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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento consubstancia o relatório das atividades desenvolvidas em 2015 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 2015 correspondeu à gradual entrada em operacionalidade efetiva do GISAF, com
o efetivo início de funções dos investigadores e a progressiva dotação com os meios técnicos
indispensáveis. Desta forma, o Gabinete começou a estar em condições de cumprir a missão
para que foi criado, no sentido de contribuir decisivamente para a melhoria da segurança do
transporte ferroviário.
Por outro lado, também foram gradualmente consolidadas as relações e processos de
trabalho com a Autoridade Nacional de Segurança e com as empresas ferroviárias nacionais,
uma vez que a retoma de operacionalidade do GISAF, para mais em moldes diferentes
daqueles em que funcionou no passado, implicou naturalmente uma adaptação e
habituação das referidas entidades à intervenção deste ator, processo que inevitavelmente
será progressivo.
Muito há ainda para fazer, mas pode-se afirmar que no final de 2015, e apesar das limitações
em recursos de que ainda padece, o Gabinete estava já numa situação de razoável
normalidade operacional para cumprimento básico da sua missão.
Este esforço e o trabalho desenvolvido foi apreciado pela Agência Ferroviária Europeia, cuja
cooperação, a par de outros organismos homólogos estrangeiros, foi também importante
para a reoperacionalização do Gabinete.
Porém, as acima aludidas limitações serão fortemente condicionantes em eventuais
situações de acidentes de dimensão significativa, em que os meios – humanos, materiais e
financeiros – ao dispor do GISAF estão significativamente aquém do necessário. Esta
situação, que em larga medida transcende o Gabinete, terá de ser sanada progressivamente,
de molde a que, por um lado, o GISAF possa cumprir plenamente com a sua missão de
garantir perante os cidadãos de que os acidentes e incidentes ferroviários relevantes são
investigados de modo independente e com vista a contribuir decisivamente para a melhoria
contínua da segurança, e por outro lado, Portugal cumpra com as suas obrigações no seio da
União Europeia em matéria de segurança ferroviária.
Neste relatório descreve-se, com o detalhe que se considerou apropriado, a estrutura e
enquadramento do GISAF e o principal trabalho realizado durante 2015. Identifica-se
também o grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos no âmbito do QUAR, dando-se
igualmente resposta às demais obrigações de reporte de gestão.
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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, é um serviço
central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.
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).
Até 26 de novembro de 2015, o GISAF funcionou no âmbito do Ministério da Economia,
sendo o apoio logístico e administrativo ao seu funcionamento prestado pela SecretariaGeral do referido Ministério. Desde aquela data, com a entrada em funções do XXI Governo
Constitucional, o Gabinete passou a funcionar no âmbito do Ministério do Planeamento e
das Infraestruturas e o apoio logístico e administrativo passou a ser-lhe prestado pela
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

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:
Diretor

Apoio logístico e
administrativo

Secretariado

Secretaria-Geral do
Minist ério da Tutela

Investigadores

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”
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.
 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:
•
•
•
•
6

Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se
pretende atingir;
Comportamento profissional;
Consideração ética nas ações;
Responsabilidade social;
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•
•
•
•
•
•
•
•

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
Código de Ética e de Conduta, publicado no seu sítio na internet.

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
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.
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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 abrangidos em 2015 pelo âmbito de
atuação do GISAF, foram os seguintes:
 Rede ferroviária nacional, gerida pela IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.2, 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.,
• COMSA Rail Transport;
 Metropolitano de Lisboa, explorado por Metropolitano de Lisboa, E.P.E.;
 Metropolitano ligeiro da Área Metropolitana do Porto,
Porto, explorado por Metro do
Porto, S.A.;
 Metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo,
Tejo, explorado por MTS - Metro,
Transportes do Sul, S.A.;
 Metropolitano ligeiro de Mirandela,
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,
Viriato, explorado pela Câmara Municipal de Viseu;
 Ascensor da Nazaré, explorado pelos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal
da Nazaré;
 Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras,
Oeiras, explorado por SATU – Sistema
Automático de Transporte Urbano, E.M. (presentemente sem serviço público).
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
indicados acima. Em 2015 essa
situação não ocorreu.
2

Até 1 de junho de 2015 designada por REFER, Rede Ferroviária Nacional, E.P.E..
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3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS
3.1 Atividade desenvolvida
3.1.1 Gestão corrente
O período de completa inatividade em que o GISAF esteve desde o início de 2011 até 31 de
outubro de 2013, ainda teve reflexos na atividade de 2015.
Iniciado o ano com os dois investigadores do quadro de pessoal em funções, houve que
proceder à sua integração nos procedimentos de trabalho do Gabinete e formação
relativamente ao manual de investigação. Complementarmente, boa parte do primeiro
semestre foi despendida em formação dos investigadores em matérias específicas à
investigação de acidentes, conforme adiante detalhado no capítulo respetivo.
Uma vez que o essencial dos instrumentos administrativos necessários ao funcionamento do
GISAF foi estabelecido em 2014, em 2015 apenas houve a necessidade de estruturar alguns
processos secundários e garantir a sua documentação para efeitos de monitorização e
fiscalização internas.
O apoio logístico e administrativo ao Gabinete foi prestado, conforme incumbe legalmente,
pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia (SGME), no âmbito da prestação
centralizada de serviços que aquele organismo assegura. O processo de relacionamento
neste âmbito foi evoluindo ao longo do ano, podendo considerar-se ter atingido um grau
satisfatório no segundo semestre do ano, muito embora ainda subsistissem alguns pontos
necessitando de otimização com vista a um mais célere e eficiente desenrolar dos processos
de apoio ao funcionamento do GISAF. Na verdade, a progressiva entrada em
operacionalidade do Gabinete tornou mais exigente a gestão e o apoio administrativos, por
suscitar necessidades, com reflexos operacionais no terreno, que requeriam resposta
imediata ou urgente.
Com a entrada em funções do XXI Governo Constitucional, o apoio logístico e administrativo
ao Gabinete passou a incumbir à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
(SGPCM). No entanto, por questões operacionais foi acordado que a SGME continuaria a
prestar o apoio ao GISAF até ao final do ano, transferindo entretanto os assuntos para a
SGPCM. O bom decurso deste processo de transferência e de tomada pela SGPCM das
tarefas de apoio logístico e administrativo ao GISAF será fundamental para que a
recém-conquistada estabilidade na atividade do Gabinete seja perturbada o mínimo
possível.
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3.1.2 Investigação de acidentes e incidentes
a) Definição de métodos e procedimentos
Em 2014, e conforme foi detalhadamente descrito no respetivo relatório, havia sido
elaborado o Manual de Investigação do GISAF, no qual se encontra estruturado todo o
processo de investigação a ser seguido, e que resultou da recolha e análise das melhores
práticas dos organismos homólogos de referência e das orientações
orientações produzidas no âmbito
da Agência Ferroviária Europeia (ERA).
Em 2015, e como já era antecipado, com a progressiva entrada em operações do GISAF, mas
também com a prossecução da recolha de melhores práticas nos homólogos estrangeiros e
com o conhecimento que resultou da
da formação recebida, foram identificadas necessidades
de ajustes pontuais de procedimentos, documentos ou formulários. Estas foram feitas ou
sê-lo-ão durante 2016 e futuramente sempre que necessário,
necessário, sendo um processo natural e
desejável de melhoria contínua previsto nos próprios procedimentos internos.
b) Investigações iniciadas
Em 2015, com base nos relatórios diários, ou documentos equivalentes, fornecidos pelas
empresas ferroviárias, procedeu-se ao registo na base de dados estatística do GISAF de 326
ocorrências de segurança, conforme os critérios internos do Gabinete definidos no Manual
de Investigação.
Nenhuma das ocorrências registada se enquadrou em tipologia de acidente que
determinasse a obrigatoriedade de investigação nos termos
termos do n.º 1 do art.º 4.º do DecretoLei n.º 394/2007. Foi feita a análise preliminar a 36 delas, selecionadas pelas suas
características ou consequências, para determinar se seria expectável que da sua
investigação resultassem ensinamentos de segurança relevantes que justificassem a
abertura de uma investigação ao abrigo do n.º 2 do referido artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
394/2007. Dessas análises preliminares, resultou a abertura de seis investigações.
Decorrente também das análises preliminares realizadas e do tratamento estatístico regular
às ocorrências de segurança, o GISAF mantém sob especial observação algumas tipologias
recorrentes e frequentes de acidentes ou incidentes, com vista a eventual abertura de
investigações de série se e quando se considerar pertinente.

Estes assuntos serão devidamente desenvolvidos no Relatório Anual de Investigação
previsto no art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro.
No final de 2015 existiam em curso oito investigações. Será de salientar que este número de
investigações em curso representa desde logo um esforço assinalável para o Gabinete,
excedendo o valor de referência para o rácio médio de investigações por investigador que a
Agência Ferroviária Europeia e a rede europeia de organismos de investigação consideram
como boa prática para resultarem em investigações de boa qualidade. Do ponto de vista da
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experiência do GISAF até ao momento, representa também o máximo admissível de
investigações em simultâneo e que não parece conveniente repetir.
c) Investigações concluídas
Por motivo das investigações iniciadas em 2014 e 2015 decorrerem concomitantemente
com o processo de reativação do GISAF, estando a estrutura operacional do Gabinete ainda
a criar as suas rotinas e processos de trabalho, e impedindo uma dedicação exclusiva às
tarefas de investigação, durante o ano de 2015 não foram concluídas quaisquer
investigações.
Acrescem ainda dois outros fatores que causaram perturbações ao normal desenrolar das
investigações:
•

por um lado, o facto de o GISAF e das empresas ferroviárias estarem ainda mutuamente
a procurar a forma de relacionamento corrente mais eficaz e eficiente, o que é natural
uma vez que a retoma de operacionalidade do Gabinete, para mais em moldes
diferentes daqueles em que funcionou no passado, implica uma adaptação e rotina dos
processos de trabalho, o que inevitavelmente será progressivo, mas que resulta em
delongas na obtenção de toda a informação necessária para as investigações;

•

por outro lado, o longo período de formação indispensável para o adequado trabalho
dos investigadores.

Seguramente que estes fatores ainda se farão sentir durante 2016, mas tenderão para uma
normalização.
Apesar disso, no final de 2015, uma investigação estava em fase final, tendo os achados,
conclusões e esboço de recomendações sido apresentados às entidades envolvidas e
estando a redação do relatório preliminar a ser finalizada.
Por outro lado, continuou-se o processo de regularização de investigações iniciadas antes de
2011 que se encontram pendentes, assunto este cuja resolução, a esta distância temporal e
face aos demais condicionalismos, não é simples. Ainda assim foi possível regularizar dois
relatórios pendentes.
d) Monitorização das recomendações
Durante o ano de 2015 foi feita a monitorização das recomendações emitidas no passado
pelo GISAF.
Este assunto será devidamente desenvolvido no Relatório Anual de Investigação.

11

e) Relacionamento com entidades externas
Em 2015 prosseguiu-se o estabelecimento de contactos com as entidades abrangidas pelo
âmbito de atuação do GISAF.
Foram gradualmente consolidadas as relações com a Autoridade Nacional de Segurança e
com a maioria das empresas ferroviárias nacionais.
Para assegurar a adequada prossecução das atribuições previstas na Lei para o GISAF, foram
estabelecidos canais de contacto privilegiados e articulados procedimentos de trabalho com
a Guarda Nacional Republicana, com a Polícia de Segurança Pública e com o Serviço Nacional
de Proteção Civil.
Foi iniciado um trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral da República para a celebração
de um protocolo de colaboração visando assegurar, em acidentes que interessem a ambas
as partes, a boa articulação e salvaguarda dos respetivos interesses e especificidades.

f) Relatório anual de investigação
Foi devidamente remetido à Tutela e à Agência Ferroviária Europeia,
Europeia, e publicado no sítio do
GISAF na internet, o Relatório Anual de Investigação relativo a 2014, 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 indicado 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 perante a Comissão 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
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
da situação quanto à reativação e
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 aquele ano, tendo o procedimento de
infração sido encerrado no início de 2015.

Durante o ano de 2015, o GISAF participou de forma plena na rede europeia de organismos
de investigação de acidentes ferroviários (“NIB Network”) que funciona com o apoio da ERA,
tendo tido intervenção ativa nas reuniões plenárias. Em 2015, o GISAF esteve presente nas
seguintes reuniões na Agência:
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datas

local

assunto

4 e 5 de março

Lille, França

Reunião plenária na ERA

20 e 21 de
outubro

Lille, França

Reunião plenária na ERA

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

O GISAF integrou um grupo de trabalho para definir a estratégia para o futuro da NIB
Network, o qual cessou em meados do ano. Em seguida, também por convite da ERA e em
conjunto com os homólogos norueguês e irlandês, integrou o steering committee para a
organização de uma conferência internacional sobre investigação de acidentes que a
Agência pretende realizar no segundo semestre de 2016.
O GISAF foi observador à avaliação efetuada pela Agência ao organismo homólogo espanhol.
Para além dos trabalhos preparatórios, este processo decorreu no local em três momentos,
num total de sete dias, e abrangeu o escrutínio de todas as atividades daquele organismo,
resultando num relatório de avaliação e graduação do respetivo estado de maturidade. A
participação do GISAF na qualidade de observador foi de extrema mais-valia para Portugal,
não só porque estreitou os laços com os colegas espanhóis, com quem é expectável que se
venha a trabalhar mais vezes em conjunto, mercê do cada vez maior âmbito ibérico das
empresas ferroviárias de ambos os países, mas principalmente porque permitiu desde já
melhorar procedimentos do Manual de Investigação pelas observações feitas.
O GISAF disponibilizou-se junto da ERA para ser sujeito a avaliação no segundo semestre de
2017.
Por fim, no último trimestre de 2015, a Agência facultou ao GISAF e aos organismos
homólogos de dois outros países da EU, que também estavam em fase de ativação ou
desenvolvimento, a possibilidade de os respetivos diretores assistirem, em condições
extremamente vantajosas para os organismos, ao curso de técnicas avançadas de
investigação que decorreu na Universidade de Cranfield (Reino Unido). Esta oportunidade
foi, mais uma vez, de grande valor para o GISAF, pois permitiu imediatamente introduzir
melhorias no manual de procedimentos e permitirá, ao longo do ano de 2016, formar
internamente os investigadores com os aspetos relevantes e aplicáveis à realidade
portuguesa dos ensinamentos recebidos.
Do descrito, sobressai a riqueza dos contactos realizados neste fórum internacional, não só
pela troca de experiências, mas principalmente pelo apoio concreto disponibilizado pela
Agência e pelos organismos homólogos mais experientes.
b) No âmbito de formação especializada
O organismo homólogo inglês, o mais antigo e com maior capacidade técnica na Europa,
disponibilizou-se para que o GISAF integrasse o extenso programa de formação especializada
que aquele organismo iria facultar em 2015 a três novos investigadores que admitiu. Os
módulos da formação facultados com meios internos daquele organismo não teriam custos
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para o GISAF, que não os decorrentes de viagens e estadas, enquanto que aqueles
recorrendo a formadores externos deveriam ser comparticipados pelo GISAF na exata quotaparte dos participantes de cada organismo.
Tendo-se avaliado a oferta como bastante vantajosa, foram frequentados os módulos que
interessavam ao GISAF pela tipologia e especialização dos assuntos, formação impossível de
obter com maior benefício de outra forma.
Sobre esta matéria será dada informação concreta na secção respeitante à formação.

c) No âmbito de investigações em curso
Em conformidade com o espírito da NIB Network e com o previsto na legislação europeia e
nacional, o GISAF solicitou a cooperação de diversos homólogos para o fornecimento de
informação e apoio técnico no âmbito de investigações em curso, cooperação essa que foi
frutuosa e decorreu da melhor maneira, com resultados relevantes para as investigações.

De igual forma, foi o GISAF solicitado por membros da rede internacional para facultar
informação relevante para investigações noutros países, pedidos esses aos quais também se
deu a devida sequência.

3.1.4 Divulgação da informação
O sítio do GISAF na internet é o meio privilegiado de divulgação do Gabinete e das suas
atividades, tendo sido atualizado frequente e atempadamente com informação relevante,
quer quanto à gestão, quer quanto às atividades de investigação.
Em complemento, e no sentido de, sempre que justificável, permitir uma divulgação de
informação mais imediata do que aquela permitida no sítio oficial, o GISAF passou também a
estar presente nas redes sociais facebook® e LinkedIn®.

Naturalmente que as tarefas de atualização de qualquer dos meios referidos, estão sempre
condicionadas à disponibilidade dos escassos meios humanos do Gabinete face à prioridade
de outras tarefas.
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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
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.
Nos termos 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, integrou a GAFME - Gestão
Administrativa e Financeira do Ministério da Economia, a qual consiste, essencialmente, na
fusão dos orçamentos das entidades envolvidas, os quais são subdivisões de um orçamento
comum. Esta gestão administrativa e financeira é assegurada pela Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.
Apesar da transição do ministério no âmbito do qual o GISAF funcionou, atendendo à data
de efetivação dessa transição foi acordado que até ao final de 2015 o apoio logístico e
administrativo a este Gabinete se manteria a cargo da Secretaria-Geral do Ministério da
Economia, como já referido.
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3.2.2 Recursos humanos
a) Gestão
A 31 de dezembro de 2015, os recursos humanos do Gabinete,
Gabinete, previstos no respetivo Mapa
de Pessoal e reais, eram os seguintes:
designação

Pessoal Dirigente
Diretor
Estrutura Técnica
Investigadores
Estrutura Operacional
Assistente Técnica
Total

previstos

reais

1

1

2

2

1
4

1
4

Estes recursos evidenciaram ser escassos para as tarefas existentes, quer de investigação,
quer de gestão corrente, sobrecarregando todos e nem sempre permitindo dar resposta
atempada, especialmente no que diz respeito a gestão corrente e obrigações formais a ela
associadas, que não podem ser asseguradas pelo apoio logístico e administrativo externo.
Esta situação, que não tem paralelo nos demais organismos de investigação homólogos, não
é sustentável por um longo período e implicará forçosamente um aumento do quadro de
pessoal no futuro.

b) Formação
Durante 2015 foi feito um grande esforço em formação, indispensável para permitir a
operacionalidade do Gabinete, atendendo à especificidade das matérias de investigação de
acidentes ferroviários.
Como já referido, alguma da formação especializada foi facultada pelo organismo homólogo
inglês, sem custos para o GISAF que não as deslocações e estadas. Outra destinou-se a
aumentar e consolidar conhecimentos sobre as especificidades dos sistemas ferroviários
metropolitanos nacionais, que diferem consideravelmente da rede ferroviária nacional.
Foi também feita formação em matérias mais genéricas, para reforço das competências
gerais dos investigadores.

No total, foram frequentadas as ações de formação identificadas no quadro seguinte.

16

Relatório de Atividades 2015

N.º de
horas

N.º de
participantes

Rail Accidents Investigation Branch
Rail Accidents Investigation Branch
Rail Accidents Investigation Branch
/ Allen Crapper Associates
Rail Accidents Investigation Branch
/ Universidade de Edinburgh

14
70

2
2

21

2

16

1

Fernave

28

3

Fernave
CR&M
Rumos
Escola Universal de Línguas
Universidade de Cranfield

28
15
18
16
80

3
3
2
2
1

Matéria

Entidade

Fatores humanos
Descarrilamentos
Engenharia forense
Incêndios em ambiente ferroviário
Sistemas ferroviários metropolitanos – Metropolitano
de Lisboa
Sistemas ferroviários metropolitanos – Metro do Porto
Técnicas de condução de emergência
Access avançado
Inglês técnico
Técnicas avançadas de investigação

Globalmente, foram recebidas 587 horas de formação externa.
A esta acresceu diversa formação interna relativa à aplicação do manual de investigação do
GISAF e metodologias nele previstas, assim como aspetos pontuais de engenharia
ferroviária.

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 2015 o orçamento teve um aumento em relação ao valor de 2014, conforme ilustrado no
gráfico seguinte, o qual também a apresenta a evolução histórica dos orçamentos atribuídos
ao Gabinete desde a sua criação.

Evolução dos orçamentos do GISAF
400000

INACTIVO
Valor total do Orçamento [euros]

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Anos
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Apesar do aumento registado em 2015, ainda assim o valor atribuído é inferior aos
anteriores a 2014, nomeadamente ao de 2013 (já em pleno período de assistência financeira
externa a Portugal), com base no qual foi estabelecida a estratégia de reativação e
operacionalização do organismo que se pretendia implementar e que foi transmitida à
Comissão Europeia. Resulta que o orçamento foi insuficiente para o adequado
desenvolvimento do GISAF de acordo com os requisitos, especialmente nesta fase de
reoperacionalização que exige um maior investimento,
investimento, o que tem como consequência a
escassez de meios humanos e técnicos necessários ao adequado desempenho da missão. O
que de positivo se conseguiu em 2015 releva de enorme esforço e motivação da
integralidade dos recursos humanos, que não é passível de sustentar por um longo período.
A execução orçamental da despesa do GISAF relativa a 2015 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

Grau de
Execução

Pagamentos

Grau de
Execução

171.935,00
137.057,00
4.100,00
30.778,00
77.734,00
15.300,00
62.434,00
5.000,00
20.000,00

187.784,00
145.642,00
8.321,00
33.821,00
71.497,00
7.180,00
64.317,00
1.306,00
20.000,00

183.877,24
142.773,45
7.891,85
33.211,64
67.426,76
7.082,68
60.344,08
259,00
9.321,56

Compromissos
98%
98%
95%
98%
94%
99%
94%
20%
47%

183.877,24
142.773,45
7.891,85
33.211,64
58.696,12
5.998,58
52.697,54
259,00
8.415,21

Pagamentos
98%
98%
95%
98%
82%
84%
82%
20%
42%

274.669,00

280.587,00

260.884,56

93%

251.247,57

90%

Pagamentos
transitados
para 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
8.730,64
1.084,10
7.646,54
0,00
906,35

9.636,99

No anexo 1 poderá o mapa de despesa ser consultado no seu detalhe.
A 31 de dezembro de 2015, os compromissos apresentavam um total de € 260.884,56,
refletindo-se numa taxa de execução na ordem de 93% face ao orçamento disponível. Para
este valor muito contribuíram os compromissos registados nos agrupamentos 01 – Despesas
com Pessoal e 02 – Aquisição de Bens e Serviços.
Por sua vez, a despesa paga e registada ascendeu a € 251.247,57, traduzindo-se numa taxa
de execução aproximada de 90%
90% face ao orçamento disponível, taxa essa próxima da taxa de
referência para o período em análise (100%).
De realçar que para este valor contribuíram essencialmente as Despesas com Pessoal e a
Aquisição de Bens e Serviços, com especial relevo neste último agrupamento os pagamentos
incorridos com a Locação de Material de Transporte, a Formação e as Deslocações e Estadas.
Comparando os compromissos assumidos com a despesa paga, constataconstata-se que ficaram por
liquidar em 2015, € 9.636,99, representando apenas 3,69% do total de compromissos
assumidos. Esta transição de pagamentos para 2016 correspondeu essencialmente a
algumas despesas assumidas próximo do final do ano.
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3.2.4 Recursos patrimoniais
Os recursos patrimoniais do GISAF em 2015 foram, genericamente, suficientes para o seu
funcionamento administrativo corrente.
Durante 2015 o GISAF continuou a estar instalado em quatro salas de um edifício sob gestão
do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., onde funcionam diversos serviços deste
organismo. A progressiva entrada em operacionalidade do Gabinete durante o ano a que o
presente relatório diz respeito permitiu rapidamente constatar que o espaço onde funciona
é fortemente limitativo, não só para o seu adequado funcionamento imediato mas também
para o seu desenvolvimento futuro, pela necessidade que há, entre outras, em constituir um
pequeno laboratório/oficina e salas seguras para arquivo de processos e depósito de
evidências.
Como solução temporária imediata foi possível desde logo obter uma sala adicional nas
instalações atuais, graças à benevolência do IMT. No entanto, no início do segundo semestre
foram iniciadas diligências com vista a identificar possíveis instalações alternativas. Até ao
final do ano, não houve desenvolvimentos concretos sobre este assunto, até porque o
orçamento do GISAF em 2015 não contemplava verba que permitisse mudar para outras
instalações.
No que diz respeito ao funcionamento operacional do Gabinete, foram adquiridos diversos
equipamentos indispensáveis aos trabalhos de investigação de acidentes e incidentes
ferroviários, conforme referenciais obtidos dos homólogos estrangeiros, de que se destaca:
•

réguas de medição de bitola e escala, para via larga e métrica;

•

equipamentos de iluminação;

•

máquinas fotográficas digitais de elevada resistência;

•

equipamentos e materiais forenses para registo, identificação e conservação de
provas.

Por falta de verba não foi possível adquirir outros equipamentos especializados de medição
e de registo indispensáveis, nomeadamente à investigação de descarrilamentos, o que se
planeia fazer em 2016.

19

Página propositadamente deixada em branco

20

Relatório de Atividades 2015

4. AUTO-AVALIAÇÃO
4.1 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)
4.1.1 Resultados alcançados
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2015
Versão: 2014-11-19 (aprovada)

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 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 correspondentes relatórios de acordo com os requisitos estabelecidos.

OE2:

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

OE3:

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

OE4:

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

Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

70%

Peso

60%

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

Ind 1. Tratamento e sequência das notificações de ocorrências
de acordo com a legislação e manual de procedimentos
Ind 2. Tempo de mobilização da equipa de inv estigação após
notificação de ocorrência que ex ija deslocação imediata

2 0 13

2 0 14

M ETA
2 0 15

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

n/a

90%

5%

100%

80%

100%

125%

Superou

n/a

n/a

01:00

00:15

00:30

20%

01:45

71%

Não atingiu

R ESU LT A D O

TA XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSI F I C A ÇÃ O

2

100%

Atingiu

R ESU LT A D O

TA XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSI F I C A ÇÃ O

23-Set

106%

Superou

T r imest re

R ESU LT A D O

TA XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSI F I C A ÇÃ O

O2. Regularizar a elaboração dos relatórios de investigação (dos últimos 5 anos), de acordo com os princípios
estabelecidos na legislação internacional, comunitária e nacional.
IN D IC A D O R E S

Ind 3. N.º de relatórios regularizados

2 0 13

2 0 14

M ETA
2 0 15

n/a

n/a

2

Peso

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

0

3

100%

T r imest re

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

Ind 4. Data de publicação do relatório anual de inv estigação

2 0 13

2 0 14

M ETA
2 0 15

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

18-Set

30-Set

0

31-Ago

100%

Peso
T r imest re

Eficiência

Ponderação

O4. Elaborar o levantamento e caraterização dos acidentes ocorridos nos últimos três anos.
IN D IC A D O R E S

Ind 5. N.º de Acidentes significativ os caracterizados

Peso

2 0 13

2 0 14

M ETA
2 0 15

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

n/a

95%

2%

100%

100%

T r imest re

100%

125%

Superou

Ind 6. Tempo médio de resposta a pedidos de entidades
ex ternas (n.º dias úteis)

Peso
M ETA
2 0 15

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

n/a

13,0

15

0

10

100%

T r imest re

100%
C LA SSI F I C A ÇÃ O

O5. Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas.
2 0 14

20%

TA XA
R E A LIZ A ÇÃ O

Ponderação

2 0 13

30%

R ESU LT A D O

Qualidade

IN D IC A D O R E S

10%

10%
100%

R ESU LT A D O

TA XA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSI F I C A ÇÃ O

15

100%

Atingiu
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Objectivos Relevantes: O1, O3, O4
JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 - Melhor resultado possív el.
IND 2 - Valor correspondente às melhores práticas dos organismos homólogos estrangeiros.

IND 3 - Valor conv encionado.
IND 4 - A meta é definida na legislação, pelo que este v alor resulta da análise das melhores práticas dos organismos homólogos estrangeiros.

IND 5 - Melhor resultado possív el.
IND 6 - Valor conv encionado.

Recursos Humanos
P O N T U A ÇÃ O

EF E C T I V O S
P LA N EA D O S

PON TOS
P LA N EA D O S

PON TOS
EX EC U T A D O S

D ESV I O

Dirigentes - Direcção Superior

20

1

20

20

0

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

0

0

0

0

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)

12

2

24

24

0

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

0

0

0

0

DESIGNAÇÃO

0
0
0
Total

4

52

52

0
Unidade: euros

Recursos Financeiros
P LA N E A D O S

D E S IG N A ÇÃ O

A J US T A D O S

E X E C UT A D O S

D E S V IO

Orçamento de funcionamento

274.669

280.587

251.248

Despesas c/Pessoal

171.935

187.784

183.877

-3.907

77.734

71.497

58.696

-12.801

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

5.000

1.306

259

-1.047

20.000

20.000

8.415

-11.585

0

0

0

0

274.669

280.587

251.248

-29.339

PIDDAC

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

Parâmetros

Eficácia

Eficiência

Qualidade

110%

125%

100%

Indicadores

AVALIAÇÃO FINAL
112%
Fonte de Verificação

IND 1

Ev idências documentais - base de dados de registo de ocorrências

IND 2

Ev idências documentais - base de dados de registo de ocorrências e registo de deslocações

IND 3

Ev idências documentais - base de dados de controlo de inv estigações

IND 4

Ev idências documentrais - Relatório anual

IND 5

Ev idências documentais - Relatório de acidentologia

IND 6

Ev idências documentais - base de dados de controlo de correspondência

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
IND 1 - Nada a assinalar
IND 2 - Dificuldades de comunicação e a necessidade de lev antamento de equipamentos na sede, atrasaram a mobilização da equipa de inv estigação para o local.

IND 3 - Nada a assinalar
IND 4 - Nada a assinalar
IND 5 - Nada a assinalar
IND 6 - Nada a assinalar
RECURSOS FINANCEIROS - Pagamento da aquisição de alguns bens e serv iços facturados no final do ano, transitaram para janeiro de 2016. Por outro lado, não foi possív el realizar os processos de aquisição de um

equipamento planeado por o orçamento disponív el não ser suficiente.
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4.1.2 QUAR 2015: Análise dos resultados
Objetivo 1 - Garantir o cumprimento das obrigações de investigação técnica de acidentes e
incidentes ferroviários: SUPERADO.
Indicador 1

Resultado de
2014

Meta para
2015

Resultado de
2015

Evidência

Tratamento e sequência das
notificações de ocorrências de
acordo com a legislação e manual de
procedimentos

n/a

90%

100%

Base de dados de
registo de ocorrências

A totalidade das comunicações de ocorrências recebidas no GISAF foram objeto de avaliação
em conformidade com o manual de procedimentos, com vista a determinar se deveriam ser
sujeitas a registo na base de dados do Gabinete e se configuravam ou não obrigatoriedade
de investigação nos termos do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 394/2007. Aquelas
registadas na base de dados e que não eram de tipologia que implicasse investigação
obrigatória, foram objeto de análise nos termos dos critérios definidos no manual de
procedimentos, a fim de determinar se da sua investigação seria expectável que resultassem
ensinamentos de segurança relevantes, resultando em proposta de “investigação” ou “não
investigação” para decisão do diretor.

Indicador 2
Tempo de mobilização da equipa de
investigação após notificação de
ocorrência que exija deslocação
imediata

Resultado de
2014
n/a

Meta para
2015
01:00

Resultado de
2015

Evidência

01:45

Base de dados de
registo de ocorrências
e registos de
deslocação

A meta definida para 2015 para este indicador não foi possível de ser atingida, talvez devido
a ter sido fixada de modo demasiado ambicioso para o estado de maturidade do Gabinete.
Constatou-se que dificuldades de comunicação e a necessidade de a equipa de investigação
levantar equipamentos necessários na sede do GISAF, resultaram num tempo médio de
mobilização de 1h45m. Acresce que o regime de prevenção de 24 horas por dia, apesar de se
ter estabelecido uma rotatividade de turnos, recai exclusivamente na boa vontade,
motivação e profissionalismo dos investigadores.
Embora o indicador 2 não tenha sido atingido, globalmente e fazendo a ponderação a ambos
os indicadores, o objetivo foi superado.
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Objetivo 2 - Regularizar a elaboração dos relatórios de investigação (dos últimos 5 anos),
de acordo com os princípios estabelecidos na legislação internacional,
internacional, comunitária e
nacional: ATINGIDO.
Indicador 3

N.º de relatórios regularizados

Resultado de
2014
n/a

Meta para
2015

Resultado de
2015

Evidência

2

Base de dados de
controlo de
investigações e
relatórios

2

As condições de funcionamento do GISAF desde a sua criação até à sua recente reativação,
resultaram num significativo número de relatórios não regulares em conformidade aos
princípios estabelecidos na legislação internacional, comunitária e nacional.
Importa assim regularizar todas as situações, tarefa que não é de resolução simples
atendendo ao tempo decorrido. Ainda assim, e muito embora seja tarefa que teve
forçosamente de ficar subalternizada face a todo o trabalho de operacionalização do
Gabinete e de investigação realizado durante 2015, foi possível ainda regularizar dois
relatórios, em conformidade com a meta estabelecida.
Este assunto será desenvolvido no relatório anual de investigação.

Objetivo 3 - Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na
legislação e normas da Agência Ferroviária Europeia: SUPERADO.
Indicador 4

Publicação do relatório anual [data]

Resultado de
2014
2014-09-18

Meta para
2015
2015-09-30

Resultado de
2015

Evidência

2015-09-23

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

Corresponde a uma obrigação legal, a qual estipula como data limite o dia 30 de setembro
de cada ano.

O relatório anual de investigação 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%.
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Objetivo 4 - Elaborar o levantamento e caracterização dos acidentes ocorridos nos últimos
três anos: SUPERADO.
Indicador 3
N.º de acidentes significativos
caracterizados

Resultado de
2014

Meta para
2015

Resultado de
2015

Evidência

n/a

95%

100%

Base de dados e
relatório de
acidentologia

O objetivo diz respeito à caracterização dos acidentes ocorridos durante o período de
inatividade do GISAF. Foi possível fazer a caracterização de todos os acidentes significativos
ocorridos nesse período, que se encontram registados.
Objetivo 5 - Garantir um adequado tempo de resposta a pedidos de entidades externas:
ATINGIDO.
Indicador 5

Resultado de
2014

Meta para
2015

Resultado de
2015

Evidência

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

13

15

15

Base de dados de
registo de
correspondência

Foi cumprido este objetivo de qualidade do serviço no seu relacionamento com o exterior,
tendo as respostas a solicitações externas sido dadas, em média, 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 2015, não prestou serviços diretos a utilizadores. É intenção do
GISAF implementar em 2016 um questionário quanto à facilidade de utilização e qualidade
da informação que disponibiliza no seu sítio na internet.

4.3 Avaliação do sistema de controlo interno
4.3.1 Considerações gerais
Em 2015, com o preenchimento do quadro de pessoal e progressiva entrada em
operacionalidade do GISAF, foram sendo exploradas as metodologias adequadas a assegurar
o adequado controlo interno da Gabinete.
Atendendo à microestrutura do GISAF, o controlo interno assenta num relacionamento de
diálogo permanente e direto entre o diretor, os dois investigadores e a assistente técnica
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que assegura o secretariado, a fim de se recolher
recolher e analisar a informação relacionada com as
necessidades presentes e futuras de
de cada elemento e respetivas áreas funcionais, e
desenvolver metodologias de controlo, sendo vivamente promovida uma responsabilidade
partilhada na melhoria da gestão dos recursos e processos.
Neste âmbito são escrupulosamente seguidos o Código de Ética e de Conduta e o Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Gabinete.
O diploma que cria o GISAF não compreende as áreas de suporte à gestão, designadamente,
o acompanhamento da execução financeira, aquisição de bens e serviços, recursos
humanos, gestão do património, apoio jurídico e informático. Durante 2015 estas
encontraram-se atribuídas à Secretaria Geral do Ministério da Economia (SG-ME), como já
atrás referido.
O relacionamento entre a SG-ME e o Gabinete desenvolve-se a nível funcional entre o
diretor e a Secretária-Geral e, quando conveniente e acordado, com os/as dirigentes e
técnicos/as das diferentes áreas, quer através de contactos informais e diretos, quer através
de contacto institucional.
O controlo operacional das atividades de suporte e apoio é realizado em estreita
colaboração entre a SG-ME e o Gabinete e traduz-se no seguinte:

•

Preparação do orçamento, contemplando todas as atividades relevantes e previstas na
lei e controlo orçamental, através da elaboração de indicadores de execução e previsão
financeira com base nos mapas de execução enviados pela SG-ME;

•

Gestão e recrutamento de recursos humanos, através da verificação dos dados enviados
pela SG-ME;

•

Relativamente ao pessoal, existe um regulamento de horário de trabalho e um sistema
interno de controlo da assiduidade, reportado à SG-ME;

•

Controlo interno de todos os procedimentos de suporte e apoio à Direção, através da
verificação, acompanhamento, avaliação e informações sobre as necessidades de
aquisições de bens e serviços;

•

Registo e classificação interna de toda a documentação entrada e saída.

Relativamente às atividades operacionais do Gabinete, o controlo interno é feito
diretamente pelo diretor através de registos adequados e monitorização dos indicadores de
desempenho, definidos no QUAR. Existe também intervenção do Gabinete de Estratégia e
Estudos do ME, através da monitorização a meio do ano do grau de realização dos
indicadores.

4.3.2 Autoavaliação do SCI
Utiliza-se como referencial a lista de verificação elaborada pelo Conselho Coordenador de
Avaliação de Serviços.
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Questões

Aplicado
S

1. Ambiente de controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações
técnicas do sistema de controlo interno?
1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão?

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo
externo?
2. Estrutura organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às
regras definidas legalmente?
2.2 Qual a percentagem de colaboradores/as do serviço
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

NA

X

X

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria
possuem a habilitação necessária para o exercício da
função?
1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de
integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética e
de conduta, carta do utente, princípios de bom
governo)?
1.5 Existe uma política de formação do pessoal que
garanta a adequação do mesmo às funções e
complexidade das tarefas?
1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos
contactos regulares entre a direção e os/as dirigentes
das unidades orgânicas?

N

X

X

X

X
X

X
X

Observações
As atribuições no âmbito do SCI são asseguradas
pela Direção de Serviços de Auditoria e Controle
Interno da SG-ME no âmbito da Prestação
Centralizada de Serviços.
No âmbito do desenvolvimento das competências
atribuídas ao GISAF, existe segregação de
funções com, pelo menos, um nível de verificação.
Existem elementos na Direção de Serviços de
Auditoria e Controle Interno da SG-ME que tem na
sua área de atuação todos os Serviços e
Organismos do ME.
Estão aprovados, divulgados e implementados no
GISAF, um Código de Conduta e um Plano de
gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas.
Plano anual de formação aprovado pelo diretor
com base, fundamentalmente, em propostas que
traduzem as necessidades dos colaboradores.
O GISAF tem uma única unidade orgânica e
dirigente.
Não existe definição quanto aos contatos com as
direções da SG-ME que prestam apoio.
Operacionalização do Gabinete monitorizada pela
Agência Ferroviária Europeia.
Estrutura definida no Decreto-Lei n.º 70/2012, de
21 de março.
O processo de avaliação abrange todo o universo
de trabalhadores do GISAF. O ciclo de avaliação
iniciou-se em 2015.
Todos os trabalhadores frequentaram, pelo
menos, uma ação de formação.

2.3 Qual a percentagem de colaboradores/as do serviço
X
que frequentaram pelo menos uma ação de formação?
3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
Manual de investigação.
3.1 Existem manuais de procedimentos internos?
X
Competências próprias do diretor, nos termos
3.2 A competência para autorização da despesa está
X
legalmente definidos.
claramente definida e formalizada?
São realizados levantamentos de necessidades no
3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X
3.4 Está implementado um sistema de rotação de
funções entre trabalhadores/as?
3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes
tarefas, conferências e controlos estão claramente
definidas e formalizadas?
3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?
3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente
definidos de forma a evitar redundâncias?
3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas?
3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas é executado e monitorizado?

X

X

X
X

início de cada ano para no âmbitos da Prestação
Centralizada de Serviços serem abertos os
procedimentos agregados, pela SG-ME.
A gestão dos recursos humanos é feita de acordo
com as necessidades. Tendo em conta a
dimensão e atribuições do Gabinete, não é
possível a rotação de funções.
A legislação que enquadra a atividade do GISAF e
o manual de procedimentos define claramente as
responsabilidades. No âmbito administrativo,
estão definidas as responsabilidades do GISAF e
da SG-ME.
No âmbito da prestação centralizada de serviços
Assegurada pela SG-ME.
Manual de procedimentos GISAF e da SG-ME.

X
X

É executado mas a carga de trabalho e escassez
de meios não permitiu fazer o relatório anual de
acompanhamento em 2015.
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Aplicado

Questões
S
4. Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de
contabilidade, gestão documental e tesouraria?

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo
o cruzamento de informação?
4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos
sistemas?
4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é
utilizada nos processos de decisão?
4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o
acesso de terceiros a informação ou ativos do serviço?

X

N

Observações

NA
Existem aplicações informáticas específicas à
atividade operacional do GISAF. Ao nível da
Gestão documental existe uma base de dados
onde é feita a gestão das entradas e saídas.
As funções na área financeira são realizadas pela
SG-ME.

X
X
X

X

4.6 A informação dos computadores de rede está
devidamente salvaguardada (existência de backups)?

X

4.7 A segurança na troca de informações e software
está garantida?

X

Existe automatização dos processos que
produzem outputs e controlo da qualidade dos
dados.
As decisões de investigar resultam, também, dos
outputs dos sistemas.
Estão instituídos os procedimentos de segurança
para acesso de terceiros assim como para ativos
do serviço, à informação, designadamente,
criação de áreas pessoais com definição de logins
e passwords existindo, também, áreas partilhadas
com permissões de acesso individual ou grupos
de pessoas.
Está salvaguardada a informação dos
computadores de rede. Existe uma política de
cópias de segurança diárias e semanais
assegurada pela SG para a informação residente
na rede e interna com periodicidade semanal para
a informação que pela sua natureza não reside na
rede.
Existe um domínio de rede para o GISAF, com
permissão de utilização exclusiva aos PC ligados
a essa rede. Utilização exclusiva de software
licenciado. Políticas de segurança definidas e
controladas pela SG-ME.

4.4 Causas de incumprimento de ações ou projetos
Não houve incumprimentos em projetos.

Os incumprimentos que ocorreram em algumas ações pretendidas ou encetadas devem-se
aos constrangimentos inerentes à fase de operacionalização do GISAF, a alguns
constrangimentos relativos ao apoio logístico e administrativo prestado ao Gabinete, e aos
reduzidos recursos, conforme já aludido na secção própria.

4.5 Medidas a tomar para um reforço positivo do desempenho
Um reforço positivo do desempenho funcional do GISAF decorrerá naturalmente do
processo de normalização operacional do Gabinete, pelo desenvolvimento prático por parte
dos seus trabalhadores dos conhecimentos obtidos nas ações de formação frequentadas e a
frequentar, e retorno de experiência na realização dos processos de investigação em curso.

Considera-se necessário em 2016 tomar medidas no sentido de melhorar o tempo de
mobilização em tempo útil para o local das ocorrências, sempre que se justifique a
deslocação.
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A nível logístico e administrativo, o reforço positivo do desempenho passará inevitavelmente
pela continuação e desenvolvimento de processos de trabalho expeditos no relacionamento
corrente entre o Gabinete e a Secretaria-Geral nas matérias que são incumbência desta.
Para que estas ações sejam sustentadas e contribuam efetivamente para a melhoria do
desempenho do Gabinete, será necessário encarar no futuro próximo o efetivo reforço de
meios atribuídos.

4.6 Iniciativas de publicidade institucional
Em 2015, o GISAF não teve qualquer atividade de colocação de publicidade institucional,
para efeitos do definido na Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de junho.

4.7 Comparação com o desempenho de serviços idênticos
Considerando a fase de operacionalização gradual em que o GISAF se encontrou durante
2015, não é adequado fazer uma comparação deste género.
Não obstante, pode-se referir, tal como no relatório referente a 2014, que o organismo
homólogo Croata foi constituído praticamente na mesma altura do GISAF, tendo tido um
desenvolvimento comparável. Durante 2015 foi feita formação em conjunto e trocadas
experiências. Pode-se afirmar que no ano relatado o GISAF conseguiu um grau de
maturidade ligeiramente superior por já se ter apetrechado com alguns equipamentos
especializados necessários à investigação de acidentes.

4.8 Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores
Atendendo à reduzidíssima estrutura do GISAF, não faz sentido um processo de audição
formal quanto à autoavaliação, traduzindo-se esta, na realidade, na interação corrente e
diária entre o dirigente e os trabalhadores, e na participação e conhecimento por cada um
de praticamente todas as atividades do Gabinete.
Todos manifestam, na generalidade, um elevado nível de motivação e satisfação com as
funções desempenhadas. Esta satisfação apenas foi temperada negativamente com alguma
dificuldade sentida devido à falta, especialmente na fase inicial de operacionalidade, de
meios técnicos adequados de trabalho, assim como, durante todo o ano, ao peso e
complexidade de processos burocráticos para tratar de assuntos de funcionamento corrente
simples na sua essência, essenciais aos normal desempenho das suas funções.
Os trabalhadores foram ouvidos relativamente à versão inicial deste relatório, o qual
incorpora, sempre que possível e pertinente, as sugestões facultadas.
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5. AVALIAÇÃO FINAL
5.1 Apreciação geral
Conforme se antecipava no relatório de 2014, o ano de 2015 correspondeu efetivamente à
gradual entrada em operacionalidade do GISAF, 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 estabelecidas eram sólidas e permitiram um funcionamento efetivo do GISAF.
O Gabinete foi dotado de meios humanos, ainda insuficientes mas que permitiram já
desempenhar a sua missão básica, se bem que exigindo um esforço e motivação acrescidos.
Os objetivos estabelecidos para a formação dos investigadores foram cumpridos de forma
satisfatória, dotando-os com as competências essenciais ao desempenho das suas funções,
muito embora as suas valências necessitem ainda de ser complementadas.
Do ponto de vista dos meios técnicos, foi também possível dotar o Gabinete com alguns
equipamentos especializados, embora ainda se esteja muito aquém do necessário, pelo que
em 2016 será necessário prosseguir com a aquisição de equipamento indispensável à
investigação de acidentes ferroviários, particularmente de descarrilamentos.
Por outro lado, o manual de procedimentos operacionais e de investigação definidos em
2014 permitiu que existissem as bases necessárias para o desenvolvimento da atividade de
investigação, revelando-se particularmente útil no trabalho de investigação realizado. Em
2016 serão feitos os ajustes que a sua aplicação prática já demonstrou serem convenientes,
num processo de aprendizagem e melhoria contínuas.
Em resumo, pode-se afirmar que o GISAF atingiu em 2015 um patamar de operacionalidade
desejado desde a sua criação, estando em condições de desempenhar a sua missão, ainda
que de forma básica, estando criadas as condições para o seu desenvolvimento nos anos
futuros.

5.2 Menção proposta
Considerando os resultados globais alcançados e tendo em conta que este Gabinete superou
três objetivos e cumpriu os restantes dois 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.

31

Página propositadamente deixada em branco

32

Relatório de Atividades 2015

ANEXO 1
Execução
orçamental
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