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APRESENTAÇÃO
O GPIAAF, criado pelo Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março, (cuja cópia integra os anexos ao presente documento) é uma entidade administrativa independente que visa assegurar as obrigações do Estado Português no que
respeita à investigação de acidentes e incidentes na aviação civil e no transporte ferroviário, através da aplicação
dos regulamentos aplicáveis e das boas práticas na matéria, com o objectivo único de contribuir decisivamente
para incrementar a segurança destes modos de transporte, numa perspectiva de cultura justa, sem atribuição de
culpas ou responsabilidades. Alicerça a sua atuação em princípios de independência, rigor, eficiência e interesse
público.
Na área referente à investigação de acidentes e incidentes na aviação civil, o Regulamento (UE) n.º 996/2010, de
20 de outubro, define as orientações para a investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis, antevendo-se novos desafios com a sua futura alteração, a qual atribui responsabilidades acrescidas aos Estados-Membros
da União Europeia em matéria de investigação de segurança, assim como a revisão do Anexo 13 da ICAO – Investigation Civil Aviation Organization, da qual Portugal é Estado Contratante, e a implementação do Anexo 19 da
mesma Organização Internacional e determina a adoção do SMS (Safety Management System) por todas as entidades envolvidas na aviação, incluindo o GPIAAF. Acresce, ainda, a Auditoria da ICAO ao Estado Português realizada em dezembro de 2017, cujas não conformidades reportadas no seu relatório exigem a elaboração de Propostas
de Ação Corretiva a apresentar pelo Estado Português e deverão ser avaliadas em 2019.
Na área da Investigação de Acidentes e Incidentes no Transporte Ferroviário, o Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de
1

dezembro , deu conteúdo à investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários a realizar por este 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. Esta foi
entretanto revogada pela Diretiva (UE) n.º 798/2016, implicando obrigações acrescidas em matéria de segurança
para todo o sector, incluindo para o organismo nacional de investigação. A atuação técnica do Gabinete no que diz
respeito à investigação de acidentes e incidentes ferroviários deve obedecer a um padrão harmonizado ao nível da
União Europeia, sendo enquadrada pelas diretrizes estabelecidas pela “rede europeia de organismos de investigação de acidentes ferroviários” (NIB Network) e pela Agência Ferroviária da União Europeia, à qual tem dever de
informação e reporte periódico.
O orçamento inicial atribuído ao GPIAAF, é de 1.049.000€ para o ano de 2019, que será distribuído para despesas
com pessoal, aquisição de bens e serviços, e aquisição de bens de investimento, essenciais ao cumprimento da
missão e atribuições deste Gabinete para assegurar as obrigações do Estado Português nesta matéria.
Assim, para 2019, e relativamente às iniciativas de carácter estrutural destacam-se, especificamente:
a)

Concluído que está o processo de preenchimento do quadro de investigadores da Unidade da Aviação Civil,
é necessário continuar a desenvolver os esforços necessários para que seja autorizada pela Tutela a dotação de investigadores da Unidade do Transporte Ferroviário prevista no mapa de pessoal aprovado;

b) A obtenção das condições necessárias para a instalação da Unidade do Transporte Ferroviário na sede do
GPIAAF;

1

Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro.
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c)

O incremento na conclusão dos processos de investigação abertos há mais de dois anos;

d) O apetrechamento do GPIAAF com equipamento e tecnologia que permita de forma mais eficaz e eficiente,
o desenvolvimento das atribuições que lhe estão acometidas.

Para o ano de 2019, enquanto Autoridade Multimodal de Investigação de Segurança, o GPIAAF desenvolverá a sua
missão de investigação de segurança de acidentes e incidentes na aviação civil e no transporte ferroviário, com
uma aposta no reforço dos níveis de eficácia, celeridade e qualidade subjacentes a este tipo de investigação, bem
como na partilha de conhecimentos transversais e racionalização dos recursos, aplicando as regras consignadas
pela legislação e regulamentação nacional e internacional (ICAO e UE), assim como nas boas práticas reconhecidas
internacionalmente neste domínio.
Neste sentido, o GPIAAF traçou as suas linhas de orientação para 2019 suportadas por objetivos que visam uma
atuação firme, dinâmica e célere através da criação das condições para a investigação atempada de acidentes e
incidentes, adequando os seus meios humanos e técnicos ao cumprimento da missão que lhe está acometida contribuindo com determinação para elevar a segurança na aviação civil e no transporte ferroviário, em prol do interesse público. Porque, INVESTIGAMOS PARA PREVENIR!

O Diretor
Nelson Oliveira
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Enquadrado nos princípios da gestão por objetivos, orientada para resultados, com vista ao cumprimento da missão, em linha com a visão que se pretende alcançar, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com
Aeronaves e de Acidentes Ferroviários elabora o seu Plano de Atividades para o ano de 2019 alicerçado na missão,
que visa contribuir de forma determinada para o avanço da segurança na aviação civil e no transporte ferroviário, exercendo as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes, em defesa do interesse público.
As metas inscritas no presente documento de gestão são assumidas como fulcrais num Organismo que se pretende mais exigente e eficiente na prestação dos seus serviços, no cumprimento da sua missão e atribuições, orientadas para as necessidades dos stakeholders, adequando a sua atividade aos objetivos das políticas nacional e internacional para o sector da aviação civil e do transporte ferroviário, suportadas pela legislação aplicável à investigação e prevenção de acidentes, no balizamento do orçamento atribuído ao GPIAAF para 2019, identificando os
objetivos a atingir, a calendarização e afetação das várias atividades e projetos, bem como os recursos essenciais
ao seu cumprimento.
São integrados, no Plano de Atividades para 2019 do GPIAAF:


Missão – a nossa meta - definida pelo n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março;



Atribuições – o que fazemos – elencadas no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março;



Visão – O resultado que se pretende alcançar a longo prazo, cumprindo a missão e as atribuições;



Valores – Comportamentos e atitudes defendidas pela organização e incorporadas pelos seus recursos humanos para atingir os objetivos, cumprir a missão e alcançar a visão;



Objetivos Estratégicos – Objetivos plurianuais - que se pretendem alcançar a longo prazo e a partir dos
quais são definidos os Objetivos Operacionais e Táticos;



Objetivos Operacionais – Objetivos a curto/médio prazo – que, de acordo com os parâmetros de avaliação
de eficácia, eficiência e qualidade integram o QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização e concorrem para o cumprimento dos Objetivos Estratégicos:



Objetivos Táticos – São objetivos a curto/médio prazo – que, de acordo com os parâmetros de avaliação de
eficácia, eficiência e qualidade não integram o QUAR, mas concorrem, igualmente, para o cumprimento dos
Objetivos Estratégicos



Objetivos das Unidades Operacionais – Consistem no desdobramento dos Objetivos Operacionais e Táticos
e são afetos às Unidades Operacionais – (Direção, Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo;



Atividades e projetos – As atividades a desenvolver pelos recursos humanos afetos às diversas Unidades
Operacionais com o fim último no cumprimento dos Objetivos Operacionais e Táticos definidos para o cumprimento dos Objetivos Estratégicos definidos;
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Indicadores de desempenho - Elementos chave para a aplicação do sistema de controlo de gestão e de avaliação.

São integrados, ainda no Plano de Atividades para 2019:


Formação e Treino – Ações a frequentar pelos Recursos Humanos do GPIAAF, planeadas para 2019;



Medidas de Modernização Administrativa – Classificadas nos Projetos Anuais ou Plurianuais contemplados
neste Plano;



SIADAP – Situação e metodologia aplicável ao GPIAAF;



Outros Instrumentos de Avaliação – que contemplados pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, integram ações avaliadas ao longo do ano e cujo resultado será contemplado em relatórios
próprios e integram os Relatórios de Atividades a cada ano.

O Plano de Atividades para 2019 dá continuidade, assim, ao novo ciclo de gestão que foi iniciado em 2018, decorrente da criação do GPIAAF, apostando no reforço dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade subjacentes à exigência deste tipo de atividade que é a investigação de segurança de acidentes e incidentes, bem como na partilha
de conhecimentos e racionalização dos recursos, com a adopção das regras consignadas pela legislação e regulamentação nacional e internacional (ICAO e UE), assim como as boas práticas reconhecidas internacionalmente
neste domínio e, ainda, na legislação nacional para a gestão e administração pública.
Neste contexto, o Plano de Atividades para 2019, do GPIAAF irá:
 Elencar os principais domínios de atuação;
 Definir os objetivos estratégicos;
 Apresentar os objetivos operacionais, associados a cada um dos objetivos estratégicos;
 Atribuir indicadores e metas para avaliação do cumprimento dos objetivos definidos;
 Identificar e caracterizar as diferentes Atividades / Processos e Projetos associados ao cumprimento dos
objetivos, focados no desenvolvimento da qualidade dos processos de investigação de acidentes e incidentes
na aviação civil e no transporte ferroviário, elaboração, divulgação e acompanhamento de recomendações de
segurança formuladas, e do envolvimento e cooperação com os parceiros, nacionais e estrangeiros;
 Desenvolver programas de inovação e modernização, contemplando, ainda, as ações que sejam necessárias
adotar para a implementação das recomendações da ICAO na última auditoria realizada ao Estado Português
em matéria de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves Civis, bem como dos Peer Reviews
realizados, assim como das boas práticas identificadas no benchmarking regular feito junto dos organismos
homólogos estrangeiros;
 Definir os recursos humanos, financeiros e materiais essenciais ao desenvolvimento das diferentes atividades
e projetos, para o cumprimento dos objetivos definidos em linha com a Missão e Atribuições do Gabinete;
 Avaliar as necessidades de formação, no cumprimento das boas práticas nacionais e internacionais;
 Identificar os fatores condicionantes à atuação;
 Designar a metodologia para avaliação e acompanhamento da implementação do Plano de Atividades.
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Para a apresentação dos objetivos operacionais e táticos bem como das atividades e projetos serão caracterizados
através de fichas descritivas das ações a desenvolver, e respetiva afetação de recursos, que enquadram os objetivos específicos associados a cada um dos objetivos estratégicos / gerais definidos para este Gabinete, para o ano
de 2019 que permitam estabelecer um compromisso e acompanhamento dos projetos e atividades, clarificando
todas as variáveis envolvidas, concorrendo assim para o permanente cumprimento dos objetivos determinados e
possibilitando a avaliação do grau de execução dos objetivos estabelecidos no início do ciclo de gestão.
Considerando que as referidas fichas devem ser claras e sintéticas e de fácil leitura, as mesmas foram construídas
contemplando:
 Objetivos do GPIAAF - onde se enquadram no sector da aviação civil e do transporte ferroviário em Portugal;
 Descrição do Projeto/Atividade;
 Cronograma;
 Recursos afetos;
 Principais ações a desenvolver;
 Principal indicador de acompanhamento;
 Meta a atingir;
 Entidades a envolver.
Com características muito especificas, o GPIAAF deve nortear a sua ação de acordo com vários princípios, entre os
quais: a qualidade, a transparência, a independência e o rigor, de forma a assegurar que a sua atividade garante a
satisfação das necessidades de todos que estão envolvidos com a aviação civil e o transporte ferroviário, garantindo o cabal desempenho da sua missão e contribuindo para o incremento da segurança operacional nestes sectores
de transporte.
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ÂMBITO
O Plano de Atividades para 2019, do GPIAAF, enquanto instrumento de gestão ao nível de planeamento a curto
prazo, tem como objetivo identificar as atividades necessárias e os meios apropriados, estabelecendo os compromissos para a gestão dos recursos disponíveis com o intuito de privilegiar a racionalidade da gestão, a consolidação
estrutural, a criatividade na procura da melhoria contínua, o desenvolvimento da capacidade técnica e operacional
e o nível de eficácia e de eficiência necessários ao cumprimento da missão e atribuições do Gabinete.
O desenvolvimento das atividades e projetos do Plano de Atividades está naturalmente condicionada por fatores,
internos e externos, passíveis de afetar a concretização dos objetivos definidos e os resultados pretendidos, identificados pela análise SWOT realizada.

PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES
A atuação do GPIAAF deverá ser focalizada por dois alinhamentos estruturais:
 Estratégico – fundamentado na qualidade dos serviços colocados à disposição da aviação civil e do
transporte ferroviário e na eficácia do cumprimento dos objetivos definidos;
 Operacional – centrado nos recursos humanos, logísticos, financeiros e patrimoniais necessários,
permitindo a sua sustentabilidade para o cabal desempenho da missão.
O desempenho da Missão é baseado em cinco princípios de Gestão:
 Princípio da racionalização da gestão, assegurado pela adaptação da organização interna e da estrutura
funcional à missão, atribuições e objetivos organizacionais, pela designação de soluções matriciais e o
envolvimento de equipas multidisciplinares de investigadores no desenvolvimento de projetos;
 Princípio da qualificação dos recursos humanos, garantido pela capacidade de fomentar o conhecimento
dos seus recursos humanos e desenvolvendo metodologias que permitam a atração, manutenção,
formação e avaliação em todas as áreas de intervenção;
 Princípio da melhoria da qualidade do serviço prestado, assegurado pela implementação de processos
de melhoria contínua e pela utilização das melhores práticas e tecnologias disponíveis para garantir o
conhecimento, apoiando a decisão e apostando na excelência do desempenho;
 Princípio da transparência e comunicação, desenvolvido através de uma informação rigorosa mas
acessível e por uma cultura de serviço baseada na aproximação do GPIAAF aos utilizadores e ao cidadão
comum do meio aeronáutico e ferroviário;
 Princípio da sustentabilidade económico-financeira, obtido pela capacidade de garantir os meios
financeiros necessários para o cumprimento da missão, bem como pela eficiência e melhor relação custobenefício na utilização criteriosa dos recursos atribuídos pelo Orçamento de Estado.
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ENQUADRAMENTO LEGAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DA ATIVIDADE DO GPIAAF
O GPIAAF, enquanto Organismo Nacional de Investigação de Acidentes e Incidentes na Aviação Civil e no Transporte Ferroviário, está assim enquadrado legalmente:


Lei Orgânica do GPIAAF - Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março;



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



Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro;



Lei-Quadro da Organização da Administração Direta do Estado, aprovada pela Lei n.º 4/2004, de 12 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, pelo
Decreto-Lei n.º 105/2007, de 03 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 57/2001,
de 28 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 116/2011, de 05 de dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;



Lei-Quadro da Avaliação do Desempenho, aprovada pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública, e subsequentes
alterações;



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



Legislação de enquadramento orçamental;



Orientações no âmbito das deslocações em território nacional e no estrangeiro.

No cumprimento da Missão e atribuições que estão acometidas a este Gabinete, a sua atividade está legalmente
enquadrada:
I.

Na área concernente à Aviação Civil:
a. Pelos compromissos assumidos pela Estado Português na Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, nomeadamente, os estabelecidos no seu
Anexo 13, em que Portugal está obrigado a investigar os acidentes e incidentes graves com aeronaves
civis com a finalidade exclusiva da prevenção de acidentes, sem apontar culpas ou responsabilidades;
b. Pelo Regulamento (UE) n.º 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 2010,
relativo à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil, cujo propósito é o reforço
da segurança da aviação, garantindo níveis de eficácia, de celeridade e de qualidade elevados nas investigações de segurança no âmbito da aviação civil europeia. Nos termos do art.º 4º, n.º 1, do citado Regulamento, os Estados-Membros devem garantir que as investigações de segurança sejam realizadas sem
interferências externas por uma Autoridade Nacional Permanente responsável pelas investigações de
segurança no sector da aviação civil, capaz de realizar uma investigação de segurança completa, pelos
próprios meios ou através de acordos com outras autoridades responsáveis por investigações de segurança;
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c. Pelo Decreto-Lei n.º 318/99, de 11 de agosto, que transpôs a Diretiva n.º 94/56/CE, do Conselho, de 21
de novembro de 1994 que, na sua redação atual, estabelece os princípios que regem a investigação de
segurança, da responsabilidade do Estado Português, sobre acidentes e incidentes.
d. Regulamento (EU) n.º 376/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014;
II.

Na área atinente ao Transporte Ferroviário:
2

a. Pelo Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro , o qual dá conteúdo à investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários a realizar por este organismo, 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.

MISSÃO
O GPIAAF tem por missão investigar os acidentes e incidentes relacionados com a segurança das aeronaves civis e
dos transportes ferroviários, visando a identificação das respetivas causas com o objetivo de contribuir para a
prevenção de futuros acidentes e incidentes. Funciona de modo independente, na sua organização, estrutura jurídica e processo de decisão, das autoridades responsáveis pela segurança, das entidades reguladoras da aviação
civil e do transporte ferroviário, de qualquer gestor de infraestrutura, empresa de aviação civil, empresa ferroviária, e de qualquer outra parte cujos interesses possam colidir com as tarefas que lhe são confiadas.

VISÃO
Contribuir de forma determinada para o avanço da segurança na aviação civil e no transporte ferroviário, exercendo as melhores práticas de investigação de acidentes e incidentes, em defesa do interesse público.

VALORES
Com uma forte aposta no capital humano, cerne de qualquer organização, o GPIAAF defende um conjunto de valores estratégicos, com enfoque nos seus stakeholders e valores de processo centrados nos seus recursos humanos:



Valores Estratégicos:
Independência – Imparcialidade – Transparência – Cooperação – Rigor – Excelência



Valores de Processo:
Motivação – Comunicação – Envolvimento – Qualificação – Integridade – Responsabilização

2

Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro.
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ATRIBUIÇÕES
Nos termos do n.º 2, art.º 3º do Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março constituem as atribuições principais do
GPIAAF:
a. Exercer as funções de autoridade responsável pelas investigações de segurança na aviação civil previstas no
Regulamento (UE) n.º 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 2010 e no artigo 26.º da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 de dezembro
de 1944;
b. Exercer as funções do organismo nacional de investigação de acidentes e incidentes previsto na Diretiva (UE)
n.º 2016/798, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016;
c. Investigar os acidentes e incidentes ferroviários e os ocorridos com aeronaves civis, de modo a determinar as
suas causas, elaborar e divulgar os correspondentes relatórios e formular recomendações que evitem a sua
repetição;
d. Assegurar a participação em comissões ou atividades, nacionais ou estrangeiras;
e. Promover estudos e propor medidas de prevenção que visem reduzir a ocorrência de acidentes e incidentes
na aviação civil e no transporte ferroviário;
f. Elaborar os relatórios técnicos sobre acidentes e incidentes relacionados com a segurança das aeronaves civis, em conformidade com o artigo 25.º da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional e promover a sua divulgação;
g. Elaborar os relatórios técnicos sobre acidentes e incidentes relacionados com os transportes ferroviários, em
conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro, e promover a sua divulgação;
h. Participar nas atividades desenvolvidas a nível de organizações internacionais no domínio da investigação e
prevenção de acidentes na aviação civil e nos transportes ferroviários;
i. Fazer propostas para adequar a legislação às necessidades nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente nas matérias respeitantes às suas atribuições;
j. Organizar e divulgar a informação relativa à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação
civil e no transporte ferroviário;
k. Analisar as ocorrências registadas nos relatórios diários de circulação das entidades gestoras das infraestruturas ferroviárias e tomar decisão de investigar ocorrências de acordo com a gravidade das mesmas;
l. Acompanhar o cumprimento e aplicação prática das recomendações emitidas;
m. Colaborar com os organismos de segurança dos gestores das infraestruturas, dos operadores, dos serviços de
tráfego aéreo e com as associações profissionais nacionais, em matérias de prevenção na medida em que tal
não comprometa a independência da sua atividade de investigação;
n. Colaborar com entidades homólogas de outros países na investigação e prevenção de acidentes e incidentes
na aviação civil e no transporte ferroviário;
o. Preparar, organizar e divulgar estatísticas na aviação civil;
p. Desenvolver competências científicas no âmbito da investigação de acidentes.
18
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CONJUNTURA AMBIENTAL
O GPIAAF é um organismo do Estado Português dotado de autonomia administrativa, funcionando no âmbito do
Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, e representa o Estado Português nas instâncias internacionais no
que diz respeito ao seu âmbito de atividade.
O apoio logístico e administrativo necessário ao seu funcionamento, previsto no art.º 6.º do Decreto-Lei n.º
36/2017, é da responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SG-PCM).
A sua atividade é condicionada por um conjunto de variáveis das quais se destacam, ao nível do ambiente interno,
o enquadramento legal, missão e atribuições, estrutura organizacional e meios existentes, humanos, financeiros,
tecnológicos e instalações.
As variáveis externas que enquadram a atuação deste Gabinete e o subsequente desenvolvimento das suas atividades inserem-se nos contextos político-legais e económico-financeiros, nomeadamente o Programa do Governo,
as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado e respetiva lei de execução.
No que diz respeito à investigação de acidentes e incidentes ferroviários deve obedecer a um padrão harmonizado
ao nível da União Europeia, sendo enquadrada pelas diretrizes estabelecidas pela “rede europeia de organismos
de investigação de acidentes ferroviários” (NIB Network) e pela Agência Ferroviária da União Europeia, à qual tem
dever de informação e reporte periódico.
Na área que se reporta à investigação de acidentes e incidentes na aviação civil, destaca-se, entre outras, o Regulamento (UE) n.º 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Outubro, as normas e práticas recomendadas pela ICAO e as diretrizes emanadas pela “rede europeia de autoridades de investigação de segurança na
aviação civil” (ENCASIA).

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
De acordo com o Decreto-Lei n.º 394/2007, conjugado com o Decreto-Lei n.º 36/2017, de 28 de março, o GPIAAF é
responsável pela investigação de acidentes graves, e de outros acidentes e incidentes que entenda investigar, nos
sistemas ferroviários atualmente abrangidos pelo âmbito de atuação do GPIAAF, são os indicados seguidamente:
Rede ferroviária nacional, gerida pela IP, Infraestruturas de Portugal, S.A., e os operadores ferroviários licen-



ciados para nela operar:






COMSA Rail Transport;
CP – Comboios de Portugal, E.P.E.,
Fertagus, S.A.,
MEDRAIL – Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, 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.;
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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.;



Ascensor da Nazaré, explorado pelos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Nazaré;



Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras, explorado por SATU – Sistema Automático de Transporte Urbano, E.M. (presentemente sem serviço).

Para além destes sistemas ferroviários, a Unidade do Transporte Ferroviário do GPIAAF pode, ainda, ser convocada
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.
No âmbito da sua atividade de investigação, pode, igualmente, interagir com qualquer outra entidade envolvida
nas ocorrências investigadas, nomeadamente a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, o regulador do
sector ferroviário, empresas responsáveis pela manutenção, as entidades de proteção civil, etc.

NO DOMÍNIO DA AVIAÇÃO CIVIL
Nos termos do Decreto-Lei n.º 318/99, conjugado com o Decreto-Lei n.º 36/2017, o GPIAAF é responsável pela
investigação dos acidentes e incidentes graves (e de incidentes que entenda investigar) ocorridos em território
nacional ou em espaço aéreo sob jurisdição portuguesa, com qualquer tipo de aeronave civil inserida nas atividades de Transporte Aéreo (Passageiros ou carga), Trabalho Aéreo e Aviação Geral, nomeadamente:
 Aviões;
 Helicópteros;
 Ultraleves sem ou com motor.
 Planadores sem ou com motor;
 Autogiros;
 Balões tripulados;
 Dirigíveis;
 UAV.
Constituem igualmente objeto de investigação e eventuais alvos de ações de prevenção, os operadores nacionais,
ou internacionais que operam em Portugal, os aeroportos/aeródromos, a navegação aérea e as empresas de
Handling.
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Merece também especial atenção a análise ao contexto externo em que o GPIAAF exerce a sua atividade, para o
que seguimos a metodologia “PESTAL”, apontando aspetos relevantes no domínio Político, Económico, Social,
Tecnológico, Ambiental e Legal que devem ser tidos em conta na estratégia de gestão: quer os mais próximos que
podemos influenciar, quer os mais distantes nos quais a nossa ação é reduzida ou nula.
POLITICAMENTE:
Constituem fatores determinantes para a atividade do GPIAAF, a situação política nacional e internacional, as
opções políticas para a área da investigação de acidentes na aviação civil e no transporte ferroviário e a necessidade de sistematizar e reforçar algumas parcerias com entidades públicas, judiciais ou militares no enquadramento das políticas de cooperação e entreajuda entre os diversos organismos e serviços do Estado.
ECONOMICAMENTE:
Ao nível económico realçamos os limitados recursos financeiros do Estado e as orientações emanadas da Tutela das Finanças sobre a execução orçamental o que cria constrangimentos face à contratação de serviços de
entidades altamente especializadas para o apoio às investigações.
SOCIALMENTE
Ao nível social destaca-se o aumento substancial de utilizadores da aviação civil e aumento consistente de utilizadores do transporte ferroviário decorrentes, em primeira linha, do aumento do número de visitantes que
têm Portugal como destino turístico de eleição, o que, no âmbito de atividade do GPIAAF, impõe obrigações
adicionais em relação aos Estados originários desses turistas.
TECNOLOGICAMENTE:
Os avanços tecnológicos acentuados em ambas as indústrias de transporte, a importância crescente das redes
sociais, a necessidade de estar na linha da frente no acompanhamento da evolução dos sistemas sociotecnológicos da aviação civil e do transporte ferroviário, incluindo a sua vertente “fatores humanos”, cada vez mais
preponderante, constituem neste domínio os principais fatores condicionantes.
AMBIENTALMENTE:
Ao nível ambiental destacam-se, sobretudo, dois fatores: os recursos energéticos escassos e uma, ainda, fraca
aposta nas energias renováveis, associadas às crescentes preocupações ambientais, nacionais e internacionais,
que coloca uma pressão adicional sobre o desempenho dos organismos.
LEGALMENTE:
Por último, mas não menos importante, realçamos a crescente extensão e complexidade do contexto legal e
normativo aplicado ao sector público e à atividade da aviação civil e do transporte ferroviário, com elevados
níveis de exigência e de condicionalismos formais e, por último, a necessidade de alterar a legislação com vista
a acomodar os Regulamentos e Diretivas da EU que norteiam a investigação de acidentes e incidentes em ambas as indústrias de transporte.
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STAKEHOLDERS
Considerada a sua missão e atribuições foram identificados os seguintes stakeholders:

Stakeholders

Outputs

Inputs

Outcomes

O que esperam de

O que esperamos deles -

Qual o Impacto previs-

nós - Resultados

Entradas

to para o GPIAAF

 Apoio no exercício da

INTERNOS

Tutela

Secretaria-Geral da Tutela

Cumprimento da
missão

Organização do trabalho
Boas condições de

Colaboradores

trabalho
Reconhecimento

Organizações

Informação on-line

Internacionais

atualizada

Autoridades

EXTERNOS

Homólogas
Autoridades Aeronáuticas
e
Autoridades Ferroviárias
Entidades ligadas ao sector
aeronáutico
Entidades ligadas ao sector
ferroviário

Cumprimento dos

atividade
 Afetação de recursos
 Apoio no exercício da
atividade

objetivos

Cumprimento dos
objetivos

 Cumprimento dos
objetivos

Cumprimento dos
objetivos

 Motivação

Bom ambiente interno

 Reconhecimento

Melhoria da imagem
Cumprimento dos

Cooperação

 Cooperação

objectivos
Melhoria da imagem

Celeridade, rigor e

 Colaboração

imparcialidade na
elaboração dos rela-

 Reconhecimento

tórios
Rigor e imparcialidade na elaboração dos
relatórios
Rigor e imparcialidade na elaboração dos
relatórios

 Colaboração
 Reconhecimento
 Colaboração
 Reconhecimento

Cumprimento dos
objectivos
Melhoria da imagem

Melhoria da imagem

Melhoria da imagem
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Nos termos dos art.ºs 3.º, 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 36/2012, de 28 de março, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários é constituído por um Diretor e duas equipas multidisciplinares de Investigação, cuja dotação é aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, da administração pública e dos transportes. O apoio logístico e administrativo ao funcionamento do GPIAAF é prestado pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Internamente o
Apoio Técnico, Administrativo e Logístico direto é garantido por funcionários que integram o Mapa de Pessoal do
GPIAAF, aprovado Pela Tutela, a cada ano para o ano seguinte, aquando da preparação do Orçamento de Estado.
O Mapa de Pessoal para 2019, aprovado pela Tutela, está inserido nos Anexos ao presente Plano de Atividades.
O organigrama funcional do GPIAAF é o seguinte:
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SERVIÇOS
Para o cumprimento da missão e desenvolvimento das suas atribuições, o GPIAAF abrange quatro áreas operacionais ou áreas de atuação, cuja responsabilidade está assim distribuída pelas unidades: Direção, Unidade da Aviação
Civil, Unidade do Transporte Ferroviário, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo:

UNIDADES OPERACIONAIS

ÁREAS DE ATUAÇÃO


Coordenação;



Gestão



Representação do Gabinete



Realização de investigações;

UNIDADE DA AVIAÇÃO



Elaboração de relatórios técnicos;

CIVIL



Preparação de estatísticas;



Representação do Gabinete na respetiva área de atuação.



Realização de investigações;



Elaboração de relatórios técnicos;



Representação do Gabinete na respetiva área de atuação



Planeamento;



Avaliação;



Apoio à Direção;



Apoio às Unidades Operacionais.



Apoio transversal ao GPIAAF em articulação com a Secre-

DIREÇÃO

INVESTIGAÇÃO
UNIDADE DO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO

APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO

taria Geral da Tutela
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METODOLOGIAS PARA A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES
O Plano de Atividades e QUAR para 2019 foi elaborado de acordo com a estrutura e orientações legalmente estabelecidas e em função das linhas orientadoras da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, tendo,
para a sua preparação e elaboração, adotado, com os necessários ajustes, face à estrutura e dimensão deste Gabinete, a metodologia de participação de acordo com os seguintes procedimentos:
 Enquadramento dos objetivos estratégicos com as normas e práticas internacionais para a prevenção e
investigação de acidentes com aeronaves e no transporte ferroviário, e do Governo para a área dos
Transportes;

 Reunião do Diretor com o Apoio Técnico para identificação dos Objetivos Operacionais a prosseguir pelo
GPIAAF, tendo em consideração as atividades desenvolvidas, numa perspetiva de boas práticas já estabelecidas e nas boas práticas recomendadas internacionalmente, em linha com os Objetivos Estratégicos,
mantendo alguma continuidade com os objetivos Operacionais do QUAR do ano anterior, definindo novos
indicadores e metas, em função do atual quadro definido para o GPIAAF ;
 Definição dos Objetivos das Unidades Operacionais em linha com os Objetivos Operacionais;
 Identificação das Atividades de Missão e Atividades de Apoio a desenvolver, afetas a cada objetivo Operacional e aos Projetos a realizar, que contribuem para a concretização dos Objetivos Operacionais definidos em QUAR, a respetiva calendarização e recursos afetos que permitam o seu cabal desenvolvimento.
 Reunião com todos os colaboradores para obtenção de contributos;
 Elaboração do Plano de Atividades para 2019.
Após a aprovação do Plano de Atividades e do QUAR, pela Tutela, seguir-se-á o processo de avaliação trimestral
dos Objetivos, Atividades e Projetos, a fim de permitir o acompanhamento do grau de concretização das ações e
dos objectivos estabelecidos e, posteriormente, a elaboração do Relatório de Atividades.
A avaliação do grau de execução das atividades planeadas, com a periodicidade trimestral, permitirá detectar os
desvios e corrigir eventuais não conformidades, de modo a facilitar o cumprimento cabal dos Objetivos QUAR e do
Plano de Atividades para 2019, para o GPIAAF.
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Página Intencionalmente em branco
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CAPÍTULO II
CAPÍTULO II - ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA
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ESTRATÉGIA
O GPIAAF no exercício das suas atribuições e no cumprimento da missão que lhe está acometida, funciona de modo independente das autoridades responsáveis pela segurança e de qualquer entidade reguladora da aviação civil
e do transporte ferroviário, sendo independente, na sua organização, estrutura jurídica e processo de decisão de
qualquer gestor de infraestrutura, empresa de aviação civil, empresa ferroviária, organismo de tarifação, entidade
responsável pela repartição da capacidade, organismo notificado ou de qualquer parte cujos interesses possam
colidir com as funções que lhe são confiadas, nos termos definidos no Regulamento (UE) n.º 996/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 2010, relativo à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil, e na Diretiva (UE) n.º 2016/798, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de
2016, relativa à segurança ferroviária.
A investigação de acidentes e incidentes na aviação civil desenvolvida pelo GPIAAF baseia-se nas disposições definidas internacionalmente pela ICAO – International Civil Aviation Organization, com especial enfoque no Anexo 13
à Convenção de Chicago, pela União Europeia no seu Regulamento n.º 996/2010 e pelas orientações e boas práticas da “rede europeia de autoridades de investigação de segurança na aviação civil” (ENCASIA), e nacionalmente
nas disposições do Decreto-Lei n.º 318/99 na sua redação atual.
A investigação de acidentes e incidentes ferroviários baseia-se num padrão tendencialmente harmonizado ao nível
da União Europeia, sendo enquadrada pelas diretrizes estabelecidas pela “rede europeia de organismos de investigação de acidentes ferroviários” (NIB Network) e pela Agência Ferroviária da União Europeia.
A atividade deste Gabinete visa contribuir para assegurar, pelo menos, a manutenção dos altos níveis gerais de
segurança nos sectores da aviação civil e do transporte ferroviário, promovendo a prevenção de acidentes através
da investigação independente das suas causas tendo em vista fortalecer a melhoria contínua da segurança. Assim,
pretende-se assegurar o reforço da confiança do público e dos agentes económicos nestes modos de transporte.
Ao nível das Grandes Opções do Plano para o sector dos transportes, é referida a promoção de rotas aéreas bem
como a exploração da interação Mar-Ar, pelo que está subjacente uma aviação segura aumentando a confiança
dos seus utilizadores. Por outro lado, é também referido que, com a execução do Plano Ferrovia 2020, ficará garantido o aumento da mobilidade ferroviária de pessoas e bens através de, entre várias ações, a melhoria das
condições de segurança e fiabilidade.
Assim, centrados nestas premissas e de acordo com a metodologia Balanced ScoreCard (BSC) são definidos os
vetores estratégicos inerentes ao cumprimento da missão e atribuições do GPIAAF. Este modelo e os fatores críticos, ou vetores de análise, que permitem a definição dos objetivos de cada perspetiva, foram adaptados a partir
de uma análise SWOT ao organismo e sua envolvente.
Na análise SWOT realizada foram identificados os pontos fracos e as ameaças nas quatro perspetivas estratégicas:
Financeira, Stakeholders, Processos Internos e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, para os quais foram elencadas ações que serviram de base às orientações estratégicas definidas, de modo a transformar os pontos fracos
em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.
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MAPA ESTRATÉGICO
Os objetivos definidos pela ICAO para a segurança operacional na aviação civil e pela União Europeia e pelo Governo Português para a aviação civil e para o transporte ferroviário, constituíram o ponto de partida para a definição,
em cascata e por processo, dos objetivos operacionais e atividades e projetos para o ano de 2019, de acordo com a
metodologia Balanced ScoreCard (BSC).

ICAO / UE

UE

Segurança Operacional (Safety): Melhorar a segurança operacional da aviação civil mundial
e na União Europeia
Tornar a Europa líder mundial em segurança ferroviária, promover o transporte ferroviário
aumentando a sua quota de mercado.
Subjacente no Plano Nacional de Mobilidade, a atividade do GPIAAF tem enquadramento
nas redes e cadeias de transporte europeias e mundiais, em que o plano tem como objetivo central a definição de uma estratégia de desenvolvimento e adaptação das infraestrutu-

GOV

ras e sistemas de transportes para responder às tendências e incertezas tecnológicas, soci-

(GOP)

ológicas e ambientais, suscetíveis de afetar padrões de mobilidade no horizonte do plano,
para as quais estão sempre inerentes transportes aéreos e ferroviários cuja segurança (Safety) seja regulada e supervisionada por entidades estatais independentes, de forma a
promover a confiança dos cidadãos e agentes económicos.
Perspetiva financeira
Assegurar a utilização otimizada dos recursos humanos, financeiros e materiais afetos,
maximizando a polivalência e transversalidade dos meios de suporte das áreas de investigação;
Perspetiva dos Stakeholders
Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis e no
transporte ferroviário, com vista à formulação de recomendações em tempo oportuno e
à prevenção de acidentes, contribuindo para aumentar a segurança na Aviação Civil e no
Transporte Ferroviário;

ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS

Perspetiva dos processos internos
Aperfeiçoar as metodologias e os instrumentos organizacionais, e reforçar os sistemas de
informação e as ferramentas de apoio à investigação de acidentes, tendo como referência as melhores práticas internacionais na matéria, com vista à melhoria contínua da eficiência e qualidade do trabalho do GPIAAF;
Perspetiva da inovação e aprendizagem
Desenvolver a formação e treino dos recursos humanos e incrementar a cooperação institucional com os agentes nacionais e internacionais que atuam no domínio da prevenção
e investigação de acidentes e incidentes, promovendo uma cultura de benchmarking e
adoção das melhores práticas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos inscritos no QUAR constituem as principais linhas de orientação de gestão.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (E1)

Reforçar a capacidade de investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis e no transporte ferroviário, com vista à formulação de recomendações em tempo oportuno e à prevenção de acidentes, contribuindo para aumentar a segurança na Aviação Civil e no Transporte Ferroviário:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (E2)

Aperfeiçoar as metodologias e os instrumentos organizacionais, e reforçar os
sistemas de informação e as ferramentas de apoio à investigação de acidentes, tendo como referência as melhores práticas internacionais na matéria,
com vista à melhoria contínua da eficiência e qualidade do trabalho do
GPIAAF;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (E3)

Assegurar a utilização otimizada dos recursos humanos, financeiros e materiais afetos, maximizando a polivalência e transversalidade dos meios de suporte das áreas de investigação;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (E4)

Desenvolver a formação e treino dos recursos humanos e incrementar a cooperação institucional com os agentes nacionais e internacionais que atuam
no domínio da prevenção e investigação de acidentes e incidentes, promovendo uma cultura de benchmarking e adoção das melhores práticas.
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DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
O desdobramento da estratégia, baseado em indicadores e metas, permite alcançar os objetivos estratégicos no
cumprimento da missão e atribuições e, consequentemente, construir a visão que se pretende alcançar.

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Os objetivos operacionais, elaborados no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
administração pública decorrentes dos objetivos estratégicos, numa perspetiva de gestão orientada para resultados, levam o GPIAAF, para 2019, a seguir uma linha que, sustentada pelo orçamento atribuído, aposta no desenvolvimento da divulgação das atividades e no relacionamento com as autoridades/entidades nacionais e internacionais, contribuindo, com as limitações que lhe estão impostas, para o aumento dos níveis de segurança operacional (safety),
É pretensão deste Gabinete garantir a evolução permanente da capacidade operacional, de acordo com as exigências do sector da aviação civil e do transporte ferroviário, promovendo a prevenção sustentada pelo número de
processos homologados em prol da segurança operacional, analisando a evolução do desempenho operacional do
GPIAAF com base nas melhores práticas.

EFICÁCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 1 (OP1)

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

EFICIÊNCIA
OBJETIVO OPERACIONAL 2 (OP2)

Reduzir o número de Recomendações de Segurança formuladas, pendentes, promovendo a sua resposta e encerramento

OBJETIVO OPERACIONAL 3 (OP3)

Otimizar a utilização dos recursos afetos ao GPIAAF

OBJETIVO OPERACIONAL 4 (OP4)

Desenvolver a competência dos Recursos Humanos

QUALIDADE
OBJETIVO OPERACIONAL 5 (OP5)

Reforçar a qualidade das medidas de prevenção e divulgação da informação de segurança
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OBJETIVOS TÁTICOS
Para o cumprimento da Missão e atribuições do GPIAAF estão, ainda, contemplados os Objetivos Táticos cuja concretização será avaliada pelo grau de execução do Plano de Atividades, não sendo contemplados para efeitos de
QUAR, embora influenciem a concretização dos Objetivos Estratégicos que integram o Quadro de Avaliação e Responsabilização deste Gabinete.
Os Objetivos Táticos contribuem, amplamente, para a melhoria e consolidação da imagem do GPIAAF, enquanto
organismo nacional de prevenção e investigação de acidentes, junto da comunidade, aeronáutica e do transporte
ferroviário, e são de grande relevância para o desempenho deste Gabinete e do impacto da concretização dos
Objetivos Operacionais inscritos em QUAR, pelo que devem ser contemplados no Plano de Atividades e avaliados
em conformidade.
Pese embora sejam classificados no âmbito dos parâmetros de Eficácia, Eficiência e Qualidade, a concretização dos
Objetivos Táticos centra-se, primariamente, em melhorar a qualidade e eficácia dos Relatórios Finais e das ações
realizadas no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAAF indo ao encontro das
necessidades e expectativas dos nossos Stakeholders em prol da segurança na aviação civil e no transporte ferroviário, sem imputar culpas ou responsabilidades.

EFICÁCIA
OBJETIVO TÁTICO 1 (OT1)

Reduzir o backlog de processos de investigação abertos há mais de 2 anos

EFICIÊNCIA
OBJETIVO TÁTICO 2 (OT2)

Dotar o Gabinete com as condições adequadas para a boa qualidade e
celeridade no desenvolvimento da investigação de acidentes e incidentes

OBJETIVO TÁTICO 3 (OT3)

Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na
legislação nacional e comunitária

OBJETIVO TÁTICO 4 (OT4)

Incentivar o feedback das entidades recomendadas para a resposta
atempada, em conformidade com o disposto internacionalmente

QUALIDADE
OBJETIVO TÁTICO 5 (OT5)

Reduzir o prazo médio de conclusão dos processos de investigação de
acidentes e incidentes no Transporte Ferroviário **

OBJETIVO TÁTICO 6 (OT6)

Aumentar o número de processos aprovados no prazo de 12 meses de
acidentes e incidentes na Aviação Civil **

OBJETIVO TÁTICO 7 (OT7)

Reforçar a divulgação e percepção das lições aprendidas de investigações
de acidentes, nacionais e internacionais, junto dos stakeholders.

** Para o cálculo do prazo contam como fatores dedutíveis: Tempo para avaliação técnica de componentes por entidades externas ao GPIAFF, tempo de espera de obtenção de informação externa e tempo para comentários ou audiência prévia às partes interessadas, envolvidas no processo.
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ATIVIDADES
Para o ano de 2019 e no cumprimento da Missão que lhe está acometida, o GPIAAF desenvolverá um conjunto de
Atividades conducentes ao cumprimento dos Objetivos (Táticos, Operacionais e Estratégicos) definidos.
As atividades referidas sucintamente nos quadros seguintes, serão apresentadas em fichas próprias em Anexo ao
presente Plano de Atividades, com a respetiva afetação de recursos e ações a desenvolver.
A avaliação do grau de concretização das Atividades de Missão, Atividades de Apoio e Projetos é avaliada ao longo
do ano e será apresentada no Relatório de Atividades em Fichas Próprias.

ATIVIDADES DE MISSÃO (AMxx)
São consideradas como Atividades de Missão, todas as atividades que contribuem diretamente para o cumprimento da Missão do GPIAAF.
AM01

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar relatórios preliminares, intercalares
e/ou finais e respetivas recomendações de segurança

AM02

Investigar os acidentes e incidentes ferroviários e elaborar relatórios preliminares, intercalares e/ou
finais e respetivas recomendações de segurança

AM03

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e
incidentes na aviação civil

AM04

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e
incidentes no transporte ferroviário

AM05

Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios

AM06

Analisar as ocorrências reportadas ao GPIAAF referentes a eventos ocorridos no Transporte Ferroviário e na Aviação Civil e decidir a sequência a dar-lhes, de acordo com as características e gravidade
das mesmas

AM07

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

AM08

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

AM09

Colaborar com os organismos de segurança dos gestores das infraestruturas, dos operadores, dos
serviços de tráfego e com as associações profissionais nacionais, em matérias de prevenção na medida em que tal não comprometa a independência da sua atividade de investigação

AM10

Contribuir para as comissões de investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países
dos intervenientes

AM11

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

AM12

Assegurar a presença em reuniões, em representação do Estado Português, para a prevenção e investigação de acidentes e incidentes na aviação civil e no transporte ferroviário
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AM13

Participar nos Programas Peer Review dos organismos de investigação de acidentes e incidentes com
aeronaves civis e no transporte ferroviário

AM14

Reforçar a relação com os stakeholders promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAAF

AM15

Desenvolver ações internas para consolidação e partilha de informação e de competências nomeadamente no que concerne à implementação do Manual de Procedimentos e relativamente às ações
de formação e treino frequentadas

AM16

Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais

AM17

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área da aviação civil

AM18

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área do transporte ferroviário

ATIVIDADES DE APOIO (APxx)
As Atividades de Apoio contribuem indiretamente para o cumprimento da Missão deste Gabinete.

AP01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAAF

AP02

Elaborar documentos de gestão

AP03

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

AP04

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços

AP05

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

AP06

Assegurar o apoio logístico a reuniões e eventos realizados, interna e externamente, no âmbito da
atividade do GPIAAF

AP07

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP08

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

AP09

Assegurar o cumprimento das Metas definidas no Plano Formação

AP10

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP11

Executar as tarefas de apoio geral
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PROJETOS
O GPIAAF, para o ano de 2019 pretende desenvolver um conjunto de Projetos relevantes para o cumprimento dos
Objetivos Operacionais e Estratégicos definidos. Importa referir que os Projetos que se apresentam no quadro
seguinte apresentam uma calendarização anual ou plurianual, tendo alguns transitado do ano anterior. No quadro,
todos os Projetos identificados, serão apresentados em fichas próprias com a respetiva afetação de recursos, metas, calendarização e ações a desenvolver, em Anexo ao presente Plano de Atividades.
Importa referir que a codificação dos projetos (Px) está enquadrada no âmbito Legislativo (L), da Investigação (I),
da Prevenção (P), da Formação e Treino (F) e da Qualidade (Q).
PL01

Promover as ações necessárias para a alteração dos diplomas legais a fim de adequar a legislação às
necessidades nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente nas matérias respeitantes
às atribuições do GPIAAF

PI02

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres estrangeiras e entidades nacionais do sector

PP03

Acompanhar a implementação dos Planos de Ação Corretiva decorrentes da Auditoria da ICAO ao
Estado Português no que concerne à investigação de acidentes com aeronaves (AIG), e dos Peer Reviews

PQ04

Autoavaliar o desempenho do GPIAAF com base na Estrutura Comum de Avaliação - CAF e implementar medidas de melhoria

PPF05

Desenvolver as ações para a realização de um exercício, no âmbito das Atividades da ENCASIA, para
fazer face a um “Major Accident” em ambiente marítimo

PPI06

Implementar, no âmbito das atribuições do GPIAAF, o Anexo 19 da ICAO

PQ07

Promover a integração da língua inglesa na página eletrónica do GPIAAF

PQI08

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

PQP09

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves, com
especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira e no trabalho aéreo de combate a incêndios

PQ10

Promover / acompanhar a adaptação das instalações da sede para otimização do funcionamento do
GPIAAF

PQI11

Criar meios para a recolha, salvaguarda e investigação dos destroços de aeronaves, geograficamente
próximo da sede do GPIAAF, para facilitar os trabalhos de avaliação e análise com a simultânea otimização de recursos
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OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA
O Plano de Atividades, como relevante instrumento de gestão, alia no seu acompanhamento e posterior avaliação,
metodologias que permitem verificar a execução das atividades e projetos, bem como o grau de realização dos
objetivos operacionais e, consequentemente do QUAR, e conduzem ao cumprimento dos objetivos estratégicos.
Permitindo, nesse acompanhamento avaliar a realização face ao previsto e analisar as causas dos desvios identificados, de modo a corrigir eventuais desvios.

MONITORIZAÇÃO DOS DADOS
O acompanhamento de cada objetivo, atividade e projeto é realizado com base nos registos efetuados na Base de
Dados SIADAP, desenvolvida internamente, cujos resultados avaliativos são posteriormente encaminhados para a
entidade coordenadora e responsável pela monitorização do QUAR, procedendo sempre à sua comparação com os
elementos previsionais de modo a intervir sistematicamente através de medidas de correção adequadas.
Assim, são elaborados, trimestralmente, relatórios de avaliação do grau de realização dos objetivos, no âmbito do
QUAR e, consequentemente, do Plano de Atividades.
A metodologia de monitorização adotada pelo GPIAAF prevê, ainda, a realização de reuniões periódicas onde são
demonstrados os resultados e analisados os desvios dos objetivos operacionais, definidos no QUAR.
A informação, que sustenta toda esta monitorização, tem por base os indicadores retirados das seguintes fontes
de verificação:


Acompanhamento das recomendações de segurança formuladas;



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



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



Registo do feedback dos stakeholders do GPIAAF;



Avaliação da análise SWOT;



Avaliação interna das ações de formação;



Balancete de Execução Orçamental;



Mapas de controlo orçamental GERFIP;



Cronograma das atividades;



Gestão da página eletrónica do GPIAAF;



Gestão dos recursos humanos – movimentação de pessoal e assiduidade;



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



Gestão Documental SmartDocs.
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ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS
Os quadros seguintes apresentam o alinhamento dos objetivos estratégicos com os objetivos operacionais (assumidos igualmente pela Direção), os objetivos das áreas de atuação (Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e
Administrativo) e as respetivas atividades e projetos a desenvolver.

OBJETIVOS OPERACIONAIS E OBJETIVOS TÁTICOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

E1

E2









E3

E4

EFICÁCIA

OP1

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

OP2

Reduzir o número de Recomendações de Segurança formuladas, pendentes,
promovendo a sua resposta e encerramento

OP3

Otimizar a utilização dos recursos afetos ao GPIAAF

OP4

Desenvolver a competência dos Recursos Humanos




QUALIDADE

OP5

ID

Reforçar a qualidade das medidas de prevenção e divulgação da informação
de segurança





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS TÁTICOS

E1

E2





E3

E4

EFICÁCIA

OT1

Reduzir o backlog de processos de investigação abertos há mais de 2 anos
EFICIÊNCIA

OT2

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

OT3

Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação nacional e comunitária



OT4

Incentivar o feedback das entidades recomendadas para a resposta atempada, em conformidade com o disposto internacionalmente







QUALIDADE

OT5
OT6
OT7

Reduzir o prazo médio de conclusão dos processos de investigação de acidentes e incidentes no Transporte Ferroviário
Aumentar o número de processos concluídos no prazo de 12 meses de acidentes e incidentes na Aviação Civil
Reforçar a divulgação e percepção das lições aprendidas de investigações de
acidentes, nacionais e internacionais junto dos stakeholders
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OBJETIVOS DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS / OBJETIVOS OPERACIONAIS E TÁTICOS
OPERACIONAIS

TÁTICOS

OBJETIVOS GLOBAIS DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT4 OT5 OT6
EFICÁCIA
Aumentar o número de processos aproOUR01 vados de investigação de acidentes e
incidentes na UAC
Aumentar o número de processos aproOUR02 vados de investigação de acidentes e
incidentes na UTF
Elaborar e divulgar notas informativas,
relatórios preliminares e/ ou intercalares
OUR03
de investigação de acidentes e incidentes
graves na UAC
Elaborar e divulgar notas informativas,
relatórios preliminares e/ ou intercalares
OUR04
de investigação de acidentes e incidentes
graves na UTF
Acompanhar o estado das recomendaOUR05 ções formuladas nos relatórios de investigação de acidentes e incidentes na UAC
Acompanhar o estado das recomendaOUR06 ções formuladas nos relatórios de investigação de acidentes e incidentes na UTF

N

P



N

P





N

P





N

P





P







P









OUR07 Reforçar a relação com os stakeholders

P

Elaborar periodicamente relatórios de
execução orçamental
Acompanhar mensalmente o grau de
OUR09 execução orçamental e o pagamento a
fornecedores

N
P



N
P



OUR08











EFICIÊNCIA
Reduzir o prazo médio de conclusão dos
OUR10 processos de investigação de acidentes e
incidentes na UTF
Aumentar o número de processos concluOUR11 ídos no prazo médio de 12 meses de
acidentes e incidentes na UAC
Planear, elaborar e acompanhar a execuOUR12 ção dos documentos estratégicos e operacionais do GPIAAF
Promover a frequência em ações de
OUR13
formação e treino dos recursos humanos
Manter atualizadas as bases de dados da
OUR14
respetiva área funcional
Garantir o bom estado de conservação e
OUR15 operabilidade das instalações, equipamentos e veículos

N

P



N

P



N
P







N
P







P





N
P



OUR16

Promover a gestão energética eficiente

P



OUR17

Promover a igualdade de género

P






39

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

OPERACIONAIS

TÁTICOS

OBJETIVOS GLOBAIS DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT5 OT6
QUALIDADE
Melhorar a qualidade dos Relatórios de
investigação

P

Incrementar as ações realizadas no âmbiOUR19 to da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAAF

P

Reportar a atividade de investigação realiOUR20 zada, conforme previsto na legislação
nacional e comunitária

P

Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes

P

Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que consOUR22
tituem o arquivo histórico do GPIAAF no
âmbito da Aviação Civil

P





Dar continuidade ao tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do
OUR23
GPIAAF no âmbito do Transporte Ferroviário

P





Acompanhar e avaliar a implementação
OUR24 das medidas de melhoria decorrentes de
auditorias ou Peer Reviews

P





Aumentar a disponibilização na página
OUR25 eletrónica de relatórios que constituem o
arquivo histórico do GPIAAF

P





OUR26 Promover o desenvolvimento das TIC

P





Promover a organização dos processos
referentes aos Recursos Humanos, FinanOUR27
ceiros e Patrimoniais, em coordenação
com a Secretaria Geral

N
P





Desenvolver metodologias de trabalho e
acompanhar o cumprimento dos prazos

P



OUR18

OUR21

OUR28
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OPERACIONAIS

OBJETIVOS INVESTIGAÇÃO
UNIDADE DA AVIAÇÃO CIVIL

TÁTICOS

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT4 OT5 OT6
EFICÁCIA

OUR01

OUR03

OUR05

OUR07

Aumentar o número de processos concluídos de investigação de acidentes e
incidentes, face ao número de processos
abertos na UAC
Elaborar e divulgar notas informativas,
relatórios preliminares e/ ou intercalares
de investigação de acidentes e incidentes
graves na UAC
Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos relatórios de investigação de acidentes e
incidentes na UAC
Reforçar a relação com os stakeholders

N
P



N
P













P







P



EFICIÊNCIA
OUR11
OUR14

Aumentar o número de processos concluídos no prazo médio de 12 meses de
acidentes e incidentes na UAC
Manter atualizadas as bases de dados da
respetiva área funcional

N
P



P


















QUALIDADE
OUR18

OUR19

OUR20
OUR21

OUR22

OUR24
OUR28

Melhorar a qualidade dos Relatórios e
investigação
Incrementar a qualidade dos serviços
prestados no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional
do GPIAAF
Reportar a atividade de investigação
realizada, conforme previsto na legislação nacional e comunitária
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que
constituem o arquivo histórico do
GPIAAF da UAC
Acompanhar e avaliar a implementação
das medidas de melhoria decorrentes de
auditorias ou Peer Reviews
Desenvolver metodologias de trabalho e
acompanhar o cumprimento dos prazos

P



P



P
P



P

P



P
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OPERACIONAIS

OBJETIVOS INVESTIGAÇÃO
UNIDADE DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

TÁTICOS

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7
EFICÁCIA

OUR02

OUR04

OUR06

OUR07

Aumentar o número de processos concluídos de investigação de acidentes e
incidentes, face ao número de processos
abertos na UTF
Elaborar e divulgar notas informativas,
relatórios preliminares e/ ou intercalares
de investigação de acidentes e incidentes
na UTF
Acompanhar o estado das recomendações de segurança formuladas nos relatórios de investigação de acidentes e
incidentes na UTF
Reforçar a relação com os stakeholders

N
P



N
P













P







P



EFICIÊNCIA
OUR10
OUR14

Reduzir o prazo médio de conclusão dos
processos de investigação de acidentes e
incidentes no Transporte Ferroviário
Manter atualizadas as bases de dados da
respetiva área funcional

N
P



P


















QUALIDADE
OUR18
OUR19

OUR20
OUR21
OUR23

OUR24
OUR28

Melhorar a qualidade dos Relatórios de
investigação
Incrementar as ações realizadas no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAAF
Reportar a atividade de investigação
realizada, conforme previsto na legislação nacional e comunitária
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes
Dar continuidade ao tratamento dos
dados que constituem o arquivo histórico
do GPIAFF no âmbito na UTF
Acompanhar e avaliar a implementação
das medidas de melhoria decorrentes de
auditorias ou Peer Reviews
Desenvolver metodologias de trabalho e
acompanhar o cumprimento dos prazos

P



P



P
P



P

P



P
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Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes
com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

OPERACIONAIS

TÁTICOS

OBJETIVOS APOIO TÉCNICO
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7
EFICÁCIA
Dar continuidade ao tratamento dos daOUR05 dos que constituem o arquivo histórico do
GPIAFF no âmbito na UAC
Acompanhar o estado das recomendações
de segurança formuladas nos relatórios de
OUR06
investigação de acidentes e incidentes na
UTF
OUR07 Melhorar a relação com os stakeholders

P







P









P



EFICIÊNCIA
Planear, elaborar e acompanhar a execuOUR12 ção dos documentos estratégicos e operacionais do GPIAAF
Manter atualizadas as bases de dados da
OUR14
respetiva área funcional

N
P





P







OUR16 Promover a gestão energética eficiente

P



OUR17 Promover a igualdade de género

P















QUALIDADE
OUR18
OUR19

OUR20
OUR21

OUR22

OUR23

OUR24

OUR25

Melhorar a qualidade dos Relatórios de
investigação
Incrementar as ações realizadas no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional do GPIAAF
Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação
nacional e comunitária
Elaborar periodicamente publicações
temáticas de prevenção de acidentes
Dar continuidade ao processo de informatização e tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do GPIAAF no
âmbito da UAC
Dar continuidade ao tratamento dos dados que constituem o arquivo histórico do
GPIAFF no âmbito da UTF
Acompanhar e avaliar a implementação
das medidas de melhoria decorrentes de
auditorias ou Peer Reviews
Aumentar a disponibilização na página
eletrónica de relatórios que constituem o
arquivo histórico do GPIAAF

OUR26 Promover o desenvolvimento das TIC
OUR28

Desenvolver metodologias de trabalho e
acompanhar o cumprimento dos prazos

P



P



P
P







P





P













P



P
P



P
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OPERACIONAIS

TÁTICOS

OBJETIVOS APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7
EFICÁCIA


OUR07 Reforçar a relação com os stakeholders

P

Elaborar periodicamente relatórios de
execução orçamental
Acompanhar mensalmente o grau de
OUR09 execução orçamental e o pagamento a
fornecedores

N
P



N
P





N
P





P





N
P



OUR16 Promover a gestão energética eficiente

P



OUR17 Promover a igualdade de género

P



OUR08







EFICIÊNCIA
Promover a frequência em ações de forOUR13 mação e treino dos recursos humanos do
GPIAAF
Manter atualizadas as bases de dados da
OUR14
respetiva área funcional
Garantir o bom estado de conservação e
OUR15 operabilidade das instalações, equipamentos e veículos





QUALIDADE
Aumentar a disponibilização na página
OUR25 eletrónica de relatórios que constituem o
arquivo histórico do GPIAAF

P

OUR26 Promover o desenvolvimento das TIC

P





N
P





P



Promover a organização dos processos
referentes aos Recursos Humanos, FinanOUR27
ceiros e Patrimoniais, em coordenação
com a Secretaria Geral
Desenvolver metodologias de trabalho e
OUR28
acompanhar o cumprimento dos prazos
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ATIVIDADES E PROJETOS / OBJETIVOS DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS

ATIVIDADES DE MISSÃO

UNIDADES RESPONSÁVEIS

OUR28

OUR 27

OUR 26

OUR 25

OUR 24

OUR 23

OUR 22

OUR 21

OUR 20

OUR 19

OUR 18

OUR 17

OUR 16

OUR 15

OUR 14

OUR 13

OUR 12

OUR 11

OUR 10

OUR 09

OUR 08

OUR 07

OUR 06

OUR 05

OUR 04

OUR 03

OUR 02

OUR 01

INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar relatórios preliminares, intercalares e/ou finais e
AM respetivas recomendações de segurança
01







Investigar os acidentes e incidentes ferroviários e elaborar relatórios preliminares, intercalares e/ou finais e resAM petivas recomendações de segurança
02







Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e incidentes na
AM aviação civil
03


Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e incidentes no
AM transporte ferroviário
04


AM Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios
05
 

 



Analisar as ocorrências reportadas ao GPIAAF referentes a eventos ocorridos no Transporte Ferroviário e na AviaAM ção Civil e decidir a sequência, de acordo com as características e gravidade das mesmas
06



Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação de aciAM dentes e incidentes e, em especial, às recomendações de segurança
07
      
 
 

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e incidentes
AM com aeronaves
08



Colaborar com os organismos de segurança dos gestores das infraestruturas, dos operadores, dos serviços de
AM tráfego e com as associações profissionais nacionais, em matérias de prevenção na medida em que tal não com09 prometa a independência da sua atividade de investigação
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ATIVIDADES DE MISSÃO

UNIDADES RESPONSÁVEIS

OUR28

OUR 27

OUR 26

OUR 25

OUR 24

OUR 23

OUR 22

OUR 21

OUR 20

OUR 19

OUR 18

OUR 17

OUR 16

OUR 15

OUR 14

OUR 13

OUR 12

OUR 11

OUR 10

OUR 09

OUR 08

OUR 07

OUR 06

OUR 05

OUR 04

OUR 03

OUR 02

OUR 01

INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

Contribuir para as comissões de investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos interveAM nientes
10
   
 

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado previsto no Anexo 13
AM e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves nacionais em terri11 tório estrangeiro
   
 

Assegurar a presença em reuniões, em representação do Estado Português, para a prevenção e investigação de
AM acidentes e incidentes na aviação civil e no transporte ferroviário
12


Participar nos Programas Peer Review dos organismos de investigação de acidentes e incidentes com aeronaves
AM civis e no transporte ferroviário
13




AM Reforçar a relação com os stakeholders promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAAF
14

 





Desenvolver ações internas para consolidação e partilha de informação e de competências nomeadamente no
AM que concerne à implementação do Manual de Procedimentos e relativamente às ações de formação e treino fre15 quentadas

 

AM Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais
16

 



AM Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área da aviação civil
17




Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área do transporte ferroviAM ário
18
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ATIVIDADES DE APOIO

UNIDADES RESPONSÁVEIS

AP
01

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAAF

AP
02

Elaborar documentos de gestão

AP
03

AP
04

AP
05

AP
06



 



OUR 28

OUR 27

OUR 26

OUR 25

OUR 24

OUR 23

OUR 22

OUR 21

OUR 20

OUR 19



 









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

 

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
 

 

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

  

Assegurar o apoio logístico a reuniões e eventos realizados, interna e externamente, no âmbito da atividade do
GPIAAF


AP
07

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de gestão

AP
08

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

AP
09

Assegurar o cumprimento das Metas definidas no Plano Formação

AP
10

Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP
11

OUR 18

OUR 17

OUR 16

OUR 15

OUR 14

OUR 13

OUR 12

OUR 11

OUR 10

OUR 09

OUR 08

OUR 07

OUR 06

OUR 05

OUR 04

OUR 03

OUR 02

OUR 01

INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO

 

 



 

 



 

 



 

                           
Manter o bom estado e funcionamento dos veículos afetos ao GPIAAF


 

AP Executar as tarefas de apoio geral
12                            
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OUR28

OUR 27

OUR 26

OUR 25

OUR 24

OUR 23

OUR 22

OUR 21

OUR 20

OUR 19

OUR 18

OUR 17

OUR 16

OUR 15

OUR 14

OUR 13

OUR 12

OUR 11

OUR 10

OUR 09

TODAS AS UNIDADES
OUR 08

OUR 07

OUR 06

OUR 05

OUR 04

OUR 03

OUR 02

OUR 01

PROJETOS

Promover as ações necessárias para a alteração dos diplomas legais a fim de adequar a legislação às necessidades
nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente nas matérias respeitantes às atribuições do GPIAAF

PL
01



 

Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019
Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres estrangeiras e entidades nacionais do sector
PI
02

   





Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019
Acompanhar a implementação dos Planos de Ação Corretiva decorrentes da Auditoria da ICAO ao Estado Português no que concerne à investigação de acidentes com aeronaves (AIG), e dos Peer Reviews

PP
03





 

Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PQ
04

Autoavaliar o desempenho do GPIAAF com base na Estrutura Comum de Avaliação - CAF e implementar medidas
de melhoria






Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PPF
05

Desenvolver as ações para a realização de um exercício, no âmbito das Atividades da ENCASIA, para fazer face a
um “Major Accident” em ambiente marítimo
 





Projeto Anual – 01/01/2019 a 31/12/2019
Implementar, no âmbito das atribuições do GPIAAF, o Anexo 19 da ICAO
PPI
06











Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019
Promover a integração da língua inglesa na página eletrónica do GPIAAF
PQ
07









Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PQI
08

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


  

Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020

48
48

PLANO DE ATIVIDADES - 2019

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes
com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

PQP
09

OUR28

OUR 27

OUR 26

OUR 25

OUR 24

OUR 23

OUR 22

OUR 21

OUR 20

OUR 19

OUR 18

OUR 17

OUR 16

OUR 15

OUR 14

OUR 13

OUR 12

OUR 11

OUR 10

OUR 09

TODAS AS UNIDADES
OUR 08

OUR 07

OUR 06

OUR 05

OUR 04

OUR 03

OUR 02

OUR 01

PROJETOS

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves, com especial
enfoque na aviação ligeira e ultraligeira e no trabalho aéreo de combate a incêndios






Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020
Promover / acompanhar a adaptação das instalações da sede para otimização do funcionamento do GPIAAF
PQ
10

        
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PQI
11

Criar meios para a recolha, salvaguarda e investigação dos destroços de aeronaves, geograficamente próximo da
sede do GPIAAF, para facilitar os trabalhos de avaliação e análise com a simultânea otimização de recursos








Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020
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Página Intencionalmente em branco
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CAPÍTULO III
CAPÍTULO II - ESTRATÉGIA

CAPÍTULO III – RECURSOS

RECURSOS
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RECURSOS
Este capítulo apresenta os recursos disponíveis e os recursos humanos, financeiros e patrimoniais planeados para
o ano de 2019 que, afetos às diversas áreas de atividade, permitem o desenvolvimento das atividades e projetos
tendentes ao cumprimento dos objetivos definidos.

RECURSOS HUMANOS
Os recursos humanos que integram o Mapa de Pessoal do GPIAAF para 2019, aprovado pela Tutela e que integra
os anexos ao Presente relatório de Atividades, são os seguintes:
DESIGNAÇÃO

NÚMERO PREVISTO

PONTUAÇÃO PREVISTA

1

20

Chefe de Equipa Multidisciplinar

1

16

Investigadores/as de Acidentes e Incidentes

4

48

PESSOAL DIRIGENTE
Diretor/a
ESTRUTURA OPERACIONAL
Unidade de Aviação Civil

Unidade de Transporte Ferroviário
Chefe de Equipa Multidisciplinar

*

Investigadores/as de Acidentes e Incidentes

3

36

2

24

Assistente Técnica

1

8

Assistente Operacional

1

5

13

157

Apoio Técnico
Técnicos/as Superiores
Apoio Logístico e Administrativo Interno

TOTAL

* Ao abrigo do n.º 6, do art.º 5º, do Decreto-lei n.º 36/2017, de 28 de março, o diretor do GPIAAF assume presentemente a chefia da Unidade do Transporte Ferroviário.
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Para o ano de 2019 e de acordo com os dados referidos acima, a previsão da afetação dos recursos humanos é a
seguinte, em função da natureza jurídica de emprego e sexo:
CONTRATO
DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS

NOMEAÇÃO

(SITUAÇÃO JURÍDICA/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

COMISSÃO
SERVIÇO

EM FUNÇÕES
PÚBLICAS POR
TEMPO

TOTAL DE
RECURSOS
HUMANOS

INDETERMINADO

Dirigente

Chefe de Equipa (Unidade de Aviação Civil)

Investigadores/as (Unidade de Aviação Civil)

Investigadores/as (Unidade do Transporte Ferroviário)

M

1

1

F
M

1

1

M

3

3

F

1

1

M

2

n/d

1

F

F

1

1

n/d

1

1

F

1

1

M

1

1

1

2

2

6

1

6

1

1

5

8

4

13

Técnicos/as Superiores (Apoio)
M
Assistentes Técnicos/as

Assistentes Operacionais

F
F

Totais

M

1

n/d
1
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A afetação dos recursos humanos ficará assim distribuída pelas quatro áreas funcionais – Direção, Investigação
Unidade (Aviação Civil e Transporte Ferroviário), Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo:

AFETAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PELAS ÁREAS FUNCIONAIS

INVESTIGAÇÃO
DIREÇÃO
UAC

UTF

39 %

23 %

8%

APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO

15 %

15 %

62 %
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RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros do GPIAAF provêm da dotação atribuída pelo Orçamento do Estado, não se prevendo,
neste momento e para o ano de 2019, qualquer outra fonte de financiamento.

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
O orçamento atribuído ao GPIAAF para o ano de 2019 é de 1.049.000€.
A distribuição por agregado das despesas fica assim determinada:
644.126 €
26.103 €
290.937 €
87.834 €

Despesas com pessoal
Aquisição de bens
Aquisição de serviços e Taxas
Aquisição de bens de investimento

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

PLAFOND
ATRIBUÍDO

DESPESAS CORRENTES
1.049.000 €

DESPESAS COM O PESSOAL - 01

644.126 €

Remunerações (01.01)

470.545 €

Abonos Variáveis ou Eventuais (01.02)
E FUNCIONAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL

TOTAL – ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO ATRIBUÍDO

Segurança Social (01.03)
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 02
Aquisição de bens (02.01)
Aquisição de serviços (02.02)
TAXAS - 06

63.381 €
110.200 €
315.540 €
26.103 €
289.437 €
1.500 €
1.500 €

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

87.834 €
87.834 €
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A distribuição por áreas é a seguinte:
Orçamento de Funcionamento

Valor em €

%

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO
Missão

799 553 €

76 %

Projetos e desenvolvimento

153 832 €

15 %

95.615 €

9%

1 049 000 €

100 %

Direção

142.636 €

14 %

Investigação

746 284 €

70 %

Unidade de Aviação Civil

477.794 €

45 %

Investigação Unidade do Transporte Ferroviário

268.490 €

25 %

Apoio Técnico

94.897 €

9%

Apoio Logístico e Administrativo

65.183 €

6%

1 049 000 €

100 %

Apoio Geral
TOTAL

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS POR ÁREAS FUNCIONAIS

INSTALAÇÕES
O GPIAAF tem as suas instalações / sede sitas na Praça Duque de Saldanha, 31 – 4º em Lisboa. Dispõe, ainda, de
um Hangar no Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, em Viseu, para acondicionar os destroços das aeronaves
acidentadas e proceder à sua peritagem técnica, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 6 do art.º 4º do Regulamento n.º 996/2010 de 20 de outubro do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como à preservação das
provas, nos termos do n.º 1, do art.º 13º do referido Regulamento Europeu.
A Unidade do Transporte Ferroviário encontra-se, ainda, nas instalações cedidas pelo IMT, aguardando-se a realização de obras de manutenção e adaptação das instalações na sede do GPIAAF a fim de acomodar esta Unidade de
Investigação, o que assume presentemente um caráter crítico para uma mais eficiente gestão de recursos.
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RECURSOS MATERIAIS
Para o cumprimento da Missão e atribuições que lhe estão acometidas o GPIAAF dispõe de diversos recursos materiais, a realçar:
Tipo de Equipamento

Tipo de Equipamento

Equipamento Informático

Equipamento de Apoio à Investigação

Computadores Desktop

10

Vestuário de proteção investigação

8 pax

Computadores Laptop e Tablet

10

Extintor Pó Químico ABC 12 kg

1
1

Multifunções monocromática

1

Extintor CO2 5 kg

Multifunções cores

2

Barras proteção/separação de destroços

Impressora Gestão Documental

1

Escada transformável 3 planos

1

Scanner

1

Compressor

1

Diferencial de corrente

1

Telecomunicações e Audio

80

Servidores de Comunicações

3

Gerador

1

Centrais Telefónicas

1

Grua de chassis fixo

1

Fax

1

Craveira de nónio

1

Gravadores Áudio

5

Bússola clinómetro

1

Telemóveis

9

Posto de montagem/desmontagem

1

Plataforma de inspeção

1

Equipamento Gráfico
Máquina de encadernar (Argolas)

2

Mesa de trabalho em inox

1

Máquina de encadernar a quente

1

Projetores

1

Guilhotina

1

Porta Paletes

1

Carro transporte 500 kg

1

Lavadora alta pressão

1

Máquina destruidora de papel

1
Equipamento Audiovisual e Apoio a Reuniões
Câmara Vídeo

1

Torno giratório de bancada

1

Televisores CRT

2

Contentores separadores de resíduos

3

Televisores LCD

1

Caixas de retenção de fluidos

3

Ecrã

1

Candeeiro Lupa

1

Cavalete tripé

1

GPS Azimute

1

Vídeo Projetor

1

Diversas ferramentas para Inv. Av. Civil

1cx

Máquina de Café

1

Diversas ferramentas para Inv. Tr. Ferr-

1cx

GPS Viaturas

1

Cabos leitura FDR e CVR

4

Máquinas Fotográficas digitais

8

Réguas de bitola e escala 1668 e 1000 mm

2

Gravadores Áudio Digitais

3

Perfilómetro laser para carril e roda

1

Câmara endoscópica

1

Viaturas
Ligeiro de passageiros *

1

Todo o Terreno 4x4 (1p/AC e 1 p/TF)

2

* Presentemente não funcional, aguardando autorização para substituição”
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
A metodologia referida anteriormente permite-nos aferir a afetação dos recursos aos Objetivos Estratégicos, Operacionais e Táticos, Atividades e Projetos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AFETAÇÃO DE RECURSOS
ID

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
HUMANOS

PESSOAL

BENS/SERV

TOTAL

%

E1

Reforçar a capacidade de investigação de
acidentes e incidentes com aeronaves
civis e no transporte ferroviário, com
vista à formulação de recomendações em
tempo oportuno e à prevenção de acidentes, contribuindo para aumentar a
segurança na Aviação Civil e no Transporte Ferroviário

54,718

242 998 €

156 027 €

399 025 €

38 %

E2

Aperfeiçoar as metodologias e os instrumentos organizacionais, e reforçar os
sistemas de informação e as ferramentas
de apoio à investigação de acidentes,
tendo como referência as melhores práticas internacionais na matéria, com vista à
melhoria contínua da eficiência e qualidade do trabalho do GPIAAF

53,729

224 926 €

141 323 €

366 249 €

35 %

E3

Assegurar a utilização optimizada dos
recursos humanos, financeiros e materiais afetos, maximizando a polivalência e
transversalidade dos meios de suporte
das áreas de investigação

33,747

122 381 €

75 727 €

198 108 €

19 %

E4

Desenvolver a formação e treino dos
recursos humanos e incrementar a cooperação institucional com os agentes
nacionais e internacionais que atuam no
domínio da prevenção e investigação de
acidentes e incidentes, promovendo uma
cultura de benchmarking e adoção das
melhores práticas

14,806

53 821 €

31 797 €

85 618 €

8%

Totais

157,000

644 126 €

404 874 €

1.049 000 €

100 %

O quadro seguinte apresenta a afetação dos Recursos Humanos e Financeiros (Despesas com Pessoal e com a
Aquisição de bens e serviços e investimento). A percentagem apresentada corresponde ao valor percentual da
afetação dos recursos com que cada objetivo Estratégico concorre para o total do seu cumprimento.
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O gráfico seguinte apresenta, em termos percentuais, a comparação da afetação dos recursos financeiros e recursos humanos, por cada Objetivo Estratégico.
Da análise do gráfico, verifica-se que o Objetivo Estratégico 1 (OE1) é aquele que apresenta maior afetação de
recursos financeiros sendo, também, aquele que mais contribui para o cumprimento da Missão do GPIAAF. Ao
nível dos recursos humanos, verifica-se que a maior afetação se encontra centrada nos Objetivos Estratégicos O1 e
O2.

PERCENTAGENS COMPARATIVAS DE RECURSOS AFETOS A
CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS OPERACIONAIS E OBJETIVOS TÁTICOS
À semelhança da análise apresentada para os Objetivos Estratégicos, o quadro seguinte apresenta a afetação dos
Recursos Humanos e Financeiros (Despesas com Pessoal e com a Aquisição de bens e serviços e investimento).
Também a percentagem apresentada corresponde ao valor percentual da afetação dos recursos com que cada
objetivo Estratégico concorre para o total do seu cumprimento.
RECURSOS PLANEADOS
HUMANOS
%
(UERH)
TO

ID OBJETIVOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OP1

OP2
OP3
OP4
OP5

OT1

OT2

OBJETIVOS TÁTICOS

OT3

OT4

OT5

OT6

OT7

Aumentar o número de processos de
investigação de acidentes e de incidentes,
concluídos e submetidos a aprovação
Reduzir o número de Recomendações de
Segurança formuladas, pendentes, promovendo a sua resposta e encerramento
Otimizar a utilização dos recursos afetos
ao GPIAAF
Desenvolver a competência dos Recursos
Humanos
Reforçar a qualidade das medidas de prevenção e divulgação da informação de
segurança
Reduzir o backlog de processos de investigação abertos há mais de 2 anos
Dotar o Gabinete com as condições adequadas para a boa qualidade e celeridade
no desenvolvimento da investigação de
acidentes e incidentes
Reportar a atividade de investigação realizada, conforme previsto na legislação
nacional e comunitária
Incentivar o feedback das entidades recomendadas para a resposta atempada,
em conformidade com o disposto internacionalmente
Reduzir o prazo médio de conclusão dos
processos de investigação de acidentes e
incidentes no Transporte Ferroviário
Aumentar o número de processos aproados no prazo de 12 meses de acidentes e
incidentes na Aviação Civil
Reforçar a divulgação e percepção das
lições aprendidas de investigações de
acidentes, nacionais e internacionais,
junto dos stakeholders
Totais

PESSOAL

FINANCEIROS
BENS E
TOTAL
SERVIÇOS

%
TO

30,954

20%

139 350 €

89 230 €

228 580 €

22%

10,844

7%

45 613 €

28 490 €

74 103 €

7%

11,039

7%

35 376 €

20 684 €

56 060 €

5%

9,632

6%

37 360 €

23 330 €

60 690 €

6%

13,086

8%

50 354 €

31 274 €

81 628 €

8%

13,001

8%

57 299 €

36 981 €

94 280 €

8%

14,755

9%

56 109 €

33 447 €

89 556 €

9%

6,500

4%

22 876 €

14 499 €

37 375 €

4%

10,034

6%

41 984 €

26 183 €

68 167 €

6%

10,499

7%

47 677 €

30 286 €

77 963 €

7%

11,627

7%

51 979 €

34 074 €

86 053 €

7%

15,029

10%

58 149 €

36 396 €

94 545 €

10%

157,000 100%

644 126 € 404 874 € 1.049.000 € 100%
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Os gráficos seguintes apresentam, em termos percentuais, a comparação da afetação dos recursos financeiros e
recursos humanos aos Objetivos Operacionais e Táticos.
Por Área de Atuação verifica-se que a Missão é a Área que absorve maiores recursos humanos (72%) e Financeiros
(76%).
Relativamente às Unidades Responsáveis, a Investigação representa maior peso na afetação dos recursos humanos
e financeiros do GPIAAF, uma vez que também é a Unidade Responsável que, além do maior número de Recursos
Humanos, também é a Unidade que mais contribui para o cumprimento da Missão do Gabinete.

POR ÁREA DE ATUAÇÃO
PERCENTAGEM DE RECURSOS HUMANOS

PERCENTAGEM DE RECURSOS FINANCEIROS

POR UNIDADE RESPONSÁVEL
PERCENTAGEM DE RECURSOS HUMANOS

PERCENTAGEM DE RECURSOS FINANCEIROS
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Para o suporte à avaliação dos Objetivos Operacionais que integram o QUAR e o Plano de Atividades do GPIAAF
para 2019 e os Objetivos Táticos, que apenas integram o presente documento, apresentam-se as fichas representativas de cada Objetivo que identificam os parâmetros de avaliação e respetivo indicador-chave de desempenho
(KPI), os indicadores e respetivas formulas de cálculo que permitirão avaliar as metas definidas e respetivos critérios de superação, que representam os elementos integrantes da Ficha QUAR.
São também apresentadas as unidades responsáveis pelo Objetivo e as Unidades que contribuem para a sua concretização, bem como as Atividades e Projetos cujo desenvolvimento permite o cumprimento do objetivo.
Por último e a cada objetivo Operacional e Tático são afetos os recursos humanos, Financeiros e Materiais que
contribuem para o desenvolvimento das ações tendentes ao cumprimento dos Objetivos em Apreço.
No que diz respeito às Atividades e Projetos apenas se apresenta um quadro resumo, sendo que a identificação
dos Objetivos para o qual contribuem, as Unidades Responsáveis e Unidades Intervenientes e respetivas ações a
desenvolver integram fichas que são apresentadas em anexo ao presente Relatório.
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 1 – (CÓD-OP1)
AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES CONCLUÍDOS E

EFICÁCIA

SUBMETIDOS A APROVAÇÃO

KPI

Melhoria do nível de produtividade

INDICADOR

META

IND 1 % Taxa de incremento de processos concluídos / encerrados face à média anual de processos
concluídos / encerrados nos três anos anteriores UAC
UNIDADE DE MEDIDA

SUPE_
RAÇÃO

55%

>76%

VC

200%

UNIDADE DE MEDIDA

100%

100%

>121%

200%

E1

E2





E3

E4

50%

Percentagem de incremento positivo

IND 2 Taxa de incremento de processos concluídos /
encerrados face ao número de processos concluídos
/ encerrados no ano anterior - UTF

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
PESO
NO GRUPO

50%

Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND 1 -

vo
*100 , em que: vo = nº processos concluídos / encerrados UAC
ve
ve = n.º médio anual de processos concluídos/encerrados nos 3 anos anteriores na UAC

IND 2 -

vo
*100 , em que: vo = nº processos concluídos / encerrados UTF
ve
ve = n.º médio anual de processos concluídos / encerrados no ano anterior na UTF

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM05, AM07, AM10, AM11, AM13

ATIVIDADES DE APOIO

AP10, AP12

PROJETOS

PI02, PPF05, PQ06, PPI07, PQI08, PQ09
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
30,954

%
20%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
139 350 €

BENS E SERVIÇOS
89 230 €

TOTAL
228 580 €

%
22%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 2 – (CÓD-OP2)

EFICIÊNCIA

REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DE
SEGURANÇA FORMULADAS, PROMOVENDO A SUA RESPOSTA E ENCERRAMENTO

KPI

Melhoria da segurança operacional

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

VC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
PESO
NO GRUPO
E1

IND 3 - % de recomendações de segurança formuladas até ao ano n-1 encerradas – Aviação Civil
UNIDADE DE MEDIDA

50%

71%

100%

E2

E3

E4

50%

Percentagem de incremento negativo
40%

IND 4 - % de recomendações de segurança formuladas até ao ano n-1, objeto de tratamento quanto à
sua sequência - Transporte Ferroviário
UNIDADE DE MEDIDA

75%

91%

100%



50%

IND 3 e IND 4 - Percentagem de incremento negativo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND 3 : Nº recomendações formuladas/nº recomendações tratadas*100
IND 4 : Nº recomendações formuladas/nº recomendações tratadas*100
UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
ATIVIDADES DE MISSÃO

AM03, AM04, AM06, AM07, AM13

ATIVIDADES DE APOIO

AP10, AP12

PROJETOS

PPI07, PQ09
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
10,844
MATERIAIS

%
7%

FINANCEIROS
PESSOAL
45 613 €

BENS E SERVIÇOS
28 490 €

TOTAL
74 103 €

%
7%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Relatórios ENCASIA / Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 3 – (CÓD-OP3)

EFICIÊNCIA

OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS AFETOS AO GPIAAF

KPI

Gestão eficiente

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

VC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
PESO
NO GRUPO
E1

IND 5 - Orçamento executado face ao orçamento

atribuído corrigido
UNIDADE DE MEDIDA

85%

96%

100%

E2

E3

E4

75%

Percentagem de incremento positivo


30%
IND 6 - Taxa de redução de utilização de papel e

consumíveis de impressão face ao ano anterior
UNIDADE DE MEDIDA

15%

10%

30%

25%

Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND 5 - oe/oac*100 em que: oe = Orçamento executado em 2019 - aoc Orçamento atribuído, corrigido
IND 6 - vo/ve*100, em que:
vo (valor obtido) = número de impressões/número de páginas impressas de documentos saídos em 2019
ve (valor esperado) = número de impressões/número de páginas impressas de documentos saídos em 2018*80%
UNIDADES RESPONSÁVEIS

Direção / Apoio Logístico e Administrativo

UNIDADES INTERVENIENTES Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM03, AM04, AM05, AM06, AM07, AM08, AM09, AM10, AM11, AM12,
AM13, AM14, AM15, AM16, AM17, AM18

ATIVIDADES DE APOIO

AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP06, AP07, AP08, AP09, AP10, AP11, AP12

PROJETOS

PL01, PI02, PP03, PQ04, PPF05, PQ06, PPI07, PQI08, PQ09, PQI10, PQP11, PQ12, PQI13
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
11,039
MATERIAIS

%
7%

FINANCEIROS
PESSOAL
35 376 €

BENS E SERVIÇOS
20 684 €

TOTAL
56 060 €

%
5%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

6 Computadores (4 desktop + 2 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Equipamento
gráfico, 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Balancetes / Controlo Orçamental GERFIP / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 4 – (CÓD-OP4)

EFICIÊNCIA

DESENVOLVER A COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS RECURSOS HUMANOS

KPI

Melhoria do desempenho individual e organizacional

INDICADOR

META

IND7 - Horas de formação frequentadas face ao total

de horas planeadas
UNIDADE DE MEDIDA

SUPE_
RAÇÃO

80%

91%

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
VC

PESO

NO

GRUPO

100%

100%

E1

E2

E3

E4


30%

Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

Indicador de realização:

ra
*100 , em que:
rp

ra (resultado alcançado) = total de horas de formação frequentadas,
rp (resultado previsto) = total de horas de formação planeadas
UNIDADES RESPONSÁVEIS

Apoio Técnico / Apoio Logístico e Administrativo

UNIDADES INTERVENIENTES Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM06, AM08, AM15, AM16, AM17, AM18

ATIVIDADES DE APOIO

AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP07, AP08, AP09, AP10, AP12

PROJETOS

PL01, PPI02, PPF05, PPI07, PQP11
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
9,632
MATERIAIS

%
6%

FINANCEIROS
PESSOAL
37 360 €

BENS E SERVIÇOS
23 330 €

TOTAL
60 690 €

%
6%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

6 Computadores (4 desktop + 2 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, 1 Viatura
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Relatórios de Formação / Base de Dados SIADAP (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO OPERACIONAL 5 – (CÓD-OP5)

EFICIÊNCIA

REFORÇAR A QUALIDADE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

KPI

Melhoria da imagem do GPIAAF

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PONDER.
VC

PESO

NO

GRUPO

E1

E2

E3





E4

IND 8 - % média móvel a 5 anos das Recomendações

formuladas, com resposta, aceites ou parcialmente
aceites pelos destinatários
UNIDADE DE MEDIDA

90%

96%

100%

75%

Percentagem de incremento positivo
30%

IND 9 - % de áreas da página eletrónica do GPIAAF

disponibilizada em língua Inglesa
UNIDADE DE MEDIDA

50%

61%

100%

25%

Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND 8 – nra/nr*100, em que:
nra = número de recomendações aceites ou parcialmente aceites nos anos n a n-4
nra = número de recomendações com resposta
IND 9 – vo/ve*100 , em que:
vo (resultado alcançado) = número de áreas disponibilizadas em língua inglesa, na página eletrónica do
GPIAAF)
ve (resultado previsto) = totalidade das áreas disponibilizadas na página eletrónica do GPIAAF
UNIDADES RESPONSÁVEIS

Direção / Apoio Técnico

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM06, AM07, AM09, AM10, AM11, AM12, AM14, AM15, AM16

ATIVIDADES DE APOIO

AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP07, AP08, AP09, AP10, AP11, AP12

PROJETOS

PL01, PI02, PP03, PPF05, PQP10, PQ12, PQI13
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
13,086
MATERIAIS

%
8%

FINANCEIROS
PESSOAL
50 354 €

BENS E SERVIÇOS
31 274 €

TOTAL
81 628 €

%
8%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

6 Computadores (4 desktop + 2 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, 1 Viatura
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF), Base de dados SIADAP 123 (desenvolvida pelo GPIAAF), www.gpiaaf.gov.pt
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Os Objetivos Táticos são de elevada relevância para a demonstração do desempenho deste Gabinete e do impacto
da concretização dos Objetivos Operacionais inscritos em QUAR, pelo que são contemplados no Plano de Atividades e avaliados em conformidade. Com a concretização dos objetivos táticos pretende-se melhorar a qualidade
dos Relatórios Finais e dos serviços prestados no âmbito da prevenção, reforçando o posicionamento institucional
do GPIAAF.

EFICÁCIA

FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 1 – (CÓD-OT1)
REDUZIR O BACKLOG DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO ABERTOS HÁ MAIS DE 2 ANOS

KPI

Melhoria do nível de produtividade

INDICADOR

META

IND T1 Número de processos de investigação concluídos, de acidentes e incidentes na Aviação Civil
UNIDADE DE MEDIDA

SUPE_
RAÇÃO

9

15

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

E2





E3

E4

50%

Valor absoluto de incremento positivo

IND T2 Número de processos de investigação concluídos, de acidentes e incidentes no Transporte Ferroviário
UNIDADE DE MEDIDA

5

10

50%

Valor absoluto de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND T1 - nº processos concluídos; ve = 9
IND T2 - nº processos concluídos; ve = 5
UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo
ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM05, AM07, AM10, AM11

ATIVIDADES DE APOIO

AP10, AP12

PROJETOS

PI02
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
13,001
MATERIAIS

%
8%

FINANCEIROS
PESSOAL
57 299 €

BENS E SERVIÇOS
36 981 €

TOTAL
94 280 €

%
8%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 2 – (CÓD-OT2)

EFICÁCIA

DOTAR O GABINETE COM AS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A BOA QUALIDADE E CELERIDADE NO
DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES

KPI

Melhoria do serviço prestado

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

IND T3 Grau de execução dos projetos planeados no Plano de Atividades
UNIDADE DE MEDIDA

60%

75%

E2

E3

E4

100%


Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND T3 - Indicador de realização:

vo
*100 , em que: vo = grau de execução dos projetos; ve = 60%
ve

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM03, AM04, AM05, AM06, AM07, AM08, AM09, AM10, AM11,
AM12, AM13, AM14, AM15, AM16, AM17, AM18

ATIVIDADES DE APOIO

AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP06, AP07, AP08, AP09, AP10, AP12

PROJETOS

PL01, PI02, PP03, PQ04, PPF05, PQ06, PPI07, PQI08, PQ09, PQI10, PQP11, PQ12,
PQI13
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
14,755
MATERIAIS

%
9%

FINANCEIROS
PESSOAL
56 109 €

BENS E SERVIÇOS
33 447 €

TOTAL
89 556 €

%
9%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 3 – (CÓD-OT3)

EFICÁCIA

REPORTAR A ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO REALIZADA, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL E
COMUNITÁRIA

KPI

Melhoria da Relação com os stakeholders

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

IND T4 Grau de cumprimento dos prazos de publicação dos documentos de reporte respeitantes à atividade de investigação
UNIDADE DE MEDIDA

75%

100%

E2

E3

E4

100%




Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND T4 - Indicador de realização:

vo
*100 , em que: vo = nº de documentos concluídos no prazo;
ve
ve = nº total de documentos concluídos

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM07, AM08, AM14

ATIVIDADES DE APOIO

AP09, AP10, AP12

PROJETOS

PP03, PQ12, PQI13
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
6,500
MATERIAIS

%
4%

FINANCEIROS
PESSOAL
22 876 €

BENS E SERVIÇOS
14 499 €

TOTAL
37 375 €

%
4%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 5
4 – (CÓD-OT5)
(CÓD-OT4)

QUALIDADE

IRNCENTIVAR
EDUZIR O PRAZO
O FEEDBACK
MÉDIO DAS
DE CONCLUSÃO
ENTIDADES RECOMENDADAS
DOS PROCESSOS DE
PARA
INVESTIGAÇÃO
A RESPOSTA DE
EMACIDENTES
CONFORMIDADE
E INCIDENTES
COM O NO
TRANSPORTE
DISPOSTO
INTERNACIONALMENTE
FERROVIÁRIO

KPI

Melhoria da relação com os stakeholders

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

IND T6
T5 Processos
% de recomendações
concluídos no sem
prazoresposta
de 12 meses
até ao
face
prazo
ao total
limite,
de
objeto de insistência
processos
concluídosjunto dos respetivos destinatários
UNIDADE DE MEDIDA

80%
30%

90%
40%

E2

E3

E4

100%


Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND T6
T5 - Indicador de realização:

vo
insistências;
concluídos no prazo;
*100 , em que: vo = nº de processos
ve
ve = nº total
de recomendações
de processos concluídos
formuladas

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM02, AM05, AM07, AM10, AM11

ATIVIDADES DE APOIO

AP10, AP12

PROJETOS

PI02, PQ09
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
10,034
10,499
MATERIAIS

%
6%
7%

FINANCEIROS
PESSOAL
41 984
47
677 €

BENS E SERVIÇOS
26 286
30
183 €

TOTAL
68 167
77
963 €

%
6%
7%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)

** Para o cálculo do prazo médio contam como fatores dedutíveis: Tempo para avaliação técnica de componentes por entidades externas ao GPIAFF, tempo de espera de obtenção de informação externa e tempo para comentários ou audiência
prévia às partes interessadas envolvidas no processo
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FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 5 – (CÓD-OT5)

QUALIDADE

AUMENTAR O NÚMERO DE PROCESSOS CONCLUÍDOS NO PRAZO MÉDIO DE 12 MESES DE ACIDENTES E INCIDENTES
NA AVIAÇÃO CIVIL **

KPI

Melhoria da relação com os stakeholders

INDICADOR

META

SUPE_
RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

IND T6 Processos concluídos no prazo de 12 meses face ao total de
processos concluídos
UNIDADE DE MEDIDA

35%

90%

E2

E3

E4

100%


Percentagem de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

IND T6 - Indicador de realização:

vo
*100 , em que: vo = nº de processos concluídos no prazo;
ve
ve = nº total de processos concluídos

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM05, AM07, AM10, AM11

ATIVIDADES DE APOIO

AP10, AP12

PROJETOS

PI02,PPF05, PQ06, PPI07, PQI08, PQ09
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
11,627
MATERIAIS

%
7%

FINANCEIROS
PESSOAL
51 979 €

BENS E SERVIÇOS
34 074 €

TOTAL
86 053 €

%
7%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)

** Para o cálculo do prazo médio contam como fatores dedutíveis: Tempo para avaliação técnica de componentes por entidades externas ao GPIAFF, tempo de espera de obtenção de informação externa e tempo para comentários ou audiência
prévia às partes interessadas, envolvidas no processo.
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FICHA DO OBJETIVO TÁTICO 7 – (CÓD-OT7)

QUALIDADE

REFORÇAR A DIVULGAÇÃO E PERCEPÇÃO DAS LIÇÕES APRENDIDAS DE INVESTIGAÇÕES DE ACIDENTES, NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, JUNTO DOS STAKEHOLDERS.

KPI

Melhoria da relação com os stakeholderse

INDICADOR

SUPE_

META

RAÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PESO
E1

IND T8 Número de ações desenvolvidas
UNIDADE DE MEDIDA

2

4

E2

E3

100%

E4


Valor absoluto de incremento positivo
FÓRMULA DE CÁLCULO

Valor obtido = número de ações desenvolvidas

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Direção/ Apoio Técnico / Investigação – UAC e UTF

UNIDADES INTERVENIENTES

Direção, Investigação UAC e UTF, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo

ATIVIDADES DE MISSÃO

AM01, AM02, AM03, AM04, AM06, AM07, AM09, AM12, AM13, AM14, AM15, AM16

ATIVIDADES DE APOIO

AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP07, AP08, AP10, AP12

PROJETOS

PL01, PI02,PP03, PPI07, PQI08, PQ09, PQP11, PQ12, PQI13
RECURSOS

HUMANOS
(UERH)
15,029

%
10%

MATERIAIS

FINANCEIROS
PESSOAL
58 149 €

BENS E SERVIÇOS
36 396 €

TOTAL
94 545 €

%
10%

CALENDARIZAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019

20 Computadores (11 desktop + 9 portáteis); 1 Fax; 2 Impressoras departamentais; Diversos
meios audiovisuais; Equipamento gráfico, Ferramentas diversas; 2 Viaturas
FONTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Base de dados INVESTIGAÇÃO (GPIAAF) / Base de dados SIADAP 123 (GPIAAF)
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ATIVIDADES E PROJETOS
A metodologia utilizada para a definição dos objetivos permite apresentar os quadros de afetação dos recursos
humanos e financeiros por Atividades (Atividades de Missão e Atividades de Apoio) e por Projetos.

CÓD.

AFETAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES DE MISSÃO
UERH

AM01

58 315 €

97 698 €

60 898 €

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e incidentes na aviação civil
6,905

AM04

89 293 €

Investigar os acidentes e incidentes ferroviários e elaborar relatórios preliminares, intercalares e/ou finais e respetivas recomendações de segurança
21,427

AM03

BENS E SERVIÇOS

Investigar os acidentes e incidentes com aeronaves e elaborar relatórios preliminares, intercalares e/ou
finais e respetivas recomendações de segurança
19,650

AM02

PESSOAL

28 350 €

18 438 €

Acompanhar as recomendações de segurança formuladas no âmbito da investigação de acidentes e incidentes no transporte ferroviário
3,245

12 371 €

7 494 €

AM05 Acompanhar as peritagens técnicas realizadas e elaborar os respetivos relatórios
11,060
AM06

44 012 €

27 737 €

Desenvolver instrumentos necessários à divulgação, em tempo útil, da informação relativa à investigação
de acidentes e incidentes e, em especial, às recomendações de segurança
5,386

AM08

32 322 €

Analisar as ocorrências reportadas ao GPIAAF referentes a eventos ocorridos no Transporte Ferroviário e
na Aviação Civil e decidir a sequência, de acordo com as características e gravidade das mesmas
10,394

AM07

50 535 €

21 162 €

13 066 €

Preparar, elaborar e divulgar estudos estatísticos relativos à investigação e prevenção de acidentes e
incidentes com aeronaves
2,878

8 613 €

5 238€

Colaborar com os organismos de segurança dos gestores das infraestruturas, dos operadores, dos serviAM09 ços de tráfego e com as associações profissionais nacionais, em matérias de prevenção na medida em
que tal não comprometa a independência da sua atividade de investigação
2,005

8 837 €

5 810 €
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AM10

Contribuir para as comissões de investigação, nomeadamente as que exigem deslocações aos países dos
intervenientes
6,635

29 957 €

19 308 €

Prestar apoio técnico quando solicitado, através da nomeação de representante acreditado previsto no
AM11 Anexo 13 e no Regulamento (UE) n.º 996/2010, nomeadamente aquando de ocorrências com aeronaves
nacionais em território estrangeiro
5,590
AM12

16 536 €

Assegurar a presença em reuniões, em representação do Estado Português, para a prevenção e investigação de acidentes e incidentes na aviação civil e no transporte ferroviário
2,250

AM13

25 196 €

9 569 €

6 425 €

Participar nos Programas Peer Review dos organismos de investigação de acidentes e incidentes com
aeronaves civis e no transporte ferroviário
3,820

16 927 €

10 869 €

AM14 Reforçar a relação com os stakeholders promovendo uma maior divulgação das atividades do GPIAAF
5,425

19 297 €

12 062 €

Desenvolver ações internas para consolidação e partilha de informação e de competências nomeadaAM15 mente no que concerne à implementação do Manual de Procedimentos e relativamente às ações de
formação e treino frequentadas
1,208

4 273 €

2 641 €

AM16 Incrementar a transparência do conhecimento técnico através dos Relatórios Finais
4,115
AM17

10 943 €

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área da aviação
civil
0,815

AM18

17 227 €

2 471 €

1 485 €

Manter atualizadas as bases de dados da área técnica de investigação de segurança na área do transporte ferroviário
0,710
TOTAIS MISSÃO

113,518

2 589 €

1 589 €

488 377 €

311 176 €
799 553 €
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CÓD.

AFETAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES DE APOIO
UERH

PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

Manter atualizada a página eletrónica do GPIAAF
AP01

1,201

3 093 €

1 737 €

4,241

12 540 €

7 421 €

Elaborar documentos de gestão
AP02

AP03

Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à administração dos recursos humanos, financeiros e patrimonial
1,485

3 601 €

1 883 €

2 972 €

1 557 €

Assegurar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços
AP04
1,225

AP05

Assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e assegurar uma política de
segurança da informação
1,101

AP06

2 684 €

1 417 €

Assegurar o apoio logístico a reuniões e eventos realizados, interna e externamente, no âmbito da
atividade do GPIAAF
0,863

2 479 €

1 288 €

1 096 €

606 €

1 311 €

703 €

2 467 €

1 492 €

12 142 €

6 900 €

1,880

8 941 €

4 516 €

1,910

8 462 €

4 307 €

19,067

61 788 €

33 827 €

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

0,435
Manter atualizadas as bases de dados da área da gestão de recursos

AP08
0,532
Assegurar o cumprimento das Metas definidas no Plano Formação
AP09

0,780
Promover a entrega da documentação em tempo útil

AP10
3,414
Manter o bom estado e funcionamento dos veículos afetos ao GPIAAF
AP11
Executar as tarefas de apoio geral
AP12
TOTAIS APOIO

95 615 €
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
CÓD.

PROJETOS
UERH

PL01

9 869 €

6 183 €

0,870

2 299 €

1 301 €

5,375

23 174€

15 272 €

4,880

21 057 €

13 438 €

1,480

5 249 €

3 325 €

1,015

3 656 €

2 348 €

Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves, com especial enfoque na aviação ligeira e ultraligeira e no trabalho aéreo de combate a incêndios
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020

PQP10

3,000

Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes com aeronaves civis na área de manobra dos aeródromos/pistas
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020

PQI09

3 043 €

Promover a integração da língua inglesa na página eletrónica do GPIAAF
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PQI08

4 627 €

Implementar, no âmbito das atribuições do GPIAAF, o Anexo 19 da ICAO
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PPI07

1,075

Desenvolver as ações para a realização de um exercício, no âmbito das Atividades da ENCASIA, para fazer
face a um “Major Accident” em ambiente marítimo
Projeto Anual – 01/01/2019 a 31/12/2019

PQ06

1 521 €

Autoavaliar o desempenho do GPIAAF com base na Estrutura Comum de Avaliação - CAF e implementar
medidas de melhoria
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PPF05

2 347 €

Acompanhar a implementação dos Planos de Ação Corretiva decorrentes da Auditoria da ICAO ao Estado
Português no que concerne à investigação de acidentes com aeronaves (AIG), e dos Peer Reviews
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PQ04

0,580

Celebrar protocolos de colaboração e apoio técnico com congéneres estrangeiras e entidades nacionais do
sector
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PP03

BENS E SERVIÇOS

Promover as ações necessárias para a alteração dos diplomas legais a fim de adequar a legislação às necessidades nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente nas matérias respeitantes às atribuições
do GPIAAF
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

PI02

PESSOAL

0,920

3 114 €

1 976 €

Promover / acompanhar a adaptação das instalações da sede para otimização do funcionamento do GPIAAF
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2019

3,778

13 081 €

7 935 €
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PQP11

Criar meios para a recolha, salvaguarda e investigação dos destroços de aeronaves, geograficamente próximo da sede do GPIAAF, para facilitar os trabalhos de avaliação e análise com a simultânea otimização de
recursos
Projeto Plurianual – 01/01/2018 a 31/12/2020
TOTAL PROJETOS

1,442

5 488 €

3 529 €

24,415

93 961 €

59 871 €
153 832 €

ATIVIDADES DE MISSÃO

113,518

488 377 €

311 176 €

ATIVIDADES DE APOIO

19,067

61 788 €

33 827 €

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

24,415

93 961 €

59 871 €

157,000

644.126 €

404.874 €

TOTAL GLOBAL

1.049.000 €
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CAPÍTULO IV – FORMAÇÃO E TREINO

CAPÍTULO IV

FORMAÇÃO E TREINO
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Página Intencionalmente em branco
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FORMAÇÃO E TREINO
A formação e treino permanentes constituem fatores primordiais para o desenvolvimento das capacidades dos
recursos humanos, permitindo-lhes ao adquirir novas competências ou revendo as já obtidas de modo a aplicá-las
com criatividade, contribuindo de forma pró-ativa para o desenvolvimento de uma organização que se centra no
seu capital humano, na qualidade e nas competências adquiridas pela formação e treino. Consequentemente, a
formação, seja inicial ou contínua, constitui uma das exigências mais relevantes do desenvolvimento e da qualidade dos serviços.
O conhecimento e a aplicação de novas tecnologias e das melhores práticas, constitui um importante contributo
para a melhoria dos serviços prestados indo ao encontro das necessidades e das expectativas dos nossos stakeholders, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos e, consequentemente, no cumprimento da Missão,
desempenhando, também, um papel relevante e impulsionador no processo de mudança organizacional, na gestão dos recursos humanos e na qualificação dos/as trabalhadores/as, o que implica uma maior complexidade,
exigência e frequência nas ações formativas e de treino. Assim, deve dar-se prioridade ao reforço das qualificações
dos recursos humanos às novas exigências e oportunidades, particularmente na área da investigação de acidentes
e incidentes com aeronaves e no transporte ferroviário.
Importa salientar que a prática de investigação de acidentes e incidentes tem exigências especiais de formação, de
modo a possibilitar aos investigadores adquirir as competências e conhecimentos especializados necessários para
o efeito. Este desígnio encontra-se especialmente definido no domínio da investigação de acidentes com aeronaves, no qual a ICAO estabelece na sua Circular 298 os requisitos de formação, treino e desenvolvimento de competências indispensáveis ao exercício das funções de investigador em conformidade com as normas e práticas recomendadas pelo Anexo 13 à Convenção de Chicago e de acordo com o Manual de Investigação de Acidentes com
Aeronaves (Doc. ICAO 9756) e, por extensão, pelo Regulamento (UE) n.º 996/2010, do Parlamento Europeu e do
Conselho.
Com estes princípios, foi definido o plano de formação dos recursos humanos para 2019, o qual visa satisfazer as
necessidades de todos os trabalhadores de forma a desempenhar as suas funções da forma mais satisfatória possível, tendo naturalmente particular incidência sobre a formação inicial dos novos investigadores que integram o
GPIAAF bem como a adoção de novas competências, aperfeiçoamento e treino de todos os trabalhadores. Também, de modo a manter uma lógica de continuidade nesta matéria, foi igualmente tido em conta o Plano Estratégico de Formação elaborado pelo ex-GPIAA.
Os quadros seguintes apresentam as ações de formação e treino planeadas para o ano de 2019 para a Direção,
Investigação, Apoio Técnico e Apoio Logístico e Administrativo.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL PLANEADA PARA 2019
DIREÇÃO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

OUTRAS DESPESAS.

Safety and Accident Investigation

1

60h

4.500 €

2.250 €

Risk Management

1

24h

1.000 €

2.250 €

Accident analysis - AIBN

1

14h

350 €

150 €

Primeiros Socorros

1

15h

0€

0€

113h

5.850 €

4.650 €

TOTAL PLANEADO PARA A DIREÇÃO

INVESTIGAÇÃO UNIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

OUTRAS DESPESAS

Manual de procedimentos GPIAAF

5

175h

0€

0€

Investigation Management

1

36h

2.250 €

2.500 €

Aircraft Accident Investigation

2

144h

6.120 €

5.000 €

Aircraft Maintenance Investigation

1

36h

2.250 €

2.500 €

Unmanned Aircraft Systems

2

72h

4.700 €

3.000 €

Fundamentals of Accident Investigation

2

394h

11.400 €

4.000 €

Safety Management System

2

36h

5.000 €

4.500 €

Accident analysis - AIBN

5

70h

1 750 €

750 €

Curso de Segurança de Voo

1

164h

0€

0€

Primeiros Socorros

5

45h

0€

0€

33.470 €

22.250 €

TOTAL PLANEADO PARA A INVESTIGAÇÃO UAC

1.172h
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INVESTIGAÇÃO UNIDADE DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

OUTRAS DESPESAS

Manual de procedimentos GPIAAF

3

105h

0€

0€

Fundamentals of Accident Investigation

1

147h

5.700 €

2.500 €

Investigating SPADs, Collisions and Level Crossing
Accidents

2

36h

2.100 €

1.500 €

Failure of Materials and Structures

2

36h

2.100 €

1.500 €

Accident analysis - AIBN

3

42h

1 050 €

0€

366h

10.950 €

5.500 €

TOTAL PLANEADO PARA A INVESTIGAÇÃO UTF
APOIO TÉCNICO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

OUTRAS DESPESAS

Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados nos Organismos Públicos

1

21h

468 €

0€

Risk Management

1

36h

1.100 €

1.750 €

57h

1.568 €

1.750 €

TOTAL PLANEADO PARA O APOIO TÉCNICO

APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
AÇÃO

FORMANDOS/AS

Nº HORAS
POR AÇÃO

DESPESA TOTAL ESTIMADA
INSCRIÇÃO

OUTRAS DESPESAS

Contratação Pública

1

21h

400 €

0€

O Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC –AP)

1

14

300 €

0€

Condução Evasiva / Defensiva

1

16h

500 €

0€

51h

1.200 €

1.708h

53.038 €

TOTAL PLANEADO PARA O APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
TOTAL PLANEADO PARA 2019

34.150 €
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CAPÍTULO V
CAPÍTULO V – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O GPIAAF privilegia o desenvolvimento de uma comunicação eficaz e transparente na divulgação das suas atividades, em conformidade com as formalidades exigidas, recorrendo às novas tecnologias e com enfoque na simplificação dos processos, na adoção de métodos de trabalho em equipa, na comunicação interna, cooperação e na
partilha, desenvolvendo a motivação dos seus colaboradores, com a finalidade de melhorar os serviços que o
GPIAAF presta à sociedade, de modo a dar resposta rápida e eficaz indo ao encontro das necessidades e expectativas dos stakeholders, tendo por lema “Investigamos para prevenir”.
Neste desígnio de convergir a nossa atuação com as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders, têm de
ser desenvolvidas metodologias considerados essenciais à obtenção de elevados padrões de desempenho e de
qualidade dos serviços que são prestados à comunidade destinatária da nossa atividade, tendo como principal
meta a melhoria da nossa performance organizacional, com a finalidade única de contribuir decididamente para o
incremento da segurança operacional aeronáutica e ferroviária.
A nossa atuação é focada na segurança operacional da aviação civil e do transporte ferroviário, zelando pela investigação técnica independente de acidentes e incidentes, publicação dos relatórios e elaboração de recomendações
de segurança, de forma tão célere quanto a conjuntura o permita, com a finalidade única e última de evitar a sua
repetição, sem apontar culpas ou responsabilidades.
Para um desempenho que se pretende rigoroso, de qualidade e transparente, o GPIAAF aposta no envolvimento
dos trabalhadores, numa abordagem por processos, baseada na melhoria contínua, num sistema de gestão orientada para resultados.
Com base na estratégia do Governo definida em matéria de modernização e simplificação administrativa, em particular, no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, e nos Decretos-Lei n.º 72/2014 e 74/2014, de 13 de maio, em que se realça a importância de:
a) Implementar melhores respostas às necessidades de cidadãos e empresas, quer por via da simplificação
regulamentar e de processos internos, quer por via da desmaterialização e automatização de processos,
quer pela valorização de novos modelos organizativos que permitam a obtenção de ganhos de eficiência;
b) Promover a prestação de serviços e a divulgação de serviços e de informação;
c)

Assegurar o princípio do "Digital como Regra" através da digitalização de serviços;

d) O plano global estratégico de racionalização e redução de custos em TIC, na Administração Pública.
Considerando a importância da Modernização Administrativa e do impacto que esta tem na relação
GPIAAF/Comunidade, este Gabinete inscreve no seu Plano de Atividades para 2019 um conjunto de Projetos a
desenvolver, que se inserem neste âmbito e que estão contemplados, igualmente, num dos objetivos operacionais
inscritos no QUAR 2019.
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AFETAÇÃO DE RECURSOS
MEDIDAS (PROJETOS)

HUMANOS
UERH

FINANCEIROS
PESSOAL

BENS E SERVIÇOS

TOTAL

PQ04
Autoavaliar o desempenho do GPIAAF com base na Estrutura

0,870

2 299 €

1 301 €

3 600 €

4,880

21 057 €

13 438 €

34 495 €

1,015

3 656 €

2 348 €

9 004 €

0,920

3 114 €

1 976 €

5 090 €

3,778

13 081 €

7 935 €

21 026 €

1,442

5 488 €

3 529 €

9 017 €

12,905

48 695 €

30 527 €

82 232 €

Comum de Avaliação - CAF e implementar medidas de melhoria
PQ06
Implementar, no âmbito das atribuições do GPIAAF, o Anexo
19 da ICAO
PQI08
Implementar linhas de orientação para a recolha de informação essencial em caso de incidentes com aeronaves civis na
área de manobra dos aeródromos/pistas
PQI09
Promover a realização de ações de prevenção e sensibilização para os acidentes com aeronaves, com especial enfoque
na aviação ligeira e ultraligeira e no trabalho aéreo de combate a incêndios
PQP10
Promover / acompanhar a adaptação das instalações da sede
para otimização do funcionamento do GPIAAF
PQP11
Criar meios para a recolha, salvaguarda e investigação dos
destroços de aeronaves, geograficamente próximo da sede
do GPIAAF, para facilitar os trabalhos de avaliação e análise
com a simultânea otimização de recursos
TOTAL PLANEADO PARA 2019
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CAPÍTULO VI

APLICAÇÃO DO SIADAP

90
90

PLANO DE ATIVIDADES - 2019

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes
com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

Página Intencionalmente em branco

91

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

APLICAÇÃO DO SIADAP
SISTEMA INTEGRADO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
O Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP) constitui um instrumento de
desenvolvimento da estratégia das organizações públicas e consiste numa das mais importantes ferramentas para
a gestão dos recursos humanos, assente em critérios de gestão por objetivos, de forma a garantir a coerência entre os resultados do desempenho individual e os resultados da unidade orgânica, fundamentais para o cumprimento dos objetivos da organização.
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, integra três subsistemas que funcionam de modo integrado, onde os objetivos fixados no âmbito do planeamento se interligam.

SIADAP 1 - SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS
O QUAR 2019 foi elaborado nos termos da Lei n.º 66-B/2007, e enviado à entidade competente, com vista à preparação da aprovação de Sua Excelência o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, o qual constitui a base da
avaliação do desempenho deste Gabinete e engloba os objetivos estratégicos e operacionais, a partir dos quais
foram elaborados os objetivos das unidades responsáveis e colaboradores, cuja realização, numa perspetiva de
orientação para resultados, contribui para a realização dos objetivos estratégicos do GPIAAF.

SIADAP 2 - SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIRIGENTES
Este subsistema será parcialmente aplicado neste biénio de avaliação (2017/2018) apenas referente ao ano de
2018, sendo concluído no biénio 2019/2020, em conformidade com o art.º 49.º do Decreto-Lei n.º 66-B/2012, de
31 de dezembro, que alterou o art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 66-B/2007.

SIADAP 3 - SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRABALHADORES
Após a aprovação do QUAR para 2019, os objetivos das unidades responsáveis e, consequentemente, os objetivos
dos colaboradores serão reajustados, nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, cabendo a cada colaborador contribuir para a concretização dos objetivos operacionais do GPIAAF definidos em QUAR e referidos no
presente Plano de Atividades.
Nos termos do referido art.º 49º do Decreto-Lei n.º 66-B/2012, que altera o art.º 9º do Decreto-Lei n.º 66-B/2007,
a avaliação do desempenho comporta os seguintes ciclos de avaliação:
SIADAP 1 – anual, de acordo com o ciclo anual de gestão;
SIADAP 2 – de cinco ou três anos, de acordo com a duração da comissão de serviço;
SIADAP 3 – bienal – Em 2019 será realizada a avaliação reportada a 2017 e 2018
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CAPÍTULO VII - OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CAPÍTULO VII

OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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Considerando, igualmente, a nova Agenda das Nações Unidas para 2030 que constitui um “plano de ação centrado
nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias (5P), tendo como objetivo final a erradicação da
pobreza e o desenvolvimento sustentável, no âmbito do qual todos os Estados e outras partes interessadas assumem responsabilidades próprias no que diz respeito à sua implementação,”
Neste sentido, a Comissão Europeia publicou, a 22 de novembro de 2016, uma comunicação intitulada “Próximas
etapas para um futuro europeu sustentável”, onde se perspetiva a implementação da Agenda 2030 no âmbito da
UE.
Assim, baseado na Agenda das Nações Unidas para 2030 com enfoque nos Objetivos que constituem os 5P (Pessoas, Prosperidade, Planeta, Paz e Parcerias) e os vários documentos de avaliação implementados no GPIAAF, apresentam-se os seguintes instrumentos de avaliação cuja meta vai ao encontro dos Objetivos integrados na Agenda
da ONU.
Neste contexto e, indo ao encontro do disposto no Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável – Portugal 2030, o GPIAAF enquadra os seguintes documento nos ODS definidos pela ONU. Assim:

PLANO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
O Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou a Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, sobre planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas,
cujo Plano foi elaborado, por este Gabinete, em dezembro de 2009.
Considerando a elaboração, em novembro de 2009, do Relatório das Medidas de Combate à Corrupção na sequência da necessidade de intervenção urgente no que concerne à adoção de medidas de prevenção dos riscos de
corrupção, e de acordo com o determinado por Despacho de 06 de novembro de 2009, de Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, foi determinada a criação de uma comissão interna de fiscalização, responsável pela elaboração de relatórios de avaliação de eventual envolvimento de funcionários/as ou
titulares de altos cargos públicos no âmbito do processo “Face Oculta” ou análogo, identificando as medidas adotadas, bem como de relatórios que identifiquem factos suscetíveis de constituir infração penal ou disciplinar e dos
procedimentos penais ou disciplinares a adotar.
Neste contexto, para o ano de 2019, o GPIAAF mantem o Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, sendo
que este documento se enquadra no ODS8 – Trabalho digno e crescimento económico do Relatório das Nações
Unidas.

GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES NO SECTOR PÚBLICO
No cumprimento daquela que é a sua área de atuação e atividade exclusiva, o Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou a Recomendação n.º 5/2012, de 7 de novembro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 219,
de 13 de novembro, sobre “Gestão de conflito de interesses no sector público”, onde é elencado um conjunto de
normativos legais que contemplam o controlo de conflito de interesses, e referente ao qual, bem como às medidas
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recomendadas, foi considerado por um estudo realizado, entre 2006 e 2009, que Portugal detém um conjunto
satisfatório de normas e medidas que previnem os riscos associados a situações de conflito de interesses.

Na sequência da publicação da Recomendação em apreço, foi elaborado o Plano “Gestão de conflitos de interesses
no sector público – Prevenção de conflitos de interesses”. Neste âmbito, para o ano de 2019, o GPIAAF mantem o
Plano de Gestão de Conflitos de Interesses no Sector Público.
Este documento enquadra-se no ODS8 - Trabalho digno e crescimento económico do Relatório da ONU.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Nos termos da alínea 2, do art.º 7.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, o Gabinete de Prevenção e Investigação
de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários não tem planeado, para o ano de 2019, a realização de
ações promocionais que se enquadrem no âmbito das iniciativas de publicidade institucional.

PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
Na sequência da aprovação pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a 28 de setembro de
2010, do “Plano para a Igualdade de Género do MOPTC 2011-2013”, a Equipa Interdepartamental para a Igualdade
do Género do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações – EIIGMOPTC foi publicado o "Guia orientador para uma linguagem promotora da Igualdade de Género", da responsabilidade da EEIG, inscrito no Plano
Sectorial para a Igualdade de Género do MOPTC 2011-2013 (PSIGMOPTC).
Este Guia propõe algumas normas orientadoras de substituição de formas linguísticas por novas formas que proporcionem uma comunicação mais inclusiva, através de dois princípios fundamentais: a visibilidade e a simetria
dos géneros, feminino e masculino, medidas essas adotadas pelo GPIAAF.
Neste âmbito, para o ano de 2019 o GPIAAF pretende manter a promoção da Igualdade de Género nos documentos emitidos e nas ações que desenvolva e onde este Plano se enquadre, integrando o ODS5 – Igualdade de género
do Relatório das Nações Unidades

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A gestão eficiente da energia deve representar um dos objetivos para qualquer organização. À semelhança de anos
anteriores e na sequência do ofício DA III.1, do Tribunal de Contas, recebido no dia 05 de março de 2012, o GPIAAF
dará, em 2018, continuidade ao acompanhamento e avaliação do Plano de Ação de Eficiência Energética que tem
em vigor. Além de constituir uma parte própria do Relatório de Atividades, seja é também efetuado, anualmente,
o Relatório Anual de Eficiência Energética, que avalia o consumo de energia elétrica e combustíveis rodoviários,
cujo planeamento e avaliação integram a Atividade AP13 “Assegurar e acompanhar os procedimentos relativos à
administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais”, o qual contribui para a concretização do Objetivo Operacional 03 “Otimizar a utilização dos recursos financeiros afetos ao GPIAAF”, que, por sua vez, concorre
para o Objetivo Estratégico E3 “Assegurar a utilização optimizada dos recursos humanos, financeiros e materiais
afetos, maximizando a polivalência e transversalidade dos meios de suporte das áreas de investigação”.
Este relatório enquadra-se no ODS13 – Ação climática do relatório da ONU.
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ACRÓNIMOS
AAN

Autoridade Aeronáutica Nacional

AIB

Aircraft Investigation Branches

ANAC

Autoridade Nacional de Aviação Civil

ANACOM

Autoridade Nacional para as Comunicações

BSC

Balanced ScoreCard

CAF

Common Assessment Framework

EASA

European Aviation Safety Agency

ECAC

European Civil Aviation Conference

ENCASIA

European Network of Civil Aviation Investigation Authorities

ERA

European Union Agency for Railways

FAP

Força Aérea Portuguesa

GAMA

Gabinete de Apoio à Autoridade Meteorológica para a Aeronáutica

GMPI

Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas

GISAF

Gabinete de Investigação de Segurança de Acidentes Ferroviários

GPIAA

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves

GPIAAF

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

GSEI

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

ICAO

International Civil Aviation Organization

ONU

Organização das Nações Unidas

PCM

Presidência do Conselho de Ministros

PEC

Programa de Estabilidade e Crescimento

PREMAC

Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública Central

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização

SG

Secretaria-Geral

SIADAP

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SMS

Safety Management System

SCSI

South California Safety Investigation

SSP

State Safety Programme

TIC

Tecnologias da Informação e Comunicações

UERH

Unidade Equivalente de Recursos Humanos

UMC

Unidade Ministerial de Compras
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