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APRESENTAÇÃO
O momento da elaboração, em 2016, do Plano de Atividades e do QUAR para o Gabinete de Prevenção
e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), inicia um novo ciclo de planeamento centrado nos
objetivos estratégicos constantes da carta de missão ainda a aguardar validação pela Tutela, não deixa, no entanto, de ser uma meta estabelecida pelo Governo para o horizonte 2013-2018. Os objetivos
estratégicos fixam, como linhas orientadoras, o desenvolvimento do processo do sistema de transportes
e comunicações mais eficiente e integrado, assegurando adequados padrões de acessibilidade, segurança e sustentabilidade financeira, energética e ambiental à aviação civil nacional, o reforço da eficácia do controlo da qualidade da informação, da transparência e da comunicação produzida na prossecução dos compromissos assumidos para a missão.
O horizonte temporal da elaboração deste documento coincide com tempos marcados por circunstâncias sociais e políticas a nível global obrigando a ações diferenciadas, centradas 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.
Sendo certo que qualquer plano de ação deverá estar fortemente articulado e vinculado à circunstância
do seu tempo, o presente documento terá de refletir essa articulação de forma muito peculiar.
A atividade do GPIAA continuará marcada por um conjunto de desafios que se centram na gestão da
mudança que está inevitavelmente associada à urgente necessidade de reconhecimento político da
alteração da Lei Orgânica do Organismo, permitindo a concretização das reformas nas áreas operacionais de atuação administrativa e financeira, garantindo, simultaneamente, o pleno funcionamento e a
melhoria da eficiência dos diferentes processos inerentes ao ciclo de desempenho de acordo com a
missão.
No âmbito da reforma do processo global de funcionamento, o qual se considera imperativo, a sua integração em 2016, o GPIAA está empenhado num conjunto de iniciativas que contribuam para a prossecução dos objetivos estratégicos e para a melhoria continua dos processos, através da contratação de
mais dois investigadores com elevado conhecimento técnico, tendo em vista nesta última vertente,
designadamente, a normalização de procedimentos automatizados, para processos de complexidade
elevada no âmbito da sua estrutura, a implementar pelo Investigador Responsável, acompanhamento
da execução e orçamento com autonomia na sua gestão, bem como a disponibilização de instrumentos
que facilitem o acesso e apreensão da informação técnica e legislativa internacional mais relevante.
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 sector, papel que cabe ao Estado levar a cabo, funcionando como um instrumento de regulação e de equilíbrio no âmbito do cumprimento do estipulado internacionalmente.
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Nas iniciativas de carácter estrutural destacam-se, designadamente: a estabilização do quadro de investigadores com o número de 4 (quatro) aprovados no mapa de pessoal para 2016, os trabalhos para o
desenvolvimento conceptual da orçamentação e programação plurianual através do ganho obtido pela
autonomia financeira pela aprovação da Lei Orgânica, o desenvolvimento conceptual como Autoridade
Nacional de Investigação, numa perspectiva da base de acréscimo da capacidade interventiva no âmbito da Prevenção, a reavaliação do modelo económico das receitas e das despesas inerente para a prossecução da missão bem como a reavaliação do modelo orgânico oriundo da aplicação da nova Lei Orgânica.
A concretização simultânea das atividades correntes, das iniciativas de melhoria contínua e das iniciativas estruturais que contribuem para a concretização das reformas, constituem desafios de grande
exigência para todos os colaboradores e colaboradoras do GPIAA. Pressupõe-se a mobilização de competências e valores, bem como uma atitude pró-ativa e aberta que se pretende aprofundar. Neste contexto o GPIAA assume a sua importância enquanto autoridade de investigação de acidentes aéreos,
num sector 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 sector 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, que não se compadece com a
atual fonte de receita ser unicamente oriunda do OE. Urge apontar para a independência financeira
com a alteração da Lei Orgânica já enviada para avaliação da Tutela, pois só assim permite que a sua
capacidade de implementar ações de melhoria contínua dos processos internos de trabalho sejam garantidos, pela formação e qualificação dos seus recursos humanos.
No entanto, nos dias de hoje, o maior risco que pode ocorrer para o normal funcionamento de uma
organização, para a sua sustentabilidade, é o desânimo e a própria inação. O tempo presente e o futuro próximo exigem uma estratégia de ação, com coragem, lucidez e determinação, tempos em que é
necessário acreditar, trabalhar e continuar a sonhar que, brevemente, as dificuldades presentes do
GPIAA estarão ultrapassadas na sua capacidade de obter receitas próprias autofinanciando-se, tempos,
onde não apenas é possível, como deve ser mantida e reforçada, a procura da excelência.
Em termos orçamentais, o valor de 592.722€ (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e dois
euros), 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 investigadores recrutados e a recrutar e, ainda para a renovação do parque informático do Gabinete.
Neste âmbito, o desejo passa por inverter o futuro, moldando-o a partir do presente, orientados por
uma vontade partilhada. Essa caminhada terá de se apoiar na visão abrangente e esclarecida dos problemas e de possíveis cenários de solução, mobilizando e congregando vontades, num ambiente próativo e de confiança.
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A concretização desta dinâmica é 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.
Perante a mudança incontrolável e, face à imprevisibilidade e à contingência forçadas, não faz sentido
predeterminar ambiciosamente o que vai ser feito, em especial, os resultados a alcançar, definindo a
estrutura funcional para assegurar a sua concretização, numa abordagem baseada nas experiências e
resultados do passado, em que as condições eram diferentes, considerando os resultados alcançados,
nesse passado, como benchmarking.
A qualidade e a relevância de um plano de ação são aferidas pela sua capacidade em garantir a missão
e respostas qualificadas às necessidades e expectativas daqueles que são os interessados 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 2016 mais uma vez como um novo e grande
desafio 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.

O Diretor
Álvaro Neves
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Todas as ações inseridas no Planeamento são assumidas como primordiais e essenciais no âmbito da
gestão de qualquer Organismo Publico, que se pretende mais exigente e eficiente, na prestação dos
seus serviços baseada na sua missão e atribuições, considerando as necessidades dos utilizadores e
adequando a atividade dos serviços aos objetivos delineados no âmbito das políticas nacional e internacional para o sector da aviação civil.
Com base nesta perspectiva, na carta de Missão do Diretor para o período 2013-2018, e no orçamento
atribuído ao GPIAA para 2016, é elaborado o presente Plano Anual de Atividades e QUAR, 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 que viu, assim, reforçado o seu papel de instrumento de planeamento, no âmbito do ciclo de gestão de cada serviço Público.
São integrados neste Instrumento de Gestão a Missão do GPIAA e respetivas atribuições orgânicas e os
objetivos estratégicos determinados na Carta de Missão, a partir dos quais são definidos os objetivos
operacionais, os objetivos das unidades operacionais, as atividades e os indicadores de desempenho,
que constituem elementos chave para a aplicação do sistema de avaliação.
Pela primeira vez, são introduzidos no Plano de Atividades do GPIAA, Objetivos Táticos cuja concretização será avaliada pelo grau de execução do Plano de Atividades, não estando, assim, contemplados,
diretamente, no QUAR, pese embora a sua concretização influencie os Objetivos Estratégicos neles
inscritos.
Este Plano de Atividades é relativo ao ano de 2016, 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;

11

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas



Identificação dos fatores condicionantes de atuação;



Metodologia para avaliação e acompanhamento da implementação do Plano.

A caracterização das diferentes atividades e projetos constantes será efetuada através do preenchimento de um conjunto de fichas descritivas das atividades a desenvolver, e respetiva afetação de recursos, que enquadram os objetivos específicos associados a cada um dos objetivos estratégicos / gerais definidos para este Gabinete, para o ano de 2016 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 permanente cumprimento dos objetivos determinados e possibilitando a avaliação do grau de execução dos objetivos estabelecidos no início do ciclo de gestão.
Considerando que as referidas fichas devem 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 sector da aviação civil em Portugal;



Descrição do Projeto /Atividade;



Cronograma;



Recursos afetos;



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 2016 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 sector 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.
12
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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 592.722€:
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:
 As Diretrizes e metodologia para a elaboração do Plano de Atividades;
 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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ÂMBITO
O Plano de Atividades é um dos instrumentos de gestão ao nível do planeamento a curto prazo, que
tem como objetivo identificar as atividades necessárias e os recursos apropriados com a finalidade de
facilitar o cumprimento da Missão e Atribuições do Gabinete.
Assim, o desenvolvimento 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 2016 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 – alicerçado na qualidade dos serviços colocados à disposição da comunidade
aeronáutica e na eficácia do cumprimento dos objetivos definidos;



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

O exercício da Missão é estruturado a partir dos seguintes princípios de Gestão:


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;



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.
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Para a concretização destes princípios estão implícitas as seguintes linhas de orientação:


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 sector 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 sector 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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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.

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
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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.

CONJUNTURA AMBIENTAL
O contexto onde o GPIAA promove a sua ação contemplada na missão e visão e obtém os seus recursos
para poder interagir positivamente é um fator determinante no seu posicionamento e na construção da
estratégia de intervenção, aliás, não poderia 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. Consideramos, obviamente, essa possibilidade de autofinanciamento ser canalizada através de uma parcela das verbas arrecadadas pela aplicação de uma taxa de segurança operacional, a ser transferida para o GPIAA pela entidade a designar
pela Tutela, no âmbito da lei orgânica deste Gabinete, no seio da segurança operacional. Por isso, con-

21

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

sideramos oportuno deixar aqui alguns dos aspetos que nos merecem uma atenção particular, suportando a nossa observação numa análise “PESTAL”, apontando aspetos relevantes no domínio Político,
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.

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 reduzidos de cooperação institucional da indústria;
 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 aviação;

Social

 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 sector;
 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

Outputs

Inputs

Outcomes

O que esperam de

O que esperamos deles

Qual o Impacto previsto

nós Resultados

Entradas

para o GPIAA

 Apoio no exercício
Tutela

Cumprimento da
missão

da atividade
 Afetação de recur-

Cumprimento dos objetivos

sos
INTERNOS

Gabinete de
Planeamento da
Tutela
Secretaria-Geral
da Tutela

Cumprimento da
missão
Organização do
trabalho
Boas condições de

Colaboradores

trabalho
Reconhecimento

Organizações
Internacionais da
aviação civil

 Apoio no exercício
da atividade
 Apoio no exercício
da atividade
 Cumprimento dos
objetivos

Cumprimento dos objetivos

Cumprimento dos objetivos

Cumprimento dos objetivos

 Motivação

Bom ambiente interno

 Reconhecimento

Melhoria da imagem

Cooperação

 Cooperação

Melhoria da imagem

Celeridade, rigor e

 Colaboração

Informação on-line
atualizada

Autoridades de
Investigação

EXTERNOS

Homólogas
Autoridades

imparcialidade na

Aeronáuticas

elaboração dos

 Reconhecimento

Melhoria da imagem

relatórios
Rigor e imparcialiOperadores

dade na elaboração
dos relatórios

Associações
Profissionais

Rigor e imparcialidade na elaboração

 Colaboração
 Reconhecimento
 Colaboração

dos relatórios

 Reconhecimento

Entidades ligadas

Rigor e imparciali-

 Colaboração

ao ramo aero-

dade na elaboração

náutico

dos relatórios

Melhoria da imagem

 Reconhecimento

Melhoria da imagem

Melhoria da imagem
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Nos termos dos art.ºs 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, nos termos da Lei do XXI Governo Constitucional, é prestado pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

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

INVESTIGAÇÃO

APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO

ÁREAS DE ATUAÇÃO


Coordenação e gestão.



Realização de investigações;



Elaboração de relatórios técnicos;



Preparação de estatísticas.



Planeamento e Organização.



Apoio geral ao GPIAA em articulação com a Secretaria Geral da Tutela
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DIRETRIZES
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 2016 engloba as linhas de orientação e os princípios estabelecidos nos seguintes Documentos Quadro:
■

Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional - Decreto-Lei n.º 251-A/2015 de 17 de dezembro;

■

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

■

Princípios que regem a investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, aprovados
pelo Decreto-Lei nº 318/99, de 11 de agosto, e a orgânica do GPIAA, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 80/2012, de 27 de março;

■

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 nº 218/2005, 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 nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei nº 3-B/2010,
de 28 de abril e pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro;

■

Lei-Quadro da Organização da Administração Direta do Estado, aprovada pela Lei nº 4/2004, de
12 de janeiro, alterada pela Lei nº 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 200/2006, de
25 de outubro, pelo Decreto-Lei nº 105/2007, de 03 de abril, pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei nº 57/2001, de 28 de novembro, pelo Decreto-Lei nº 116/2011, de 05 de dezembro e pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro;

■

Lei-Quadro da Avaliação do Desempenho, aprovada pela Lei n.º 66-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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METODOLOGIAS PARA A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE
ATIVIDADES
O Plano de Atividades e QUAR para 2016, à semelhança dos anos anteriores, foi elaborado de acordo
com a estrutura e orientações legalmente estabelecidas.
Para efeitos de preparação e elaboração do Plano e do QUAR para 2016, adoptou-se, com os necessários ajustamentos, face à estrutura e dimensão deste Gabinete, a metodologia de participação de
acordo com os seguintes procedimentos:
 Enquadramento dos objetivos estratégicos comprometidos pela Carta de Missão assumida pelo
Diretor aquando da aceitação do cargo com os objetivos ICAO e do Governo para a área dos
Transportes;

 Reunião do Diretor com o Apoio Técnico para identificação dos Objetivos Operacionais a prosseguir pelo GPIAA, no enquadramento dos Objetivos Estratégicos, mantendo uma linha de continuidade com os objetivos Operacionais do QUAR do ano anterior, e a definição dos indicadores e metas para cada objetivo;
 Definição dos Objetivos das Unidades Operacionais em linha com os Objetivos Operacionais;
 Identificação das Atividades de Missão e Atividades de Apoio a desenvolver, afetas a cada objetivo Operacional e os Projetos a realizar, que contribuem para a concretização dos Objetivos
Operacionais definidos em QUAR, do calendário previsto para a sua concretização e dos recursos previstos para o seu desenvolvimento;
 Reunião com todos os colaboradores para obtenção de contributos;
 Elaboração do Plano de Atividades para 2016.
Após a aprovação do Plano de Atividades e do QUAR, pela Tutela, seguir-se-á o processo de avaliação
trimestral dos Objetivos, Atividades e Projetos, a fim de permitir o acompanhamento do grau de concretização das ações e dos objectivos estabelecidos e, posteriormente, a elaboração do Relatório de
Atividades.
A avaliação do grau de execução das atividades planeadas, com a periodicidade trimestral, permite
detectar os desvios e corrigir eventuais não conformidades, de modo a facilitar o cumprimento cabal
dos Objetivos QUAR e do Plano de Atividades para 2016.
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CAPÍTULO II

ESTRATÉGIA
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ESTRATÉGIA
As incertezas e as constantes mudanças no contexto socioeconómico de Portugal, da Europa e do Mundo, aumentam 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 dificuldade natural em delinear novos desafios e metas para os próximos anos.
Contudo consideramos que, para o GPIAA, este é também um tempo de oportunidade e está obrigatoriamente associado à capacidade de projetar o futuro e assumir um conjunto de compromissos estratégicos e objetivos que impulsionem esta Autoridade de Investigação para o patamar de relevo num dos
sectores de maior relevância para o país. Com a plena consciência da dificuldade na sua concretização,
não deixamos de lançar uma nova dinâmica para 2016, baseada nos seguintes objetivos estratégicos e
operacionalizada através das diferentes ações previstas para o próximo ano no plano de atividades já
delineado. Assim, para 2016 definimos como principais 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, em nome do Estado Português, está 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 2016, 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 XXI Governo Constitucional para o sector dos
transportes “Explorar a interação Mar-Ar” 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 2016, 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 assumida 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



Afirmar a posição de Portugal no quadro do Céu Único Europeu, através do
reforço do dinamismo dos agentes com intervenção na prestação de servi-

GOV

ços de navegação aérea, transporte aéreo, aeroportuário, como meio de
defender os interesses de Portugal


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;

ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS



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.
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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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DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
O desdobramento da estratégia, baseado em indicadores e metas, permite, pelo cumprimento da missão e atribuições, alcançar os objetivos estratégicos e consequentemente construir a visão que se pretende alcançar.

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Para o ano de 2016, o GPIAA segue basicamente a linha definida para 2015, 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, sustentada
no orçamento atribuído.
Os objetivos operacionais que integram o QUAR, são controlados trimestralmente e avaliados anualmente, permitindo avaliar o desempenho do GPIAA e da sua Gestão. Pretendem, assim, garantir a evolução permanente da capacidade operacional, de acordo com as exigências do sector da aviação civil,
promovendo a prevenção sustentada pelo número de processos homologados em prol da segurança
operacional. Assim, os objetivos operacionais são 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
alguns dos objetivos operacionais na mesma linha dos objetivos definidos para 2015, 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.

EFICÁCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 1 (OP1)

Aumentar o número de processos, de investigação, de acidentes e incidentes, concluídos e submetidos a homologação

EFICIÊNCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 2 (OP2)

Acompanhar as Recomendações de Segurança formuladas,
promovendo a sua implementação e encerramento

OBJETIVO OPERACIONAL 3 (OP3)

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

OBJETIVO OPERACIONAL 4 (OP4)

Desenvolver a competência dos Recursos Humanos específicos
no segmento da investigação de Acidentes e Incidentes na aviação civil

QUALIDADE
OBJETIVO OPERACIONAL 5 (OP5)

Aumentar o número de processos homologados de investigação
de acidentes com fatalidades e/ou feridos graves no prazo
médio de 10 meses
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OBJETIVOS TÁTICOS
Pela primeira vez, são introduzidos no Plano de Atividades do GPIAA, Objetivos Táticos cuja concretização será avaliada pelo grau de execução do Plano de Atividades, não estando, assim, contemplados,
diretamente, no QUAR, pese embora a sua concretização influencie os Objetivos Estratégicos neles
Inscritos.
Os Objetivos Táticos que são de elevada relevância para a implementação na comunidade da imagem
do GPIAA e o aumento da sua credibilidade enquanto Autoridade de Investigação de Acidentes e Incidentes na Aviação Civil, são de elevada relevância para a demonstração do desempenho deste Gabinete e do impacto da concretização dos Objetivos Operacionais inscritos em QUAR, pelo que devem ser
contemplados no Plano de Atividades e avaliados em conformidade.
Com a concretização dos objetivos táticos pretende-se Melhorar a qualidade dos Relatórios Finais e dos
serviços prestados no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAA.

EFICÁCIA
OBJETIVO TÁTICO 1 (OT1

Reduzir o prazo médio de dias de resposta por tipo de ação (NI, RI
ou RF) face ao número de ocorrências submetidas para análise

EFICIÊNCIA
OBJETIVO TÁTICO 2 (OT2)

Realizar, trimestralmente, ações de sensibilização no âmbito da
prevenção de acidentes e incidentes

QUALIDADE
OBJETIVO TÁTICO 3 (OT3)

Melhorar a imagem institucional pelo reforço da notoriedade da
“marca” GPIAA
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ATIVIDADES
Para o ano de 2016 e no cumprimento da Missão que lhe está acometida, o GPIAA desenvolverá um
conjunto de Atividades conducentes ao cumprimento dos Objetivos Táticos, Operacionais e Estratégicos
definidos.
As atividades, que se apresentam resumidamente nos quadros seguintes, serão apresentadas em fichas
próprias em Anexo ao presente Plano de Atividades, com a respetiva afetação de recursos e ações a
desenvolver.
A avaliação do grau de concretização das Atividades de Missão, Atividades de Apoio e Projetos é analisada será apresentada no Relatório de Atividades em Fichas Próprias.

ATIVIDADES DE MISSÃO (AMxx)
São consideradas como Atividades de Missão, todas as atividades que contribuem diretamente para o
cumprimento da Missão do GPIAA.

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM03

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

AM05

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

AM06

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos fabricantes dos componentes.

AM08

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado
previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de
ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação de
acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO

AM10

Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação do Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer face às suas
responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de outubro
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AM11

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

AM12

Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em eventos e
ações de prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves ULM

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias
ou Peer Reviews

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM15

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

AM16

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

ATIVIDADES DE APOIO (APxx)
São consideradas como Atividades de Apoio, todas as atividades que contribuem indiretamente para o
cumprimento da Missão do GPIAA.
AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP02

Elaborar documentos de gestão

AP03

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

AP04

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

AP05

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e assegurar uma
política de segurança

AP06

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP07

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

AP08

Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral
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PROJETOS
Para o ano de 2016 e no cumprimento da Missão que lhe está acometida, o GPIAA pretende desenvolver
um conjunto de Projetos conducentes ao cumprimento dos Objetivos Operacionais e Estratégicos definidos.
Os Projetos que se apresentam resumidamente no quadro seguinte, serão apresentadas em fichas próprias com a respetiva afetação de recursos, metas, calendarização e ações a desenvolver.

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 e apoio técnico com congéneres internacionais de maior
dimensão

PP03

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de
acidentes

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações
pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

PP06

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

PF07

Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e das tecnologias emergentes no sector da aviação civil

PQ08

Promover o desenvolvimento das TIC

PQI09

Desenvolvimento de um novo modelo de notificação de ocorrências adaptado a cada situação, no cumprimento dos Regulamentos (UE) n.º 996/2010, de 20 de outubro e n.º
376/2014, de 3 de abril.

PQ10

Criar no Hangar um Museu de investigação de acidentes com aeronaves

PF11

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado

PQI12

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

PQP13

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
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CAPÍTULO III

RECURSOS
E
ANÁLISE SWOT
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RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Os recursos humanos planeados para 2016 são os seguintes:
DESIGNAÇÃO

NÚMERO PREVISTO

PONTUAÇÃO PREVISTA

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

PESSOAL DIRIGENTE
Diretor
ESTRUTURA OPERACIONAL

Para o ano de 2016 e de acordo com os dados referidos acima, a previsão da afetação dos recursos

Dirigentes

M

1

Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais

TOTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
2

2

2

F

1

1

F

1

1

M

1

1

2

2

1

4

M

F
F

Total

PRESTAÇÃO
SERVIÇOS

2

F
M/F

Técnicos Superiores (Apoio)

1

F
M

Investigadores

INTERNA NA
CATEGORIA

(SITUAÇÃO JURÍDICA/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

MOBILIDADE

RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO
SERVIÇO

NOMEAÇÃO

humanos é a seguinte, de acordo com a natureza jurídica:+

M

1

M/F

2
2

T

2
8
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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

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 2016 é de 592.722€.
A distribuição por agregado das despesas fica assim determinada:
336.255 € - Despesas com pessoal;
20.306 € - Aquisição de bens;
199.161 € - Aquisição de serviços e Taxas;
37.000 € - Aquisição de bens de investimento;

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

PLAFOND
ATRIBUÍDO

DESPESAS CORRENTES
PLAFOND ATRIBUÍDO

592.722 €

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

592.722 €

DESPESAS COM O PESSOAL - 01

336.255 €

E FUNCIONAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL

Remunerações (01.01)

257.311 €

Abonos Variáveis ou Eventuais (01.02)

22.694 €

Segurança Social (01.03)

56.250 €

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 02
Aquisição de bens (02.01)
Aquisição de serviços (02.02)
TAXAS - 06

218.917 €
20.306 €
198.611 €
550 €
550 €

DESPESAS DE CAPITAL - 07
Aquisição de bens de capital (Investimento)

37.000 €
37.000 €
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A distribuição por áreas é a seguinte:
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

VALOR EM €

%

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO
Missão

392.650 €

63%

99.349 €

19%

100.723 €

18%

592.722 €

100 %

Direção

104.801 €

18%

Investigação

361.656 €

61%

Apoio Técnico

49.028 €

8%

Apoio Logístico e Administrativo

77.237 €

13%

592.722 €

100 %

Projetos e desenvolvimento
Apoio Geral
TOTAL

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS POR ÁREAS FUNCIONAIS

OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO
O GPIAA não prevê, neste momento e para o ano de 2016, qualquer outra fonte de financiamento.
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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 2016.
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 investi-

Otimização das metodologias do processo de

gadores

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 pro-

Recursos humanos detentores de conhecimen-

cedimentos de recrutamento e seleção dos inves-

tos específicos e altamente especializados nas

tigadores admitidos relativamente à sua adapta-

diversas áreas relacionadas com a aviação civil

ção e produção operacional.
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, aproveitando o acesso facilitado a novas tecnologias.

44
44

PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

CAPÍTULO IV

OPERACIONALIZAÇÃO
DA
ESTRATÉGIA
45
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NOTA PRÉVIA
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.

MONITORIZAÇÃO DOS DADOS
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, consequentemente, do Plano de Atividades.
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;



Registo do feedback dos stakeholders do GPIAA;



Avaliação da análise SWOT;



Avaliação interna das ações de formação;



Balancete de Execução Orçamental;



Mapas de controlo orçamental GERFIP;



Cronograma das atividades;



Gestão da página eletrónica do GPIAA;



Gestão dos recursos humanos – movimentação de pessoal e assiduidade;



Listagens das Bases de Dados (Investigação e SIADAP 123) desenvolvidas internamente;



Gestão Documental SmartDocs.
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ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS
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 E OBJETIVOS TÁTICOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

E1

E2

E3

E4

EFICÁCIA

OP1

Aumentar o número de processos, de investigação, de acidentes e
incidentes, concluídos e submetidos a homologação





EFICIÊNCIA

OP2

Acompanhar as Recomendações de Segurança formuladas, promo-



vendo a sua implementação e encerramento
OP3

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA

OP4

Desenvolver a competência dos Recursos Humanos específicos no





segmento da investigação de Acidentes e Incidentes na aviação civil
QUALIDADE

OP5

Aumentar o número de processos homologados de investigação de
acidentes com fatalidades e/ou feridos graves no prazo médio de 10





meses

ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS TÁTICOS

E1

E2

E3

E4

EFICÁCIA

OT1

Reduzir o prazo médio de dias de resposta por tipo de ação (NI, RI ou
RF) face ao número de ocorrências submetidas para análise.



EFICIÊNCIA

OT2

Realizar, trimestralmente, ações de sensibilização no âmbito da
prevenção de acidentes e incidentes



QUALIDADE

OT3

Melhorar a imagem institucional pelo reforço da notoriedade da
“marca” GPIAA
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OBJETIVOS DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS / OBJETIVOS OPERACIONAIS E TÁTICOS
OPERACIONAIS

OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS
INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

TÁTICOS

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3

EFICÁCIA
Aumentar o número de processos homologados de
INV01 investigação de acidentes e incidentes, face ao
número de processos abertos





Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ ou
INV02 intercalares de investigação de acidentes com
fatalidades ou feridos graves





Acompanhar o estado das recomendações de seguIAT03 rança formuladas nos relatórios de investigação de
acidentes e incidentes homologados



AT04



Melhorar a relação com os stakeholders







EFICIÊNCIA
Aumentar o número de processos de investigação
INV05 de segurança homologados no prazo médio de 10
meses
AT06





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



QUALIDADE
INV07

Melhorar a qualidade dos Relatórios Finais submetidos para homologação





Melhorar a qualidade dos serviços prestados no
IAT08 âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAA
IAT09

Elaborar periodicamente publicações temáticas de
prevenção de acidentes






Dar continuidade ao processo de informatização e
IAT10 tratamento dos dados que constituem o arquivo
histórico do GPIAA





Acompanhar e avaliar a implementação das mediIAT11 das de melhoria decorrentes de auditorias ou Peer
Reviews



AT12

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



AT13

Promover o desenvolvimento das TIC



AT14

Promover a igualdade de género



INV – Investigação

IAT – Investigação e Apoio Técnico


















AT – Apoio Técnico

49

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS
APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

OPERACIONAIS

TÁTICOS

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3

EFICÁCIA
LGA01 Elaborar mensalmente relatórios de execução
orçamental



LGA02 Acompanhar mensalmente o grau de execução
orçamental e o pagamento a fornecedores





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



LGA05 Garantir o bom estado de conservação e operabilidade das instalações, equipamentos e veículos



EFICIÊNCIA

AT06

Promover a gestão energética eficiente



QUALIDADE
Promover a organização dos processos referentes
LGA07 aos Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral



LGA08 Desenvolver metodologias de trabalho e acompanhar o cumprimento dos prazos







LGA – Apoio Logístico e Administrativo
AT – Apoio Técnico
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GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM08

Prestar apoio técnico, quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado, previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

PP06

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
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

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

INV01
Investigação
Apoio Técnico

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

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

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

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM08

Prestar apoio técnico, quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado, previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

INV02
Investigação
Apoio Técnico

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

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
OPERACIONAL

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Investigação
Apoio Técnico

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

INV05
Aumentar o número de processos de
investigação de segurança homologados no prazo médio de 10 meses

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de
Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da
ICAO

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

INV07
Melhorar a qualidade dos Relatórios
Finais submetidos para homologação
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

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM16

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

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Investigação
Apoio Técnico

IAT09
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM05

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PQ10

Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de acidentes com aeronaves
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão

PP03

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PP03

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes

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

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

OP5
Aumentar o número
de processos homologados
de
investigação de acidentes com fatalidades e/ou feridos
graves no prazo
médio de 10 meses

Investigação
Apoio Técnico

INV02
Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação de acidentes com fatalidades
ou feridos graves
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

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

OP5
Aumentar o número
de processos homologados
de
investigação de acidentes com fatalidades e/ou feridos
graves no prazo
médio de 10 meses

ATIVIDADE / PROJETO

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM08

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

IAT11
Investigação
Apoio Técnico

Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria
decorrentes de auditorias ou Peer
Reviews

AP09
AP10

Promover a entrega da documentação em tempo útil
Executar as tarefas de apoio geral

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres
internacionais de maior dimensão

PP03

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

PQP13

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM03

IAT03
Acompanhar o estado das reco- AM05
mendações de segurança formuladas nos relatórios de investiga- AM06
ção de acidentes e incidentes
homologados
AM16

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

AM05
AM06
AT04
Melhorar a relação com os stakeholders

OP2
Acompanhar
as
Recomendações
de
Segurança,
promovendo a sua
implementação e
encerramento

Investigação
Apoio Técnico

AM11
AM12

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação
relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
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 de segurança
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação
relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA
Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em
eventos e ações de prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves ULM

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de
segurança
Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios
Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas
auditorias ou Peer Reviews
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais
e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e das
tecnologias emergentes no sector da aviação civil
Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA,
promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado

AM02
AM04
AM13
INV07

AM16

Melhorar a qualidade dos Relatórios Finais submetidos para homologação

PF05
PF07
PF11

PQP13 Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com
aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira

58

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

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

IAT09
Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de
acidentes

OP2
Acompanhar
as
Recomendações de
Segurança, promovendo a sua implementação e encerramento

Investigação
Apoio Técnico

ATIVIDADE / PROJETO
AM05

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

AM06

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

AM11

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

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente,
às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e
prevenção de acidentes e incidentes
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica,
promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AM05
AM06
IAT10
AM11
Aumentar a disponibilização na
página eletrónica de relatórios AM16
que constituem o arquivo histórico do GPIAA
AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

PQ10

Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de Acidentes com aeronaves
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de
segurança

AM03

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AM05
AM06

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
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AM09
IAT11
Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria AM10
decorrentes do relatório da auditoria da ICAO
AM11
OP2
Acompanhar
as
Recomendações
de
Segurança,
promovendo a sua
implementação e
encerramento

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação
relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção
de acidentes e incidentes
Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação
de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO
Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação do
Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer
face às suas responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de
outubro
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

Investigação

AM16

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

Apoio Técnico

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

PP03
PQ04
AM05

AT12
Dar continuidade ao processo de
informatização e tratamento dos
dados que constituem o arquivo
histórico do GPIAA

AM06
AM11
AM16
AP01
AP09
AP10
PQ04
PQ10

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de
acidentes
Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação
relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção
de acidentes e incidentes
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Promover a entrega da documentação em tempo útil
Executar as tarefas de apoio geral
Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de Acidentes com aeronaves

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

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

AT04
Melhorar a relação com os stakeholders
OT1
Reduzir o prazo
médio de dias de
resposta por tipo
de ação (NI, RI ou
RF) face ao número de ocorrências
submetidas para
análise.

Investigação
Apoio Técnico

ATIVIDADE / PROJETO
AM06

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

AM11

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

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas
auditorias ou Peer Reviews

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM15

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

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

PQP13

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes
com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações
de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios
Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

PF07

Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e
das tecnologias emergentes no sector da aviação civil

PF11

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA,
promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano
especializado

INV05
Aumentar o número de processos de
investigação de segurança homologados no prazo médio de 10 meses

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

AM16

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

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

INV07
Melhorar a qualidade dos Relatórios Finais
submetidos para homologação

OT1
Reduzir o prazo
médio de dias de
resposta por tipo de
ação (NI, RI ou RF)
face ao número de
ocorrências submetidas para análise.

Investigação
Apoio Técnico

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor
PF07
técnico e das tecnologias emergentes no sector da aviação civil
Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação
PF11 do GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do
capital humano especializado
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
PQP13 acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
PF05

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM06

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

AM11

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

Melhorar a qualidade dos serviços prestados
no âmbito da prevenção, reforçando o posi- AM13
cionamento institucional do GPIAA

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

IAT08

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essenPQI12 cial em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas
PF05
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

AT04
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

Melhorar a relação com os stakeholders

ATIVIDADE / PROJETO
AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM15

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

AM16

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

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
PQP13 acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
OT2
Realizar,
trimestralmente,
ações
de sensibilização no
âmbito da prevenção de acidentes e
incidentes

Investigação

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

Apoio Técnico

AM06

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

AM11

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

Apoio
Logístico e
Administrativo

IAT08

Melhorar a qualidade dos serviços prestados
Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados
no âmbito da prevenção, reforçando o posi- AM13 pelas auditorias ou Peer Reviews
cionamento institucional do GPIAA
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos RelatóPF05 rios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
LGA07
Promover a organização dos processos referentes aos Recursos Humanos, Financeiros e
Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral

AP03

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

AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP10 Executar as tarefas de apoio geral

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

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
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OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM06

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

AM11

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

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM15

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

AM16

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

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

AT04
Melhorar a relação com os stakeholders

OT3
Melhorar a imagem
institucional
pelo
reforço da notoriedade da “marca”
GPIAA

Apoio Técnico
Apoio
Logístico e
Administrativo

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
PQP13 acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios
Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportaAM13
dos pelas auditorias ou Peer Reviews
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM16
segurança
INV07
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos RelaMelhorar a qualidade dos Relatórios Finais PF05 tórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a cosubmetidos para homologação
munidade aeronáutica
Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor
PF07
técnico e das tecnologias emergentes no sector da aviação civil
Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação
PF11 do GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do
capital humano especializado
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
PQP13 acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
AM04

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

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

OT3
Melhorar a imagem
institucional
pelo
reforço da notoriedade da “marca”
GPIAA

Apoio Técnico

LGA07

Apoio
Logístico e
Administrativo

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

AP03

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

AP07

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

AP09

Promover a entrega da documentação
em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01
AM04
AM05
AM07

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

AM08

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

INV01
Investigação
Apoio Técnico

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

AM16

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança
Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes
Prestar apoio técnico, quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado, previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos RelatóPF05 rios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
PI02
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM08

Prestar apoio técnico, quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado, previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

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

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

INV02
Investigação
Apoio Técnico

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

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de
Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da
ICAO

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

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

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

INV05
Investigação
Apoio Técnico

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

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

INV07
Melhorar a qualidade dos Relatórios
Finais submetidos para homologação

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

ATIVIDADE / PROJETO
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios

AM05

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

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM16

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

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

OP1
Aumentar o número
de processos, de
investigação,
de
acidentes e incidentes, concluídos
e submetidos a
homologação

Investigação

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Apoio Técnico

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

IAT09

AM05

Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PQ10

Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de acidentes com aeronaves
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

AT06

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

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

AP02

Elaborar documentos de gestão

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010,
AM08
nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em terriIAT08
tório estrangeiro
Melhorar a qualidade dos serviços presManter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
tados no âmbito da prevenção, refor- AM16
segurança
çando o posicionamento institucional do
GPIAA
AP04 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
AM05

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

OP3
Otimizar os recursos financeiros afe
tos ao GPIAA

Direção

PQ08 Promover o desenvolvimento das TIC

Apoio Técnico

PQ10 Criar no Hangar um Museu de investigação de acidentes com aeronaves
AM05

AM06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
IAT09
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
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Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e
assegurar uma política de segurança, em colaboração com a SG

AM16

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

AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
PQP13 acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM16
segurança
PQ08

Promover o desenvolvimento das TIC

PQ10

Criar no Hangar um Museu de investigação de acidentes com aeronaves

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

AT12

AM16

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

PQ08

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança
Promover o desenvolvimento das TIC

PQ10

Criar no hangar um Museu de investigação de acidentes com aeronaves

AT13

AP05

Promover o desenvolvimento das TIC

PQ08

AT14

AP06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

Promover a igualdade de género

AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

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

LGA01
OP3
Otimizar os recursos financeiros afe
tos ao GPIAA

Apoio
Logístico e
Administrativo

Elaborar mensalmente
execução orçamental

relatórios

de

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e
assegurar uma política de segurança, em colaboração com a SG
Promover o desenvolvimento das TIC

AP02 Elaborar documentos de gestão
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP03
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
AP06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
AP02 Elaborar documentos de gestão
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais

LGA02

AP03

Acompanhar mensalmente o grau de
execução orçamental

AP06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
AP03

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

LGA03

AP08 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

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

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do
PF11 GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado
AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

LGA04

AP06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

Manter atualizadas as bases de dados da
respetiva área funcional

AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AP03

LGA05
Garantir o bom estado de conservação
e operabilidade das instalações, equipamentos e veículos

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

AP04 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
AP05

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

AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP10 Executar as tarefas de apoio geral

AT06
Planear, elaborar e acompanhar a
execução dos documentos estratégicos
e operacionais 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

72

OP3
Otimizar os recursos
financeiros
afetos ao GPIAA

Apoio
Logístico e
Administrativo

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP02 Elaborar documentos de gestão
AM09

Assegurar a representação nacional em grupos de trabalho de peritos de
Investigação de acidentes com aeronaves, DA União Europeia e/ou da ICAO

AP03

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

AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
LGA07
Promover a organização dos processos
referentes aos Recursos Humanos,
Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a Secretaria Geral

AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP10 Executar as tarefas de apoio geral
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas
que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves
PL01 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
Consolidar a formação avançada, em especial da área da investigação, do
PF11 GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado.

LGA08

AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

Desenvolver metodologias de trabalho
e acompanhar o cumprimento dos
prazos

AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP10 Executar as tarefas de apoio geral

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

AM01
AM04
AM07
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

OP5
Aumentar o número
de processos homologados de investigação de acidentes com fatalidades e/ou feridos
graves no prazo
médio de 10 meses

AM08
INV01
Investigação
Apoio Técnico

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

AM16

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança
Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios
Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes
Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º
996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PI02
PP03
PF05

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão
Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM02
AM04
AM07

INV02
Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação de acidentes com fatalidades
ou feridos graves

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

OP5
Aumentar o número
de processos homologados de investigação de acidentes com fatalidades e/ou feridos
graves no prazo
médio de 10 meses

AM16

Apoio Técnico

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PF05
AM13
AM16
IAT11
Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria decorrentes de auditorias ou Peer Reviews

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas autoridades ou Peer Reviews
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

PP03
PQP13
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Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios
Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP01

PP03

Investigação

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à
investigação de acidentes
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os
acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM03

IAT03
AM05
Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos relatórios de investigação
AM06
de acidentes e incidentes homologados

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 contínua dos
processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

Investigação

Melhorar a relação com os stakeholders

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 de
segurança

AM05

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

AM06

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

AM11

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

AM16

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

Apoio Técnico

AT04

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

AM16
OP2
Acompanhar
as
Recomendações de
Segurança, promovendo a sua implementação e encerramento

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AP01 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
PQ04 Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM01
AM04
AM05

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 contínua dos
processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

INV07
Melhorar a qualidade dos Relatórios
Finais submetidos para homologação

Acompanhar
as
Recomendações de
Segurança, promovendo a sua implementação e encerramento

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos
relatórios
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de
investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
fabricantes dos componentes

AM16

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

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

OP2
Investigação

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PQI12 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas

Apoio Técnico

AM05
AM06
IAT09
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes
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AM07

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas recomendações de segurança

AM11
AM16

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação
e prevenção de acidentes e incidentes
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM05
AM06

IAT10
Aumentar a disponibilização na
página eletrónica de relatórios que
constituem o arquivo histórico 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 contínua dos
processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

OP2
Acompanhar
as
Recomendações de
Segurança, promovendo a sua implementação e encerramento

Investigação
Apoio Técnico

AM11

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

AM16

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

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

PQ10

Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de Acidentes com aeronaves

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações
de segurança

AM03

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AM05
AM06
IAT11
Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria
decorrentes do relatório da auditoria da ICAO

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às
recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes

AM09

AM10

AM11

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às
recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO
Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação do Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do
GPIAA fazer face às suas responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº
996/2010, de 20 de outubro
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM16

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

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM05
AM06

OP2
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 contínua dos
processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

Acompanhar
as
Recomendações de
Segurança, promovendo a sua implementação e encerramento

Investigação
Apoio Técnico

AT12

AM11

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

AM16
AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

PQ04 Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
PQ10 Criar, no Hangar, um Museu de Investigação de Acidentes com aeronaves

OP4
Desenvolver
as
competências dos
Recursos Humanos
específicos no segmento da Investigação de Acidentes e
Incidentes na aviação civil

Investigação
Apoio Técnico
Apoio
Logístico e
Administrativo

INV07
Melhorar a qualidade dos Relatórios
Finais submetidos para homologação

AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de
Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados
pelas auditorias ou Peer Reviews

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

PI02
PF05
PF07
PF11
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Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente,
às recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e
prevenção de acidentes e incidentes
Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica,
promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
segurança

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão
Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios
Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade
aeronáutica
Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e
das tecnologias emergentes no sector da aviação civil
Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do
GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital
humano especializado

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO
AM06

AM09
IAT08
Melhorar a qualidade dos serviços
prestados no âmbito da prevenção, AM12
reforçando o posicionamento institucional do GPIAA
AM13

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 contínua dos
processos internos de
produção e à otimização dos recursos disponíveis

AM14

OP4
Desenvolver
as
competências dos
Recursos Humanos
específicos no segmento da Investigação de Acidentes e
Incidentes na aviação civil

PP06

Investigação
Apoio Técnico
Apoio
Logístico e
Administrativo

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de
Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da
ICAO
Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em eventos e ações de prevenção de acidentes e incidentes com
aeronaves ULM
Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews
Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo

AP02 Elaborar documentos de gestão
LGA02
Acompanhar mensalmente o grau de
execução orçamental

AP03

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

AP06

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP07

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

AP03

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

LGA03

AP08 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

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

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA,
PF11 promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano
especializado
AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil
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CAPÍTULO V

AFETAÇÃO
DE
RECURSOS
81
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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

23,032

93.858 €

69.701 €

163.559 €

28%

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

27,293

95.786 €

73.529 €

169.315 €

29%

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

31,735

112.142 €

85.902 €

198.044 €

33%

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 contínua dos processos
internos de produção e à otimização
dos recursos disponíveis

10,94

34.469 €

27.335 €

61.804 €

10%

Totais

93,000

336.255 €

256.467 €

592.722 € 100%
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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
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OBJETIVOS OPERACIONAIS E OBJETIVOS TÁTICOS
MAPA RESUMO DAS FICHAS DOS OBJETIVOS
RECURSOS PLANEADOS
ID
OBJE

OBJETIVOS TÁTICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

TIVO

HUMANOS
A/P

UI

(UERH)

FINANCEIROS
% TO

PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

TOTAL

% TO

AM=7
OP1 AP=3
P=4

D
INV
APT
APLA

19,639

21%

79.882 €

59.427 €

139.309 €

24%

AM=9
OP2 AP3
P=2

D
APT
APLA

8,823

9%

29.130 €

22.059 €

51.189 €

9%

AM=6
OP3 AP=9
P=6

D
APT
APLA

12,767

14%

35.732 €

28.967 €

64.699 €

11%

AM=6
OP4 AP=6
P=5

D
INV
APT
APLA

8,265

9%

26.550 €

21.369 €

47.919 €

8%

AM=7
OP5 AP=3
P=4

D
APT
APLA

20,258

22%

82.762 €

61.511 €

144.273 €

24%

AM=8
OT1 AP=3
P=5

D
INV
AT

8,983

10%

34.629 €

25.766 €

60.395 €

10%

AM=7
OT2 AP=4
P=4

D
INV
APT
APLA

9,395

10%

33.062 €

25.466 €

58.528 €

10%

AM=6
OT3 AP=4
P=2

D
APT
APLA

4,870

5%

14.508 €

11.902 €

26.410 €

4%

Totais

93,000

100%

336.255 €

256.467 €

592.722 €

100 %

A/P = Atividades e Projetos a desenvolver : AM = Quantidade de Atividades de Missão
Apoio P = Quantidade de Projetos

AP = Quantidade de Atividades de

UI = Unidades Intervenientes: D = Direção INV = Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves Civis APT = Apoio
Técnico APLA = Apoio Logístico e Administrativo
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De acordo com a metodologia utilizada para a definição dos objetivos, apresenta-se o gráfico com a
afetação dos recursos aos objetivos operacionais e táticos, seguidos dos quadros da afetação das atividades e projetos e respetivos recursos, indicadores e metas por objetivo. 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

POR UNIDADE RESPONSÁVEL

PERCENTAGEM DE RECURSOS HUMANOS

PERCENTAGEM DE RECURSOS FINANCEIROS
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Os cinco objetivos operacionais inscritos no QUAR, integram o grupo de objetivos desenvolvidos anualmente para o cumprimento da Missão e atribuições do GPIAA e têm origem no desdobramento da estratégia.

EFICÁCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 1 – (CÓD-OP1)
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS, DE INVESTIGAÇÃO, DE ACIDENTES E INCIDENTES, CONCLUÍDOS E
SUBMETIDOS A HOMOLOGAÇÃO

ATIVIDADES E PROJETOS – AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1
E3

OP1 AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e
respetivas recomendações de segurança

E1
E3

OP1 AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

E1
E3

OP1 AM05

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

E1
E3

OP1 AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de investigação,
nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos fabricantes dos componentes

E1
E3

OP1 AM08

Prestar apoio técnico, quando solicitado, através da nomeação de representante
acreditado, previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

E1
E3

OP1 AM09

Assegurar a representação nacional em grupos de trabalho de peritos de investigação
de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO

E1
E3

OP1 AM16

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

E1
E3

OP1 AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E1
E3

OP1 AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

E1
E3

OP1 AP10

Executar as tarefas de apoio geral

E1
E3

OP1 PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de
maior dimensão

E1
E3

OP1 PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e
ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

E1
E3

OP1 PP06

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

E1
E3

OP1 PQI12

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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OBJETIVO OPERACIONAL 1 – CÓDIGO OP1
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS, DE INVESTIGAÇÃO, DE ACIDENTES E INCIDENTES,
CONCLUÍDOS E SUBMETIDOS A HOMOLOGAÇÃO
KPI

Melhoria do nível de produtividade
VALOR
INDICADOR

META

DE

2015
IND 1 Número de processos concluídos
submetidos a homologação, abertos após
2013

8

SUPE_
RAÇÃO

VC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
PESO
NO GRUPO

E1 E2 E3
8

>10

30

60%









E4

100%

IND 2 Número de processos concluídos
submetidos a homologação, abertos entre 2010 e 2013

4

6

>8

35

40%

FÓRMULA DE CÁLCULO
IND 1 - Indicador de realização:

pch
vo
*100
*100 , em que:
10
ve

ph = processos concluídos submetidos a homologação, abertos após 2014
IND 2 - Indicador de realização:

pch
vo
*100
*100 , em que:
10
ve

pch = processos concluídos submetidos a homologação, abertos entre 2010 e 2014
Processos abertos em 31 de dezembro de 2015 = 96 (abertos até 2013 = 35, abertos após 2013=61)
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
RECURSOS
FINANCEIROS

HUMANOS
(UERH)

%

19,639

21%

MATERIAIS

PESSOAL
79.882 €

BENS E SERVIÇOS
59.427 €

TOTAL

%

139.309 €

24%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)
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EFICIÊNCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 2 – (CÓD-OP2)
ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA FORMULADAS, PROMOVENDO A SUA IMPLEMENTAÇÃO E
ENCERRAMENTO

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E2

OP2 AM03 Acompanhar as recomendações de segurança formuladas

E2

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação
OP2 AM05 relativa à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de segurança

E2

OP2 AM06

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

E4

OP2 AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO

E4

Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação
do Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer
OP2 AM10
face às suas responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de
outubro

E2
E4

OP2 AM11

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

E2

OP2 AM12

Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em
eventos e ações de prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves ULM

E2

OP2 AM14 Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

E2
E4

OP2 AM16 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E2
E4

OP2 AP01 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E2

OP2 AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E2

OP2 AP10 Executar as tarefas de apoio geral

E2

OP2 PP03

E2
E4

OP2 PQ04 Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação
de acidentes
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OBJETIVO OPERACIONAL 2– CÓDIGO OP2
Acompanhar as recomendações de segurança formuladas,
promovendo a sua implementação e encerramento
KPI

Melhoria da segurança operacional
VALOR
INDICADOR

DE

SUPE_

META

RAÇÃO

2015
IND 3 Recomendações de segurança formuladas até 31/dez/2015, abertas e/ou
sem resposta

55

25

15

PONDER
VC

PESO

NO

GRUPO

0

100 %

40%

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1 E2 E3

E4





FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador de realização:

vo
*100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = número de recomendações de segurança (RS) implementadas / encerradas
ve (valor esperado) = 22
Recomendações abertas (Open) a 31/12/2015
2008 =5 2009=8 2010 =2 2011 =3 2012 =7 =2013 =0 2014 =3 2015 =27 Total RS Open=55
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

HUMANOS
(UERH)

%

8,823

9%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
29.130 €

BENS E SERVIÇOS
22.059 €

TOTAL

%

51.189 €

9%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Relatórios ENCASIA / Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)
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EFICIÊNCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 3– (CÓD-OP3)
OTIMIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS AFETOS AO GPIAA
ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO

ID
E3
E3
E3
E3
E3

ATIVIDADES E PROJETOS

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relaOP3 AM05 tiva à investigação de acidentes e incidentes e, particularmente, às recomendações de
segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção
OP3 AM06
de acidentes e incidentes
Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acrediOP3 AM08 tado previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro
Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação
OP3 AM09
de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO
Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação do
OP3 AM10 Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer face
às suas responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de outubro

E3

OP3 AM16 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E3

OP3 AP02 Elaborar documentos de gestão

E3

OP3 AP03

E3

OP3 AP04 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

E3

OP3 AP05

E3

OP3 AP06 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

E3

OP3 AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

E3

OP3 AP08 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

E3

OP3 AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E3

OP3 AP10 Executar as tarefas de apoio geral

E3

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com aeronaves civis (Decreto-Lei nº
OP3 PL01
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

E3

OP3 PQ08 Promover o desenvolvimento das TIC

E3

Desenvolvimento de um novo modelo de notificação de ocorrências adaptado a cada
OP3 PQI09 situação, no cumprimento dos Regulamentos (UE) n.º 996/2010, de 20 de outubro e n.º
376/2014, de 3 de abril

E3

OP3 PQ10 Criar no Hangar um Museu de investigação de acidentes com aeronaves

E3

OP3 PF11

E3

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

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA, promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com
OP3 PQP13
aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
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OBJETIVO OPERACIONAL 3– CÓDIGO OP3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
KPI

Gestão eficiente
VALOR
INDICADOR

DE

SUPE_

META

RAÇÃO

2015

PONDER
VC

PESO

NO

GRUPO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1 E2 E3

E4

IND 4 % do orçamento de funcionamento

do GPIAA executado em 2016, face ao
orçamento atribuído, corrigido, para 2016

83%

85%

90%

98%

100%

30%



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

oe
*100 , em que:
oac

oe = Orçamento executado em 2016
aoc Orçamento atribuído, corrigido
Unidade Responsável

Apoio Logístico e Administrativo

Unidades Intervenientes

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)

%

12,767

14%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

TOTAL

%

35.732 €

28.967 €

64.699 €

11%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

5 Computadores (3 desktops e 2 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Balancetes / Controlo Orçamental GERFIP / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)

92
92

PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

EFICIÊNCIA

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 4 – (CÓD-OP4)
DESENVOLVER A COMPETÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICOS NO SEGMENTO DA INVESTIGAÇÃO
DE ACIDENTES E INCIDENTES NA AVIAÇÃO CIVIL
ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E4

OP4 AM06

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

E4

OP4 AM09

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação de acidentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO

E4

Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação
do Estado Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer
OP4 AM10
face às suas responsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de
outubro

E4

OP4 AM12

Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em
eventos e ações de prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves ULM

E4

OP4 AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

E4

OP4 AM14 Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

E4

OP4 AP02 Elaborar documentos de gestão

E4

OP4 AP03

E4

OP4 AP04 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

E4

OP4 AP08 Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018

E4

OP4 AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E4

OP4 AP10 Executar as tarefas de apoio geral

E4

OP4

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais
de maior dimensão

E4

OP4 PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e
ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

E4

OP4 PP06

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

E4

OP4 PF07

Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e das
tecnologias emergentes no sector da aviação civil

E4

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA, proOP4 PF11 movendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração e gestão dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
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OBJETIVO OPERACIONAL 4– CÓDIGO OP4
Desenvolver a competência dos Recursos Humanos específicos no segmento da Investigação de Acidentes
e Incidentes na aviação civil
KPI

Adoção das Boas Práticas Internacionais de Investigação
VALOR
INDICADOR

DE

META

2015
IND 5 % das horas de formação e treino frequentadas, diretamente decorrentes do Plano
de Formação para 2016, e contempladas no
Plano Estratégico de Formação para a área da
prevenção e/ou investigação de acidentes e
incidentes com aeronaves

35%

IND 6 % de horas de formação realizadas na
área especifica da prevenção e/ou investigação de acidentes e incidentes com aeronaves
não contempladas no Plano Estratégico de
Formação, face ao total de horas de formação frequentadas

80%

80%

SUPE_
RAÇÃO

90%

PONDER
VC

PESO

NO

GRUPO

100%

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1

E2

E3

50%

E4



30%

50 %

35%

10%

50%



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador de realização (IND 5):

vo
*100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = total de horas de formação frequentadas, nas áreas de prevenção e investigação,
contempladas no Plano Estratégico de Formação
ve (valor esperado) = Total de horas de formação contempladas no Plano Estratégico de Formação
Indicador de realização (IND 6):

vo
*100 , em que:
thff

vo = total de horas de formação frequentadas, nas áreas de prevenção e investigação não contempladas no PEF
thff = Total de horas de formação frequentadas
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

HUMANOS
(UERH)

%

8,265

9%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
26.550 €

BENS E SERVIÇOS
21.369 €

TOTAL

%

47.919 €

8%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados SIADAP 123 (GPIAA), Relatório de Formação
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PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 5 – (CÓD-OP5)
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS HOMOLOGADOS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM
FATALIDADES E/OU FERIDOS GRAVES NO PRAZO MÉDIO DE 10 MESES

QUALIDADE

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1

OP5

AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais
e respetivas recomendações de segurança

E1
E3

OP5

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações
de segurança

E1
E3

OP5

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

E1
E3

OP5

AM07

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos fabricantes dos
componentes

E1

OP5

AM08

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante
acreditado previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em território estrangeiro

E3

OP5

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas
auditorias ou Peer Reviews

E1

OP5

AM16

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

E1
E3

OP5

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E1
E3

OP5

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

E1
E3

OP5

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

E1

OP5

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão

E1
E3

OP5

PP03

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de acidentes

E1
E3

OP5

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

E1
E3

OP5 PQP13

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes
com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
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OBJETIVO OPERACIONAL 5 – CÓDIGO OP5
Aumentar o número de processos de investigação homologados no prazo médio de 10 meses
KPI

Melhoria da qualidade do serviço
VALOR
INDICADOR

DE

META

2015
IND 7 Número de processos homologados
no prazo médio de 10 meses

3

5

SUPE_
RAÇÃO

7

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER
VC

PESO

NO

GRUPO

15

100%

100%

E1 E2 E3



E4



FÓRMULA DE CÁLCULO
A cada processo homologado é aplicada a formula (x-y)=z, em que:
x = diferença em dias entre a data homologação e a data atribuição ao Investigador Responsável
y = número de dias em comentários junto das partes interessadas
z = número total de dias utilizados no processo de investigação e na elaboração do relatório
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

HUMANOS
(UERH)

%

20,258

22%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

82.762 €

61.511 €

TOTAL
144.273 €

%
24%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)

96
96

PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

Os Objetivos Táticos são de elevada relevância para a demonstração do desempenho deste Gabinete e
do impacto da concretização dos Objetivos Operacionais inscritos em QUAR, pelo que são contemplados
no Plano de Atividades e avaliados em conformidade. Com a concretização dos objetivos táticos pretende-se melhorar a qualidade dos Relatórios Finais e dos serviços prestados no âmbito da prevenção,
reforçando o posicionamento institucional do GPIAA.
FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 1 – (CÓD-OT1)
Reduzir o prazo médio de dias de resposta por tipo de ação (NI, RI ou RF) face ao
número de ocorrências submetidas para análise

EFICÁCIA

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E2

OT1

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações
de segurança

E2

OT1

AM04

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

E2

OT1

AM06

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

E2

OT1

AM11

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

E2

OT1

AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas
auditorias ou Peer Reviews

E2

OT1

AM14

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

E2

OT1

AM15

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

E2

OT1

AM16

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

E2

OT1

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E2

OT1

AP09

Promover a entrega da documentação em tempo útil

E2

OT1

AP10

Executar as tarefas de apoio geral

E2

OT1

PQ04

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

E2

OT1

PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais
e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

E2

OT1

PF07

Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e das
tecnologias emergentes no sector da aviação civil

E2

OT1

E2

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA,
promovendo a permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes
OT1 PQP13
com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
PF11
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OBJETIVO TÁTICO–1 CÓDIGO OT1
Reduzir o prazo médio de dias de resposta por tipo de ação (NI, RI ou RF) face ao número de ocorrências
submetidas para análise
KPI

Melhoria da qualidade dos serviços prestados

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

VALOR
DE

PESO

2015

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
NO GRUPO

E1 E2 E3

E4

IND T1 Prazo médio de dias de resposta

por tipo de ação (NI, RI ou RF) face ao
número de ocorrências submetidas para
análise

3

n/a

2

100%

100%



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
*100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = Prazo médio de dias de resposta por tipo de ação / Nº de ocorrências para análise;
ve (valor esperado) = 3 dias
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
RECURSOS
FINANCEIROS

HUMANOS
(UERH)

%

8,983

10%

MATERIAIS

PESSOAL
34.629 €

BENS E SERVIÇOS
25.766 €

TOTAL
60.395 €

%
10 %

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)
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PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 2 – (CÓD-OT2)
Realizar trimestralmente ações de sensibilização no âmbito de prevenção de acidentes e incidentes

EFICIÊNCIA

ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E2

OT2 AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de
segurança

E2

OT2 AM06

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

E2

OT2 AM11

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

E2

OT2 AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

E2

OT2 AM14 Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

E2

OT2 AM15

E2

OT2 AM16 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E2

OT2 AP03

E2

OT2 AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

E2

OT2 AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E2

OT2 AP10 Executar as tarefas de apoio geral

E2

OT2 PQ04 Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

E2

OT2 PF05

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e
ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica

E2

OT2 PQI12

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

E2

OT2 PQP13

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com
aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira

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

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à administração dos recursos
humanos, financeiros e patrimonial
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OBJETIVO TÁTICO 2 – (CÓD-OT2)
Realizar trimestralmente ações de sensibilização no âmbito de prevenção de acidentes e incidentes
KPI

Melhorar a relação com os stakeholders

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

VALOR
DE

PESO

2015

PONDER.
NO GRUPO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1 E2 E3

E4

IND T2 Número de Seminários, Workshops

e/ou Conferências organizados no âmbito da prevenção de acidentes com aeronaves

4

2

100%

100%

100%



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
*100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = Numero de eventos organizados;
ve (valor esperado) = 4 eventos
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

HUMANOS
(UERH)

%

9,395

10%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
33.062 €

BENS E SERVIÇOS
25.466 €

TOTAL

%

58.528 €

10%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Relatórios ENCASIA / Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA)
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PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 3 – (CÓD-OT3)
QUALIDADE

Melhorar a imagem institucional pelo reforço da notoriedade da “marca” GPIAA
ATIVIDADES E PROJETOS - AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E2

OT3 AM06

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

E2

OT3 AM11

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

E2

OT3 AM13

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou Peer Reviews

E2

OT3 AM14 Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção

E2

OT3 AM15

E2

OT3 AM16 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E2

OT3 AP03

E2

OT3 AP07 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

E2

OT3 AP09 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E2

OT3 AP10 Executar as tarefas de apoio geral

E2

OT3 PQ04 Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria

E2

OT3 PQP13

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

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à administração dos recursos humanos, financeiros e patrimonial

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com
aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
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OBJETIVO TÁTICO 3 – CÓDIGO OT3
Melhorar a imagem institucional pelo reforço da notoriedade da “marca” GPIAA
KPI

Melhoria da imagem institucional do GPIAA

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

VALOR
DE

PESO

2015

PONDER.
NO GRUPO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E1 E2 E3

E4

IND T3 Número de contactos, respostas a

questionários, comentários e artigos publicados na Comunicação Social

85

130

65

100%

100%



FÓRMULA DE CÁLCULO
Indicador atribuído:

vo
*100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = Numero de contactos / respostas a questionários e comentários;
ve (valor esperado) = 85 registos
Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

HUMANOS
(UERH)

%

4,870

5%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
14.508 €

BENS E SERVIÇOS
11.902 €

TOTAL

%

26.410 €

4%

CALENDARIZAÇÃO
01/01 a 31/12

12 Computadores (7 desktops e 5 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais;
Diversos meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAA) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAA) / Balancetes / Controlo
Orçamental GERFIP / Registo da Avaliação dos Stakeholders (Questionários, emails de opinião e noticias na Comunicação Social)
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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.

ATIVIDADES DE MISSÃO

AFETAÇÃO DE RECURSOS
UERH

PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais e respetivas
AM01 recomendações de segurança
15,140
AM02

63.466 €

46.310 €

6.789 €

4.980 €

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas
1,825

AM04

47.369 €

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares e respetivas recomendações de segurança
14,805

AM03

64.924 €

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios
2,773

12.100 €

8.812 €

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à
AM05 investigação de acidentes e incidentes e, em especial, às recomendações de segurança
2,249

8.750 €

6.369 €

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de aciAM06 dentes e incidentes
1,100

2.610 €

1.915 €

Assegurar a elaboração de contributos na constituição de comissões de investigação, nomeaAM07 damente as que exigem deslocações aos países dos fabricantes dos componentes.
1,563

6.717 €

4.917 €

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado
previsto no Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorAM08 rências com aeronaves nacionais em território estrangeiro
0,360

1.289 €

965 €

Assegurar a representação Nacional em Grupos de Trabalho de peritos de Investigação de aciAM09 dentes com aeronaves, da União Europeia e/ou da ICAO
3,700

12.619 €

9.522 €
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Assegurar a presença em reuniões da União Europeia / ENCASIA, em representação do Estado
Português, no acompanhamento da evolução da capacidade do GPIAA fazer face às suas resAM10 ponsabilidades, no âmbito do Regulamento nº 996/2010, de 20 de outubro
2,650

7.830 €

6.057 €

Melhorar a relação com os stakeholders ao nível da prevenção aeronáutica, promovendo uma
AM11 maior divulgação das atividades do GPIAA
0,750

1.927 €

1.375 €

Implementar o Protocolo com a APAU no sentido de aumentar a participação em eventos e
AM12 ações de prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves ULM
1,200

3.404 €

2.651 €

Implementar as medidas de melhoria decorrentes dos findings reportados pelas auditorias ou
AM13 Peer Reviews
2,800
AM14

9.115 €

6.927 €

Colaborar com entidades nacionais que atuam no domínio da prevenção
4,290

15.487 €

11.582 €

Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades internacioAM15 nais no âmbito da prevenção e investigação de acidentes
1,350
AM16

4.832 €

3.618 €

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança
1,515
TOTAIS MISSÃO

58,070

4.188 €

3.234 €

226.047 €

166.603 €
392.650 €
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COD.

AP01

AP02

AFETAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES DE APOIO

UERH

PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
0,680

1.614 €

1.163 €

2,050

5.183 €

3.768 €

Elaborar documentos de gestão

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à administração dos recursos humanos,
AP03 financeiros e patrimonial
3,400
7.915 €
7.857 €
AP04

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
1,030

1.829 €

2.342 €

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e assegurar uma
AP05 política de segurança
0,325
620 €
699 €
AP06

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
0,950

AP07

2.160 €

1.714 €

4.980 €

4.583 €

834 €

793 €

5,230

20.334 €

17.536 €

1,960

7.929 €

6.870 €

53.398 €

47.325 €

Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
2,350

AP08

AP09

AP10

Cumprir as Metas do Plano Estratégico de Formação 2014-2018
0,400
Promover a entrega da documentação em tempo útil

Executar as tarefas de apoio geral

TOTAIS APOIO

18,375

100.723 €
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
COD.

PROJETOS
UERH

PL01

PESSOAL

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
2,100

PI02

6.118 €

2.364 €

5.047 €

3.615 €

15.099 €

11.023 €

Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de grande dimensão em ambiente marítimo
0,420

PF07

4.303 €

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais e ações pedagógicas desenvolvidas entre o GPIAA e a comunidade aeronáutica
3,540

PP06

5.651 €

Avaliar o desempenho do GPIAA e implementar medidas de melhoria
2,050

PF05

1.828 €

Acompanhar a Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
1,765

PQ04

4.769 €

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres internacionais de maior dimensão
0,800

PP03

BENS E SERVIÇOS

1.410 €

1.066 €

Promover a criação e transmissão de conhecimento de elevado teor técnico e das tecnologias
emergentes no sector da aviação civil
1,700

6.991 €

5.129 €

0,225

521 €

454 €

Promover o desenvolvimento das TIC
PQ08

PQI09

Desenvolvimento de um novo modelo de notificação de ocorrências adaptado a cada situação, no
cumprimento dos Regulamentos (UE) n.º 996/2010, de 20 de outubro e n.º 376/2014, de 3 de abril
0,585

PQ10

1.812 €

1.343 €

489 €

383 €

Criar no Hangar um Museu de Investigação de acidentes e Incidentes
0,165
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PF11

Consolidar a formação avançada, em especial, da área da investigação do GPIAA, promovendo a
permanência do conhecimento para reforço do capital humano especializado
1,100

PQI12

3.914 €

3.048 €

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes
com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
0,400

1.182 €

914 €

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves,
PQP13 com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira
1,705
6.212 €
4.664 €
TOTAL PROJETOS

16,555

56.810 €

42.539 €
99.349 €

ATIVIDADES DE MISSÃO

58,070

226.047 €

166.603 €

ATIVIDADES DE APOIO

18,375

53.398 €

47.325 €

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

16,555

56.810 €

42.539 €

93,000

336.255 €

256.467 €

TOTAL GLOBAL

592.722 €
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CAPÍTULO VI

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A principal base para o desenvolvimento de uma organização concentra-se nos seus recursos humanos,
na sua qualidade e grau de formação e treino, que constituem fatores determinantes para a qualificação e desenvolvimento de competências. Assim, a formação, seja inicial ou contínua, surge como uma
das exigências mais relevantes do desenvolvimento e da qualidade dos serviços.
O conhecimento e as tecnologias são instrumentos de melhoria de competitividade, contribuindo para
se alcançar 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 este principio, o GPIAA elaborou e apresentou à Tutela o Plano Estratégico de Formação 20142018, construído com base 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 o Regulamento (UE) nº 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
outubro, assim como 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 para o ano de 2016 e contempladas no Plano Estratégico de Formação, para a Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL PLANEADA PARA 2016

DIREÇÃO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

Air Traffic Control Investigation

1

36h

2.250 €

1.750 €

563 €

Flight Data Analysis

1

36h

2.250 €

1.750 €

563 €

Entrevistas a testemunhas

1

7h

75 €

0€

0€

Hazards & Evidence Awareness

1

15h

495 €

750 €

250 €

94h

5.070 €

TOTAL PLANEADO PARA A DIREÇÃO

4.250 € 1.376 €

INVESTIGAÇÃO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

Aircraft Accident Investigation Advanced

2

15h

4.700 €

4.500 €

750 €

Helicopter Accident Investigation

1

36h

2.350 €

1.200€

429 €

Entrevistas a testemunhas

4

7h

300 €

0€

0€

Gas Turbine

1

36h

2.350 €

1.200 €

429 €

Aircraft Performance Investigation

1

36h

2.350 €

1.500 €

563 €

Fire and Explosion Investigation

1

36h

2.350 €

1.750 €

563 €

TOTAL PLANEADO PARA A INVESTIGAÇÃO

166h

14.400 € 10.150 € 2.734 €
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APOIO TÉCNICO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Desenho e Implementação de Indicadores de
apoio à Decisão

1

TOTAL PLANEADO PARA O APOIO TÉCNICO

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

14h

140 €

0€

0€

14h

140 €

0€

0€

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

V.ALOJ.

AJ.C.

Mapas de PocP e controlo de Gestão

1

14h

140 €

0€

0€

Condução 4X4 - Técnicas Avançadas

1

14h

250 €

0€

0€

TOTAL PLANEADO PARA O APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

28h

390 €

0€

0€

TOTAL PLANEADO PARA 2016

302h

20.000 € 14.400 € 4.110 €
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CAPÍTULO VII

MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O GPIAA, no cumprimento da sua Missão e Atribuições pauta 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.
Para irmos de encontro às necessidades e expectativas dos nossos stakeholders é necessário desenvolver um conjunto de projetos que se consideram ser responsáveis pela obtenção de elevados padrões de
desempenho e de qualidade dos serviços que prestamos à comunidade, em especial à comunidade aeronáutica, principal destinatária da nossa atividade e dos serviços que prestamos, tendo como finalidade a melhoria da nossa performance organizacional.
Focalizamos a nossa atuação na segurança operacional da aviação civil, com especial enfoque nas tripulações e passageiros, primando por desenvolver investigações tão céleres quanto a conjuntura o
permita, elaborando relatórios preliminares, ínterins ou finais rigorosos e tecnicamente fundamentados, a fim de identificar as causas dos acidentes e incidentes, formulando recomendações de segurança, com a finalidade única e última de evitar a sua repetição.
Para um desempenho que se pretende rigoroso, de qualidade e de transparência, a Direção aposta no
envolvimento das pessoas, numa abordagem por processos, baseado num sistema de gestão orientada
para resultados e de melhoria contínua.
Com base na estratégia do Governo definida em matéria de modernização e simplificação administrativa, em particular, no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
73/2014, e nos Decretos-Lei n.º 72/2014 e 74/2014, de 13 de maio, em que se realça a importância de:
a) Implementar melhores respostas às necessidades de cidadãos e empresas, quer por via da simplificação regulamentar e de processos internos, quer por via da desmaterialização e automatização de processos, quer pela valorização de novos modelos organizativos que permitam a obtenção de ganhos de eficiência;
b) Promover a prestação de serviços e a divulgação de serviços e de informação;
c) Assegurar o princípio do "Digital como Regra" através da digitalização de serviços;
d) O plano global estratégico de racionalização e redução de custos em TIC, na Administração Pública.
Considerando a importância da Modernização Administrativa e do impacto que esta tem na relação
GPIAA/Comunidade, este Gabinete inscreve no seu Plano de Atividades para 2016 um conjunto de Projetos a desenvolver, que se inserem neste âmbito e que estão contemplados, igualmente, num dos
objetivos operacionais inscritos no QUAR 2016.
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
MEDIDAS (PROJETOS)

HUMANOS
URH

FINANCEIROS
PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

TOTAL

PQ04
Avaliar o desempenho do GPIAA e imple-

2,050

5.047 €

3.615 €

8.662 €

0,225

521 €

454 €

975 €

0,585

1.812 €

1.343 €

3.155 €

0,165

489 €

383 €

872 €

0,400

1.182 €

914 €

2.096 €

1,705

6.212 €

4.664 €

10.876 €

5,130

15.263 €

11.373 €

26.636 €

mentar medidas de melhoria
PQ08
Promover o desenvolvimento das TIC
PQI09
Desenvolvimento de um novo modelo de
notificação de ocorrências adaptado a cada
situação, no cumprimento dos Regulamentos (UE) n.º 996/2010, de 20 de outubro e
n.º 376/2014, de 3 de abril
PQ10
Criar no Hangar um Museu de investigação
de acidentes com aeronaves
PQI12
Implementar linhas de orientação para a
recolha de informação essencial em caso de
incidentes com aeronaves civis na área dos
aeródromos / pistas
PQP13
Promover a realização de ações de sensibilização para os acidentes com aeronaves,
com especial enfoque na aviação ligeira e
ultraligeira
TOTAL PLANEADO PARA 2016
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CAPÍTULO VIII

APLICAÇÃO
DO
SIADAP
119

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

120
120

PLANO DE ATIVIDADES - 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

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 2016 será elaborado nos termos da lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, e enviado à entidade
competente, com vista à preparação da aprovação de Sua Excelência o Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, 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 2016.

SIADAP 3
SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRABALHADORES
Após a aprovação do QUAR para 2016, 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 comporta 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.
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CAPÍTULO IX

PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
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PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Nos termos da alínea 2, do art.º 7º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves não tem planeada, para o ano de 2016, a realização de ações
promocionais que se enquadrem no âmbito das iniciativas de publicidade institucional.
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CAPÍTULO X

PLANO PARA A
IGUALDADE
DE GÉNERO
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PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
Na sequência da aprovação pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a 28 de
setembro de 2010, do “Plano para a Igualdade de Género do MOPTC 2011-2013”, a Equipa
Interdepartamental para a Igualdade do Género do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações – EIIGMOPTC foi publicado o "Guia orientador para uma linguagem promotora da
Igualdade de Género", da responsabilidade da EEIG, inscrito no Plano Sectorial para a Igualdade de
Género do MOPTC 2011-2013 (PSIGMOPTC).
Este Guia propõe algumas normas orientadoras de substituição de formas linguísticas por novas formas
que proporcionem uma comunicação mais inclusiva, através de dois princípios fundamentais: a
visibilidade e a simetria dos géneros, feminino e masculino, medidas adotadas pelo GPIAA.
Neste âmbito, para o ano de 2016, o GPIAA pretende manter a promoção da Igualdade de Género nos
documentos emitidos e nas ações que desenvolva e onde este Plano se enquadre.
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ACRÓNIMOS

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

GMPI

Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas

GEE

Gabinete Estratégia e Estudos do Ministério da Economia

GPIAA

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

GSEI

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

ICAO

International Civil Aviation Organization

PCM

Presidência do Conselho de Ministros

PEC

Programa de Estabilidade e Crescimento

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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