENCASIA
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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EFICIÊNCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 4 – (CÓD-O4)
OTIMIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS AFETOS AO GPIAA PARA PROJETOS E ATIVIDADES DE MISSÃO
ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E3

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação reO4 AM04 lativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações
de segurança

E3

O4 AM07

E3

O4 AM11 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E3

O4 AP12 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E3

O4

AP13 Elaborar documentos de gestão

E3

O4

AP14

E3

O4

AP15 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

E3

O4

AP16

E3

O4

AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

E3

O4

AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

E3

O4

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E3

O4

AP20 Executar as tarefas de apoio geral

E3

O4

PL01

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis

E3

O4 PQ04

Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior
divulgação das atividades do GPIAA

E3

O4

E3

O4 PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

E3

O4 PQI08

E3

O4 PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de
acidentes

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação (voz e dados)
e assegurar uma política de segurança

PF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

Unidade Responsável

Apoio Logístico e Administrativo

Unidades Intervenientes

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

8,935

10%

Materiais

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

23.999 €

17.501 €

Total
41.500 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

8%

01/01 a 31/12

5 Computadores (3 desktops e 2 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
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EFICIÊNCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 4 – CÓDIGO O4
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
KPI

Grau de execução orçamental
VALOR

INDICADOR

M ETA

SUPE_
RAÇÃO

DE

2014

PESO

PONDER. NO
GRUPO

E1

( 31/12)

% do orçamento de funcionamento do
GPIAA executado em 2015, face ao orçamento atribuído, corrigido para 2015

75%

90%

76%

15%

50%

FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = Orçamento executado em 2015
ve (valor esperado) =

(

oe2015
) *100
oe2015 * 0,75

oe2015= orçamento executado em 2015

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Balancetes
Controlo Orçamental GERFIP
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 5 – (CÓD-O5)
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO HOMOLOGADOS NO PRAZO MÉDIO DE 10 MESES

QUALIDADE

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1
E3

O5 AM01 Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

E1
E3

O5 AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

E1
E3

O5 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

E3

O5 AM11 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E1
E3

O5

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E1
E3

O5

PI02

Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e
entidades nacionais

E1
E3

O5

PP06

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão
em ambiente marítimo

E1
E2

O5 PQI08

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves

E1
E3

O5

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de
incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

PI10

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

4,655

5%

Materiais

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

66.582 €

47.170 €

Total
113.752 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

22%

01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras
departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
77

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

QUALIDADE
OBJETIVO OPERACIONAL 5 – CÓDIGO O5
Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
KPI

Melhoria da qualidade do serviço

INDICADOR

M ETA

SUPE_

VALOR
2013

PESO

RAÇÃO

(31/10)

PONDER. NO
GRUPO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1

E2

E3 E4

2011=9

Processos homologados, por investigador/a, no prazo médio de 10 meses face
ao total de processos homologados, relativamente à media dos três anos anteriores

2012=6
6

8

2013=0

100%

50%

2014=2
MÉDIA=4

FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de processos homologados prazo médio de 10 meses
ve (valor esperado) = 6

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 6 – (CÓD-O6)
AUMENTAR ANUALMENTE O NÚMERO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL DE ACORDO COM

QUALIDADE

OS CRITÉRIOS DEFINIDOS INTERNACIONALMENTE

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E4

O6 AM07

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de
acidentes

E4

O6 AM08

Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados
pela auditoria ICAO

E4

O6 AM11 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E4

O6

AP13 Elaborar documentos de gestão

E4

O6

AP14

E4

O6

AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

E4

O6

AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

E4

O6

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E4

O6

E4

O6

E4

O6

E4

O6

E4

O6

E4
E4

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e
PI02
entidades nacionais
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado PortuPP03
guês no que concerne à investigação de acidentes
PL01

PF05 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão
em ambiente marítimo
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análiO6 PQI08
se de destroços de aeronaves
PP06

O6 PQI09 Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análises de Voo

Unidade Responsável

Apoio Técnico

Unidades Intervenientes

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)

%

1,245

1%

Materiais

Financeiros
Pessoal
18.804 €

Bens e Serviços

Total

13.460 €

32.264 €

PIDDAC

%

Calendarização

0€

6%

01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras
departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
79

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

QUALIDADE
OBJETIVO OPERACIONAL 6 – CÓDIGO O6
Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional individual
de acordo com os critérios definidos internacionalmente
KPI

Melhoria da qualificação dos investigadores

INDICADOR

M ETA

Número de ações de formação e treino frequentadas relacionadas diretamente com a investigação

11

SUPE_

VALOR
DE

RAÇÃO

15

PESO

2014

1=18H

PONDER. NO
GRUPO

E1

100%

50%

FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de ações frequentadas
ve (valor esperado) =

naf 2015  (

naf 2014
) * 25 * nif
100

naf2014 = número de ações de formação frequentadas em 2014 (2)
nif = número de investigadores em funções
ve= 2+0,25 ≈ 3

FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Relatório de Formação
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
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MAPA RESUMO DAS FICHAS DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS
RECURSOS PLANEADOS
HUMANOS

ID

FINANCEIROS
BENS E
SERVIÇOS

OBJETIVO

A/P

UI

(UERH)

% TO

O1

AM=4
P=6
AP=2

D
INV
APT
APLA

50,555

54%

60.742 €

42 660 €

0€

O2

AM=3
P=5
AP=1

D
INV
APT
APLA

18,835

20%

63.950 €

45.259 €

0€

109.209 €

21%

O3

AM=10
P=6
AP1

D
INV
APT
APLA

8,775

10%

70.988 €

50.310 €

0€

121.298 €

23%

O4

AM=3
P=6
AP=9

D
APT
APLA

8,935

10%

23.999 €

17.501 €

0€

41.500 €

8%

O5

AM=4
P=4
AP=1

D
INV
APT
APLA

4,655

5%

66.582 €

47.170 €

0€

113.752 €

22%

O6

AM=3
P=7
AP=5

D
APT
APLA

1,245

1%

18.804 €

13.460 €

0€

32.264 €

6%

Totais

93,000

100%

305.065 €

216.360 €

n/a

PESSOAL

A/P = Atividades e Projetos a desenvolver
AM = Quantidade de Atividades de Missão
P = Quantidade de Projetos
AP = Quantidade de Atividades de Apoio
UI = Unidades Intervenientes
D = Direção
INV = Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves Civis
APT = Apoio Técnico à Gestão
APLA = Apoio Logístico e Administrativo
PIDDAC – Para o ano em curso não foram apresentados projetos com recurso ao PIDDAC
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PIDDAC

TOTAL

103.402 €

% TO

20%

521.425 € 100 %

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ATIVIDADES E PROJETOS

A metodologia utilizada para a definição dos objetivos permite apresentar os quadros de afetação dos
recursos humanos e financeiros por Atividades (Atividades de Missão e Atividades de Apoio) e por Projetos.

COD.

AM01
AM02
AM03

AFETAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES DE MISSÃO

UERH

PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
24,720

93.876 €

66.454 €

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
20,185

76.662 €

54.257 €

Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas
4,400

15.309 €

10.760 €

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à
AM04 investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
3,850
12.046 €
8.616 €
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à prevenção e investigação de aciAM05 dentes e incidentes
3,960
11.124 €
7.773 €
AM06

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes
3,700

11.272 €

7.950 €

Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de aciAM07 dentes
1,550
3.424 €
2.307 €
Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pela
AM08 auditoria ICAO
1,225
2.860 €
2.036 €
AM09

Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção
2,900
8.050 €

5.880 €

Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas
AM10 internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes
2,900
8.050 €
5.880 €
AM11

82

Manter atualizada a base de dados da área técnica de investigação de segurança
2,010

6.020 €

3.928 €

TOTAIS MISSÃO 71,400

248.693 €

175.841 €
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COD.

AP12

AP13

AP14

AFETAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES DE APOIO

UERH

PESSOAL

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
1,000

2.117 €

1.370 €

2,800

6.431 €

3.717€

Elaborar documentos de gestão

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à administração dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais
1,520

AP15

2.570 €

864 €

AP18

864 €

866 €

1.836 €

1.137 €

2.556 €

2.385 €

3,520

14.807 €

10.298 €

0,690

2.652 €

1.898 €

12,850

34.697 €

25.123 €

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
0,850
Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
1,450

AP19

AP20

866 €

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação (voz e dados) e
assegurar uma política de segurança
0,510

AP17

2.586 €

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
0,510

AP16

BENS E SERVIÇOS

Promover a entrega da documentação em tempo útil

Executar as tarefas de apoio geral

TOTAIS APOIO
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
COD.

PROJETOS
UERH

PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os prinPL01 cípios de investigação de acidentes com aeronaves civis (Decreto-Lei nº 318/99, de 11 de agosto)
0,600
1.463 €
1.124 €
PI02

Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e entidades nacionais
1,000
2.590 €
1.907 €

Implementar as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à InvesPP03 tigação de Acidentes
0,600
1.430 €
1.059 €
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo maior divulgação
PQ04 das atividades do GPIAA
1,850
4.362 €
2.799 €
PF05

Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

1,250

2.876 €

1.987 €

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão em ambienPP06 te marítimo
1,220
3.881 €
2.789€
PQ07

Promover o desenvolvimento das TIC
0,335

791 €

486 €

Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroPQI08 ços de aeronaves
0,750
1.638 €
1.305 €
PQI09

Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
0,670

PI10

84

1.546 €

1.135 €

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes
com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
0,475

1.098 €

805 €

TOTAIS PROJETOS

8,750

21.675 €

15.396 €

TOTAL GERAL

93,000

305.065 €

216.360 €

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
84

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

CAPÍTULO V

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Uma das qualidades para o desenvolvimento assenta na qualidade dos recursos humanos disponíveis e
do seu grau de formação e treino, que constituem fatores determinantes para a qualificação e desenvolvimento de competências, seja ao nível das organizações ou Estados. Assim, a formação, seja inicial
ou contínua, surge como uma das exigências mais relevantes do desenvolvimento e da qualidade dos
serviços.
O desenvolvimento do conhecimento e das tecnologias são instrumentos de aumento de competitividade, contribuindo para atingir os objetivos estratégicos das organizações, desempenhando, igualmente,
um papel de motor no processo de mudança organizacional, na gestão dos recursos humanos e na qualificação dos trabalhadores/as, o que implica uma maior complexidade, exigência e frequência nas ações
formativas. Neste contexto, deve dar-se prioridade ao reforço das qualificações dos recursos humanos
às novas exigências e oportunidades, particularmente na área da investigação de acidentes e incidentes com aeronaves.
A formação permanente deve facilitar o desenvolvimento do potencial humano, permitindo aos recursos humanos adquirir novos conhecimentos e capacidades e saber aplicá-los com criatividade.
Com esta premissa, o GPIAA elaborou e apresentou à Tutela o Plano Estratégico de Formação 20142018, que assenta nas necessidades de formação e treino para as áreas da prevenção e investigação de
acidentes com aeronaves civis, de acordo com os requisitos internacionais, nomeadamente, o Anexo 13
da ICAO e Regulamento (UE) nº 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro,
bem como baseadas nas competências a adquirir pelos/as trabalhadores/as indiretamente relacionadas
com a prevenção e investigação de acidentes com aeronaves civis, nomeadamente, Apoio Técnico à
Direção e Apoio Logístico e Administrativo, indo ao encontro das suas necessidades e expetativas.
Dá-se especial relevo e prioridade ao reforço da qualificação dos recursos humanos às novas exigências
e oportunidades, particularmente na área da investigação de acidentes e incidentes com aeronaves,
nos termos definidos pela ICAO, que estabelece os requisitos da formação e treino e do desenvolvimento de competências dos investigadores indispensáveis ao exercício das funções de investigador, em
conformidade com as normas e práticas recomendadas pelo Anexo 13, à Convenção de Chicago.
Os quadros seguintes apresentam as ações de formação e treino planeadas e inscritas no Plano Estratégico de Formação – Quinquénio 2014-2018, para a Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo.
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DIREÇÃO
DESPESA TOTAL ESTIMADA

AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

Aircraft Accident Investigation Advanced

1

15h

2.500 €

2.500 €

375 €

Curso Avançado em Gestão Pública

1

78h

600 €

0€

0€

Entrevistas a testemunhas

1

7h

75 €

0€

0€

Flight Data Analysis

1

36h

1.400 €

3.000 €

563 €

136h

4.575 €

5.500 €

938 €

TOTAL PLANEADO 2015 - DIREÇÃO

INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

INVESTIGAÇÃO
DESPESA TOTAL ESTIMADA

AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

Aircraft Accident Investigation

2

80h

5.000 €

6.000 €

1.750 €

Aircraft Accident Investigation Advanced

2

15h

5.000 €

4.500 €

750 €

Entrevistas a testemunhas

4

7h

300 €

0€

0€

Flight Data Analysis

2

36h

2.800 €

4.500 €

1.126 €

Helicopter Accident Investigation

1

36h

1.900 €

2.250 €

563 €

15.000 €

17.250 €

4.189 €

TOTAL PLANEADO 2015 - INVESTIGAÇÃO

174h

INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

APOIO TÉCNICO
DESPESA TOTAL ESTIMADA

AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

Organização da Administração Pública
em Portugal

1

14h

140 €

0€

0€

14h

140 €

0€

0€

TOTAL PLANEADO 2015 – APOIO TÉCNICO

INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

88

DESPESA TOTAL ESTIMADA

AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

Organização da Administração Pública
em Portugal

1

14h

140 €

0€

0€

Condução 4X4

1

7h

165 €

0€

0€

TOTAL PLANEADO 2015 – APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

21h

305 €

0€

0€

TOTAL PLANEADO PARA 2015

345h

20.020 €

22.750 €

5.127 €
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O GPIAA cumpre a sua Missão e Atribuições pautando a sua atuação por uma comunicação eficaz e
transparente, divulgando as atividades, de acordo com as formalidades exigidas, com recurso às novas
tecnologias, privilegiando a simplificação dos processos e adotando métodos de trabalho em equipa
promovendo a comunicação interna, a cooperação e a partilha, desenvolvendo a motivação dos seus
colaboradores, com a finalidade de melhorar os serviços que o GPIAA presta à comunidade, em especial
à comunidade aeronáutica, de modo a dar resposta rápida e eficaz indo ao encontro das necessidades e
expectativas dos stakeholders com o desígnio de fazer incidir no GPIAA, como autoridade de investigação da aviação civil, a reputação e reconhecimento pela sua performance e cultura na prevenção e
melhoria da Segurança Operacional.
Assim, e nos termos do n.º 2, do art.º 40º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, constituem projetos a desenvolver durante o ano de 2015, que se inserem no âmbito da modernização administrativa, as
seguintes medidas:

AFETAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS

MEDIDAS (PROJETOS)

URH

FINANCEIROS
PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

TOTAL

PQ04
Melhorar a relação com os stakeholders,
e a prevenção aeronáutica, promovendo

1,850

4.362 €

2.799 €

7.161 €

0,335

791 €

486 €

1.277 €

0,750

1.638 €

1.305 €

2.943 €

0,670

1.546 €

1.135 €

2.681 €

3,605

8.337 €

5.725 €

14.062 €

uma maior divulgação das atividades do
GPIAA
PQ07
Promover o desenvolvimento das TIC
PQI08
Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento
e análise de destroços de aeronaves
PQI09
Dotar o GPIAA de um Laboratório de
Análise de Dados de Voo
TOTAL PLANEADO PARA 2015
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APLICAÇÃO DO SIADAP
SISTEMA INTEGRADO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
O Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP) constitui um instrumento de desenvolvimento da estratégia das organizações públicas e consiste numa das mais importantes ferramentas para a gestão dos recursos humanos, assente em critérios de gestão por objetivos,
de forma a garantir a coerência entre os resultados do desempenho individual e os resultados da unidade orgânica, fundamentais para o cumprimento dos objetivos da organização.
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do
desempenho na Administração Pública, integra três subsistemas que funcionam de modo integrado,
onde os objetivos fixados no âmbito do planeamento se interligam.

SIADAP 1
SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS
O QUAR 2014 será elaborado nos termos da lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, e enviado ao GEE,
com vista à preparação da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Economia, o qual constitui a base
da avaliação do desempenho do Gabinete e engloba os objetivos estratégicos e operacionais, a partir
dos quais foram elaborados os objetivos das unidades responsáveis e colaboradores, cuja realização,
numa perspetiva de orientação para resultados, contribui para a realização dos objetivos estratégicos
do Gabinete.

SIADAP 2
SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIRIGENTES
Este subsistema não tem aplicabilidade no GPIAA em 2015.

SIADAP 3
SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRABALHADORES
Após a aprovação do QUAR para 2015, os objetivos das unidades responsáveis e, consequentemente, os
objetivos dos colaboradores serão reajustados, nos termos da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro,
cabendo a cada colaborador contribuir para a concretização dos objetivos operacionais do GPIAA.
Nos termos do art.º 49º do Decreto-Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, que altera o art.º 9º do Decreto-Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, a avaliação do desempenho comportam os seguintes ciclos
de avaliação:
SIADAP 1 – anual, de acordo com o ciclo anual de gestão;
SIADAP 2 - de cinco ou três anos, de acordo com a duração da comissão de serviço;
SIADAP 3 – bienal.

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
95

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

96

PLANO DE ATIVIDADES - 2015
96

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

ACRÓNIMOS

ACC/ECAC

Grupo de Peritos de Investigação dos Estados Membros da European Civil Aviation Conference

AIB

Aircraft Investigation Branches

BSC

Balanced ScoreCard

CAF

Common Assessment Framework

EASA

European Aviation Safety Agency

ECAC

European Civil Aviation Conference

ENCASIA

European Network Civil Aviation Investigation Authorities

GME

Gabinete do Ministro da Economia

GEE

Gabinete Estratégia e Estudos do Ministério da Economia

GPIAA

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

GSEITC

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações

ICAO

International Civil Aviation Organization

ME

Ministério da Economia

PEC

Programa de Estabilidade e Crescimento

PIDDAC

Programa de Investimento e Despesas e Desenvolvimento da Administração Central

PREMAC

Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública Central

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização

SG

Secretaria-Geral

SIADAP

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública

TIC

Tecnologias da Informação e Comunicações

UERH

Unidade Equivalente de Recursos Humanos

UMC

Unidade Ministerial de Compras
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2015
Versão: 2014-11-12

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Serviço: GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
MISSÃO: O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, enquadrado conceptual e institucionalmente no Decreto-Lei n.º 80/2012 de 27 de março, tem por missão
investigar os acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas, com a finalidade de determinar as suas causas e formular recomendações que evitem a sua repetição, participar nos
programas e políticas de prevenção de acidentes, promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade aeronáutica, elaborar e divulgar os relatórios
técnicos sobre acidentes com aeronaves e assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais ou estrangeiras exercendo, no entanto, as suas atribuições de modo
independente às autoridades, aeronáuticas ou outras, cujos interesses possam conflituar com a missão que lhe é atribuída.
VISÃO: Alicerçada na missão fazer incidir no GPIAA, como autoridade de investigação da aviação civil, a reputação e reconhecimento pela sua performance e cultura na prevenção e
melhoria da Segurança Operacional.

Objectivos Estratégicos
Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida formulação de recomendações com a
OE1 elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de divulgação da atividade do GPIAA,
permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de
OE2 prevenção que visem prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos
disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação da atividade e imagem do serviço, com a
OE3 finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos humanos que atuam no domínio da
OE4 prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria
continua dos processos internos de produção e à otimização dos recursos disponíveis

Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

O1. Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
INDICADORES

Ind 1. Processos homologados face ao número de processos abertos
comparativamente ao ano anterior

Peso

2013

2014 *

META 2015

Tolerância

Valor
crítico

5

3

8

3

12

PESO

100%

PESO

100%

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

Peso

INDICADORES

2013

2014 *

META 2015

Tolerância

Ind 2. Número de processos transitados para 2015, de anos anteriores
(2010, 2011, 2012 e 2013), face à média dos anos anteriores (2010, 2011
e 2012)

34

33

34

2

30

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

Ponderação

O3. Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
INDICADORES

Ind 3. % de Boas Práticas implementadas face ao total de boas práticas
identificadas pelo ENCASIA

Peso

2013

2014 *

META 2015

Tolerância

25%

25%

25%

0

50%

PESO

100%

PESO

100%

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

Peso

INDICADORES

2013

2014 **

META 2015

Tolerância

Ind 4. % do orçamento de funcionamento do GPIAA executado em 2015,
face ao orçamento atribuído, corrigido para 2015

52%

32%

72%

5%

90%

Qualidade

QUAR 2015

50%
CLASSIFICAÇÃO

30,00%
50%
CLASSIFICAÇÃO

0%

O4. Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
Valor
crítico

CLASSIFICAÇÃO

313%

Eficiência

Valor
crítico

50%

0%

O2. Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
Valor
crítico

35,00%

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

50%
CLASSIFICAÇÃO

0%

Ponderação

35,00%
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O5. Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses

Peso

INDICADORES

2013

2014 *

META 2015

Tolerância

Valor
crítico

Ind 5. Processos homologados, por investigador/a, no prazo médio de 10
meses face ao total de processos homologados, relativamente à media
dos três anos anteriores

5

2

6

1

8

PESO

100%

Trimestre

TAXA REALIZAÇÃO

RESULTADO

INDICADORES

2013

2014

META 2015

Tolerância

Ind 6. Número de ações de formação e treino frequentadas relacionadas
diretamente com a investigação

0

2

11

2

15

PESO

100%

CLASSIFICAÇÃO

0%

O6. Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional individual de acordo com os critérios definidos internacionalmente
Valor
crítico

50%

Trimestre

Peso
TAXA REALIZAÇÃO

RESULTADO

50%
CLASSIFICAÇÃO

0%

Objectivos Relevantes: O1, O2 e O5
* Meta Proposta para QUAR 2014 - Alteração Outubro 2014 / ** Valores reportados a 31/out/2014

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 A Meta atribuída foi a definida a partir da Carta de Missão atribuída ao dirigente máximo aquando do concurso efetuado em 2013. Pese embora , possa parecer tal como o seu valor critico, pouco ambiciosos, foram considerados vários fatores, tais
como: a tipologia de processos e o grau de exigência, rigor e isenção necessários à investigação, bem como a morosidade de investigação, pela natureza dos eventos, aliada, sempre, ao número de investigadores/as em funções.

IND 2 A Meta atribuída foi a definida a partir da Carta de Missão atribuída ao dirigente máximo aquando do concurso efetuado em 2013. Pese embora , possa parecer tal como o seu valor critico, pouco ambiciosos, foram considerados vários fatores, tais
como: a tipologia de processos e o grau de exigência, rigor e isenção necessários à investigação, bem como a morosidade de investigação, pela natureza dos eventos, aliada, sempre, ao número de investigadores/as em funções.
IND 3 Dos quatro grupos onde o ENCASIA centrou as Boas Práticas, no seu relatório de 2012, (Notificações, Informação Fatual, Metodologias de Análise e Recomendações de Segurança), o GPIAA ira implementar um dos grupos, considerando, como valor
critico, a implementação de dois grupos.
IND 4 Atendendo ao rigor e às fortes restrições orçamantais, o GPIAA pretende otimizar os seus recursos apostando num planeamento o mais criterioso possivel em função dos seus objetivos, atividades e projetos. Considerando que 2012 e 2013 foram
anos atípicos no que concerne aos recursos humanos, sendo que o Diretor optou, nos termos da lei, por auferir pela CGA e que o GPIAA ficou reduzido a 1 investigador em janeiro de 2012, ficou sem um assistente operacional em janeiro de 2013 (que
regressou à Secretaria-Geral do ME) e perdeu, eu julho de 2013, por limite de idade, o único investigador em funções, situação que originiu à redução drástica das despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços associados à investigação.

IND 5 A Meta atribuída foi a definida a partir da Carta de Missão atribuída ao dirigente máximo aquando do concurso efetuado em 2013. Pese embora , possa parecer tal como o seu valor critico, pouco ambiciosos, foram considerados vários fatores, tais
como: a tipologia de processos e o grau de exigência, rigor e isenção necessários à investigação, bem como a morosidade de investigação, pela natureza dos eventos, aliada, sempre, ao número de investigadores/as em funções.

IND 6 Definido na carta de Missão atribuída ao dirigente máximo aquando do concurso efetuado em 2013. , este objetivo prevê dotar os/as investigadores/as, de conhecimentos técnicos aprofundados na área investigação de acidentes e incidentes com
aeronaves civis. O valor critico apresentado reflete as Boas práticas internacionais e as necessidades identificadas e planeadas que constam do Plano Estratégico de Formação do GPIAA 2014-2018

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

EFECTIVOS
PLANEADOS

PONTOS PLANEADOS

PONTOS EXECUTADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção Superior

20

1

20

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

0

0

0

Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)

12

5

60

-60

Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)

9

0

0

0

Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de informática)

8

1

8

-8

Assistente operacional

5

1

5

-5

-20

0
0
0
Total

8

93

0

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS

AJUSTADOS

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de funcionamento

521.425

Despesas c/Pessoal

305.065

0

Aquisições de Bens e Serviços

216.360

0

0

0

0

Tranferências correntes

0

Outras despesas correntes
…..

0
0

0

0

0
0

PIDDAC

0
0

QUAR 2015
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521.425

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

0

0

Parâmetros

Eficácia

Eficiência

Indicadores
IND 1: vo / ve *100 vo (valor obtido) = nph (úmero de processos homologados)

vo (valor obtido) = nph (úmero de processos homologados)
ve (valor esperado) = 8 (valor médio por investigador/a)
IND 2: vo / ve *100 vo (valor obtido) = npt (úmero de processos transitados)
vo (valor obtido) = número de processos transitados para 2016 dos anos de 2010 a 2013
ve (valor esperado) = 34 processos
IND 3: vo / ve *100
vo (valor obtido) = número de boas práticas implementadas
ve (valor esperado) = (nbpi/100)*25 nbpi = número de boas práticas identificadas
IND 4 vo / ve *100
vo (valor obtido) = Orçamento executado em 2015
ve (valor esperado) = 72%
IND 5 vo / ve *100
vo (valor obtido) = número de processos homologados no prazo médio de 10 meses
ve (valor esperado) = 6*nif (número de investigadores/as em funções
IND 6 vo / ve *100
vo (valor obtido) = número de ações frequentadas
ve (valor esperado) = 11 (De acordo com o Plano Estratégico de Formação 2014-2018)

QUAR 2015

0

AVALIAÇÃO FINAL

Qualidade

Fonte de Verificação
Base de dados INVESTIGAÇÃO-GPIAA
Base de dados SIADAP 123/GPIAA;
Base de dados INVESTIGAÇÃO-GPIAA
Base de dados SIADAP 123-GPIAA
Relatórios ENCASIA
Base de dados SIADAP 123-GPIAA
Balancetes
Controlo Orçamental GERFIP
Base de dados SIADAP 123-GPIAA
Base de dados INVESTIGAÇÃO-GPIAA
Base de dados SIADAP 123-GPIAA
Relatórios de Formação
Base de dados SIADAP 123-GPIAA
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FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AM01
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
Objetivo Unid. Responsável: INV01 - Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados, face ao número de processos abertos
INV05 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10
meses
IAT07 – Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes
Objetivo Operacional: OP1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
OP2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
OP5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Analisar as notificações recebidas

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Elaborar a Nota Informativa (em Português e Inglês se necessário)

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Abrir processo de investigação

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Submeter o Relatório para Homologação do Diretor

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Disponibilizar para divulgação em conformidade com o
Manual de Procedimentos

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Desenvolver os trâmites definidos no M. Procedimentos
para o desenvolvimento da investigação
Elaborar o Relatório final (em Português e Inglês se necessário)

1.2 RESULTADOS A OBTER
Aumentar a conclusão e consequente homologação do número de processos de investigação de acidentes e incidentes.

1.3 INDICADOR
Descrição
Processos concluídos face
ao nº de processos abertos

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Melhoria da
Produtividade

8

150%

3

12

Permanente

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
0
0
1

20
48
0
0
5

24,720

Materiais
Planeados
5 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

93.876 €

66.454 €

160.330 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Investigar os acidentes e incidentes com
aeronaves e elaborar os relatórios finais

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM02
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Objetivo Unid. Responsável: INV01 - Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados, face ao número de processos abertos
INV02 – Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação de acidentes com fatalidades ou feridos graves
INV05 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de
10 meses
Objetivo Operacional: OP2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Investigar os acidentes e incidentes

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Preparar para divulgação às entidades competentes

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Preparar para divulgação na página eletrónica do GPIAA

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

1.2 RESULTADOS A OBTER
Elaborar relatórios preliminares de todos os acidentes com fatalidades ou feridos graves;
Elaborar relatórios intercalares de processos de acidentes com fatalidades ou feridos graves com mais de um ano.

1.3 INDICADOR
Descrição
Relatórios elaborados face
ao nº de processos abertos

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Melhoria da
Produtividade

50%

75%

25%

100%

Permanente

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
0
0
1

20
48
0
0
5

20,185

Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico
Materiais
Planeados

5 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

76.662 €

54.257 €

130.919 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Investigar os acidentes e incidentes
com aeronaves e elaborar os relatórios finais
OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM03
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Elaborar e acompanhar as recomendações formuladas
Objetivo Unid. Responsável: IAT03 – Acompanhar o estado das Recomendações de Segurança formuladas nos relatórios
de investigação de acidentes e incidentes homologados
Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Elaborar as recomendações de segurança, sempre que
justificável

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Preparar para divulgação às entidades competentes

01/01/2015

31/12/2015

Investigador nomeado

Acompanhar a sua evolução

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Melhoria da segurança operacional

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de recomendações
acompanhadas face ao número de recomendações
emitidas

Adoção de boas
práticas internacionais

75%

90%

10%

100%

Permanente

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
0
0

20
48
12
0
0

4,400

Materiais
Planeados
6 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

15.309 €

10.760 €

26.069 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Elaborar e acompanhar as recomendações formuladas

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM04
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à
investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Objetivo Unid. Responsável: IAT03 – Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos relatórios de
investigação de acidentes e incidentes homologados
IAT07 – Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes
Objetivo Operacional: OP1 - Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Divulgar na página eletrónica do GPIAA

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

Inserir e atualizar as bases de dados respetivas

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Informação relativa à prevenção e investigação,
produzida e divulgada

Melhoria da
qualidade do
serviço

75%

90%

15%

100%

Permanente

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
1

20
48
12
8
5

3,850

Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico
Materiais
Planeados

7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

12.046 €

8.616 €

20.662 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil,
da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e,
particularmente, às recomendações
de segurança

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM05
1. ATIVIDADE CORRENTE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
Objetivo Unid. Responsável: IAT07 – Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes
IAT10 – Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do GPIAA
Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Preparar os dados estatísticos

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Investigação
Apoio Técnico

Elaborar os estudos estatísticos

01/01/2015

30/06/2015

Direção
Apoio Técnico

Preparar para edição

01/01/2015

31/08/2015

Apoio Técnico

Preparar para divulgação na página eletrónica do GPIAA

01/01/2015

31/05/2015

Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Divulgação de estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Informação relativa à prevenção e investigação,
produzida e divulgada

Melhoria da
qualidade do
serviço

31/08

31/05

90 dias

30/04

Permanent
e

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
1

20
48
12
8
5

3,960

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

11.124 €

7.773 €

18.897 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Desenvolver instrumentos necessários ao tratamento dos dados e
divulgação de estatísticas.

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AM06
1.

ATIVIDADE CORRENTE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes
Objetivo Unid. Responsável: INV01 - Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados, face ao número de processos abertos
INV02 - Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação de acidentes
com fatalidades ou feridos graves
INV05 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10
meses
Objetivo Operacional: OP1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
OP2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
OP3 - Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Criar Comissão de Investigação em conformidade com as
normas definidas internacionalmente

01/01/2015

31/12/2015

Direção

Apoiar as ações da Comissão de Investigação

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Envolvimento de especialistas de áreas especializadas

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Ações
desenvolvidas
pela CI e apoiadas pelo
GPIAA

Melhoria da
Qualidade do
Serviço

1 Relatório
por CI

2 Relatórios
por CI

1 Relatório
por CI

3 Rel.
p/ CI

Permanente

Ano

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
0

20
48
12
8
0

3,700

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

11.272 €

7.950 €

19.222 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Desenvolver e apoiar as ações da
Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM07
1.

ATIVIDADE CORRENTE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver as ações de formação e treino em matéria de prevenção e investigação de acidentes
Objetivo Unid. Responsável: IAT09 - Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria decorrentes do relatório da auditoria da ICAO
LGA03 - Promover a frequência em ações de formação e treino dos recursos humanos do
GPIAA
Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional individual de acordo com
os critérios definidos internacionalmente

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Preparar o Plano de Formação anual

01/07/2015

30/09/2015

Direção
Apoio Técnico

Desenvolver as atividades necessárias para a frequência de
ações de formação e treino

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/03/2015

Direção
Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Melhoria do desempenho dos investigadores

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de ações de formação e treino frequentadas

Melhoria da
qualificação dos
investigadores

11

14

2

15

Permanent
e

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
1

20
0
12
8
5

1,550

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

3.424 €

2.307 €

5.731 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada à área a desenvolver

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Desenvolver as ações de formação
e treino em matéria de prevenção e
investigação de acidentes

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM08
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pela auditoria ICAO
Objetivo Unid. Responsável: IAT03 Acompanhar as recomendações de segurança formuladas nos relatórios de investigação
de acidentes e incidentes homologados
IAT09 Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria decorrentes do relatório da auditoria da ICAO
Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional individual de acordo com
os critérios definidos internacionalmente

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Desenvolver as atividades necessárias

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Implementar as medidas de melhoria

01/01/2015

31/12/2015

Direção

Atualizar a plataforma ICAO USOAP

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Obter o menor número possível de não conformidades na Auditoria da ICAO

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Não conformidades assinaladas face ao total de PQ’s

Melhoria da
Qualidade dos
Serviços

80%

90%

5%

100%

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

1,225

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.860 €

2.036 €

4.896 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação promovida pela ICAO

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Implementar as medidas de
melhoria decorrentes dos
findings reportados pela
auditoria ICAO

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM09
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção
Objetivo Unid. Responsável: AT04 – Melhorar a relação com os stakeholders
Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Desenvolver as atividades necessárias

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Investigação
Apoio Técnico
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Direção

1.2 RESULTADOS A OBTER
Melhoria da relação com os Stakeholders

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de participações face
ao nº de convites

Melhoria da
relação com os
Stakeholders

80%

90%

5%

100%

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
1

20
48
12
8
5

2,900

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

8.050 €

5.880 €

13.930 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada às áreas a desenvolver

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Colaborar com organismos
nacionais que atuam no domínio da prevenção

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AM10
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas
internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes
Objetivo Unid. Responsável: AT04 – Melhorar a relação com os stakeholders

Objetivo Operacional: OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Desenvolver as atividades necessárias

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Investigação
Apoio Técnico
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Direção

1.2 RESULTADOS A OBTER
Melhoria da relação com os Stakeholders

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de participações
face ao nº de convites

Melhoria da
relação com os
Stakeholders

80%

90%

5%

100%

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
1

20
48
12
8
5

2,900

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

8.050 €

5.880 €

13.930 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação específica na área da investigação de acidentes e incidentes em conformidade com as normas e práticas
recomendadas internacionalmente

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas
internacionais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AM11
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
Objetivo Unid. Responsável: INV01 - Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados, face ao número de processos abertos
IAT03 - Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos relatórios de
investigação de acidentes e incidentes homologados
IAT07 - Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes
AT08 - Aumentar a disponibilização na página eletrónica de relatórios que constituem o arquivo
histórico do GPIAA
IAT10 - Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do GPIAA
AT11 - Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e operacionais do
GPIAA
Objetivo Operacional: OP1 - Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar a página eletrónica do GPIAA

01/01/2015

31/12/2015

Investigação
Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens periódicas

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Disponibilização da informação atempadamente

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Data de elaboração dos
relatórios

Melhoria da
qualidade do
serviço

30 dias
após o
trimestre

Critério de
superação
15 dias
após o
trimestre

Tolerância
10 dias

Valor
Crítico
7 dias
após
trimestre

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
0

20
48
12
8
0

2,010

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

6.020 €

3.928 €

9.948 €

1.5 FORMAÇÃO
Área de TIC

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Manter atualizadas as bases de
dados da área técnica de investigação de segurança
OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP12
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Objetivo Unid. Responsável: INV05 – Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados no
prazo médio de 10 meses
IAT07 - Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de acidentes
Objetivo Operacional: OP1 - Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
OP2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
OP3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Preparar a informação para disponibilizar na página
eletrónica

01/01/2015

31/12/2015

Atualizar a página eletrónica

01/01/2015

31/12/2015

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Responsável
Apoio Técnico
Apoio Administrativo
Apoio Técnico
Apoio Administrativo
Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Informação permanentemente atualizada

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período.
acomp.

Unidade.
Tempo

Data de atualização da informação face à data de finalização da informação a disponibilizar

Melhoria da
qualidade dos
serviços

3 dias

1 dia

1 dia

0

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

1,000

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.117 €

1.370 €

3.487 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação em TIC

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AP13
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Elaborar documentos de gestão
Objetivo Unid. Responsável: AT11 – Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e operacionais do
GPIAA
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP6 – Cumprir as metas definidas no Plano Estratégico de Formação

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Direção
Apoio Técnico
Apoio
Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhamento permanente do grau de execução do Plano de Atividades, QUAR, Recursos e Execução Orçamental

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de superação

Tolerância

Data de elaboração dos
documentos

Otimizar os
recursos

30 dias
após o
trimestre

15 dias após o
trimestre

10 dias

Valor
Crítico
7 dias
após
trimestre

Período.
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

2,800

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

6.431 €

3.717 €

10.148 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Elaborar documentos de gestão

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP14
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais
Objetivo Unid. Responsável: LGA01 - Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental
LGA02 - Elaborar mensalmente relatórios de acompanhamento dos prazos de pagamento a
fornecedores no âmbito do programa “Pagar a tempo e horas”
LGA03 - Promover a frequência em ações de formação e treino dos recursos humanos do
GPIAA
LGA05 - Garantir o bom estado de conservação e operabilidade das instalações, equipamentos
e veículos
AT13 - Promover a igualdade de género
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP6 – Cumprir as metas definidas no Plano Estratégico de Formação

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Encaminhar para a SG

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhar os procedimentos relativos a administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais

1.3 INDICADOR
Descrição
Data de elaboração
documentos

dos

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Otimizar os
recursos

30 dias
após o
trimestre

15 dias após
o trimestre

10 dias

7 dias
após
trimestre

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

1,520

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.570 €

2.586 €

5.156 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Assegurar e acompanhar os
procedimentos relativos a
administração dos recursos
humanos,
financeiros
e
patrimoniais
OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP15

1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços, em colaboração
com a SGME
Objetivo Unid. Responsável: LGA01 - Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental
LGA02 - Elaborar mensalmente relatórios de acompanhamento dos prazos de pagamento
a fornecedores no âmbito do programa “Pagar a tempo e horas”
LGA05 - Garantir o bom estado de conservação e operabilidade das instalações, equipamentos e veículos
LGA06 – Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Encaminhar para a SG

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

1.3 INDICADOR
Descrição

Data de elaboração dos documentos

Métrica

Meta

Critério de
superação

Otimizar os
recursos

30 dias
após o
trimestre

15 dias
após o
trimestre

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

10 dias

7 dias
após
trimestre

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

0,510

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

864 €

866 €

1.730 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Assegurar e acompanhar os
processos de aquisição de bens
e serviços, em colaboração com
a SGME
OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP16

1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação (voz e
dados) e de assegurar uma política de segurança
Objetivo Unid. Responsável: LGA05 - Garantir o bom estado de conservação e operabilidade das instalações, equipamentos e veículos
LGA06 – Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos,
Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Encaminhar para a SG

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação (voz e dados) e de assegurar uma política de segurança

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Data de elaboração dos
documentos

Otimizar
os
recursos

30 dias
após o
trimestre

Critério
de superação
15 dias
após o
trimestre

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

10 dias

7 dias
após
trimestre

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total
Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

0,510

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

864 €

866 €

1.730 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de
comunicação (voz e dados) e de assegurar uma
política de segurança
OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AP17
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de apoio à gestão
Objetivo Unid. Responsável: LGA04 – Manter atualizadas as bases de dados da respetiva área funcional
LGA06 – Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral
AT06 – Promover a gestão energética eficiente
AT11 – Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e operacionais do
GPIAA
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP6 – Cumprir as metas definidas no Plano Estratégico de Formação

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhamento permanente do grau de execução do Plano de Atividades, QUAR, Recursos e Execução Orçamental

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Data de elaboração dos
relatórios

Melhoria da
qualidade do
serviço

30 dias
após o
trimestre

Critério de
superação
15 dias
após o
trimestre

Tolerância
10 dias

Valor
Crítico
7 dias
após
trimestre

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

0,850

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.836 €

1.137 €

2.973 €

1.5 FORMAÇÃO
Área de TIC

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Manter atualizadas as bases
de dados da área técnica de
gestão

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP18
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Manter atualizadas as bases de dados da de gestão de recursos
Objetivo Unid. Responsável: LGA01 – Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental
LGA02 – Elaborar mensalmente relatórios de acompanhamento dos prazos de
pagamento a fornecedores no âmbito do programa “Pagar a tempo e horas”
LGA03 – Promover a frequência em ações de formação e treino dos recursos
humanos do GPIAA
LGA04 – Manter atualizadas as bases de dados da respetiva área funcional
LGA06 – Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos,
Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral
LGA07 – Desenvolver metodologias de trabalho e acompanhar o cumprimento dos
prazos
AT11 – Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e operacionais do GPIAA
Objetivo Operacional: OP4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
OP6 – Cumprir as metas definidas no Plano Estratégico de Formação

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Atualizar as bases de dados

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Emitir listagens

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Preparar a informação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Apoio Técnico
Apoio Administrativo

1.2 RESULTADOS A OBTER
Acompanhamento permanente do grau de execução orçamental e gestão de recursos

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Data de elaboração
dos relatórios

Melhoria da
qualidade do
serviço

30 dias
após o
trimestre

Critério de
superação
15 dias
após o
trimestre

Tolerância
10 dias

Valor
Crítico
7 dias
após
trimestre

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
1
1
0

0
0
12
8
0

1,450

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.556 €

2.835 €

4.941 €

1.5 FORMAÇÃO
Área de TIC

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Manter atualizadas as
bases de dados da
área de gestão de
recursos

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
CÓDIGO: AP19
1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover a entrega da documentação em tempo útil
Objetivo Unid. Responsável: Atividade afeta a todos os objetivos de todas as unidades responsáveis

Objetivo Operacional: Atividade afeta a todos os objetivos operacionais

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Preparar a informação

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Controlar os prazos

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Promover a entrega da documentação em tempo útil

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período.
acomp.

Unidade
Tempo

Data de entrega da documentação face ao planeado

Melhoria da
qualidade
do serviço

31/12

0 falhas

1

0

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
0
1
1

0
0
0
8
5

3,520

Materiais
Planeados
1 Computador; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

14.807 €

10.298 €

25.105 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada à área

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Promover
a
entrega
documentação em tempo útil

OBS:

jan
da

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE

CÓDIGO: AP20

1. ATIVIDADE CORRENTE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Executar as tarefas de apoio geral
Objetivo Unid. Responsável: Atividade afeta a todos os objetivos de todas as unidades responsáveis

Objetivo Operacional: Atividade afeta a todos os objetivos operacionais

1.1 SUB-ATIVIDADES
Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Avaliar as necessidades

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Executar as ações necessárias

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Dar apoio logístico ao GPIAA

01/01/2015

31/01/2015

Apoio Administrativo
Apoio Logístico

1.2 RESULTADOS A OBTER
Tarefas executadas atempadamente e sem falhas

1.3 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Critico

Period.
acomp.

Unid.
Tempo

Execução da tarefa face
ao solicitado

Melhoria da
qualidade do
serviço

31/12

0 falhas

1

0

Permanente

Anual

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE ATIVIDADE
1.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

0
0
0
1
1

0
0
0
8
5

0,690

Materiais
Planeados
1 Computador; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1
Viatura
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.652 €

1.898 €

4.550 €

1.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

1.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Executar as tarefas de apoio
geral

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PL01
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição

OE2:

Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de produção e à otimização dos recursos disponíveis

OE3:

OE4:

2. PROJETO
Designação: Acomodar a legislação nacional ao Regulamento (UE) nº 996/2010 de Parlamento Europeu e do Conselho de 20
de outubro de 2010
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis (Decreto-Lei nº 318/99, de 11 de agosto) a fim de acomodar a legislação nacional ao Regulamento (UE) nº 996/2010 de Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro de 2010
Objetivo operacional: O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O4 - Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Acomodar a legislação
nacional ao Regulamento
(UE) nº 996/2010

Cumprimento
legal europeu

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Elaborar documentos estratégicos

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Transpor para a legislação nacional a legislação comunitária no âmbito da prevenção e investigação de acidentes (Regulamento nº 996/2010 de 20 de outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho)

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
0
1
0

20
0
0
5
0

0,600

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.463 €

1.124 €

2.587 €

3.5 FORMAÇÃO
n/a

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Transpor para a legislação nacional a
legislação comunitária no âmbito da
prevenção e investigação de acidentes
(Regulamento nº 996/2010 de 20 de
outubro, do Parlamento Europeu e do
Conselho)

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PI02
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com autoridades e entidades nacionais
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: No âmbito da Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e dando cumprimento ao disposto nas normas internacionais, nomeadamente Anexo 13 e Regulamento (UE) n.º 996/2010, de 20 de outubro do Parlamento Europeu e
do Conselho, celebrar protocolos de colaboração com autoridades e entidades nacionais.
Objetivo operacional: O1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
O2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição
Número de
assinados

protocolos

Métrica

Meta

Cumprimento
legal Europeu

31/12

Critério de
superação
Antecipação
em 3 meses

Tolerância
2 meses

Valor
Crítico
6
meses

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Descrição

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Preparar as reuniões para a elaboração e assinatura dos
protocolos

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Participar nas reuniões de trabalho

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar documentos estratégico

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO

3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
0
0
0

20
0
0
0
0

1,000

Materiais
Planeados
1 Computador; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.590 €

1.907 €

4.497 €

3.5 FORMAÇÃO
n/a

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Preparar e assinar protocolos de colaboração

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PP03
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:

OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos
de divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Implementar as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de
acidentes
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Implementar as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de
acidentes
Objetivo operacional: O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA

3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Recomendações implementadas face às recomendações formuladas

Melhoria da
Performance

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Avaliar as recomendações formuladas

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Implementar as recomendações formuladas

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Avaliar a implementação das recomendações

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

0,600

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.430 €

1.059 €

2.489 €

3.5 FORMAÇÃO
Formação ICAO

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Preparar e implementar as recomendações resultantes da auditoria da ICAO

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PQ04
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das
atividades do GPIAA
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2018

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das
atividades do GPIAA
Objetivo operacional: O1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de ações desenvolvidas

Melhoria da
imagem do
GPIAA

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Preparar as ações a desenvolver

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Desenvolver as ações

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO

3.3 RESULTADOS A OBTER
Melhorar a relação com os stakeholders e a prevenção aeronáutica

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
0

20
48
12
8
0

1,850

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

4.362 €

2.799 €

7.161 €

3.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Promover uma maior divulgação das
atividades do GPIAA

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PF05
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2014

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2018

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Desenvolver as ações necessárias de modo a cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
Objetivo operacional: O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Número de ações de
formação e treino frequentadas face ao planeado

Melhoria do
desempenho
individual e de
grupo

11

13

2

15

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Preparar a calendarização

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Desenvolver as ações necessárias

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Acompanhar a implementação

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Elaborar relatórios

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO

3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

1,250

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

2.876 €

1.987 €

4.863 €

3.5 FORMAÇÃO
n/a

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

Cumprir as metas do Plano estratégico
de Formação

OBS:
Projeto a desenvolver com o apoio da Secretaria Geral do Ministério da Economia, na área dos Recursos Humanos

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PP06
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão em ambiente marítimo
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2016

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão em ambiente marítimo
Objetivo operacional: O1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
O2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
O5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição
Número
de
desenvolvidas

ações

Métrica

Meta

Melhoria do
desempenho

31/12

Critério de
superação
Antecipação
em 3 meses

Tolerância
2 meses

Valor
Crítico
6
meses

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Preparar as ações a desenvolver

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Realizar reuniões de trabalho

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Desenvolver as ações

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
4
1
1
0

20
48
12
8
0

1,220

Materiais
Planeados
7 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

3.881 €

2.789 €

6.670 €

3.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade
Desenvolver medidas programáticas

OBS:

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PQ07
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Promover o desenvolvimento das TIC
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Promover o desenvolvimento das TIC
Objetivo operacional: O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Data de implementação
das ações a desenvolver

Melhoria da
performance do
GPIAA

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Planear as ações a desenvolver

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Participar nas reuniões de trabalho

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Implementar as ações planeadas

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
0
0

20
0
12
0
0

0,335

Materiais
Planeados
2 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

791 €

486 €

1.277 €

3.5 FORMAÇÃO
Formação em TIC

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

Desenvolver as ações TIC

OBS:
Projeto a desenvolver com o apoio da Secretaria Geral do Ministério da Economia, na área das TIC

set

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PQI08
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise de destroços de aeronaves
Orçamento de Investimento (S/N):Sim
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Dotar o hangar com equipamento especializado para receção, armazenamento e análise dos destroços
Objetivo operacional: O1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
O2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
O5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Equipamento adquirido e
em utilização

Cumprimento
legal e melhoria
da performance

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Descrição
Fazer o levantamento do equipamento essencial e prioritário
Submeter o processo à Secretaria Geral para desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos
Elaborar relatório de avaliação

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

0,750

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.638 €

1.305 €

2.943 €

3.5 FORMAÇÃO
n/a

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Equipar o Hangar

OBS:
Projeto a desenvolver com o apoio da Secretaria Geral do Ministério da Economia, na área das aquisições

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PQI09
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Orçamento de Investimento (S/N):Sim
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Dotar o GPIAA de um Laboratório de Análise de Dados de Voo
Objetivo operacional: O1 – Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes
O2 – Reduzir o número de processos abertos há mais de dois anos
O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O4 – Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
O5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição

Métrica

Meta

Critério de
superação

Tolerância

Valor
Crítico

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Data de entrada em funcionamento do Laboratório

Cumprimento
legal e melhoria
da performance

31/12

Antecipação
em 3 meses

2 meses

6
meses

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Descrição
Fazer o levantamento do equipamento essencial e prioritário
Submeter o processo à Secretaria Geral para desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos
Elaborar relatório de avaliação

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

0,670

Materiais
Planeados
3 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.546 €

1.135 €

2.681 €

3.5 FORMAÇÃO
Formação adequada

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Dotar o GPIAA com equipamentos de
leitura de CVR e FDR

OBS:
Projeto a desenvolver com o apoio da Secretaria Geral do Ministério da Economia, na área das aquisições

out

nov

dez

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO
CÓDIGO: PI10
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OE1:
OE2:

OE3:

OE4:

Reforçar a capacidade de investigação dos acidentes e incidentes com aeronaves civis tripuladas e garantir a rápida
formulação de recomendações com a elaboração dos respetivos relatórios técnicos, a fim de reduzir a sua repetição
Promover a melhoria da gestão do sistema de investigação e prevenção quer ao nível da criação de instrumentos de
divulgação da atividade do GPIAA, permitindo o acesso célere nomeadamente às recomendações de segurança
operacional e desenvolver a promoção de estudos e proposta de medidas de prevenção que visem prevenir a
ocorrência de acidentes e incidentes na aviação civil, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos
recursos disponibilizados
Assegurar um esforço conjunto e otimização dos recursos afetos, com vista à melhoria do desempenho, divulgação
da atividade e imagem do serviço, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação
civil
Acentuar a cooperação institucional à escala nacional e internacional, reforçando a formação e treino dos recursos
humanos que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis,
promovendo uma cultura de benchmarking, com vista à promoção da melhoria continua dos processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

2. PROJETO
Designação: Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes com aeronaves
civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
Orçamento de Investimento (S/N):Não
Data de início: 01/01/2015

Cofinanciado (S/N): Não

Data de fim:31/12/2015

Responsável: Direção

Prioridade: n/a

3. DETALHE PROJETO
Descrição: Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes com aeronaves
civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
Objetivo operacional: O3 – Implementar anualmente as Boas Práticas inventariadas pelo ENCASIA
O5 – Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
O6 – Aumentar anualmente o número de ações de qualificação profissional de acordo com os critérios
definidos internacionalmente.
3.1 INDICADOR
Descrição
Ações a desenvolver

Métrica

Meta

Melhoria da
performance

31/12

Critério de
superação
Antecipação
em 3 meses

Tolerância
2 meses

Valor
Crítico
6
meses

Período
acomp.

Unidade
Tempo

Permanente

Anual

3.2 ATIVIDADES

Data de início

Data de fim

Responsável

Risco
associado
(alto=1;
baixo=3)

Preparar as reuniões para o envolvimento dos parceiros

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Preparar as reuniões para a elaboração da metodologia a
desenvolver

01/01/2015

31/12/2015

Direção

1

Participar nas reuniões de trabalho

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Elaborar relatórios de avaliação

01/01/2015

31/12/2015

Direção

3

Descrição

PLANO DE ATIVIDADES 2015
FICHA DE PROJETO

3.3 RESULTADOS A OBTER
Cumprir com o disposto internacionalmente e melhorar a performance do GPIAA

3.4 RECURSOS A AFETAR
Humanos
Carreira/Categoria/Funções
Direção
Investigação
Apoio Técnico à Gestão
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Nº

Pontuação

Pontuação total Planeada

1
0
1
1
0

20
0
12
8
0

0,475

Materiais
Planeados
1 Computadores; 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico
Financeiros
Planeados
Despesas com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Total

1.098 €

805 €

1.903 €

3.5 FORMAÇÃO
n/a

3.6 CRONOGRAMA ANUAL
Atividade

jan

fev

mar

Implementar linhas de orientação para a
recolha de informação essencial em caso
de incidentes com aeronaves civis na
área de manobra dos aeródromos/pistas
OBS:
Projeto a desenvolver que implica o envolvimento dos parceiros

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

