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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento consubstancia o relatório das atividades desenvolvidas em 2014 pelo
Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários, abreviadamente
designado por GISAF, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de
setembro, e na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que determinam a obrigatoriedade
dos serviços da Administração Pública apresentarem os resultados da atividade realizada
como elementar imperativo de gestão.
O ano de 2014 correspondeu a um intenso trabalho, pouco visível, mas essencial no sentido
de dotar o GISAF das condições estruturais indispensáveis ao desempenho da sua missão,
depois de praticamente três anos em que o Gabinete esteve inoperacional.
Não foi possível desenvolver as tarefas definida tão rapidamente quanto desejável,
essencialmente devido a constrangimentos externos, de que avultam:


A data em que foi publicado o Despacho conjunto fixando a dotação de Investigadores
do GISAF, muito posterior àquela inicialmente estimada;



O facto da dotação de Investigadores ter sido fixada em dois e não em três como havia
sido solicitado, o que obrigou a uma reformatação dos perfis necessários;



Fortes delongas nos processos administrativos de dotação do GISAF com os meios
materiais indispensáveis ao seu funcionamento;



A fortíssima redução que o orçamento de funcionamento do GISAF sofreu em relação
aos anos anteriores.

Não obstante, foi possível desenvolver o trabalho necessário e, no nosso entender,
adequado, para que o Gabinete inicie o ano de 2015 tendendo fortemente para uma
situação de gradual normalidade e desempenho da sua missão pública de contribuir para a
melhoria da segurança do transporte ferroviário na União Europeia.
Este esforço e o trabalho desenvolvido foi apreciado pela Agência Ferroviária Europeia, cuja
colaboração, a par de outros organismos homólogos estrangeiros, foi também importante
para a reoperacionalização do Gabinete.
O presente Relatório descreve, com o detalhe que se considerou apropriado, a estrutura e
enquadramento do GISAF e o principal trabalho desenvolvido durante 2014.
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2. APRESENTAÇÃO DO GISAF
2.1 Enquadramento legal e organizacional
O Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários – GISAF foi criado pelo
Decreto-Lei n.º 210/2006, de 27 de Outubro. No entanto a sua orgânica original apenas foi
definida pelo Decreto-Lei n.º 395/2007, de 31 de dezembro, ao mesmo tempo que o
Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro1, deu conteúdo à investigação técnica de
acidentes e incidentes ferroviários cuja competência é deste Gabinete, transpondo para a
ordem jurídica interna a secção correspondente da Diretiva n.º 2004/49/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à segurança dos caminhos-de-ferro
comunitários.
Presentemente, a orgânica do GISAF encontra-se definida pelo Decreto-Lei n.º 70/2012, de
21 de março, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 395/2007 no âmbito do Plano de Redução e
Melhoria da Administração Central (PREMAC).
O GISAF funciona no âmbito do Ministério da Economia, é dotado de autonomia
administrativa, e o apoio logístico e administrativo ao seu funcionamento é-lhe prestado
pela Secretaria-Geral do referido Ministério.
Ainda no âmbito do enquadramento legal, merecerá a pena referir que a recente alteração
ao Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro, feita pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13
de outubro, introduziu algumas dificuldades, ou mesmo impossibilidades, ao processo de
investigação, resultantes, no nosso entender, de deficiente tradução da Diretiva n.º
2004/49/CE. Durante 2015 o GISAF promoverá junto da Tutela a necessária alteração.

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

1

Entretanto alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro.
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2.3 Missão
O Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é o organismo do
Estado Português que tem por missão (i) investigar os acidentes, incidentes e outras
ocorrências relacionadas com a segurança dos transportes ferroviários, visando a
identificação das respetivas causas, (ii) elaborar e divulgar os correspondentes relatórios,
(iii) promover estudos, (iv) propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade
ferroviária e (v) assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais ou
estrangeiras.

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

2.5 Compromisso ético e 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.
Considera-se geralmente a existência de dois grupos de valores nas organizações:


Os Valores Estratégicos (expressos externamente) – estão relacionados com o
ambiente externo das organizações e a relação destas com os seus clientes e
stakeholders.



Os Valores de Processo (expressos internamente) – estão relacionados com as
organizações e os seus colaboradores / membros.

Com o enquadramento desta conceção, o GISAF assume como:
 Valores Estratégicos: Transparência – Cooperação – Independência – Credibilidade –
Excelência.
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 Valores de Processo: Comunicação – Motivação – Envolvimento – Integridade –
Responsabilização.
Para além disso, a atuação do GISAF é também enquadrada pela Carta Ética da
Administração Pública.
Assim, a atuação do Gabinete e dos seus colaboradores assume, essencialmente, os
seguintes princípios e valores:













Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se
pretende atingir;
Comportamento profissional;
Consideração ética nas ações;
Responsabilidade social;
Não exercício de atividades externas que possam interferir com o desempenho das
suas funções no GISAF ou criar situações de conflitos de interesses;
Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões;
Respeito absoluto pelo quadro legal, regulamentar e normativo vigente e
cumprimento das orientações internas;
Manutenção da mais estrita isenção e objetividade;
Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação;
Publicitação das deliberações internas e das decisões dos órgãos de gestão;
Igualdade no tratamento e não discriminação;
Declaração de qualquer presente ou benefício.

O compromisso ético e de valores seguido pelo GISAF encontra-se expresso e detalhado no
seu Código de Ética e de Conduta.

2.6 Atribuições, princípios e âmbito de atuação
As atribuições do GISAF decorrem da missão que lhe é confiada e encontram-se expressas
no art.º 2.º da sua Orgânica:
a) Desenvolver as atividades de investigação técnica de acidentes e incidentes
ferroviários, de apuramento das causas e formulação de recomendações;
b) Analisar as ocorrências registadas no relatório diário de circulação da entidade
gestora das infraestruturas ferroviárias e propor o seu tratamento de acordo com a
gravidade das mesmas;
c) Acompanhar o cumprimento e aplicação prática das recomendações dirigidas às
entidades reguladas.
No exercício das suas atribuições, o GISAF funciona de modo independente da autoridade
responsável pela segurança e de qualquer entidade reguladora dos caminhos-de-ferro,
sendo independente, na sua organização, estrutura jurídica e processo de decisão, de
qualquer gestor de infraestrutura, empresa ferroviária, organismo de tarifação, entidade
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responsável pela repartição da capacidade e organismo notificado, e de qualquer outra
parte cujos interesses possam colidir com as tarefas que lhe estão confiadas.
Nos termos da legislação comunitária e nacional, as investigações realizadas pelo Gabinete
não se destinam nem são orientadas para o apuramento de culpas ou determinação de
responsabilidades, mas sim para a melhoria da segurança do transporte ferroviário.
A atuação técnica do Gabinete, no que diz respeito à investigação de acidentes e incidentes
na rede ferroviária interoperável, deve obedecer a um padrão harmonizado ao nível da
União Europeia e, por isso, é enquadrada pelas diretrizes estabelecidas pela Agência
Ferroviária Europeia, à qual tem dever de informação e reporte periódico.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 394/2007, conforme republicado pelo Decreto-Lei n.º
151/2014, de 13 de outubro, os sistemas ferroviários em 2014 abrangidos pelo âmbito de
atuação do GISAF, foram os seguintes:
 Rede ferroviária nacional, gerida pela REFER, Rede Ferroviária Nacional, E.P.E., e
operadores ferroviários licenciados para nela operar:
 CP – Comboios de Portugal, E.P.E.,
 CP Carga – Logística e Transporte Ferroviário de Mercadorias S.A.,
 Fertagus, S.A.,
 TAKARGO, Transporte de Mercadorias, S.A.;
 Metropolitano de Lisboa, explorado por Metropolitano de Lisboa, E.P.E.;
 Metropolitano ligeiro da Área Metropolitana do Porto, explorado por Metro do
Porto, S.A.;
 Metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, explorado por MTS - Metro,
Transportes do Sul, S.A.;
 Metropolitano ligeiro de Mirandela, explorado por Metro Ligeiro de Mirandela, S.A.;
 Caminho-de-ferro ligeiro Sintra – Praia das Maçãs, explorado pela Câmara Municipal
de Sintra;
 Caminho-de-ferro ligeiro Costa da Caparica – Fonte da Telha, explorado por
Transpraia – Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda.;
 Caminho-de-ferro ligeiro da praia do Barril, explorado por Gaprei - Gestão
Aldeamento Pedras D’El Rei, S.A.;
 Funicular de Viana do Castelo, explorado pela empresa Liftech - Tecnologia para
Elevadores, Lda.;
 Ascensor do Bom Jesus do Monte, explorado pela Confraria do Bom Jesus do Monte;
 Funicular dos Guindais, explorado por Metro do Porto, S.A.;
 Funicular da Calçada de Viriato, explorado pela Câmara Municipal de Viseu;
 Ascensor da Nazaré, explorado pelos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal
da Nazaré;
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 Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras, explorado por SATU – Sistema
Automático de Transporte Urbano, E.M..
Para além destes sistemas ferroviários, o GISAF pode ser chamado a intervir em
investigações realizadas noutros Estados membros, quando os acidentes ou incidentes
envolvam empresas ferroviárias estabelecidas ou licenciadas em Portugal, ou, a pedido dos
próprios, noutros sistemas ferroviários nacionais não indicados acima. Em 2014 essa
situação não ocorreu.

9
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3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS
3.1 Atividade desenvolvida
3.1.1 Gestão
Conforme se encontra detalhadamente plasmado no relatório referente a 2013, o GISAF
esteve sem dirigente e, na prática, inoperacional, desde o início de 2011 até 31 de outubro
de 2013, data em que o atual diretor iniciou funções. Insiste-se neste facto uma vez que o
longo período de inoperacionalidade que o Gabinete sofreu teve reflexos significativos na
atividade de 2014.
Assim, depois de nos dois meses que restavam do ano 2013 se terem desenvolvido as ações
urgentes para o restabelecimento das condições mínimas de funcionamento administrativo
do Gabinete, como descrito no Relatório respeitante àquele ano, o ano de 2014 foi
essencialmente passado na criação das condições para que o GISAF pudesse efetivamente
desempenhar a sua missão.
Destacam-se as principais ações:
 Criação dos documentos obrigatórios de gestão do Gabinete enquanto serviço da
Administração Pública, nomeadamente o “Código de Ética e de Conduta”, o “Plano
de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”;
 Implementação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na
Administração Pública (SIADAP);
 Realização de inventário de bens e existências do GISAF;
 Criação de sistema informatizado de registo e arquivo de documentação interna e
externa;
 Diligências junto da Tutela no sentido da publicação do Despacho Conjunto a que se
refere o n.º 4 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 70/2012, fixando a dotação de
Investigadores do GISAF;
 Desencadeamento, junto da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, de diversos
procedimentos de aquisição, nomeadamente:
 Meios informáticos,
 Comunicações de voz e dados, fixas e móveis,
 Ferramentas e materiais para apoio aos trabalhos de investigação,
 Equipamentos individuais de proteção;
 Acompanhamento insistente do processo com vista à dotação com veículo
adequado, o qual já havia sido iniciado no final de 2013;
 Desencadeamento, junto da Tutela, do processo com vista a fixar e dar força legal
aos cartões de identificação dos agentes do GISAF em funções de investigação,
conforme previsto no Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro;
11

 Construção da página eletrónica do GISAF, tarefa apoiada pelo serviço competente
da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, procedendo-se à elaboração dos
respetivos conteúdos e sua colocação online no último dia de 2014, uma vez que o
primeiro dia 2015 marcaria a efetiva operacionalização do Gabinete.
Alguns destes assuntos encontram-se mais detalhadamente descritos adiante nas secções
específicas deste Relatório.
Não foi possível concluir em 2014 alguns dos processos aquisitivos iniciados em meados do
ano devido a consideráveis delongas dos inerentes procedimentos administrativos, facto a
que o GISAF foi alheio.

3.1.2 Investigação de acidentes e incidentes
a) Definição de métodos e procedimentos
Com vista à definição de metodologias e procedimentos de investigação em conformidade
com os requisitos da Agência Ferroviária Europeia (que doravante se designará também pelo
seu acrónimo internacional ERA), assim como para melhor dimensionar as condições
logísticas e meios auxiliares com que o Gabinete deverá estar apetrechado, necessários ao
correto trabalho dos investigadores, foi considerada essencial a recolha da experiência e
melhores práticas dos organismos da rede europeia.
Para tal, e tomando partido das duas primeiras reuniões de 2014 convocadas pela ERA,
foram tidas reuniões específicas com os dois responsáveis pelo sector da Agência
encarregado da supervisão da investigação de acidentes, das quais, para além da
transmissão de orientação e experiência própria da ERA, resultaram a proposta de fazer
visitas a dois organismos de investigação em funcionamento pleno e com experiência
relevante.
Assim, com a respetiva concordância e plena manifestação de disponibilidade, foram
agendadas visitas ao organismo homólogo do Reino Unido (RAIB), o mais antigo e cuja
experiência e qualidade do trabalho produzido é reconhecida, e ao organismo homólogo da
Irlanda (RAIU), também com experiência e trabalho reconhecidos e cuja estrutura tem
dimensão semelhante àquela expectável para o GISAF. Esta ação foi também concertada
com o organismo Croata, o qual se encontrava em fase inicial semelhante à do GISAF.
Estas visitas decorreram entre Junho e Agosto, consistindo em missões de quatro dias nas
quais cada um dos organismos visitados apresentou detalhadamente a sua organização e
modo de trabalhar. É de salientar o excecional acolhimento e franca exposição feitos por
cada um, o que permitiu ter uma visão bastante profunda da sua atividade, incluindo das
dificuldades sentidas e de erros cometidos no passado que os novos organismos podiam
evitar.
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Por outro lado, também o homólogo espanhol, imediatamente e por iniciativa própria, se
disponibilizou para o apoio necessário, facultando diversa documentação de trabalho.
Para comparação e aferição de melhores práticas, o GISAF recolheu também informação
documental relevante sobre o “estado da arte” da investigação de acidentes ferroviários nos
Estados Unidos, no Canadá e no Brasil.
Todas as informações e documentação recolhidas ao longo deste período foram objeto de
profundo estudo e análise, devidamente ponderados à realidade organizacional e técnica
nacional. Daqui resultou uma melhor definição e dimensionamento das necessidades de
apetrechamento em meios técnicos e logísticos, assim como, principalmente, a elaboração
dos procedimentos de trabalho, formulários e documentos acessórios que constituem o
Manual de Investigação do GISAF.
Estes procedimentos, para além de servirem de guia, suporte e facilitador para o trabalho
futuro dos Investigadores, têm também como finalidade garantir que as investigações são
conduzidas em conformidade com os requisitos da legislação, da Agência Europeia e com as
melhores práticas na matéria. No sentido de facilitar uma futura certificação de qualidade do
GISAF num horizonte de médio prazo, este trabalho foi desenvolvido desde logo numa lógica
de processos estando o sistema documental montado em conformidade.
b) Investigações iniciadas
Pelas razões já referidas, principalmente a inexistência de investigadores, em 2014 o GISAF
não teve condições de desempenhar adequadamente a sua missão principal – a investigação
de acidentes e incidentes – tendo-se neste particular essencialmente procedido ao registo e
tratamento estatístico das ocorrências notificadas pelas empresas ferroviárias.
Não obstante, uma sequência de três descarrilamentos de comboios de mercadorias na linha
da Beira Alta registada entre Maio e Julho, resultando em danos materiais avultados,
motivou a que mesmo nas deficientes condições em que o Gabinete se encontrava, fosse
aberta investigação ao terceiro daqueles descarrilamentos, recorrendo-se à faculdade
conferida pelo art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 70/2012, de 21 de março, de requerer peritos
técnicos a empresa do sector empresarial do Estado, não colocando em causa a
independência da investigação atendendo às circunstâncias do descarrilamento.
No final do ano, e já em antecipação da entrada em funções de um dos Investigadores, foi
também aberta investigação a acidente com passageiro em comboio no apeadeiro do
Algueirão.
Este assunto será devidamente desenvolvido no Relatório Anual de Investigação previsto no
art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro.
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c) Investigações concluídas
Durante o ano de 2014 não foram concluídas quaisquer investigações.
No entanto, deu-se iniciou-se ao processo de regularização de investigações anteriores a
2011 que se encontram pendentes, assunto este cuja resolução a esta distância temporal e
face aos demais condicionalismos, não se afigura simples.
Este assunto será devidamente desenvolvido no Relatório Anual de Investigação.
d) Monitorização das recomendações
Durante o ano de 2014 não foi possível fazer a monitorização de recomendações emitidas no
passado pelo GISAF.
Este assunto será devidamente desenvolvido no Relatório Anual de Investigação.
e) Relacionamento com entidades externas
Em 2014 prosseguiu-se o estabelecimento gradual de contactos com as entidades
abrangidas pelo âmbito de atuação do GISAF.
Foi iniciada internamente a preparação de memorandos de entendimento com o Ministério
Público, com a Polícia de Segurança Pública, com a Guarda Nacional Republicana e com o
Serviço Nacional de Proteção Civil, para assegurar a prossecução das atribuições do Gabinete
previstas na Lei. No entanto, atendendo ao facto do GISAF não estar efetivamente
operacional durante 2014, não foi neste ano dado seguimento a este assunto.
f) Relatório anual de investigação
Foi devidamente remetido à Tutela e à Agência Ferroviária Europeia o Relatório Anual de
Investigação relativo a 2013, o qual foi elaborado em conformidade com os requisitos
formulados pela Agência.

3.1.3 Relações internacionais
a) No âmbito da Agência Ferroviária Europeia
Como se encontra explanado no ponto 1.1, a missão e a atividade do GISAF estão também
associadas a compromissos nacionais no âmbito da União Europeia, cujo enquadramento e
verificação do cumprimento competem à Agência Ferroviária Europeia.
A prolongada inatividade do GISAF e a decorrente ausência das reuniões plenárias na ERA
haviam motivado em 2013 a abertura de um procedimento de infração a Portugal por parte
da Comissão Europeia. Após a nomeação do dirigente e comunicação do programa de ações
para a reativação deste Gabinete, Portugal ficou sob observação quanto ao desenrolar do
processo. Neste âmbito, durante o ano de 2014 foi sendo regularmente transmitida à
Comissão Europeia informação sobre a evolução da situação quanto à reativação e
14
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operacionalização do Gabinete. Uma vez que o total preenchimento da dotação de
investigadores não ficou formalmente concluído em 2014, a Comissão manteve Portugal sob
observação quanto a este aspeto durante todo o ano, mas prevê-se que este procedimento
de infração seja encerrado no início de 2015.
Durante o ano de 2014, o GISAF participou de forma plena na rede europeia de organismos
de investigação de acidentes ferroviários (“NIB Network”) que funciona sob a égide da ERA,
quer nas reuniões plenárias, quer nas reuniões técnicas, tendo intervindo sobre diversos
assuntos e feitos uma apresentação sobre uma investigação em curso. Em 2014, o GISAF
esteve presente nas seguintes reuniões na Agência:
datas

local

assunto
Apresentação e reunião técnica na
ERA

27 de fevereiro

Valenciennes, França

2 e 3 de abril

Valenciennes, França

Reunião plenária na ERA

11 e 12 de
junho

Valenciennes, França

Sessão técnica sobre investigação
de descarrilamentos

8 de outubro

Lille, França

Reunião técnica na ERA

5 e 6 de
novembro

Lille, França

Reunião plenária na ERA

observações
Despesas reembolsadas pela
ERA ao Estado Português.
Despesas reembolsadas pela
ERA ao Estado Português.

Despesas reembolsadas pela
ERA ao Estado Português.
Despesas reembolsadas pela
ERA ao Estado Português.

Já no final do ano, o GISAF foi um dos cinco organismos convidados pela ERA a constituir um
grupo de trabalho para definir a estratégia para o futuro da NIB Network.
Os contactos realizados neste fórum internacional revelaram-se de grande valor, não só pela
troca de experiências, mas principalmente pelo apoio concreto disponibilizado pelos
organismos homólogos mais experientes, conforme já se referiu detalhadamente no ponto
3.1.2, confirmando a importância e benefício desta rede internacional.
É de assinalar o agrado e fraternidade com que o representante do GISAF foi acolhido pela
Agência e pelos seus pares e o apoio que espontaneamente lhe foi oferecido pelos
organismos mais experientes.
b) Noutros âmbitos
O GISAF foi convidado a integrar o grupo de organismos fundadores de uma rede
internacional de organismos de segurança e investigação de acidentes em redes de
metropolitanos e caminhos-de-ferro ligeiros, promovida por iniciativa do Service Technique
des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés da República Francesa.
Considerando que a legislação portuguesa atribui ao GISAF competência sobre a
investigação de acidentes e incidentes em metropolitanos, caminhos-de-ferro ligeiros e
outros transportes guiados de características ferroviárias, e uma vez que esta rede será
complementar e não se sobrepõe ao âmbito de actuação da NIB Network, podendo ser de
bastante interesse para a missão do Gabinete pela troca de experiências que propicia entre
organismos congéneres neste sector específico de sistemas ferroviários, o GISAF manifestou
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o seu apoio e integrou o grupo fundador embora, por motivos de agenda, não tenha podido
participar na primeira reunião realizada em Paris no mês de dezembro.
Esta rede será designada pelo acrónimo RESCOR e são seus membros fundadores
organismos dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Israel, Países Baixos,
Portugal, Suíça e Reino Unido.

3.2 Recursos
3.2.1 Princípios aplicáveis à gestão dos recursos humanos, financeiros e
patrimoniais
O projeto anual do Orçamento do GISAF contém a afetação dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais. Os recursos humanos estão inscritos no mapa de pessoal que,
desde o ano de 2009, acompanha obrigatoriamente a proposta de orçamento apresentada à
tutela e enviada para o Ministério das Finanças, vigorando neste Gabinete, como princípio
geral de boa governança na Administração Pública, o princípio da otimização e da
racionalização dos recursos, numa gestão orientada para resultados.
Nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 70/2012, de 21 de março, a administração de
recursos do GISAF é efetuada pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia, no âmbito
dos Serviços Partilhados, de acordo com as suas atribuições definidas pelo Decreto-Lei n.º
124/2012, de 20 de junho, designadamente:
a) Execução e controlo orçamental;
b) Gestão de pessoal: recrutamento, processamento de vencimentos e gestão da
assiduidade;
c) Aquisição de bens e serviços: pela UMC - Unidade Ministerial de Compras da SecretariaGeral do ME, com especial relevo para as aquisições no âmbito dos Acordos Quadro da
Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E.;
d) Gestão Patrimonial: veículos, instalações e tecnologias da informação e da comunicação.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril, e com efeitos a 1 de julho, o
GISAF, à semelhança de outros organismos do Ministério da Economia, passou a integrar a
GAFME - Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia e que consiste,
essencialmente, na fusão dos orçamentos das entidades envolvidas, os quais passaram a ser
subdivisões de um orçamento comum. Esta gestão administrativa e financeira é assegurada
pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
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3.2.2 Recursos humanos
Se em todas as organizações o capital humano tem grande importância, esta é ainda maior
numa estrutura como o GISAF, cujo quadro é de quatro pessoas. Daí que nesta seção se
entre em detalhes que, porventura, não faria sentido em organizações de maiores
dimensões
O GISAF funcionou durante quase todo o ano apenas com o seu dirigente e uma assistente
administrativa que assegurou o apoio de Secretariado.
A referida assistente administrativa, que desenvolveu um importante trabalho na criação
das rotinas e procedimentos administrativos necessários ao Gabinete, solicitou mobilidade
interna para serviço mais próximo da sua residência, tendo cessado funções no GISAF em 30
de setembro. Foi substituída em 1 de novembro por outra assistente administrativa, pessoa
de larga experiência e conhecimento no sector ferroviário, que foi possível cooptar, também
por mobilidade interna, nos quadros do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P..
Como resultado das diligências efetuadas junto da Tutela, foi publicado em 9 de junho o
Despacho Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da
administração pública e dos transportes, previsto no n.º 4 do art.º 5.º do Decreto-Lei
n.º 70/2012, aprovando a dotação de investigadores do GISAF, a qual foi fixada em dois
investigadores2. O GISAF havia solicitado uma dotação de três investigadores por se
considerar ser este o número mínimo de efetivos que permite assegurar o cumprimento
adequado da missão e exercício das atribuições do Gabinete, no que estamos suportados
pelo benchmarking feito junto dos demais organismos homólogos. Para além destas
limitações, tal facto implicou também que os perfis inicialmente definidos para os
Investigadores tivessem de ser reajustados, dificultando o recrutamento.
Em sequência, e tendo como constrangimento o vencimento fixado no Decreto-Lei n.º
70/2012 para as funções de investigador do GISAF, inferior ao que auferem no sector
empresarial os quadros técnicos superiores com o mérito e experiência requeridos, foi
possível recrutar dois profissionais de reconhecido mérito e comprovada experiência em
matérias atinentes à investigação de acidentes ferroviários, cujas competências se
complementam parcialmente. Um deles, cedido por interesse público e mútuo acordo pela
CP – Comboios de Portugal, E.P.E., entrou em funções em 1 de dezembro; o segundo, cedido
por interesse público e mútuo acordo pela Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E., entrou
em funções em 1 de janeiro de 2015, portanto já fora do período a que este Relatório diz
respeito.
A 31 de dezembro de 2014, os recursos humanos do Gabinete, previstos no respetivo Mapa
de Pessoal e reais, eram os seguintes:

2

- Despacho n.º 7569-B/2014, da Ministra de Estado e das Finanças e do Secretário de Estado das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações.
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designação

previstos

reais

1

1

2

1

1

1

4

3

Pessoal Dirigente
Diretor
Estrutura Técnica
Investigadores
Estrutura Operacional
Assistente Técnica
Total

3.2.3 Recursos financeiros
O orçamento do GISAF provém do Orçamento Geral do Estado e integra as vertentes de
funcionamento e de investimento.
Em 2014 este orçamento sofreu uma redução apreciável em relação aos anos anteriores,
conforme ilustrado no gráfico seguinte.

Evolução dos orçamentos do GISAF
400000

Valor total do Orçamento [euros]

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2008

2009

2010

2011

2012
Anos

2013

2014
inicial

2014
corrigido

Tal facto é paradoxal, especialmente quando comparado com os orçamentos dos anos em
que o GISAF esteve inativo, na medida em que estava previsto que o ano de 2014 seria o de
reativação e operacionalização plena do Gabinete, a que deveria corresponder um maior
esforço financeiro. No entanto, a data tardia na publicação da dotação de investigadores do
Gabinete assim como delongas diversas ocorridas em processos de aquisição de bens
acabaram por fazer com que o insuficiente orçamento acabasse por não causar
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constrangimentos práticos. Não obstante, tal situação de partida criou sérias dificuldades no
planeamento de atividades e implicou um maior esforço de trabalho administrativo, quer no
GISAF quer no serviço da Secretaria-Geral que presta apoio ao Gabinete nesta matéria.
A execução orçamental da despesa do GISAF relativa a 2014 encontra-se sintetizada no
quadro seguinte:
(euros)

Classificação Económica
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
06.00.00
07.00.00

DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
SEGURANCA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

TOTAL

Orçamento
Inicial

Orçamento
Disponível

Compromissos Pagamentos

Grau de
Execução

153.940,00
122.863,00
1.393,00
29.684,00
3.150,00
0,00
3.150,00
7.876,00
0,00

157.157,00
120.863,00
4.610,00
31.684,00
17.768,00
2.047,00
15.721,00
133,00
6.778,00

81.813,06
64.360,56
2.141,51
15.310,99
12.500,05
1.376,79
11.123,26
52,48
6.564,35

81.813,06
64.360,56
2.141,51
15.310,99
7.977,97
376,79
7.601,18
52,48
998,76

52,06%
53,25%
46,45%
48,32%
44,90%
18,41%
48,35%
39,46%
14,74%

164.966,00

181.836,00

100.929,94

90.842,27

49,96%

No anexo 1 poderá esta execução ser consultada no seu detalhe.
A execução orçamental de 2014 foi de aproximadamente 50%, por duas razões principais:
Primeira, e de longe a mais importante pela proporção que as despesas com pessoal
representam no orçamento do GISAF, porque o primeiro investigador apenas iniciou funções
em dezembro; segunda, porque grande parte dos compromissos assumidos em 2014
relativos a aquisições diversas transitaram para 2015 devido a atrasos nos procedimentos
logísticos e administrativos de contratação, a que o GISAF foi alheio.

3.2.4 Recursos patrimoniais
Os recursos patrimoniais do GISAF no início de 2014 eram, genericamente, suficientes para o
seu funcionamento administrativo corrente, com exceção dos equipamentos informáticos
que se encontravam obsoletos na sua esmagadora maioria.
Já no que diz respeito ao funcionamento operacional do Gabinete, os recursos patrimoniais
para o efeito eram praticamente inexistentes ou impróprios.
A prioridade foi dotar o GISAF com um veículo automóvel apropriado para o desempenho da
sua missão, uma vez que aquele existente, para além de impróprio, estava inoperacional,
conforme se encontra expresso no Relatório referente a 2013.
Este processo foi iniciado em dezembro de 2013, no entanto, por vicissitudes logísticoadministrativas diversas externas ao GISAF, apenas em novembro de 2014 foi possível obter
um veículo, ainda assim em aluguer de curta duração e enquanto o veículo resultante de
processo aquisitivo centralizado não é entregue, o que só se prevê possível para meados de
2015. Tal delonga neste processo, para além da menor adequação funcional do veículo,
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acarreta para o orçamento do GISAF, e consequentemente para o Estado Português, um
maior custo do que aquele expectável.
O obsoleto equipamento informático foi parcialmente renovado, para o que se contou com
o apoio do serviço competente da Secretaria-Geral.
No final do ano foi também estabelecida uma rede autónoma de voz e dados, em ligação
directa à rede da Secretaria-Geral, ficando o Gabinete independente da rede informática do
IMT, IP existente no edifício onde tem as suas instalações, da qual esteve dependente até
essa data.
Foi realizada a aquisição de diversos equipamentos individuais de proteção para o pessoal
do GISAF, adequados às tipologias de intervenção do Gabinete e em conformidade com as
obrigações legais.
Foram iniciados os procedimentos prévios necessários à aquisição de equipamentos
especializados para os trabalhos de investigação de acidentes e incidentes ferroviários,
nomeadamente diversos equipamentos de medição e de registo, não tendo sido possível dar
sequência à contratação em 2014 por falta de verba.
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4. AUTO-AVALIAÇÃO
4.1 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)
4.1.1 Resultados alcançados
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014
Versão de QUAR conforme alterado em 2014-10-17

Ministério da Economia
Serviço: Gabinente de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários - GISAF
MISSÃO: O Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é o organismo do Estado que, sob tutela do Ministério da Economia, tem por missão investigar os
acidentes, incidentes e outras ocorrências relacionadas com a segurança dos transportes ferroviários, visando a identificação das respetivas causas, elaborar e divulgar os
correspondentes relatórios, promover estudos, propor medidas de prevenção que visem reduzir a sinistralidade ferroviária e assegurar a participação em comissões ou
atividades, nacionais ou estrangeiras.
VISÃO: Exercer as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, a fim de, em cooperação com as demais entidades relevantes, contribuir para a
melhoria contínua da segurança do transporte ferroviário em Portugal.

Objectivos Estratégicos
OE1:

Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes ferroviários e garantir a elaboração dos competentes relatórios.

OE2:

Criar instrumentos de divulgação das recomendações de segurança ferroviária e da atividade do GISAF.

OE3:

Reforçar a cooperação com os agentes nacionais e estrangeiros que atuam no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes ferroviários.

OE4:

Aperfeiçoar os instrumentos organizacionais em ordem a promover a eficiência do Gabinete, garantindo a sua sustentabilidade económica-financeira.

Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

60%

Peso

75%

O1. Implementar o processo de planeamento das atividades de investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários.
IN D IC A D O R E S

Ind 1. Elaboração de manual de procedimentos [data]

2 0 12

2 0 13

M ET A
2 0 14

n/a

n/a

31-Dez

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

0

30-Nov

100%

T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

19-Dez

110%

Superou

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

18-Set

110%

Superou

O2. Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação e normas da Agência Ferroviária
Europeia.
IN D IC A D O R E S

Ind 2. Publicação do relatório anual [data]

2 0 12

2 0 13

M ET A
2 0 14

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

n/a

30-Set

0

31-Ago

100%

Peso
T r imest r e

Eficiência

Ponderação

30%

Peso

40%

O3. Implementar os sistemas internos de controlo da informação.
IN D IC A D O R E S

Ind 3. Implementação de sistema de arquiv o informatizado de
ex pediente e de processos de inv estigação

2 0 12

2 0 13

M ET A
2 0 14

n/a

n/a

95%

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

0%

100%

100%

T r imest r e

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

95%

100%

Atingiu

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

31-Dez

100%

Atingiu

O4. Implementar os sistemas de divulgação de informação pública sobre a actividade do Gabinete.
IN D IC A D O R E S

Ind 4. Colocação on-line da página do GISAF na internet [data]

2 0 12

2 0 13

M ET A
2 0 14

n/a

n/a

31-Dez

Peso

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

0

30-Nov

100%

T r imest r e

Qualidade

Ponderação

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

Ind 5. Tempo médio de resposta a pedidos de entidades
ex ternas [dias]

Peso

2 0 12

2 0 13

M ET A
2 0 14

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

n/a

15

0

10

100%

T r imest r e

25%

60%

10%
100%

R ESU LT A D O

T A XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

15

100%

Atingiu

Objectivos Relevantes: O1, O4, O2
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JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 - Considerando a complex idade das matérias objeto da ativ idade do GISAF, o facto do Gabinete estar em fase de reactiv ação após mais de dois anos de inativ idade, a ausência de sistematização prév ia, e tal tarefa
depender de recolha de ex periência e melhores práticas de organismos homólogos estrangeiros, o v alor indicado será o melhor possív el face às condicionantes.
IND 2 - A meta é definida na legislação, pelo que este v alor resulta da análise das melhores práticas dos organismos homólogos estrangeiros.
IND 3 - Valor conv encionado.
IND 4 - Valor conv encionado face às condicionantes operacionais da Secretaria-Geral, a qual dá apoio ao GISAF nesta matéria.
IND 5 - Valor conv encionado.

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PON T U A ÇÃ O

EF EC T IV OS
PLA N EA D OS

PON T OS
PLA N EA D OS

PON T OS
EX EC U T A D OS

D ESV IO

0

Dirigentes - Direcção Superior

20

0

0

0

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

1

16

16

0

Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)

12

2

24

1

-23

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

9

0

0

0

0

Assistente Técnico/a - (inclui técnicos/as de informática)

8

1

8

7

-1

Assistente operacional

5

0

0

0

0

4

48

24

-24

Total

Recursos Financeiros
D E S IG N A ÇÃ O

P LA N E A D O S

Orçamento de funcionamento

A J US T A D O S

E X E C UT A D O S

D E S V IO

164.966

181.836

90.843

-90.993

153.940

157.157

81.813

-75.344

Aquisições de Bens e Serv iços

3.150

17.768

7.978

-9.790

Outras despesas correntes

7.876

133

53

-80

0

6.778

999

-5.779

Despesas c/Pessoal

Aquisição de bens de capital
PIDDAC
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

0

0

0

0

164.966

181.836

90.843

-90.993

Parâmetros

Eficácia

Eficiência

Qualidade

110%

100%

100%

Indicadores

AVALIAÇÃO FINAL
106%
Fonte de Verificação

IND 1

Manual de procedimentos

IND 2

Relatório anual de inv estigação

IND 3

Ev idências documentais

IND 4

Ev idências documentais

IND 5

Ev idências documentais

4.1.2 Alterações ao QUAR original
O QUAR 2014, aprovado no início do ciclo de gestão, foi objeto de reformulação nos termos
da Lei n.º 66-B/2007, tendo sido solicitadas alterações em alguns dos indicadores, na
sequência da monitorização dos resultados do 1.º semestre do ano.
As alterações solicitadas foram as seguintes:
Objetivo 1
Versão original

Pedido de alteração

Meta: 30 de abril
Valor crítico: 15 de março

Meta: 2014-12-31
Valor crítico: 2014-11-30
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Objetivo 2
Versão original

Pedido de alteração

Objetivo: Regularizar a elaboração dos relatórios de
investigação (dos últimos 5 anos), de acordo com
os princípios estabelecidos na legislação
internacional, comunitária e nacional. (eficácia)
Indicador: N.º de relatórios regularizados
Meta: 2
Valor crítico: 3

Objetivo: Reportar a atividade de investigação
realizada, conforme previsto na legislação e normas da
Agência Ferroviária Europeia. (eficácia)
Indicador: Publicação do relatório anual [data]
Meta: 2014-09-30
Valor crítico: 2014-08-31

Objetivo 3
Versão original

Pedido de alteração

Objetivo: Promover estudos e propor medidas de
prevenção que visem reduzir a sinistralidade
ferroviária. (eficácia)
Indicador: N.º de ações promovidas
Meta: 4
Valor crítico: 5

Objetivo: Implementar os sistemas internos de controlo
da informação. (eficiência)
Indicador: Implementação de sistema de arquivo
informatizado de expediente e de processos de
investigação
Meta: 95%
Valor crítico: 100%

Objetivo 4
Versão original

Pedido de alteração

Objetivo: Elaborar o levantamento e caraterização
dos acidentes ocorridos nos últimos três anos.
(eficiência)
Indicador: Total de Acidentes significativos
caracterizados
Meta: 95%
Valor crítico: 100%

Objetivo: Implementar os sistemas de divulgação de
informação pública sobre a atividade do Gabinete.
(eficiência)
Indicador: Colocação online da página do GISAF na
internet [data]
Meta: 2014-12-31
Valor crítico: 2014-11-30

Objetivo 5
Versão original

Pedido de alteração

Objetivo: Promover a informação, o cumprimento e
aplicação prática das recomendações dirigidas às
entidades reguladas. (qualidade)
Indicador: Nº de ações promovidas
Meta: 4
Valor crítico: 5

Objetivo: Garantir um adequado tempo de resposta a
pedidos de entidades externas. (qualidade)
Indicador: Tempo médio de resposta a pedidos de
entidades externas [dias]
Meta: 15
Valor crítico: 10

Este pedido de alterações significativas ao QUAR teve a seguinte fundamentação:
1. No momento da elaboração do QUAR original, o diretor estava em funções há um mês
num organismo que estava inativo há mais de dois anos e desprovido de quaisquer outros
recursos humanos, pelo que aquele dirigente não se encontrava ainda plenamente
inteirado da situação em que o Gabinete realmente se encontrava, nomeadamente o
facto de estar desprovido de organização administrativa sistematizada e de não ter no
seu histórico quaisquer documentos de gestão, sendo necessário reinstalar praticamente
todos os domínios do Gabinete.
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2. O objetivo 1 necessitou da cooperação da Agência Ferroviária Europeia e de diversos
organismos homólogos estrangeiros com vista à recolha dos princípios de funcionamento
adequados e das melhores práticas em uso. Tal implicou a disponibilidade e
compatibilização de agendas daquelas entidades e tratar de todas as viagens e estadas
necessárias, situação que demorou algum tempo a concretizar e que só em final de
agosto ficou concluída, data a partir da qual foi então possível iniciar a análise das
informações recolhidas e início da elaboração do manual de investigação. Acresce que
este trabalho teve de ser feito pelo diretor, único recurso humano de que o Gabinete
dispunha até à data, para além do secretariado.
3. Os objectivos 2 a 5 inicialmente fixados apenas eram concretizáveis com a existência dos
investigadores previstos no quadro do GISAF. Ora, no momento da proposta no QUAR
original, não era expectável que o Despacho-conjunto fixando a dotação de
investigadores do GISAF só fosse publicado em 9 de junho de 2014, data a partir da qual
se pôde então iniciar o processo de recrutamento, o qual esteve sujeito a diversas
delongas, pelo que os objetivos inicialmente fixados eram inatingíveis por razões externas
ao Gabinete.
4. Por fim, o facto, já referido mas que importa salientar pelo seu forte impacte, de durante
todo o ano de 2014 e até à data de proposta de alteração ao QUAR, o GISAF dispor como
meios humanos apenas do diretor e de uma assistente técnica assegurando as funções de
apoio administrativo, o que teve como consequência a inevitável demora da maioria das
tarefas realizadas ou então em curso.

4.1.3 QUAR 2014: Análise dos resultados
Objetivo 1 - Implementar o processo de planeamento das atividades de investigação
técnica de acidentes e incidentes ferroviários: SUPERADO.
Indicador 1
Elaboração de manual de
procedimentos [data]

Resultado de
2013

Meta para
2014

Resultado de
2014

Evidência

n/a

2014-12-31

2014-12-19

Manual de
Investigação

Com base nas orientações recebidas na Agência Ferroviária Europeia (ERA), assim como nas
informações, documentos de apoio e experiência recolhidos junto dos homólogos
espanhóis, irlandeses e britânicos, foi elaborado o Manual de Investigação, que visa servir de
suporte à atividade do Gabinete neste domínio, garantindo a conformidade da sua atuação
com a legislação e com os requisitos e boas práticas definidas pela ERA.
Tratou-se de um trabalho de compilação, análise e organização de informação, adaptando-a
à realidade nacional, que resultou na elaboração de procedimentos que, além de guia e
sistematização para a atividade dos investigadores, tem em vista uma futura auditoria pela
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ERA e certificação de qualidade do processo. Esta matéria encontra-se mais detalhadamente
descrita em 3.1.2.
Foi possível concluir o Manual aquém da data definida como meta, superando o objetivo e
resultando formalmente numa taxa de realização ligeiramente acima de 100%.
Objetivo 2 - Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na
legislação e normas da Agência Ferroviária Europeia: SUPERADO.
Indicador 2

Publicação do relatório anual [data]

Resultado de
2013
n/a

Meta para
2014

2014-09-30

Resultado de
2014

Evidência

2014-09-18

Relatório Anual de
Investigação
(disponível nos sites
do GISAF e da ERA) e
emails

Corresponde a uma obrigação legal, a qual estipula como data limite o dia 30 de setembro
de cada ano.
O Relatório foi concluído e enviado à Tutela e à ERA antes da data limite, o que corresponde
à superação do objetivo e formalmente resulta numa taxa de realização ligeiramente acima
de 100%.
Objetivo 3 - Implementar os sistemas internos de controlo da informação: ATINGIDO.
Indicador 3

Resultado de
2013

Meta para
2014

Resultado de
2014

Evidência

Implementação de sistema de
arquivo informatizado de expediente
e de processos de investigação

n/a

95%

95%

Base de dados

Foi criado sistema de arquivo informatizado de expediente e de processos de investigação.
Toda a correspondência recebida ou expedida é digitalizada e registada em base de dados
em folha Excel, a partir da qual é fácil e rapidamente acessível através de hiperligações e
pesquisável a partir de descritores.
Os relatórios existentes em arquivo foram sujeitos a processo de digitalização e indexação.
Apesar de plenamente funcional, a base de dados carece de alguns ajustes para a tornar
mais amiga do utilizador, motivo pelo qual não se considerou uma taxa de execução de
100%, mas sim correspondente à meta na medida em que os seus objetivos foram
cumpridos.
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Objetivo 4 - Implementar os sistemas de divulgação de informação pública sobre a
actividade do Gabinete: ATINGIDO.
Indicador 4

Resultado de
2013

Meta para
2014

Resultado de
2014

Evidência

Colocação online da página do GISAF
na internet [data]

n/a

2014-12-31

2014-12-31

Página do GISAF na
internet

Com o apoio dos serviços competentes da Secretaria-Geral do Ministério da Economia foi
finalizada na meta prevista a página do GISAF na internet, meio de informação
indispensável, não só para a divulgação pública do Gabinete e suas atividades, mas também
para o cumprimento das suas obrigações legais de publicitação das investigações e
respetivos relatórios.
Objetivo 5 - Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas:
ATINGIDO.
Indicador 5

Resultado de
2013

Meta para
2014

Resultado de
2014

Tempo médio de resposta a pedidos
de entidades externas [dias]

n/a

15

15

Evidência
Arquivo documental
disponível no GISAF.

Foi cumprido este objetivo de qualidade do serviço no seu relacionamento com o exterior,
tendo as respostas a solicitações externas sido geralmente dadas no prazo de 15 dias.

4.2 Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e
qualidade dos serviços prestados
O GISAF, durante o ano de 2014, não prestou serviços a utilizadores.

4.3 Avaliação do sistema de controlo interno
Em 2014 o GISAF esteve em fase de reinstalação e operacionalização, pelo que não tem nem
maturidade nem dimensão para qualquer tipo de avaliação deste género. Neste âmbito
foram elaborados o Código de Ética e de Conduta e o Plano de Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas, os quais não existiam no Gabinete.
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4.4 Causas de incumprimento de ações ou projetos
Os incumprimentos que tenham havido devem-se aos constrangimentos inerentes à fase de
reativação e operacionalização do GISAF, às dificuldades sentidas por parte do apoio
logístico e administrativo ao Gabinete, aos reduzidos recursos e ao facto de apenas no final
do ano ter sido possível terminar o recrutamento dos Investigadores.

4.5 Medidas a tomar para um reforço positivo do desempenho
Julga-se que com a entrada gradual em operação do GISAF no início de 2015 o desempenho,
no que diz respeito à investigação de acidentes e incidentes, ficará normalizado tanto
quanto é possível face à dotação de investigadores aprovada para o Gabinete.
No que diz respeito às dificuldades sentidas por parte do apoio logístico e administrativo
prestado ao Gabinete, tomar-se-á medidas no sentido de agilizar e estabilizar procedimentos
de interação entre as partes.

4.6 Comparação com o desempenho de serviços idênticos
Considerando a fase de reinstalação e operacionalização em que o GISAF se encontrou em
2014, não é adequado fazer uma comparação deste género.
Não obstante, pode-se referir que o organismo homólogo Croata foi constituído
praticamente na mesma altura do GISAF, tendo tido um desenvolvimento comparável. As
reuniões com a ERA e as visitas de estudo aos organismos homólogos Irlandês e Britânico
foram feitas em simultâneo e em concertação, tendo o processo de ativação e organização
do GISAF e do organismo Croata corrido de forma paralela, com a exceção de que na Croácia
o organismo de investigação foi dotado de meios humanos e operacionais muito mais
rapidamente do que em Portugal, com as consequências daí decorrentes de mais rápida
entrada em funcionamento.

4.7 Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores
Atendendo à fase de reinstalação e operacionalização em que o GISAF se encontrou durante
2014, assim como à sua micro-estrutura, não faz sentido um processo de audição formal
quanto à auto-avaliação, traduzindo-se esta, na realidade, na interação corrente e diária
entre a única chefia e os trabalhadores (um durante dez meses e dois durante um mês,
recorde-se) e na participação e conhecimento destes de praticamente todas as atividades do
Gabinete.
Por outro lado, o tempo decorrido nas funções não permite a definição de uma apreciação
concreta e fundamentada, salientando-se, porém que todos manifestam um elevado nível
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de motivação e satisfação com as funções efetivas ou em perspetiva. A insatisfação
manifestada incide sobre a falta de meios de trabalho assim como sobre o peso e
complexidade de processos burocráticos para tratar de assuntos correntes e simples na sua
essência.
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5. AVALIAÇÃO FINAL
5.1 Apreciação geral
O ano de 2014 correspondeu a um intenso trabalho, pouco visível para o exterior, mas
essencial no sentido de dotar o GISAF das condições estruturais indispensáveis ao
desempenho da sua missão, após um longo período em que este Gabinete esteve
praticamente inativo e completamente incapaz de cumprir a missão que lhe está atribuída.
Apesar das dificuldades, foram desenvolvidas as ações necessárias para que o Gabinete, no
primeiro dia de 2015, esteja em condições de começar a cumprir a sua missão elementar,
tendendo gradualmente para a normalização do seu funcionamento.
Naturalmente que muito há ainda para fazer até essa normalização, mas pode-se afirmar
que as bases estão assentes e são sólidas, e que o grande objetivo de durante 2014 criar as
condições necessárias e suficientes para o funcionamento efetivo do GISAF foi cumprido.
Naturalmente que com o início sistemático das atividades de investigação e da utilização
prática do Manual de Investigação, serão identificados aspetos a melhorar e detetadas
novas necessidades a que importará dar resposta, resultando num processo de
aprendizagem e melhoria contínuas.
Para 2015 perspetivam-se grandes necessidades de formação específica da equipa do GISAF
em metodologias específicas de investigação de acidentes e no complemento das valências
dos Investigadores, o que terá de ser feito a par das investigações que estejam em curso.

5.2 Menção proposta
Considerando os resultados globais alcançados e tendo em conta que, apesar da fase
anormal em que se encontrou durante 2014, este Gabinete superou dois objetivos e
cumpriu os restantes três objetivos do QUAR, considera-se que a avaliação final do
desempenho do Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários é, nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro,
expressa qualitativamente pela menção de Desempenho Bom.
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ANEXO 1
Execução
orçamental

31

32

01.00.00
01.01.00
01.01.03.00.00
01.01.09.00.00
01.01.10.00.00
01.01.11.00.00
01.01.13.00.00
01.01.14.SF.00
01.01.14.SN.00
01.02.00
01.02.02.00.00
01.02.03.00.00
01.02.04.00.00
01.03.00
01.03.01.A0.00
01.03.05.A0.A0
01.03.05.A0.B0
02.00.00
02.01.00
02.01.02.00.00
02.01.07.00.00
02.01.08.00.00
02.01.21.00.00
02.02.00
02.02.06.00.00
02.02.09.B0.00
02.02.09.D0.00
02.02.09.F0.00
02.02.10.00.00
02.02.13.00.00
02.02.19.B0.00
02.02.19.E0.00
02.02.20.C0.00
02.02.25.00.00
06.00.00
06.02.03.A0.00
07.00.00
07.01.07.A0.B0
07.01.08.A0.B0

TOTAL

DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
GRATIFICAÇÕES
REPRESENTAÇÃO
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
SUBSIDIO DE FERIAS
SUBSIDIO DE NATAL
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO
AJUDAS DE CUSTO
SEGURANCA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
SEGURANCA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
COMUNICACOES FIXAS DE DADOS
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES
TRANSPORTES
DESLOCAÇOES E ESTADAS
SOFTWARE INFORMÁTICO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADORAS
OUTROS
OUTROS SERVIÇOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - OUTROS
SOFTWARE INFORMÁTICO - OUTROS

Classificação Económica

164.966,00

153.940,00
122.863,00
0,00
97.901,00
1.309,00
3.198,00
4.135,00
8.160,00
8.160,00
1.393,00
976,00
417,00
0,00
29.684,00
1.486,00
0,00
28.198,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
7.876,00
7.876,00
0,00
0,00
0,00

99.517,00
93.118,00
87.862,00
0,00
0,00
256,00
0,00
5.000,00
0,00
3.405,00
1.066,00
0,00
2.339,00
2.994,00
0,00
994,00
2.000,00
22.531,00
2.219,00
200,00
1.000,00
313,00
706,00
20.312,00
7.967,00
1.426,00
700,00
105,00
2.550,00
6.336,00
0,00
969,00
74,00
185,00
100,00
100,00
11.228,00
5.662,00
5.566,00

Reforços
(3)

473,00 133.376,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dotações
Congelamentos
Iniciais
(2)
(1)

116.033,00

96.300,00
95.118,00
0,00
95.118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,00
0,00
188,00
0,00
994,00
0,00
0,00
994,00
7.440,00
172,00
0,00
0,00
0,00
172,00
7.268,00
3.485,00
41,00
26,00
20,00
300,00
969,00
2.427,00
0,00
0,00
0,00
7.843,00
7.843,00
4.450,00
0,00
4.450,00

Anulações
(4)

181.836,00

157.157,00
120.863,00
87.862,00
2.783,00
1.309,00
3.454,00
4.135,00
13.160,00
8.160,00
4.610,00
2.042,00
229,00
2.339,00
31.684,00
1.486,00
994,00
29.204,00
17.768,00
2.047,00
200,00
1.000,00
313,00
534,00
15.721,00
4.482,00
1.385,00
674,00
85,00
2.250,00
5.367,00
250,00
969,00
74,00
185,00
133,00
133,00
6.778,00
5.662,00
1.116,00

164.755,31

143.481,07
113.394,73
87.861,25
0,00
0,00
3.453,42
3.616,69
11.032,23
7.431,14
2.641,51
1.578,56
0,00
1.062,95
27.444,83
742,65
993,67
25.708,51
14.444,62
1.387,86
62,31
1.000,00
311,25
14,30
13.056,76
3.505,50
1.384,95
645,00
84,21
700,21
5.344,46
200,00
968,63
73,80
150,00
52,48
52,48
6.777,14
5.661,16
1.115,98

Dotações
Cabimentos
Disponíveis
(6)
(5) = (1)-(2)+(3)-(4)

17.080,69

13.675,93
7.468,27
0,75
2.783,00
1.309,00
0,58
518,31
2.127,77
728,86
1.968,49
463,44
229,00
1.276,05
4.239,17
743,35
0,33
3.495,49
3.323,38
659,14
137,69
0,00
1,75
519,70
2.664,24
976,50
0,05
29,00
0,79
1.549,79
22,54
50,00
0,37
0,20
35,00
80,52
80,52
0,86
0,84
0,02

Saldos de
Cabimentos
(7) = (5)-(6)

100.929,94

81.813,06
64.360,56
48.444,79
0,00
0,00
3.453,42
1.994,09
6.428,27
4.039,99
2.141,51
1.578,56
0,00
562,95
15.310,99
172,40
0,00
15.138,59
12.500,05
1.376,79
62,31
1.000,00
300,18
14,30
11.123,26
2.337,00
1.384,95
30,00
84,21
700,21
5.344,46
200,00
968,63
73,80
0,00
52,48
52,48
6.564,35
5.448,37
1.115,98

Compromissos
(8)

90.842,27

81.813,06
64.360,56
48.444,79
0,00
0,00
3.453,42
1.994,09
6.428,27
4.039,99
2.141,51
1.578,56
0,00
562,95
15.310,99
172,40
0,00
15.138,59
7.977,97
376,79
62,31
0,00
300,18
14,30
7.601,18
1.168,50
0,00
30,00
84,21
700,21
5.344,46
200,00
0,00
73,80
0,00
52,48
52,48
998,76
998,76
0,00

Pagamentos
(9)

49,96%

52,06%
53,25%
55,14%
0,00%
0,00%
99,98%
48,22%
48,85%
49,51%
46,45%
77,30%
0,00%
24,07%
48,32%
11,60%
0,00%
51,84%
44,90%
18,41%
31,16%
0,00%
95,90%
2,68%
48,35%
26,07%
0,00%
4,45%
99,07%
31,12%
99,58%
80,00%
0,00%
99,73%
0,00%
39,46%
39,46%
14,74%
17,64%
0,00%

Grau de
Execução
(10) = (9)/(5)

(euros)
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