GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

2013

QUAR
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 04T

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA TÉCNICA
TÍTULO
2013 - QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização – Avaliação Trimestral 04T
EDIÇÃO
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves
Praça Duque de Saldanha, 31 – 4º
1050 ‐ 094 Lisboa
http://www.gpiaa.gov.pt
Contactos:
Reporte 24horas Nacional: 707 284 637 (707 AVIOES) – 915 192 963
Reporte 24horas Internacional: (+351 212 739 255) – (+351 915 192 963)
Telefone: (+351) 212 739 230 (Geral)
Fax : (+351) 212 739 260
Correio Eletrónico: geral@gpiaa.gov.pt; investigacao@gpiaa.gov.pt
PREPARAÇÃO EDITORIAL E DESIGN
Apoio Técnico à Gestão
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

2
2

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

MINISTÉRIO
DA P
EREVENÇÃO
CONOMIA E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
GABINETE DE
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

RELATÓRIO

Nº:
tttttt
004/2014
ASSUNTO:

De:

Processo nº:

20/01/2014

010.10

2013 - QUAR QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO – AVALIAÇÃO T RIMESTRAL – 04T

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013 – 04T

3

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

4
4

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

INDICE
APRESENTAÇÃO

7

1 - PARTE INTRODUTÓRIA

9

Âmbito
Missão
Visão

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11

Valores …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

11

Atribuições ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

2 - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

13

Linhas de Orientação

15

………………………………………………………………………………………………………………………………

Mapa Estratégico …………………………………………………………………………………………………………………………………………

16

Objetivos Estratégicos ………………………………………………………………………………………………………………………………

16

Objetivos Operacionais

17

Atividades

…………….………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projetos ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
3 - RECURSOS

18
19
21

Recursos Humanos ……………………………………………….…………………………………………………………………………………

23

Recursos Financeiros

24

……………………………………….…………………………………………………………………………………….

4 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

25

Alinhamento dos Objetivos ……………………………………………………………………………………………………….…………

27

Objetivos Estratégicos – Mapa resumo de afetação de recursos

43

……………………………………………

Objetivos Operacionais – Mapa resumo de afetação de recursos ……………………………………………

44

Objetivos Operacionais – Indicadores, Metas, Recursos e Calendarização

45

Atividades e Projetos - Afetação de recursos

…………………………

………………………………………………………………………………

57

ANEXO
Mapa QUAR
Fichas da Base de Dados SIADAP - GPIAA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013 – 04T

5

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

6
6

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

APRESENTAÇÃO
A investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil em Portugal está enquadrada pelo
Regulamento (UE) nº 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro, bem como pelas normas e
práticas recomendadas da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, designadamente pelo Anexo 13 –
Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves.
Neste contexto, a missão e atribuições do GPIAA decorrem das obrigações da União Europeia e dos compromissos
assumidos internacionalmente pelo Estado Português em matéria de segurança operacional na aviação civil.
1

O quadro nacional da investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil está em processo de
mudança por força das alterações verificadas pelo Regulamento da União Europeia e pela nova edição do Anexo
13, que se conjugam com o Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública Central (PREMAC), do qual
resulta a alteração da orgânica do GPIAA, tendo em conta o art.º 45º do Decreto-Lei nº 126-C/2011, de 29 de
dezembro, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego.
Para além destes fatores de mudança, verificam-se outras condições que se refletem de forma acentuada na
atividade do GPIAA, designadamente os fortes constrangimentos no recrutamento e retenção de investigadores de
acidentes e incidentes com aeronaves civis, tendo o GPIAA ficado sem investigadores no segundo semestre de
2013, fator que condicionou os resultados apurados no grau de execução dos objetivos.
Face a todas estas condicionantes, foi apresentado ao GEE, em outubro de 2013, o pedido para retificação das
fórmulas de cálculo dos indicadores retirando os fatores de ponderação (número de investigadores e número de
acidentes e incidentes graves no transporte aéreo) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado.
Perante o cenário apresentado, a avaliação do último trimestre de 2013 dos objetivos operacionais definidos em
QUAR, apresenta os seguintes resultados: dois objetivos superados (O3) e (O6), um objetivo cumprido (O5) e três
objetivos não cumpridos (O1, O2 e O4). Consequência da inexistência de investigadores que penalizou o
cumprimento dos objetivos definidos pondo em causa a missão do GPIAA.
Para 2014 transitam 38 processos de investigação: 22 acidentes, dos quais 8 com fatalidades e 16 incidentes.
Relativamente às atividades e projetos planeados para o desenvolvimento e cumprimento dos objetivos, a avaliação
do período em análise demonstra que das 11 Atividades de Missão, 10 foram desenvolvidas parcialmente e 1 não
apresentou qualquer resultado, dadas as condicionantes já referidas. As 9 Atividades de Apoio foram totalmente
executadas. Relativamente aos Projetos, dos 9 inicialmente planeados, 7 foram realizados parcialmente e 2 não
apresentaram qualquer resultado.

O Diretor

Álvaro Neves

1

Decreto-Lei nº 318/99, de 11 de agosto, que estabelece os princípios que regem a investigação de acidentes e incidentes com aeronaves
civis e cria o GPIAA, bem como o Decreto-Lei nº 80/2012, de 27 de março, que aprova a orgânica deste Gabinete.
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ÂMBITO
O QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização, criado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, insere-se no
ciclo de gestão e fundamenta o Plano de Atividades deste Gabinete.
O QUAR para 2013, cuja autoavaliação integrará o Relatório de Atividades do ano, constitui a base do
desenvolvimento das linhas de orientação (objetivos, atividades de missão, projetos e atividades de apoio geral) que
são definidas no Plano de Atividades e aos quais são afetos os recursos disponíveis no GPIAA.

MISSÃO
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves é o organismo público, dotado de autonomia
administrativa, que, sob tutela do Ministério da Economia e do Emprego, nos termos do Decreto-lei nº 126-C/2011, de
29 de dezembro, e do Decreto-Lei nº 80/2012, de 27 de março, tem por missão investigar os acidentes e incidentes
com aeronaves civis tripuladas e participar nos programas e políticas de prevenção de acidentes e incidentes,
promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade aeronáutica, elaborar e divulgar
os relatórios técnicos sobre acidentes e incidentes e assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais
ou estrangeiras.

VISÃO
Alicerçado na missão e na vontade de fazer sempre melhor, o GPIAA fomenta uma cultura preventiva de
acidentes e incidentes com aeronaves, contribuindo para a melhoria da segurança operacional.

VALORES
Os valores formam um tipo de “moldura imaterial” que envolve todas as interações das pessoas dentro da
organização e na sua relação com o exterior.
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
São atribuições do Gabinete:

a. Investigar os acidentes e incidentes aeronáuticos com a finalidade de determinar as suas causas e formular
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 de voo.
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LINHAS DE ORIENTAÇÃO
No âmbito da concretização da sua missão e em função das exigências e expectativas dos stakeholders, o GPIAA
desenvolve a sua ação de forma a dar resposta eficaz e eficiente às determinações e orientações da tutela, bem
como às necessidades dos seus clientes, dando especial destaque, neste particular, 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 QUAR para 2013 foi elaborado com base nas linhas de orientação e os princípios estabelecidos nos seguintes
Documentos Quadro:
■

Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional;

■

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

■

Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego, aprovada pelo Decreto-lei nº126-C/2011, de 29 de
dezembro;

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações
dos trabalhadores que exercem funções públicas;

■

Enquadramento orçamental;

■

Orientações no âmbito das deslocações em território nacional e no estrangeiro.
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MAPA ESTRATÉGICO
A estratégia e os objetivos definidos constituíram o ponto de partida para a definição, em cascata e por processo, dos
objetivos operacionais e dos projetos para o ano de 2013, 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.
Face ao cenário apresentado, e tendo em consideração os princípios que regem a investigação de acidentes e
incidentes com aeronaves civis, o enquadramento comunitário sobre a investigação e prevenção de acidentes e
incidentes na aviação civil aprovado pelo Regulamento (EU) nº 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de
20 de outubro, e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado Português na mesma matéria,
apresenta-se o esquema estratégico do GPIAA:

ICAO / EU



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



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



Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos
e garantir a elaboração dos respetivos relatórios



Criar instrumentos de divulgação das recomendações de segurança aeronáutica e da atividade do GPIAA



Reforçar a cooperação institucional com agentes, nacionais e estrangeiros, que
atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com
aeronaves civis



Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais e sistemas de informação, com
vista à melhoria da eficiência do Gabinete



Valorizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao
GPIAA

GOV

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos constituem as linhas de orientação de gestão.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (E1) Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e
garantir a elaboração dos respetivos relatórios
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (E2) Criar instrumentos de divulgação das recomendações de segurança aeronáutica e
da atividade do GPIAA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (E3) Reforçar a cooperação institucional com os agentes, nacionais e estrangeiros, que
atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (E4) Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais e sistemas de informação, com vista
à melhoria da eficiência do Gabinete
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 (E5) Valorizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao
GPIAA

16
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OBJETIVOS OPERACIONAIS
Para o ano de 2013, o GPIAA segue a linha definida para 2012, centrando a sua ação na divulgação das suas
atividades e o relacionamento com as autoridades/entidades, nacionais e internacionais com a finalidade de elevar
os níveis de segurança operacional.
Os objetivos operacionais elaborados no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
administração pública decorrem dos objetivos estratégicos, numa perspetiva de gestão orientada para resultados.
Considerando ser necessária uma análise evolutiva do desempenho operacional do GPIAA, manter-se-ão os
objetivos operacionais constantes do QUAR 2012, sendo adotadas novas fórmulas de cálculo e reajustado o valor
crítico para as metas, na procura constante de melhoria do desempenho organizacional do GPIAA. Neste quadro,
mantém-se, igualmente, o objetivo relacionado com a Qualidade dos serviços prestados na vertente da formação
profissional dos recursos humanos do GPIAA, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010 de 17
de novembro e em linha com o Plano Estratégico de Formação, aprovado por Despacho de 19 de fevereiro de 2010,
do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, reajustado às orientações do Governo em matéria da
redução da despesa pública.

OBJETIVO OPERACIONAL 1 (O1) Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes
homologados
OBJETIVO OPERACIONAL 2 (O2) Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação dos
acidentes, com fatalidades ou feridos graves
OBJETIVO OPERACIONAL 3 (O3) Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de
Missão
OBJETIVO OPERACIONAL 4 (O4) Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados
no prazo médio de 10 meses
OBJETIVO OPERACIONAL 5 (O5) Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela publicação do estado das
recomendações de segurança formuladas, de acordo com as normas da ICAO e da EU
OBJETIVO OPERACIONAL 6 (O6) Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de acordo
com o Plano Estratégico de Formação, reajustado às restrições orçamentais
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ATIVIDADES
As atividades definidas, às quais são afetos os recursos disponíveis e que contemplam um conjunto de ações
próprias, contribuem para a concretização dos objetivos operacionais. As atividades estão classificadas de acordo
com a área de atuação do GPIAA. São Atividades de Missão (Amxx) aquelas cujo desenvolvimento está
diretamente relacionado com a missão do GPIAA e as Atividades de Apoio (Apxx) são atividades transversais ao
Gabinete e apoiam indiretamente a missão.

ATIVIDADES DE MISSÃO (AM XX)
AM01

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

AM02

Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

AM03

Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas

AM04

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

AM05

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

AM06

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

AM07

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

AM08

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

AM10

Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção

AM11

Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou entidades homólogas
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)
AP09

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

AP12

Elaborar instrumentos de gestão

AP13

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

AP14

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

AP15

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

AP17

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP18

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

AP19

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP20

Executar as tarefas de apoio geral

18
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PROJETOS
Com uma aposta forte na Prevenção, os projetos inicialmente planeados foram sujeitos a uma análise criteriosa,
tendo em consideração as medidas de redução da despesa pública.
Do universo dos projetos, 40% estão diretamente focados na Investigação de segurança (Pixx), 20% na Prevenção
(PPxx), 20% na melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados aos nossos stakeholders (PQxx), 10% na
formação dos recursos humanos afetos ao Gabinete (PFxx) e 10% na eventual alteração legislativa (PLxx).
PL01

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

PI02

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

PP03

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

PQ04

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

PF05

Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA

PP06

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

PQ07

Promover o desenvolvimento das TIC

PI08

Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de aeronaves

PI09

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013 – 04T
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CAPÍTULO III

RECURSOS
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RECURSOS HUMANOS
O quadro seguinte apresenta os recursos humanos planeados para 2013, com a apresentação da execução
verificada a 30 de setembro de 2013:

NÚMERO
PREVISTO

DESIGNAÇÃO

NÚMERO
EXISTENTE A

31/12/2013

PONTUAÇÃO
PREVISTA

PONTUAÇÃO
EXISTENTE A
31/12/2013

PESSOAL DIRIGENTE
Diretor – Ten. Coronel Fernando Reis *

16,233
1

Diretor – Dr. Álvaro Neves *

20
1

3,767

ESTRUTURA OPERACIONAL
Técnico Superior (Investigação) **

4

0

48

5,865

Técnico Superior (Apoio Técnico)

1

1

12

11,785

Assistente Técnica

1

1

8

8,000

Assistente Operacional (Motorista)

1

1

5

4,955

Assistente Operacional (Serviços Gerais)***

1

0

5

0,405

9

4

98

51,010

TOTAL

* Verificou-se a substituição do Diretor a partir de 31 de outubro – Despacho de nomeação n.º 14560/2013, de 30 de
outubro, publicado no Diário da República n.º 219, 2ª série, de 12 de novembro de 2013
** O único Investigador em funções cessou os seus trabalhos no dia 16 de julho, por limite de idade;
*** Uma assistente operacional, planeada para 2013, cessou, a pedido, funções no GPIAA a partir do dia 1 de
fevereiro.
A afetação dos recursos humanos, para 2013, reportado a 31 de dezembro, encontra-se, assim, distribuído pelas
quatro áreas funcionais – Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo:

DIREÇÃO

INVESTIGAÇÃO

APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO

25%

0%

25%

50%

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013 – 04T
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RECURSOS FINANCEIROS
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
O Orçamento do GPIAA integra as vertentes de funcionamento e de investimento (PIDDAC), não se tendo verificado
em 2013 a inscrição em PIDDAC.
O plafond inicial para o ano de 2013 foi de 453.413€. A distribuição por agregado das despesas apresentava
350.700 € para despesas com pessoal, 17.550 € destinados à aquisição de bens, 70.670 € para serviços, 3.158 €
para bens de investimento e 11.335 € para constituição de Fundo de Reserva. Tendo sofrido várias cativações e
transferências orçamentais ao longo do ano, o orçamento de funcionamento do GPIAA, para 2013, ficou assim
distribuído: 239.864 € para despesas com pessoal, 9.307 € para aquisição de bens, 50.411€ para serviços e 41€
para investimento.
ORÇAMENTO INICIAL

ORÇAMENTO
CORRIGIDO

ORÇAMENTO
EXECUTADO

299.623 €

156.742 €

350.700 €

239.684 €

111.777 €

350.700 €

239.864 €

111.777 €

88.220 €

59.718 €

44.951 €

Aquisição de bens (02.01)

17.550 €

9.307 €

5.778 €

Aquisição de serviços (02.02)

70.670 €

50.411 €

39.173 €

Constituição de Fundo de Reserva

11.335 €

_

_

3.158 €

41 €

14 €

3.158 €

41 €

14 €

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

ATRIBUÍDO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO C/ FUNDO DE RESERVA

453.413€

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO S/ FUNDO DE RESERVA

442.078 €

DESPESAS COM O PESSOAL - 01
E FUNCIONAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS CORRENTES

Remunerações e outros abonos (01.01 A 01.03)
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 02

DESPESAS DE CAPITAL - 07
Aquisição de bens de capital (Investimento)
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A distribuição por áreas é a seguinte:

Orçamento de Funcionamento

Valor em €
Planeado 04T

%

Executado 04T

Desvio

Concretização dos objetivos por Área de Atuação
188.080,96 €

82.837,89 €

- 56%

Projetos e desenvolvimento

47.971,67 €

13.178,47 €

- 74 %

Apoio Geral

63.570,37 €

60.725,91 €

-4 %

Missão

Concretização dos objetivos – por Áreas Funcionais
67.517,07 €

24.258,68 €

- 64%

142.260,35 €

33.436,67 €

- 76 %

Apoio Técnico

33.491,68 €

38.412,80 €

14 %

Apoio Logístico e Administrativo

56.353,90 €

60.634,12 €

8%

299.623,00 €

156.742,27 €

-48%

Direção
Investigação

Totais

Os desvios verificados prendem-se com três fatores determinantes:
1.

Opção do anterior Diretor por auferir pela Caixa Geral de Aposentações, nos termos da lei;

2.

A existência de apenas um investigador de acidentes e incidentes com aeronaves civis até 16 de julho;

3.

A cessação de funções do único investigador, a 16 de julho, por limite de idade;

4.

A cessação de funções de um assistente operacional, a partir de 1 de fevereiro de 2013.

ORÇAMENTO PIDDAC
Tendo em consideração o quadro de contenção da despesa pública, o GPIAA não inscreve em PIDDAC qualquer
projeto para iniciar ou desenvolver no ano de 2013.
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CAPÍTULO IV

OPERACIONALIZAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
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ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS
Considerando a metodologia utilizada para a definição dos objetivos, os quadros seguintes apresentam o
alinhamento dos objetivos estratégicos com os objetivos operacionais (assumidos igualmente pela Direção), os
objetivos das áreas de atuação (Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo) e as respetivas
atividades e projetos a desenvolver.

OBJETIVOS OPERACIONAIS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
TIPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

E1
O1
Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes
homologados
O2
Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação de
acidentes, com fatalidades ou feridos graves



E3

O5
Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela publicação do estado das
recomendações de segurança formuladas, de acordo com as normas da ICAO
e da UE

O6
Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de
acordo com o Plano Estratégico de Formação, reajustado às restrições
orçamentais

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013 – 04T

E4

E5









O3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de
Missão

O4
Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados
no prazo médio de 10 meses
QUALIDADE

E2
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UNIDADES RESPONSÁVEIS: INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO/OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
O1 O2 O3 O4 O5 O6

EFICIÊNCIA



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





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



AT04
Melhorar a relação com os stakeholders divulgando na página
eletrónica do GPIAA toda a informação relevante de prevenção de
acidentes



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



AT06
Promover a gestão energética eficiente







IAT07
Elaborar periodicamente publicações temáticas de prevenção de
acidentes





AT08
Aumentar a disponibilização na página eletrónica de relatórios que
constituem o arquivo histórico do GPIAA

QUALIDADE

INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

EFICÁCIA

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

IAT09
Acompanhar e avaliar a implementação das medidas de melhoria
decorrentes do relatório da auditoria da ICAO









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





AT11
Planear e acompanhar a execução dos documentos estratégicos e
operacionais do GPIAA



AT12
Promover o desenvolvimento das TIC



AT13
Promover a igualdade de género





INV – Investigação
IAT – Investigação e Apoio Técnico
AT – Apoio Técnico
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UNIDADES RESPONSÁVEIS: APOIO LOGÍSTICOS E ADMINISTRATIVO/OBJETIVOS OPERACIONAIS
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OBJETIVOS UNIDADES RESPONSÁVEIS

EFICIÊNCIA
QUALIDADE

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

EFICÁCIA

O1 O2

O3 O4 O5 O6

LGA01
Elaborar mensalmente relatórios de execução orçamental



LGA02
Elaborar mensalmente relatórios de acompanhamento dos prazos
de pagamento a fornecedores no âmbito do Programa “Pagar a
tempo e horas”



LGA03
Promover a 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



LGA06
Promover a organização dos processos referentes aos Recursos
Humanos, Financeiros e Patrimoniais, em coordenação com a
Secretaria-Geral





LGA07
Desenvolver metodologias
cumprimento dos prazos





de

trabalho

e

acompanhar

o





LGA – Apoio Logístico e Administrativo
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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

PI02

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

PI09

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

AM01

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

PI02

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

PI08

Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
aeronaves

AM01

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

INV01
Aumentar o número de processos de PP06 Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
investigação de acidentes e incidentes
homologados, face ao número de proPromover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
PI08
cessos abertos
aeronaves

E1
Reforçar a capacidade
de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e garantir a
elaboração dos respetivos relatórios

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

Investigação
Apoio Técnico

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

IAT07
AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Elaborar periodicamente publicações
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
temáticas de Prevenção de Acidentes
PI09 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e,
particularmente, às recomendações de segurança

IAT09
Acompanhar a implementação das AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
medidas de melhoria decorrentes do
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
relatório da ICAO
grande dimensão em ambiente marítimo
PI08

Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
aeronaves

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

O2
Elaborar e divulgar
relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação
de acidentes, com
fatalidades ou feridos graves

UNIDADE
RESPONSÁVE

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE / PROJETO

L

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

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

E1
Reforçar a capacidade
de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e garantir a
elaboração dos respetivos relatórios

AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes
AM06
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
PI02
autoridades e entidades nacionais
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
PI08
aeronaves
AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
PI08
aeronaves
Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os
AM01
relatórios finais
AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes
e incidentes
INV01
Aumentar o número de processos de PI02 Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
autoridades e entidades nacionais
investigação de segurança de acidentes e incidentes homologados, face ao PP06 Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
grande dimensão em ambiente marítimo
número de processos abertos
Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
PI08
aeronaves
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PI09 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas
AM06

O4
Aumentar o número
de processos de investigação homologados no prazo
médio de 10 meses

Investigação

INV02
Elaborar e divulgar relatórios prelimi- AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares
nares e/ou intercalares de investigação
de acidentes com fatalidades ou feridos AM06 Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes
e incidentes
graves
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
IAT03
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e,
Acompanhar o estado das recoparticularmente, às recomendações de segurança
mendações de segurança formuladas
nos relatórios de investigação de
Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
AM08
acidentes e incidentes homologados
“findings” reportados pela auditoria ICAO

E1
Reforçar a capacidade
de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e garantir a
elaboração dos respetivos relatórios

O4
Aumentar o número
de processos de investigação homologados no prazo
médio de 10 meses

Investigação
Apoio Técnico

AT04
Melhorar a relação com os stakeholders
divulgando na página eletrónica do AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
GPIAA toda a informação relevante de
prevenção de acidentes
Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os
AM01
relatórios finais
Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes
AM06
e incidentes
Celebrar protocolos de colaboração de investigação de acidentes com
PI02
INV05
autoridades e entidades nacionais
Aumentar o número de processos de
Desenvolver medidas programáticas para fazer face a um acidente de
investigação de segurança homologa- PP06
grande dimensão em ambiente marítimo
dos no prazo médio de 10 meses
Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
PI08
aeronaves
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
PI09 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas
AT08
Aumentar a disponibilização, na página AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
eletrónica, de relatórios que constituem
o arquivo histórico do GPIAA
IAT09
Acompanhar e avaliar a implementação AM08 Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
“findings” reportados pela auditoria ICAO
das medidas de melhoria decorrentes
do relatório da auditoria da ICAO
IAT10
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
constituem o arquivo histórico do
GPIAA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE

IAT03
Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
nos relatórios de investigação de
acidentes e incidentes homologados

E1
Reforçar a capacidade
de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e garantir a
elaboração dos respetivos relatórios

O5
Aumentar a divulgação da atividade
do GPIAA pela publicação do estado
das recomendações
de segurança formuladas, de acordo
com as normas da
ICAO e da UE

AT04
Melhorar a relação com os stakeholders
Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
divulgando na página eletrónica do PQ04 das atividades do GPIAA
GPIAA toda a informação relevante de
prevenção de acidentes

Investigação
Apoio Técnico

AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
IAT07
Elaborar periodicamente publicações
Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à prevenção e
AM05
temáticas de prevenção de acidentes
investigação de acidentes e incidentes
AT08
Aumentar a disponibilização, na página AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
eletrónica, de relatórios que constituem
o arquivo histórico do GPIAA
IAT09

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à prevenção e
AM05
investigação de acidentes e incidentes
Acompanhar e avaliar a implementação
das medidas de melhoria decorrentes
AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
do relatório da auditoria da ICAO
IAT10
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA
constituem o arquivo histórico do
GPIAA

36

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO
OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE
AM03 Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
AM04 informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e,
Acompanhar o estado das recomenparticularmente, às recomendações de segurança
dações de segurança formuladas nos
Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
relatórios de investigação homologados PQ04
das atividades do GPIAA
IAT03

PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
AT04
Melhorar a relação com os stakeMelhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
holders divulgando na página eletrónica PQ04 das atividades do GPIAA
do GPIAA toda a informação relevante
de prevenção de acidentes

O5
E2
Criar instrumentos de
divulgação das recomendações de segurança de segurança
aeronáutica e da atividade do GPIAA

Aumentar a divulgação da atividade
do GPIAA pela publicação do estado
das recomendações
de segurança formuladas, de acordo
com as normas da
ICAO e da UE

IAT07
Investigação

PQ04

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

Elaborar periodicamente publicações
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
temáticas de prevenção de acidentes

Apoio Técnico
AT08
Aumentar a disponibilização de rela- PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
tórios que constituem o arquivo histórico, na página eletrónica do GPIAA
IAT09

AM03 Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas

Acompanhar e avaliar a implementação
Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da
das medidas de melhoria decorrentes
AM04
informação relativa à investigação de acidentes e incidentes e,
do relatório da auditoria da ICAO
particularmente, às recomendações de segurança
IAT10

PQ04

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

Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que
constituem o arquivo histórico do PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
GPIAA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

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

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Investigação
Apoio Técnico

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
INV01
AM06
e incidentes
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e incidentes
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
homologados, face ao número de PI09 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
processos abertos
aeródromos/pistas
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
AM06
INV05
e incidentes
Aumentar o número de processos de
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
investigação de segurança homoloPI09 em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
gados no prazo médio de 10 meses
aeródromos/pistas
Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
IAT07
PQ04
das atividades do GPIAA
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de Prevenção de Acidentes

E3
Reforçar a cooperação
institucional com os agentes, nacionais e estrangeiros, que atuam
no domínio da prevenção e investigação de
acidentes e incidentes
com aeronaves civis

ATIVIDADE

PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
IAT09
PQ04
das atividades do GPIAA
Acompanhar e avaliar a implementação
das medidas de melhoria decorrentes
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
do relatório da ICAO
Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes
e incidentes
AM10
Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção
INV01
Aumentar o número de processos de
Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou
investigação de acidentes e incidentes AM11 entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e
homologados, face ao número de
investigação de acidentes
processos abertos
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial
AM06

O4
Aumentar o número
de processos de investigação de segurança homologados
no prazo médio de
10 meses

PI09
Investigação

em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos
aeródromos/pistas

AM10 Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção
Participar e colaborar nas atividades desenvolvidas por organizações ou
INV05
AM11 entidades homólogas internacionais no âmbito da prevenção e
Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes
investigação de segurança homologaMelhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
dos no prazo médio de 10 meses
PQ04
das atividades do GPIAA
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM16
IAT03
segurança
Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos PQ04 Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
das atividades do GPIAA
relatórios de investigação de acidentes
e incidentes homologados
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

E3
Reforçar a cooperação
institucional com os agentes, nacionais e estrangeiros, que atuam
no domínio da prevenção e investigação de
acidentes e incidentes
com aeronaves civis

O5
Aumentar a divulgação da atividade
do GPIAA pela publicação do estado
das recomendações
de segurança formuladas, de acordo
com as normas da
ICAO e da UE

AT04
Melhorar a relação com os stakeMelhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
holders divulgando na página eletrónica PQ04 das atividades do GPIAA
do GPIAA toda a informação relevante
de prevenção de acidentes

Investigação
Apoio Técnico

IAT07
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
Elaborar periodicamente publicações AM16 segurança
temáticas de prevenção de acidentes
Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
AT08
PQ04
das atividades do GPIAA
Aumentar a disponibilização, na página
eletrónica, de relatórios que constituem PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
o arquivo histórico do GPIAA
Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de
AM16
segurança
IAT09
Acompanhar a implementação das PQ04 Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
das atividades do GPIAA
medidas de melhoria decorrentes do
relatório da auditoria da ICAO
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
Melhorar a relação com os stakeholders, promovendo maior divulgação
IAT10
PQ04
das atividades do GPIAA
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que
constituem o arquivo histórico do PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
GPIAA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE
AM07

Apoio Técnico

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

Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
IAT09
AM08
“findings” reportados pela auditoria ICAO
Acompanhar a implementação das
medidas de melhoria decorrentes do
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao
PP03
relatório da auditoria da ICAO
Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA

E3
Reforçar a cooperação
institucional com os agentes, nacionais e estrangeiros, que atuam
no domínio da prevenção e investigação de
acidentes e incidentes
com aeronaves civis

O6
Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de
acordo com o Plano
Estratégico de Formação reajustado
às restrições orçamentais

AM07

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

LGA06
Promover a organização dos processos AM08 Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
“findings” reportados pela auditoria ICAO
referentes aos Recursos Humanos,
Financeiros
e
Patrimoniais,
em
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao
PP03
coordenação com a Secretaria-Geral
Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
Apoio
Logístico e
Administrativo

PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
AM07

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

Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
LGA03
AM08
“findings” reportados pela auditoria ICAO
Promover a formação e treino dos
recursos humanos do GPIAA
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao
PP03
Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

Apoio Técnico

IAT07
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de Prevenção de Acidentes
AT11
Planear e acompanhar a execução dos
documentos estratégicos e operacionais do GPIAA

ATIVIDADE

PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
AP12 Elaborar instrumentos de gestão
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP13
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
LGA03
AP18
Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
Promover a formação e treino dos recursos humanos do GPIAA
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E4
Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais
e sistemas de informação, com vista à melhoria da eficiência do
Gabinete

O3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para
Projetos e Atividades de Missão

PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP13
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
LGA01
AP14
Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
Elaborar mensalmente relatórios de
execução orçamental
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

Apoio
Logístico e
Administrativo

LGA02
Elaborar mensalmente relatórios de
acompanhamento dos prazos de
pagamento a fornecedores no âmbito
do programa “Pagar a tempo e horas”
LGA07
Desenvolver metodologias de trabalho
e acompanhar o cumprimento dos
prazos
LGA04
Manter atualizadas as bases de dados
da respetiva área funcional

AP13

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

AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP20 Executar as tarefas de apoio geral
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP13

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

LGA05
Garantir o bom estado de conservação AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
e operabilidade das instalações, equiAssegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de
AP15
pamentos e veículos
comunicação (voz e dados) e assegurar uma política de segurança
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE
AP12 Elaborar documentos de gestão

AT06
Promover a Gestão Energética Eficiente

AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
AP12 Elaborar documentos de gestão

Direção
Apoio Técnico

E5
Valorizar a gestão dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao GPIAA

O3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para
Projetos e Atividades de Missão

AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
AT11
Planear e acompanhar a execução dos AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos
documentos estratégicos e operacionais
Participar, quando aplicável, nos trabalhos para a alteração dos diplomas
do GPIAA
PL01 que estabelecem os princípios de investigação de acidentes com
aeronaves civis
AT12
PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC
Promover o desenvolvimento das TIC
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AT13
AP13
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Promover a igualdade de género
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP13
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
LGA01
Elaborar mensalmente relatórios de exe- AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
cução orçamental
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
PI08

Apoio
Logístico e
Administrativo

Promover a locação de um hangar para armazenamento de destroços de
aeronaves

LGA02
Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP13
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Elaborar mensalmente relatórios de
acompanhamento
dos
prazos
de AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
pagamento a fornecedores no âmbito do
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
programa “Pagar a tempo e horas”
AP13

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

LGA03
Promover a formação e treino dos recursos AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
humanos do GPIAA
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
LGA04
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
Manter atualizadas as bases de dados da
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
respetiva área funcional
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE
AP13

E5
Valorizar a gestão dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao GPIAA

O3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para
Projetos e Atividades de Missão

Apoio
Logístico e
Administrativo

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

LGA05
AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
Garantir o bom estado de conservação e
operabilidade das instalações, equipaAssegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de
AP15
mentos e veículos
comunicação (voz e dados) e assegurar uma política de segurança
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
LGA07
Desenvolver metodologias de trabalho e AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
acompanhar o cumprimento dos prazos
AP20 Executar as tarefas de apoio geral

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERACIONAL

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL

ATIVIDADE
AM07

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

IAT09
Implementar parcialmente as medidas de melhoria decorrentes dos
Acompanhar a implementação das medidas AM08 “findings” reportados pela auditoria ICAO
de melhoria decorrentes do relatório da
Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao
auditoria da ICAO
PP03
Estado Português no que concerne à investigação de acidentes
Apoio Técnico

PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
AP12 Elaborar documentos de gestão

E5
Valorizar a gestão dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao GPIAA

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

O6
Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de
acordo com o Plano
Estratégico de Formação reajustado
às restrições orçamentais

AP13

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

LGA01
Elaborar mensalmente relatórios de exe- AP14 Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
cução orçamental
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
AM07

Apoio
Logístico e
Administrativo

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

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos a administração dos
AP13
LGA03
recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Promover a formação e treino dos recursos
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
humanos do GPIAA
AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA
LGA04
AP17 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão
Manter atualizadas as bases de dados da
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
respetiva área funcional
AP18 Manter atualizadas as bases de dados da área de gestão de recursos
LGA07
Desenvolver metodologias de trabalho e AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil
acompanhar o cumprimento dos prazos
AP20 Executar as tarefas de apoio geral
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
A metodologia referida anteriormente permite-nos aferir a afetação dos recursos para cada um dos Objetivos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AFETAÇÃO DE RECURSOS
ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
HUMANOS

E1

E2

E3

E4

E5

%

FINANCEIROS

%

Reforçar a capacidade de investigação de acidentes
e incidentes aeronáuticos e garantir a elaboração
dos respetivos relatórios

PA

51,125 pt

52 %

153.484,51 €

51 %

Ex

24,587 pt

48 %

68.588,65 €

44 %

Criar instrumentos de divulgação das recomendações de segurança aeronáutica e da atividade do
GPIAA

PA

7,025 pt

7%

21.241,34 €

7%

Ex

2,990 pt

6%

9.129,89 €

6%

Reforçar a cooperação institucional com os agentes,
nacionais e estrangeiros, que atuam no domínio da
prevenção e investigação de acidentes e incidentes
com aeronaves civis

PA

15,850 pt

16 %

47.635,95 €

16 %

Ex

7,040 pt

14 %

22.523,47 €

14 %

Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais e
sistemas de informação, com vista à melhoria da
eficiência do Gabinete

PA

5,850 pt

6%

14.706,71 €

5%

Ex

7,743 pt

15 %

20.614,31 €

13 %

PA

18,150 pt

19 %

62.554,49 €

21 %

Ex

8,650 pt

17 %

35.885,95 €

23 %

PA

98,000 pt

100 %

299.623,00 €

100 %

Ex

51,010 pt

100 %

156.742,27 €

100 %

Valorizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao GPIAA

Totais

PA (Planeado Anual) - Tendo sofrido várias cativações e transferências orçamentais ao longo do ano, o orçamento
de funcionamento do GPIAA, para 2013, ficou em 299.623,00€
Ex (Executado Trimestral)

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

AFETAÇÃO DE RECURSOS
ID

OBJETIVOS OPERACIONAIS
HUMANOS

O1

O2

O3

O4

O5

O6

%

FINANCEIROS

%

PA

18,750 pt

19 %

56.060,46 €

19 %

Ex

6,720 pt

13 %

23.131,93 €

14 %

PA

14,625 pt

15 %

43.794,48 €

15 %

Ex

0,000 pt

0%

0,00 €

0%

PA

23,400 pt

24 %

75.957,51 €

25 %

Ex

16,243 pt

32 %

56.101,35€

36 %

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

PA

20,800 pt

21 %

63.540,07 €

21 %

Ex

7,317 pt

14 %

20.271,09 €

13 %

Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela
publicação do estado das recomendações de
segurança formuladas, de acordo com as normas
da ICAO e da UE

PA

16,250 pt

17 %

48.516,68 €

16 %

Ex

20,280 pt

40 %

56.041,18 €

36 %

Promover a formação e treino dos recursos
humanos afetos ao GPIAA de acordo com o Plano
Estratégico de Formação, reajustado às restrições
orçamentais

PA

4,175 pt

4%

11.756,80 €

4%

Ex

0,450 pt

1%

1.196,72 €

1%

PA

98,000 pt

100 %

299.623,00 €

100 %

Ex

51,010 pt

100 %

156.742,27 €

100 %

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

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

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA
para Projetos e Atividades de Missão

Totais

PA (Planeado Anual) - Tendo sofrido várias cativações e transferências orçamentais ao longo do ano, o orçamento
de funcionamento do GPIAA, para 2013, ficou em 299.623,00€
Ex (Executado Trimestral)
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OBJETIVO OPERACIONAL 1
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

O1
IND.1

M ETA

PESO

NO
GRUPO

1

2

3

4

5

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

80%

100%



50%



Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA

b)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA;

Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = nº de processos homologados
ve (valor esperado) =

ni
amfg
npa
* 80 = x*(
)—(
x100 )
100
npa
nip

npa = número de processos abertos = 44
ni= número de investigadores em funções = 1 até 16 de julho e 0 até 31 de dezembro
nip = número de investigadores planeados = 4
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou
feridos graves = 8
Foi determinada a meta de 80% e para o cumprimento existe o intervalo de 78% a 82%, sendo que o valor superior
a 85% representa a superação do objetivo.
RESULTADO
CUMPRIMENTO DO O BJETIVO

SUPERAÇÃO DO OBJETIVO

VALOR ESPERADO SEM

VALOR ESPERADO COM

VALOR ESPERADO SEM

VALOR ESPERADO COM

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

44/100*80 = 35

N/aplicável – fórmula corrigida

44/100*85 = 37

N/aplicável – fórmula corrigida

Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

vo (valor obtido) – nº de processos homologados=6
Resultado face à situação atual 17% - Taxa de realização: 22%
AVALIAÇÃO:
Se considerássemos as condicionantes utilizadas para o apuramento do resultado, (número de investigadores e
número de acidentes com fatalidades ou feridos graves), o objetivo apresentaria como avaliação a sua superação.
No entanto, verificando-se a inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo
verificado o preenchimento deste corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento das fórmulas de cálculo dos
indicadores, retirando os fatores de ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente
realizado. Assim, o objetivo apresenta o resultado de 17% para uma taxa de realização de 22%.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS
OBJETIVO OPERACIONAL 1
Aumentar o número de processos de investigação homologados, de acidentes e incidentes

CÓD.O1

INDICADOR 1
Processos homologados face ao número de processos abertos
M ETA
80%

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1

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

E1

O1 AM04

E3

O1 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes e incidentes

E1

O1

AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E1

O1

PI02

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

E1

O1

PP06

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

E1

O1

PI08

Promover a locação de hangar para armazenamento de destroços de aeronaves

O1

PI09

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

E1
E3

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

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

Humanos
(UERH)
PA

18,750

Ex

6,720
Materiais

DESVIO

- 64%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

44.879,35 €

11.181,11 €

n/a

56.060,46 €

16.620,61 €

6.611,32 €

n/a

23.231,93 €

Desvio

- 59%

3 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.

46
46

PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO OPERACIONAL 2
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.

EFICÁCIA

GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

O2

IND.2

M ETA

PESO

NO
GRUPO

1

2

3

4

5

Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação dos acidentes com
fatalidades ou feridos graves
Relatórios elaborados face ao número de
processos de acidentes com fatalidades ou
feridos graves

80%

100%

50%



Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA

b)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA;

Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = nº de processos preliminares e/ou intercalares
ve (valor esperado) =

ni
amfg
npa
* 80 = x*(
)—(
x100 )
100
npa
nip

npa = número de processos abertos
ni= número de investigadores em funções
nip = número de investigadores planeados
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos
graves = 8
Foi determinada a meta de 80% e para o cumprimento existe o intervalo de 78% a 82%, sendo que o valor superior
a 85% representa a superação do objetivo.
RESULTADO
CUMPRIMENTO DO O BJETIVO
VALOR ESPERADO SEM

VALOR ESPERADO COM

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

19/100*80 = 15

N/aplicável – fórmula corrigida
Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

SUPERAÇÃO DO OBJETIVO
VALOR ESPERADO
SEM CONDICIONANTES
19/100*85 = 16

VALOR ESPERADO COM
CONDICIONANTES

N/aplicável – fórmula corrigida
Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

vo (valor obtido) – nº de relatórios elaborados=0
Resultado = 0% Taxa de realização = 0%
AVALIAÇÃO:
A taxa de realização apresentada é consequência da escassez de recursos humanos verificada na área de
investigação (apenas um único investigador que cessou funções em 16/07/2013 por limite de idade) aliado ao
aumento do número de acidentes com fatalidades, ocorridos em 2012 e 2013. No entanto, verificando-se a
inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo verificado o preenchimento deste
corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento das fórmulas de cálculo dos indicadores, retirando os fatores
de ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado. Assim, o objetivo
apresenta o resultado de 0%.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS
OBJETIVO OPERACIONAL 2
Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação dos acidentes com
fatalidades ou feridos graves

CÓD.O2

INDICADOR 2
Relatórios elaborados face ao número de processos de acidentes com fatalidades ou feridos graves
M ETA
80%

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1

O2 AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

E1

O2 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da comissão de investigação de acidentes e incidentes

E1

O2

AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

E1

O2

PI02

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

E1

O2

PP06

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

E1

O2

PI08

Promover a locação de hangar para armazenamento de destroços de aeronaves

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

Humanos
(UERH)
PA

14,625

Ex

0,000
Materiais

DESVIO

- 100%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

35.059,79 €

8.734,69 €

n/a

43.794,48 €

0,00 €

0,00 €

n/a

0,00 €

Desvio

- 100%

4 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO OPERACIONAL 3
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICIÊNCIA

O3
IND.3

M ETA

PESO

NO
GRUPO

1

2

3

4

5





Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de Missão
Taxa de execução orçamental para as
atividades de missão e projetos face ao
montante planeado para o mesmo grupo

90%

100%

100%

Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Balancete e Controlo Orçamental

b)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA;

Indicador atribuído:

vo
*100 , em que:
ve a

vo (valor obtido) = montante executado nas atividades de missão e projetos
ve (valor esperado) = valor planeado corrigido nas atividades de missão e projetos
a = nmp * (

€oe : 01.01.07 / 12
) * nipr
nir

nmp= número de meses a pagar aos investigadores
nir= número total de investigadores planeados
nipr = número de investigadores em funções pagos
RESULTADO
VALORES PLANEADOS

VALORES EXECUTADOS

Bens e Serviços

299.623,00 €

Bens e Serviços

156.742,27 €

Projetos e Atividades de Missão

236.052,63 €

Projetos e Atividades de Missão

96.016,37 €

Rubrica 01.01.07

49.901,00 €

Rubrica 01.01.07

0,00 €

VALOR ESPERADO = (186.151,63*90%) = 167.536,47€

VALOR OBTIDO = 96.016,37 €

vo (valor obtido) orçamento executado em atividades de missão e projetos = 96.016,37€
Resultado = 57% Taxa de realização = 141%
AVALIAÇÃO:
O objetivo foi superado. A existência de um único investigador levou à reorganização dos procedimentos e ao
condicionamento das deslocações em caso de incidente (por despacho do Diretor), o que reduziu drasticamente as
deslocações, bem como a não participação do anterior Diretor em reuniões Nacionais e Internacionais da área da
prevenção e da investigação. Acrescem, ainda, os seguintes fatores:
1)

A opção do anterior Diretor pela Pensão de Reforma da Caixa Geral de Aposentações, nos termos legais;

2)

A cessação de funções do único investigador a partir de 16 de julho, por limite de idade.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS
OBJETIVO OPERACIONAL 3
Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de Missão

CÓD.O3

INDICADOR 3
Taxa de execução orçamental para as atividades de missão e projetos face ao montante planeado para o
mesmo grupo
M ETA
90%

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E4

O3

AP12 Elaborar documentos de gestão

E4

O3

AP13

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

E5

O3

AP14

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

E4

O3

AP15

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

E5

O3

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

E4

O3

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

E5

O3

AP19 Promover a entrega da documentação em tempo útil

E5

O3

AP20 Executar as tarefas de apoio geral

E5

O3

PL01

E5

O3

PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA

E4

O3 PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

E5

O3

PI08

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

Promover a locação de hangar para armazenamento de destroços de aeronaves

Unidade Responsável

Apoio Logístico e Administrativo

Unidades Intervenientes

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)
PA

23,400

Ex

16,243
Materiais

DESVIO

-31%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

60.807,99 €

15.149,52 €

n/a

75.957,51 €

39.918,55 €

16.182,80 €

n/a

56.101,35 €

Desvio

- 26%

3 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO OPERACIONAL 4
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

QUALIDADE

O4

IND.4

M ETA

PESO

NO
GRUPO

1

2

3

4

5

Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados no prazo médio de 10
meses
Processos homologados no prazo médio
de 10 meses face ao número total de
processos homologados

75%

100%

35%





Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA

b)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA;

Indicador atribuído:

vo
* 100 , em que:
ve

vo (valor obtido) = nº de processos homologados no prazo médio de 10 meses
ve (valor esperado) =

ni
amfg
nph
* 75 = x*(
)—(
x100 )
100
nph
nip

nph = número de processos homologados
ni = número de investigadores em funções
nip = número de investigadores planeados
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos
graves = 8
Foi determinada a meta de 75% e para o cumprimento existe o intervalo de 70% a 80%, sendo que o valor superior
a 85% representa a superação do objetivo.
RESULTADO
CUMPRIMENTO DO O BJETIVO

SUPERAÇÃO DO OBJETIVO

VALOR ESPERADO SEM

VALOR ESPERADO COM

VALOR ESPERADO SEM

VALOR ESPERADO COM

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

CONDICIONANTES

37/100*75 = 28

N/aplicável – fórmula corrigida
Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

37/100*85 = 31

N/aplicável – fórmula corrigida
Informação 014/GPIAA/2013
de 16 de outubro

vo (valor obtido) – nº de processos homologados=6= homologados no prazo de 10 meses = 0
Resultado = 0% Taxa de realização = 0%
AVALIAÇÃO:
Verificando-se a inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo verificado o
preenchimento deste corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento das fórmulas de cálculo dos indicadores,
retirando os fatores de ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado.
Assim, o objetivo apresenta o resultado de 0%.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS
OBJETIVO OPERACIONAL 4
Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados no prazo médio
de 10 meses

CÓD.O4

INDICADOR 4
Processos homologados no prazo médio de 10 meses face ao número total de processos homologados
M ETA
75%

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013
ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E1

O4 AM01 Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar os relatórios finais

E1

O4 AM02 Elaborar os relatórios preliminares e/ou intercalares

E1

O4 AM04

E1

O4 AM06 Desenvolver e apoiar as ações da Comissão de Investigação de acidentes e incidentes

E1

O4 AM08

E1

O4

E3

O4 AM10 Colaborar com organismos nacionais que atuam no domínio da prevenção

E3

O4 AM11

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

E1

O4

PI02

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

E1

O4

PI08

Promover a locação de hangar para armazenamento de destroços de aeronaves

O4

PI09

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

E1
E3

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

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

AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

Humanos
(UERH)
PA

20,800

Ex

7,317
Materiais

DESVIO

-65%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

50.867,17 €

12.672,90 €

n/a

63.540,07 €

14.481,95 €

5.789,14 €

n/a

20.271,09 €

Desvio

-68%

4 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO OPERACIONAL 5
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

M ETA

PESO

NO

QUALIDADE

GRUPO
O5

IND.5

1

2

3

4

5

Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela publicação do estado das recomendações de
segurança formuladas, de acordo com as normas da ICAO e da UE
Diferença entre o valor obtido e o valor
esperado

6du

100%

35%







Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Base de dados INVESTIGAÇÃO/GPIAA

b)

Página eletrónica do GPIAA

c)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA;

Indicador atribuído: vo ≤ ve, em que:
vo (valor obtido) = prazo médio de publicação das recomendações de segurança e do seu acompanhamento
ve (valor esperado) = 6 dias úteis

Foi determinada a meta de 6 dias úteis e para o cumprimento existe o intervalo de 4 a 8, sendo que o valor inferior a
4 representa a superação do objetivo.

RESULTADO
CUMPRIMENTO DO O BJETIVO

SUPERAÇÃO DO OBJETIVO

6 dias uteis

4 dias uteis
vo (valor obtido) = 5,28 du
Resultado = 113%

AVALIAÇÃO:
O objetivo foi cumprido face aos resultados apurados decorrentes da aplicação da fórmula e sem alterações
relativamente ao trimestre anterior.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS
OBJETIVO OPERACIONAL 5
Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela publicação do estado das recomendações de
segurança formuladas, de acordo com as normas da ICAO e da UE

CÓD.O5

INDICADOR 5
Diferença entre o valor obtido (prazo médio de publicação na página eletrónica do GPIAA) e o valor esperado (6
dias úteis)
M ETA
6 dias úteis

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E3

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

E2

O5 AM03 Elaborar e acompanhar as recomendações de segurança formuladas

E2

O5 AM04

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

E1

O5 AM05

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

E1

O5

E3

O5 AM16 Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança

E1
E3
E2

AP09 Manter atualizada a página eletrónica do GPIAA

O5 PQ04

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

O5 PQ07 Promover o desenvolvimento das TIC

Unidade Responsável

Investigação

Unidades Intervenientes

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

Humanos
(UERH)
PA

16,250

Ex

20,280
Materiais

DESVIO

25%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

38.840,16 €

9.676,52 €

n/a

48.516,68 €

39.993,62 €

16.047,56 €

n/a

56.041,18 €

Desvio

16 %

4 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO - QUAR 2013

GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

OBJETIVO OPERACIONAL 6
INDICADORES: CÁLCULO DE REALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE METAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
GRUPO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

M ETA

PESO

NO

GRUPO
QUALIDADE

O6

IND.6

1

2

3

4

5

Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de acordo com o Plano
Estratégico de Formação, reajustado às restrições orçamentais
Número de formandos face ao número de
colaboradores do GPIAA

75%

100%



30%



Como fonte de verificação e validação dos resultados serão utilizados:
a)

Relatórios de formação

b)

Base de dados SIADAP 123/GPIAA

Indicador atribuído:

vo
* 100
ve

em que:

vo (valor obtido) = número de formandos
ve (valor esperado) = total de dirigentes e funcionários do GPIAA

Foi determinada a meta de 75% dias úteis e para o cumprimento existe o intervalo 50% a 100%, sendo que o valor
superior a 100% representa a superação do objetivo.

RESULTADO FINAL
CUMPRIMENTO DO O BJETIVO NO FINAL DO TRIÉNIO = 75%

SUPERAÇÃO DO OBJETIVO NO FINAL DO TRIÉNIO = 100%

RESULTADO
2011 = 75%

2012 = 12,5%

2013 = 0%

RESULTADO ACUMULADO
2011 = 75%

2012 = 87,5%

2013 = 87,5%

AVALIAÇÃO:
Durante o período em análise não se verificaram frequências em ações de formação. Contudo uma vez que o
objetivo é para três anos, o valor obtido para o cálculo é cumulativo (2011-2012-2013), logo o objetivo encontra-se
superado.
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FICHA DE OBJETIVO
AFETAÇÃO DE RECURSOS E CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADES E PROJETOS

OBJETIVO OPERACIONAL 6
Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de acordo com o Plano
Estratégico de Formação, reajustado às restrições orçamentais

CÓD.O6

INDICADOR 6
Número de formandos face ao número de colaboradores do GPIAA
M ETA
75%

PERÍODO
01/01 a 31/12/2013

ID

ATIVIDADES E PROJETOS

E3

O6 AM07

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

E3

O6 AM08

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

E5

O6

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

E3

O6

PP03

E3

O6

PF05 Promover a formação e treino do dirigente e funcionários do GPIAA

Implementar parcialmente as Recomendações da Auditoria da ICAO ao Estado Português no
que concerne à Investigação de Acidentes

Unidade Responsável

Apoio Técnico

Unidades Intervenientes

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
Recursos

Humanos
(UERH)
PA

4,175

Ex

0,450
Materiais

DESVIO

-89%

Financeiros
Pessoal

Bens e Serviços

PIDDAC

Total

9.409,54 €

2.344,26 €

n/a

11.753,80 €

862,55 €

334,17 €

n/a

1.196,72 €

Desvio

-90%

4 Computadores; 1 Fax; 1 Fotocopiadora; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico; 1 Viatura.
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ATIVIDADES E PROJETOS
AFETAÇÃO DE RECURSOS
COD.

AM01

AM02

ATIVIDADES DE MISSÃO

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

Elaborar os relatórios preliminares e/ou
intercalares

Elaborar
e
AM03 recomendações
formuladas

acompanhar
as
de
segurança

UERH

PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

TOTAL

PA

21,525

52.041,20 €

12.965,39 €

65.006,59 €

Ex

8,035

21.947,08 €

8.798,37 €

30.745,45 €

PA

18,650

45.061,45 €

11.226,48 €

56.287,93 €

Ex

0,000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PA

5,750

13.868,87 €

3.455,25 €

17.324,12 €

Ex

1,650

3.413,60 €

1.373,20 €

4.786,80 €

4,775

11.666,62 €

2.906,59 €

14.573,21 €

4,185

8.636,76 €

3.447,39 €

12.084,15 €

Desenvolver instrumentos necessários à
divulgação, em tempo útil, da informação PA
AM04 relativa à investigação de acidentes e
incidentes
e,
particularmente,
às Ex
recomendações de segurança
Preparar, elaborar e divulgar estudos
AM05 estatísticos relativos à investigação e
prevenção de acidentes e incidentes

PA

1,950

4.802,64 €

1.196,51 €

5.999,15 €

Ex

11,200

14.774,97 €

5.931,73 €

20.706,70 €

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

PA

3,400

8.163,10 €

2.033,73 €

10.196,83 €

Ex

1,347

3.674,22 €

1.471,63 €

5.145,85 €

Desenvolver as ações de formação e PA
AM07 treino em matéria de prevenção e
investigação de acidentes
Ex

0,600

1.309,18 €

326,17 €

1.635,35 €

0,100

171,30 €

64,64 €

235,94 €

Implementar parcialmente as medidas de PA
AM08 melhoria decorrentes dos “findings”
reportados pela auditoria ICAO
Ex

1,550

3.812,66 €

949,87 €

4.762,53 €

0,800

1.463,86 €

580,33 €

2.044,19 €

PA

1,400

3.651,61 €

909,75 €

4.561,36 €

Ex

0,400

1.048,84 €

421,92 €

1.470,76 €

PA

1,400

3.651,61 €

909,75 €

4.561,36 €

Ex

0,400

1.048,84 €

421,92 €

1.470,76 €

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

1,150

2.539,78 €

632,75 €

3.172,53 €

1,300

2.960,59 €

1.186,70 €

4.147,29 €

PA

62,150

150.568,72 €

37.512,24 €

188.080,96 €

Ex

29,417

59.140,06 €

23.697,83 €

82.837,89 €

AM10 Colaborar com organismos nacionais que
atuam no domínio da prevenção
Participar e colaborar nas atividades
desenvolvidas por organizações ou
AM11 entidades homólogas internacionais no
âmbito da prevenção e investigação de
acidentes

TOTAIS MISSÃO
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
COD.

AP09

AP12

AP13

AP14

AP15

AP17

AP18

AP19

AP20

ATIVIDADES DE APOIO

Manter atualizada a página eletrónica do
GPIAA

UERH

PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

PA

2,600

5.452,94 €

1.358,53 €

6.811,47 €

Ex

2,000

4.404,25 €

1.754,63 €

6.158,88 €

PA

2,800

6.396,57 €

1.593,62 €

7.990,19 €

Ex

3,223

6.761,32 €

2.715,63 €

9.476,95 €

PA

1,550

2.572,46 €

640,89 €

3.213,35 €

Ex

1,535

2.650,80 €

1.002,28 €

3.653,08 €

PA

0,550

931.96 €

232,19 €

1.164,15 €

Ex

1,280

2.210,94 €

836,02 €

3.046,96 €

PA

0,550

931.96 €

232,19 €

1.164,15 €

Ex

1,280

2.210,94 €

836,02 €

3.046,96 €

PA

1,100

2.398,37 €

597,52 €

2.995,89 €

Ex

1,250

2.752,66 €

1.096.64 €

3.849,30 €

PA

1,200

2.087,35 €

520,04 €

2.607,39 €

Ex

1,600

2.863,03 €

1.091,93 €

3.954,96 €

PA

5,500

16.815,41 €

4.189,34 €

21.004,75 €

Ex

2,930

11.247,21 €

4.292,45 €

15.539,66 €

PA

4,400

13.304,41 €

3.314,62 €

16.619,03 €

Ex

2,305

8.124,43 €

3.874,73 €

11.999,16 €

PA

20,250

50.891,43 €

12.678,94 €

63.570,37 €

Ex

17,403

43.225,58 €

17.500,33 €

60.725,91 €

TOTAL

Elaborar instrumentos de gestão

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

Assegurar e acompanhar os processos de
aquisição de bens e serviços

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

Manter atualizadas as bases de dados da área
técnica de gestão

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

Promover a entrega da documentação em
tempo útil

Executar as tarefas de apoio geral

TOTAIS APOIO
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
COD.

PL01

PI02

PP03

PQ04

PF05

PP06

PQ07

PI08

PI09

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
UERH

PESSOAL

BENS E
SERVIÇOS

5,700

13.840,84 €

3.448,27 €

17.289,11 €

0,350

277,87 €

107,51 €

385,38 €

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

0,250

2.026,91 €

504,98 €

2.531,89 €

0,150

664,86 €

267,46 €

932,32 €

Implementar parcialmente as Recomendações
da Auditoria da ICAO ao Estado Português no
que concerne à Investigação de Acidentes

PA

1,600

3.841,14 €

956,98 €

4.798,12 €

Ex

0,650

1.715,96 €

688,15 €

2.404,11 €

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

PA

0,900

1.951,51 €

486,19 €

2.437,70 €

Ex

1,090

2.451,91 €

982,07 €

3.433,98 €

PA

1,050

2.213,00 €

551,34 €

2.764,34 €

Ex

0,400

807,48 €

316,28 €

1.123,76 €

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

0,700

1.679,38 €

418,39 €

2.097,77 €

0,000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PA

0,700

1.657,67 €

412,99 €

2.070,66 €

Ex

0,510

1.184,37 €

476,43 €

1.660,80 €

PA

1,400

3.358,75 €

836,78 €

4195,53 €

Ex

1,040

2.309,19 €

928,93 €

3.238,12 €

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

3,300

7.834,65 €

1.951,90 €

9.786,55 €

0,000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PA

15,600

38.403,85 €

9.567,82 €

47.971,67 €

Ex

4,190

9.411,64 €

3.766,83 €

13.178,47 €

PA

98,000

239.864,00 € 59.759,00 €

299.623,00 €

Ex

51,010

111.777,28 € 44.964,99 €

156.742,27 €

Participar, quando aplicável, nos trabalhos para
a alteração dos diplomas que estabelecem os PA
princípios de investigação de acidentes com
aeronaves civis (Decreto-Lei nº 318/99, de 11
Ex
de agosto)

Promover a formação e treino do dirigente e
funcionários do GPIAA

TOTAL

Promover o desenvolvimento das TIC

Promover a locação de hangar para
armazenamento de destroços de aeronaves

TOTAIS PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

TOTAL GERAL
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2013

Versão: 2012-11-07
Ministério da Economia e do Emprego

Serviço: GPIAA - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves
MISSÃO: O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves é o organismo público, dotado de autonomia administrativa, que, sob tutela do MEE, tem por missão investigar os acidentes
e incidentes com aeronaves civis tripuladas e participar nos programas e políticas de prevenção de acidentes e incidentes, promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a
sinistralidade aeronáutica, elaborar e divulgar os relatórios técnicos sobre acidentes e incidentes e assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais ou estrangeiras.
VISÃO: Alicerçado na missão e na vontade de fazer sempre melhor, o GPIAA fomenta uma cultura preventiva de acidentes e incidentes com aeronaves, contribuindo para a melhoria da segurança
operacional.

Objetivos Estratégicos
OE1: Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e garantir a elaboração dos respetivos relatórios
OE2: Criar instrumentos de divulgação das recomendações de segurança aeronáutica e da atividade do GPIAA
OE3: Reforçar a cooperação institucional com os agentes, nacionais e estrangeiros, que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis
OE4: Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais e sistemas de informação, com vista à melhoria da eficiência do Gabinete
OE5: Valorizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais afetos ao GPIAA

Objetivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

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

Ind 1. Processos homologados face ao número de processos abertos

2011

2012*

META 2013

n/a

62,10%

80%

Peso

Tolerância

Valor
crítico

2%

85%

INDICADORES

Ind 2. Relatórios elaborados face ao número de processos de acidentes
com fatalidades ou feridos graves

2011

2012*

META 2013

Tolerância

n/a

85%

80%

2%

85%

PESO

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

4

17%

22%

Não atingiu

Peso

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

4

0

0%

Não atingiu

Ponderação

O3. Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de Missão

Ind 3. Taxa de execução orçamental para as atividades de missão e
projetos face ao montante planeado para o mesmo grupo

Peso

META 2013

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

n/a

58,01%

90%

5%

70%

100%

4

57,31%

141%

Superou

Ponderação

35,00%

Peso

Ind 5. Diferença entre o valor obtido (prazo médio de publicação na
página eletrónica do GPIAA) e o valor esperado (6 dias úteis)

35%

2011

2012*

META 2013

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

n/a

69,70%

75%

5%

85%

100%

4

0%

0%

Não atingiu

O5. Aumentar a divulgação da atividade do GPIAA pela publicação do estado das recomendações de segurança formuladas, de acordo com as
normas da ICAO e da UE
INDICADORES

100%

2012*

O4. Aumentar o número de processos de investigação de segurança homologados no prazo médio de 10 meses

Ind 4. Processos homologados no prazo médio de 10 meses face ao
número total de processos homologados

30,00%

2011

Qualidade

INDICADORES

50%

PESO

Eficiência

INDICADORES

50%

Trimestre

O2. Elaborar e divulgar relatórios preliminares e/ou intercalares de investigação dos acidentes com fatalidades ou feridos graves
Valor
crítico

35,00%

2011

2012*

META 2013

Tolerância

Valor
crítico

n/a

6,92

6

1

3

Peso

PESO

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

4

5,28

100%

Atingiu

O6. Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA de acordo com o Plano Estratégico de Formação, reajustado às
restrições orçamentais
INDICADORES

2011

2012*

META 2013

Tolerância

Valor
crítico

Ind 6. Número de formandos face ao número de colaboradores do GPIAA

75%

12,50%

75%

10%

100%

35%

Peso

30%

PESO

Trimestre

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

4

88%

113%

Superou

* Valores executados em 30/09/2012, apesar das variáveis consideradas no QUAR 2012, face aos constrangimentos verificados no GPIAA, nomeadamente ao nível dos Recursos Humanos.

Objetivos Relevantes: 01, 02 e 03 (peso de cada objetivo na avaliação final)

QUAR 2011
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JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 O indicador contempla três variáveis: O número de processos homologados face ao número de processos abertos; o número de investigadores em funções face ao número de investigadores planeados e, ainda, o número de acidentes e incidentes
graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves. O valor critico é próximo da meta face à natureza do próprio objetivo, cujo universo e complexidade são totalmente desconhecidos até ao último dia de avaliação.
IND 2 O indicador contempla três variáveis: O número de processos homologados face ao número de processos abertos; o número de investigadores em funções face ao número de investigadores planeados e, ainda, o número de acidentes e incidentes
graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves. O valor critico assenta na natureza dos processos de investigação de segurança que são mais complexos e morosos e envolvem vários representantes dos Estados que
participam na investigação destes acidentes.
IND 3 Este objetivo pretende demonstrar a eficiência e gestão e um planeamento rigoroso na execução orçamental. É constituído pelas seguintes variáveis: O montante para atividades de missão e projetos; o número de investigadores e o número de
meses a pagar aos investigadores.
IND 4 O indicador contempla três variáveis: O número de processos homologados face ao número de processos abertos; o número de investigadores em funções face ao número de investigadores planeados e, ainda, o número de acidentes e incidente
graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves. O valor critico é próximo da meta face à natureza do próprio objetivo, cujo universo e complexidade são totalmente desconhecidos até ao último dia de avaliação.
IND 5 Considera-se o prazo médio face à tramitação prevista no Regulamento (UE) nº 996/2010 e no Anexo 13 da ICAO. O valor critico exige um esforço da equipa para o cumprimento do objetivo, considerando o universo dos recursos humanos em
funções no GPIAA habilitados para efetuar este acompanhamento.
IND 6 Considerando as restrições orçamentais, o Plano Estratégico de Formação foi revisto e reajustado em linha com a política de formação e qualificação do dirigente e funcionários afetos ao GPIAA

Recursos Humanos
PONTUAÇÃO

EFETIVOS
PLANEADOS

PONTOS PLANEADOS

PONTOS EXECUTADOS

DESVIO

Dirigentes - Direção Superior

20

1

20

20

0

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

16

0

0

0

0

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)

12

5

60

17,65

-42,35

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)

9

0

0

0

0

Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)

8

1

8

8

0

Assistente operacional

5

2

10

5,36

-4,64

9

98

51,010

DESIGNAÇÃO

0
Total

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS

Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços

AJUSTADOS

EXECUTADOS

DESVIO

442.078

299.623

156.742

142.881

350.700

239.864

111.777

128.087

91.378

59.759

44.965

14.794

0

0

0

0

442.078

299.623

156.742

142.881

PIDDAC

0
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

Parâmetros

Eficácia

Eficiência

Indicadores

AVALIAÇÃO FINAL

Qualidade

Fonte de Verificação

IND 1 (vo/ve)*100 em que vo (valor obtido) = nº de processos homologados; ve (valor
esperado) = (npa/100)*80 = x

Base de dados de GPIAA-Investigação; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

IND 2 (vo/ve)*100 em que vo (valor obtido) = nº de processos preliminares e/ou
intercalares; ve (valor esperado) = (npa/100)*80 = x

Base de dados de GPIAA-Investigação; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

IND 3 (vo/ve-a)*100 em que vo (valor obtido) = montante executado nas atividades de
missão e projetos; ve (valor esperado) - a ; a =nmp*[(€oe:01.01.07/12)/nir]*nipr

Balancetes; Relatórios periódicos de execução; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

nmp = número de meses a pagar;,nip = número de investigadores planeados ,nif = número de
investigadores em funções

IND 4 (vo/ve)*100 em que vo (valor obtido) = nº de processos homologados no prazo médio
de 10 meses; ve (valor esperado) = (nph/100)*75 = x
IND 5 vo ≤ ve
vo (valor obtido) = prazo médio de publicação das recomendações de segurança e do seu
acompanhamento; ve (valor esperado) = 6 dias úteis

IND 6 (vo /ve*100)
vo (valor obtido) = número de formandos, ve (valor esperado) = total de dirigentes e funcionários do
GPIAA

QUAR 2011

Base de dados de GPIAA-Investigação; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

Base de dados de GPIAA-Investigação; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

Registo das ações de formação; Base de dados GPIAA-SIADAP; Aplicação Sharevalue ou equivalente

2
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JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
IND 1 - Se considerássemos as condicionantes utilizadas para o apuramento do resultado, (número de investigadores e número de acidentes com fatalidades ou feridos graves), o objetivo apresentaria como avaliação a sua superação. No entanto,
verificando-se a inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo verificado o preenchimento deste corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento das fórmulas de cálculo dos indicadores, retirando os fatores de
ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado. Assim, o objetivo apresenta o resultado de 17% para uma taxa de realização de 22%.

IND 2 - A taxa de realização apresentada é consequência da escassez de recursos humanos verificada na área de investigação (apenas um único investigador que cessou funções em 16/07/2013 por limite de idade) aliado ao aumento do número de
acidentes com fatalidades, ocorridos em 2012 e 2013. No entanto, verificando-se a inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo verificado o preenchimento deste corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento
das fórmulas de cálculo dos indicadores, retirando os fatores de ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado. Assim, o objetivo apresenta o resultado de 0%.
IND 3 - O objetivo foi superado. A existência de um único investigador levou à reorganização dos procedimentos e ao condicionamento das deslocações em caso de incidente (por despacho do Diretor), o que reduziu drasticamente as deslocações, bem
como a não participação do Diretor em reuniões Nacionais e Internacionais da área da prevenção e da investigação. Acrescem, ainda, os seguintes fatores:
1) A opção do Diretor pela Pensão de Reforma da Caixa Geral de Aposentações, nos termos legais;
2) A cessação de funções do único investigador a partir de 16 de julho, por limite de idade.
IND 4 -Verificando-se a inexistência de investigadores no GPIAA, desde 16 de julho p.p. e não se tendo verificado o preenchimento deste corpo até ao final do ano, foi efetuado o ajustamento das fórmulas de cálculo dos indicadores, retirando os fatores
de ponderação (condicionantes) para que o resultado apurado seja o efetivamente realizado. Assim, o objetivo apresenta o resultado de 0%.
IND 5 - O objetivo foi cumprido, face aos resultados apurados decorrentes da aplicação da fórmula e sem alterações relativamente ao trimestre anterior.
IND 6 - Durante o primeiro semestre de 2013 não se verificaram frequências em ações de formação. Contudo uma vez que o objetivo é para três anos, o valor obtido para o cálculo é cumulativo (2011-2012-2013), logo o objetivo encontra-se superado.
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo

Objetivo 1

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

Indicador 1 Número de processos homologados face ao número de processos abertos
Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

Obs:

05/ACCID/2010

03-06-2010

03-04-2011

D-EGZQ

03-06-2010

António Augusto Alves

T

07/INCID/2010

05-07-2010

05-05-2011

CS-DIZ

05-07-2010

António Augusto Alves

T

09/ACCID/2010

07-07-2010

07-05-2011

CS-UOB

07-07-2010

António Augusto Alves

T

11/INCID/2010

17-07-2010

17-05-2011

CS-AGZ

17-07-2010

António Augusto Alves

T

12/ACCID/2010

06-08-2010

06-06-2011

EC-YVK

06-08-2010

António Augusto Alves

T

13/ACCID/2010

10-08-2010

10-06-2011

F-BONA

10-08-2010

António Augusto Alves

T

17/INCID/2010

02-12-2010

02-10-2011

CS-TGG

02-12-2010

António Augusto Alves

T

18/INCID/2010

06-12-2010

06-10-2011

D2-TEF

06-12-2010

03-01-2011

António Augusto Alves

19/ACCID/2010

15-12-2010

15-10-2011

CS-UOO

15-12-2010

29-12-2010

António Augusto Alves

02/ACCID/2011

10-01-2011

10-11-2011

CS-HFP

10-01-2011

04/INCID/2011

11-02-2011

11-12-2011

CS-DRK

11-02-2011

05/ACCID/2011

12-03-2011

12-01-2012

CS-DIN

12-03-2011

29-05-2013

-592

10-08-2010

T

António Augusto Alves
21-02-2012

António Augusto Alves
António Augusto Alves

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
terça-feira, 14 de Janeiro de 2014
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Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

07/INCID/2011

20-06-2011

20-04-2012

CS-TKJ

20-06-2011

António Augusto Alves

10/INCID/2011

17-07-2011

17-05-2012

95-VG

17-07-2011

António Augusto Alves

11/ACCID/2011

20-08-2011

18-06-2012

CS-ASQ

20-08-2011

António Augusto Alves

15/INCID/2011

16-09-2011

16-07-2012

CS-DHW

16-09-2011

António Augusto Alves

16/ACCID/2011

18-10-2011

18-08-2012

CS-HFJ

18-10-2011

António Augusto Alves

17/INCID/2011

07-11-2011

07-09-2012

CS-ADF

07-11-2011

António Augusto Alves

18/INCID/2011

12-11-2011

12-09-2012

CS-UQD

12-11-2011

António Augusto Alves

20/ACCID/2011

28-11-2011

28-09-2012

Desconhecido

28-11-2011

António Augusto Alves

19/INCID/2011

02-12-2011

02-10-2012

CS-UQB

02-12-2011

António Augusto Alves

21/INCID/2011

26-12-2011

26-10-2012

CS-USR

26-12-2011

António Augusto Alves

01/INCID/2012

25-01-2012

24-11-2012

03-06-2013

-191

G-CGSP

25-01-2012

António Augusto Alves

02/INCID/2012

06-02-2012

06-12-2012

03-06-2013

-179

CS-AQN

06-02-2012

António Augusto Alves

03/INCID/2012

13-02-2012

13-12-2012

31-10-2013

-322

G-AWXR

13-02-2012

António Augusto Alves

05/INCID/2012

14-02-2012

14-12-2012

08-03-2013

-84

CS-UPK

14-02-2012

António Augusto Alves

04/INCID/2012

14-02-2012

14-12-2012

07-03-2013

-83

D-EGXI/CSAVL/CS-DEM

14-02-2012

António Augusto Alves

06/ACCID/2012

26-03-2012

25-01-2013

D-KLHZ

26-03-2012

24-04-2012

António Augusto Alves

07/ACCID/2012

04-04-2012

04-02-2013

CS-UQL

04-04-2012

02-05-2012

António Augusto Alves

09/ACCID/2012

04-06-2012

04-04-2013

CS-ULL

14-06-2012

António Augusto Alves

10/ACCID/2012

27-06-2012

27-04-2013

CS-AUR

26-06-2012

António Augusto Alves

11/ACCID/2012

02-07-2012

02-05-2013

G-TAIR

02-07-2012

António Augusto Alves

Obs:

T

T

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
terça-feira, 14 de Janeiro de 2014
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Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

13/ACCID/2012

18-08-2012

18-06-2013

CS-ALB

18-08-2012

António Augusto Alves

15/ACCID/2012

03-09-2012

03-07-2013

CS-HMO

03-09-2012

António Augusto Alves

16/ACCID/2012

05-09-2012

05-07-2013

CS-DEH

05-09-2012

António Augusto Alves

01/ACCID/2013

06-01-2013

06-11-2013

CS-UOH

31-03-2013

António Augusto Alves

02/INCID/2013

03-03-2013

03-01-2014

CS-TGU

31-03-2013

António Augusto Alves

03/INCID/2013

15-04-2013

15-02-2014

CS-ASO

12-04-2013

António Augusto Alves

04/ACCID/2013

06-05-2013

06-03-2014

CS-HAZ

05-05-2013

António Augusto Alves

05/INCID/2013

20-05-2013

20-03-2014

CS-XAB

19-05-2013

António Augusto Alves

06/INCID/2013

24-05-2013

23-03-2014

G-IEIO

23-05-2013

António Augusto Alves

07/ACCID/2013

14-07-2013

14-05-2014

CS-PBH

13-07-2013

Fernando Ferreira dos Reis

08/ACCID/2013

07-10-2013

06-08-2014

D-EXUG

06-10-2013

Fernando Ferreira dos Reis

09/ACCID/2013

19-12-2013

19-10-2014

CS-HEX

31-12-2013

Álvaro Eduardo Correia Neves

Obs:

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
terça-feira, 14 de Janeiro de 2014
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Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Tolerância

Valor Crítico

80%

2% (78%:82%)

85%

1

Número de Investigadores em funções em 15/10

0

Investigador Responsével

Obs:

RESULTADOS DO PERÍODO DE AVALIAÇÂO

Meta

Total de Processos abertos 44
Número de Investigadores em funções até 16/07

Data do RP

Total de Processos Homologados

6

Resultado

200 %

Resultado face à situação atual 14,7 %

AVALIAÇÃO (META
Valor esperado (80% processos abertos)=npa/100*80)

35

Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*80)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

1 Relatórios a homologar

AVALIAÇÃO (VALOR CRITICO)
Valor esperado (85% processos abertos)=npa/100*85)

37

Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*85)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

2 Relatórios a homologar

npa = número de processos abertos
ni= número de investigadores em funções
nip = número de investigadores planeados
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
terça-feira, 14 de Janeiro de 2014
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo

Objetivo 2

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

Indicador 2 Número de relatórios elaborados face ao número de processos de acidentes com fatalidades ou feridos graves
Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

Obs:

05/ACCID/2010

03-06-2010

03-04-2011

D-EGZQ

03-06-2010

António Augusto Alves

T

09/ACCID/2010

07-07-2010

07-05-2011

CS-UOB

07-07-2010

António Augusto Alves

T

12/ACCID/2010

06-08-2010

06-06-2011

EC-YVK

06-08-2010

António Augusto Alves

T

13/ACCID/2010

10-08-2010

10-06-2011

F-BONA

10-08-2010

António Augusto Alves

T

19/ACCID/2010

15-12-2010

15-10-2011

CS-UOO

15-12-2010

António Augusto Alves

T

02/ACCID/2011

10-01-2011

10-11-2011

CS-HFP

10-01-2011

António Augusto Alves

05/ACCID/2011

12-03-2011

12-01-2012

CS-DIN

12-03-2011

António Augusto Alves

11/ACCID/2011

20-08-2011

18-06-2012

CS-ASQ

20-08-2011

António Augusto Alves

16/ACCID/2011

18-10-2011

18-08-2012

CS-HFJ

18-10-2011

António Augusto Alves

20/ACCID/2011

28-11-2011

28-09-2012

Desconhecido

28-11-2011

António Augusto Alves

06/ACCID/2012

26-03-2012

25-01-2013

D-KLHZ

26-03-2012

24-04-2012

António Augusto Alves

07/ACCID/2012

04-04-2012

04-02-2013

CS-UQL

04-04-2012

02-05-2012

António Augusto Alves

09/ACCID/2012

04-06-2012

04-04-2013

CS-ULL

14-06-2012

António Augusto Alves

10/ACCID/2012

27-06-2012

27-04-2013

CS-AUR

26-06-2012

António Augusto Alves

11/ACCID/2012

02-07-2012

02-05-2013

G-TAIR

02-07-2012

António Augusto Alves

13/ACCID/2012

18-08-2012

18-06-2013

CS-ALB

18-08-2012

António Augusto Alves

15/ACCID/2012

03-09-2012

03-07-2013

CS-HMO

03-09-2012

António Augusto Alves

29-05-2013

-592

10-08-2010

29-12-2010

T

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014
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Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

16/ACCID/2012

05-09-2012

05-07-2013

CS-DEH

05-09-2012

António Augusto Alves

01/ACCID/2013

06-01-2013

06-11-2013

CS-UOH

31-03-2013

António Augusto Alves

04/ACCID/2013

06-05-2013

06-03-2014

CS-HAZ

05-05-2013

António Augusto Alves

07/ACCID/2013

14-07-2013

14-05-2014

CS-PBH

13-07-2013

Fernando Ferreira dos Reis

08/ACCID/2013

07-10-2013

06-08-2014

D-EXUG

06-10-2013

Fernando Ferreira dos Reis

09/ACCID/2013

19-12-2013

19-10-2014

CS-HEX

31-12-2013

Álvaro Eduardo Correia Neves

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Obs:

RESULTADOS DO PERÍODO DE AVALIAÇÂO

Meta

Tolerância

Valor Crítico

80%

2% (78%:82%)

85%

Total de Relatórios Elaborados no período em análise 0
Resultado

0 %

Total de Processos abertos 23
Número de Investigadores em funções
1
Total de Acidentes com fatalidades ou feridos graves 8
AVALIAÇÃO (META
Valor esperado (80% processos abertos)=npa/100*80) 18
Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*80)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

1 Relatórios a elaborar

AVALIAÇÃO (VALOR CRITICO)
Valor esperado (85% processos abertos)=npa/100*85) 20
Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*85)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

2 Relatórios a elaborar

npa = número de processos abertos
ni= número de investigadores em funções
nip = número de investigadores planeados
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo

Objetivo 3

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de Missão

Indicador 3 Taxa de execução orçamental para atividades de missão e projetos, face ao montante planeado para o mesmo grupo

Período / Mês 04T
PREVISÃO DAS DESPESAS
Pessoal

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Bens e Serviços

38.403,85 €

9.567,82 €

Ativ. Missão (2)

150.568,72 €

37.512,24 €

Ativ. Apoio (3)

50.891,43 €

12.678,94 €

239.864,00 €

59.759,00 €

Projetos (1)

Totais (1+2+3)

Pessoal
Projetos (1)

Bens e Serviços

8.857,59 €

3.543,95 €

Ativ. Missão (2)

59.694,11 €

23.920,72 €

Ativ. Apoio (3)

43.225,58 €

17.500,32 €

111.777,28 €

44.964,99 €

Totais (1+2+3)

Totais Pessoal e Bens Serviços

299.623,00 €

Totais Pessoal e Bens Serviços

156.742,27 €

Totais Projetos e Ativ. Missão

236.052,63 €

Totais Projetos e Ativ. Missão

96.016,37 €

Total rubrica 010107

49.901,00 €

Total rubrica 010107

0,00 €

Nº de investigadores pagos pela rubrica

quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014

Nº de investigadores pagos pela rubrica

1

GPIAA / 2013
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo

Objetivo 3

Otimizar os recursos financeiros afetos ao GPIAA para Projetos e Atividades de Missão

Indicador 3 Taxa de execução orçamental para atividades de missão e projetos, face ao montante planeado para o mesmo grupo

Meta

Tolerância

Valor crítico

90%

2% [88%:92%]

70%

(vo/ve*100)
vo (valor obtido) = montante executado nas atividades de missão e projetos
ve (valor esperado) = valor planeado corrigido nas atividades de missão e projetos - a
a = nmp * (

vo/ve*100

€ oe : 01.01.07 / 12
) * nipr
nir

ve =( 186.151,63 € - 49.901,00 € ) *90% = 167.536,47 €

nmp= número de meses a pagar pela rubrica 01.01.07
nir= número total de investigadores planeados na rubrica 01.01.07

vo =

96.016,37 €

96.016,37 € / 167.536,47 € *100 = 57,31%

nipr = número de investigadores em funções pagos pela rubrica

quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014

Avaliação
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo
Objectivo 4 Aumentar o número de processos de investigação de acidentes e incidentes homologados no prazo de 10 meses
Indicador 4 Número de processos homologados até 10 meses face ao número total de processos homolgados
Nº Processo

Data de
abertura

05/ACCID/2010

03-06-2010

03-04-2011

D-EGZQ

03-06-2010

António Augusto Alves

T

07/INCID/2010

05-07-2010

05-05-2011

CS-DIZ

05-07-2010

António Augusto Alves

T

09/ACCID/2010

07-07-2010

07-05-2011

CS-UOB

07-07-2010

António Augusto Alves

T

11/INCID/2010

17-07-2010

17-05-2011

CS-AGZ

17-07-2010

12/ACCID/2010

06-08-2010

06-06-2011

EC-YVK

06-08-2010

13/ACCID/2010

10-08-2010

10-06-2011

F-BONA

17/INCID/2010

02-12-2010

02-10-2011

CS-TGG

18/INCID/2010

06-12-2010

06-10-2011

19/ACCID/2010

15-12-2010

15-10-2011

02/ACCID/2011

10-01-2011

04/INCID/2011

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

António Augusto Alves

T

António Augusto Alves

T

10-08-2010

António Augusto Alves

T

02-12-2010

António Augusto Alves

T

10-08-2010

D2-TEF

06-12-2010

03-01-2011

António Augusto Alves

CS-UOO

15-12-2010

29-12-2010

António Augusto Alves

10-11-2011

CS-HFP

10-01-2011

11-02-2011

11-12-2011

CS-DRK

11-02-2011

05/ACCID/2011

12-03-2011

12-01-2012

CS-DIN

12-03-2011

António Augusto Alves

07/INCID/2011

20-06-2011

20-04-2012

CS-TKJ

20-06-2011

António Augusto Alves

10/INCID/2011

17-07-2011

17-05-2012

95-VG

17-07-2011

António Augusto Alves

11/ACCID/2011

20-08-2011

18-06-2012

CS-ASQ

20-08-2011

António Augusto Alves

15/INCID/2011

16-09-2011

16-07-2012

CS-DHW

16-09-2011

António Augusto Alves

16/ACCID/2011

18-10-2011

18-08-2012

CS-HFJ

18-10-2011

António Augusto Alves

17/INCID/2011

07-11-2011

07-09-2012

CS-ADF

07-11-2011

António Augusto Alves

29-05-2013

-592

Obs:

T

António Augusto Alves
21-02-2012

António Augusto Alves

T

T

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014
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Nº Processo

Data de
abertura

18/INCID/2011

12-11-2011

12-09-2012

CS-UQD

12-11-2011

António Augusto Alves

20/ACCID/2011

28-11-2011

28-09-2012

Desconhecido

27-11-2011

António Augusto Alves

19/INCID/2011

02-12-2011

02-10-2012

CS-UQB

01-12-2011

António Augusto Alves

21/INCID/2011

26-12-2011

26-10-2012

CS-USR

26-12-2011

António Augusto Alves

01/INCID/2012

25-01-2012

24-11-2012

03-06-2013

-191

G-CGSP

24-01-2012

António Augusto Alves

02/INCID/2012

06-02-2012

06-12-2012

03-06-2013

-179

CS-AQN

05-02-2012

António Augusto Alves

03/INCID/2012

13-02-2012

13-12-2012

31-10-2013

-322

G-AWXR

12-02-2012

António Augusto Alves

05/INCID/2012

14-02-2012

14-12-2012

08-03-2013

-84

CS-UPK

04/INCID/2012

14-02-2012

14-12-2012

07-03-2013

-83 XI/CS-AVL/CS

06/ACCID/2012

26-03-2012

25-01-2013

D-KLHZ

25-03-2012

24-04-2012

António Augusto Alves

07/ACCID/2012

04-04-2012

04-02-2013

CS-UQL

03-04-2012

02-05-2012

António Augusto Alves

09/ACCID/2012

04-06-2012

04-04-2013

CS-ULL

02-06-2012

António Augusto Alves

10/ACCID/2012

27-06-2012

27-04-2013

CS-AUR

26-06-2012

António Augusto Alves

11/ACCID/2012

02-07-2012

02-05-2013

G-TAIR

02-07-2012

António Augusto Alves

13/ACCID/2012

18-08-2012

18-06-2013

CS-ALB

18-08-2012

António Augusto Alves

15/ACCID/2012

03-09-2012

03-07-2013

CS-HMO

03-09-2012

António Augusto Alves

16/ACCID/2012

05-09-2012

05-07-2013

CS-DEH

05-09-2012

António Augusto Alves

01/ACCID/2013

06-01-2013

06-11-2013

CS-UOH

05-01-2013

António Augusto Alves

02/INCID/2013

03-03-2013

03-01-2014

CS-TGU

02-03-2013

António Augusto Alves

03/INCID/2013

15-04-2013

15-02-2014

CS-ASO

12-04-2013

António Augusto Alves

04/ACCID/2013

06-05-2013

06-03-2014

CS-HAZ

05-05-2013

António Augusto Alves

05/INCID/2013

20-05-2013

20-03-2014

CS-XAB

19-05-2013

António Augusto Alves

06/INCID/2013

24-05-2013

23-03-2014

G-IEIO

23-05-2013

António Augusto Alves

07/ACCID/2013

14-07-2013

14-05-2014

CS-PBH

13-07-2013

Fernando Ferreira dos Reis

08/ACCID/2013

07-10-2013

06-08-2014

D-EXUG

06-10-2013

Fernando Ferreira dos Reis

09/ACCID/2013

19-12-2013

19-10-2014

CS-HEX

18-12-2013

Álvaro Eduardo Correia Neves

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

Data do RP

Investigador Responsével

12-02-2012

António Augusto Alves

13-02-2012

António Augusto Alves

Obs:
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Nº Processo

Data de
abertura

Previsão

Homologação

Desvio

Aeronave Data Ocorrência

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Data do RP

Tolerância

Valor crítico

75%

5% (70%:80%)

85%

Total de Processos Abertos

Número de Investigadores em funções em 15/

0

44

Processos Homologados face aos abertos

6

Processos Homologados até 10 meses

0

Taxa de realização

1

Obs:

RESULTADOS DO PERÍODO DE AVALIAÇÂO

Meta

Total de Processos abertos
44
Número de Investigadores em funções até 16/

Investigador Responsével

0%

0 %

AVALIAÇÃO (META
Valor esperado (80% processos abertos)=npa/100*75

33

Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*80)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

1 Relatórios a homologar

AVALIAÇÃO (VALOR CRITICO)
Valor esperado (85% processos abertos)=npa/100*85

37

Condicionantes ao Valor esperado = (npa/100*85)*(ni/nip)-[(amfg/npa)*100]

2 Relatórios a homologar

npa = número de processos abertos
ni= número de investigadores em funções
nip = número de investigadores planeados
amfg = processos de acidentes e incidentes graves no transporte aéreo e acidentes com fatalidades ou feridos graves

Obs: T - Processo transitou de outro investigador
quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014
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GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Mapa de Avaliação / Controlo
Objectivo 5 Aumentar a divulgação da actividade do GPIAA pela publicação do estado das recomendações formuladas, de acordo com as normas da ICAO e da UE
Indicador 5 Diferença entre o valor obtido (prazo médio de publicação na página eletrónica do GPIAA) e o valor esperado (6 dias úteis)
Nº

Processo

Entidade

Data Recomendação

Situação

Data

Publicação

Controlo Desvio

RS-015-2011 004-ACCID-2010

INAC- Instituto Nacional de Aviação Civil

20-12-2011

(Process)

Open

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-004-2011 002-ACCID-2010

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

05-08-2011

(Parcially Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-007-2011 015-ACCID-2010

Operador da Aeronave

24-08-2011

sem resposta

Open

24-08-2011

28-08-2011

31-03-2012

2,86

RS-002-2011 035-ACCID-2009

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

15-09-2011

(Implemented)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-003-2011 035-ACCID-2009

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

15-09-2011

(Parcially Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-010-2011 006-INCID-2011

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

05-09-2011

(Process)

Open

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-011-2011 010-INCID-2010

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

07-11-2011

(Parcially Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-006-2011 029-ACCID-2009

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

25-07-2011

(Parcially Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-014-2011 004-ACCID-2010

Aeródromo de Viseu

20-12-2011

sem resposta

Open

20-12-2011

27-12-2011

31-03-2013

5

RS-005-2011 015-ACCID-2008

Ministério da Defesa Nacional

09-06-2011

sem resposta

Open

09-06-2011

15-06-2011

31-03-2013

4,29

RS-009-2011 006-INCID-2011

NAV Portugal EPE

06-09-2011

(Process)

Open

12-12-2011

15-12-2011

31-03-2013

2,14

RS-001-2011 008-INCID-2010

Aeroclube de Leiria

13-01-2011

sem resposta

Open

13-01-2011

12-04-2011

31-03-2013

63,6

RS-012-2011 010-INCID-2010

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil

07-11-2011

(Implemented)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-001-2012 014-INCID-2011

INAC- Instituto Nacional de Aviação Civil

02-01-2012

(Not Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-002-2012 012-INCID-2011

INAC- Instituto Nacional de Aviação Civil

18-01-2012

(Parcially Accept)

Open

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-003-2012 012-INCID-2011

INAC- Instituto Nacional de Aviação Civil

18-01-2012

(Parcially Accept)

Closed

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

RS-004-2012 009-INCID-2011

INAC- Instituto Nacional de Aviação Civil

22-02-2012

(Parcially Accept)

Open

19-02-2013

21-02-2013

31-03-2013

1,43

quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014
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Nº

Processo

RS-005-2012 12/ACCID/2012

Entidade

Data Recomendação

Avialsa T-35

05-12-2012

Meta

Tolerância

Valor Critico

6 du

1 du {5du e 7 du]

4du

quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014

Situação
sem resposta

Avaliação

GPIAA / 2013

Data
Open

06-12-2012

Publicação
06-12-2012

Controlo Desvio
28-12-2013

0

5,28
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Mapa de Avaliação / Controlo

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Objetivo 6

Promover a formação e treino dos recursos humanos afetos ao GPIAA, de acordo com o Plano de Formação 2010-2012, reajustado às restrições
orçamentais

Indicador 6

Número de colaboradores por ação de formação face ao número total de colaboradores

Area funcional:
Ação:

Enquadramento:

De:
Custos Inscrição:

Frequência:

Meta

Tolerância

Valor Critico

75%

10% [65%:85%]

100%

Resultado
0

%

a:
Outros custos :

Total de despesas com formação
0,00 €
0,00 €
0,00 €

quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014

GPIAA / 2013

Página 1 de 1

GPIAA – GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES

Mapa de Avaliação / Controlo de Recursos Humanos
Pontuação Atribuída

Nome

Categoria

Pontuação

Dias Previstos *

Dias executados Pontuação final

% Realização

Álvaro Eduardo Correia Neves

Diretor

20

223

42

3,767

18,834 %

Fernando Ferreira dos Reis

Ex-Diretor

20

223

181

16,233

81,166 %

António Augusto Alves **

Técnico Superior

12

223

109

5,865

48,879 %

Maria José Pereira Lourenço André

Técnico Superior

12

223

219

11,785

98,206 %

Ana Paula de Jesus Baptista Lucas

Assistente Técnica

8

225

225

8,000

100,000 %

Ana da Conceição Sil Teixeira Honório ***

Assistente Operacional

5

222

18

0,405

8,108 %

João Manuel Ilha Portela Guedes

Assistente Operacional

5

223

221

4,955

99,103 %

82

1562

1015

51,010

64,981 %

Totais:

Resultados :

Pontuação Prevista:

Percentagem de realização:

82

Pontuação Realizada: 51,010

100 %

Percentagem Realizada: 64,981 %

Desvio: -30,988
Desvio: -35,019 %

* Dias Previstos = Total de dias úteis - dias de férias gozados
** Cessou funções no GPIAA, por limite de idade, a partir de 16/jul/2013
*** Cessou funções no GPIAA, a pedido, tendo regressado à Secretaria-Geral a partir de 01/fev/2013

quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014
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