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Memória descritiva - QUAR da AG do Mar2020 para o ano 2021 

OBJETIVOS DE EFICÁCIA 

OP 1 Promover a execução do Programa Operacional Mar 2020 

Indicador 1 – Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PR para 2021 

Fórmula de cálculo: Percentagem de compromissos assumidos até ao final do ano de 2021 face ao 
Orçamento programado para o Programa 

Critérios de Classificação:  

Meta: 90% 

Tolerância: 5 p.p.  

Não cumprimento: < 85 % 

Superação > 95 % 

Valor crítico 100 % 

Métrica: Percentagem 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Consulta SIMAR 

Referência para valor crítico: PO Mar 2020 

Sistema de informação: SIMAR 

Fonte de verificação: Mapas de execução a 31.12.2021/Dados facultados pelo SIMAR 

 

OP 1 Promover a execução do Programa Operacional Mar 2020 

Indicador 2 – Taxa Execução do Mar 2020 (em %) - EX/PR para 2021 

Fórmula de cálculo: Percentagem do executado até ao ano de 2021 face ao valor aprovado 

Critérios de Classificação:  

Meta: 65%  

Tolerância: 5 p.p. 

Não cumprimento: < 60%  

Superação >  70% 

Valor crítico 75%  

Métrica: Percentagem 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Consulta ao SIMAR 

Referência para valor crítico: PO Mar 2020 

Sistema de informação: SI2P e iDigital 

Fonte de verificação: Mapas de execução a 31.12.2021/Dados facultados pelo SIMAR 

Os Indicadores 1 e 2 visam avaliar os resultados de compromisso e realização dos projetos apoiados durante o ano 
de 2021 no âmbito do Mar 2020. 

 
 
 



 

Anexo QUAR 2021 PO MAR 2020 2 

 

OP 2 Contribuir para a transparência na aplicação do PO Mar 2020 

Indicador 3 – Número de notícias publicadas no site do PO Mar 2020  

Fórmula de cálculo: Contagem das notícias publicadas 

Critérios de Classificação:  

Meta: 200 

Tolerância: 10 

Não cumprimento: < 190 

Superação > 210 

Valor crítico 220 

Métrica: número de notícias publicadas no site 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Dinamização do site do PO Mar 2020 

Referência para valor crítico: Estimativa com base no histórico 

Sistema de informação: Site do PO 

Fonte de verificação: Estatísticas do Site do PO 

 
OP 2 Contribuir para a transparência na aplicação do PO Mar 2020 

Indicador 4 – Número de pontos de situação divulgados no site do PO Mar 2020 

Fórmula de cálculo: Contagem dos pontos de situação publicados 

Critérios de Classificação:  

Meta: 12 

Tolerância: 1 

Não cumprimento: < 11 

Superação 13 

Valor crítico 14 

Métrica: Contagem dos pontos de situação publicados a partir de 1 de janeiro de 2020 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Elaboração regular dos pontos de situação 

Referência para valor crítico: Estimativa com base no histórico 

Sistema de informação: Site do PO 

Fonte de verificação: Estatísticas do Site do PO 

Os Indicadores 3 e 4 pretendem promover a accountability e a notoriedade do PO. 
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OBJETIVOS DE EFICIÊNCIA 

OP 3 Garantir a monitorização da boa execução do PO Mar 2020 
Indicador 5 – Nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020  

Fórmula de cálculo: Contagem do número de reuniões ocorridas em 2021 

Critérios de Classificação:  

Meta: 1 

Tolerância: 0 

Não cumprimento: <1 

Superação >1 

Valor crítico 2 

Métrica: Número 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Reuniões de comissão de acompanhamento 

Referência para valor crítico: Previsão do regulamento interno do CA 

Sistema de informação: Site do PO 

Fonte de verificação: Datas das reuniões ocorridas / convocatórias/Documentos  Área reservada no 
site do PO 

 
OP 3 Garantir a monitorização da boa execução do PO Mar 2020 

Indicador 6 – Número de ações de aferição do cumprimento de metas e prazos 

Fórmula de cálculo: Número de ações de aferição do cumprimento de metas e prazos no ano de 
2021 

Critérios de Classificação:  

Meta: 2 

Tolerância: 1 

Não cumprimento: < 1 

Superação >  3 

Valor crítico 4 

Métrica: Contagem 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Dinamizar a monitorização 

Referência para valor crítico: Estimativa com base no histórico 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: 
 

Grupos de notificações enviadas aos beneficiários (conforme comunicações 
registadas no sistema de gestão documental. 

O Indicador 5 visa aferir o nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020 até 31.12.2021, tendo em 
atenção a periodicidade definida no seu regulamento interno e sem prejuízo das consultas escritas e comunicações 
de informação dirigidas aos seus membros. O indicador 6 visa monitorizar as ações que abrangem todas as operações 
do PO no sentido de manter o nível das aprovações sempre depurada de montantes que não serão executados. 

 
 



 

Anexo QUAR 2021 PO MAR 2020 4 

 

OP4 – Estabelecer mecanismos de early warning 

Indicador 7 – Prazo para a criação do mecanismo de early warning 

Fórmula de cálculo: Contagem do número de dias desde 1 de janeiro de 2020 

Critérios de Classificação:  

Meta: 180 dias 

Tolerância: 30 dias 

Não cumprimento: > 210 dias  

Superação < 150 dias 

Valor crítico < 120 dias 

Métrica: Número 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas:  

Referência para valor crítico: Não aplicável 

Sistema de informação: SIMAR 

Fonte de verificação: SIMAR 
 

O Indicador 7 pretende garantir a criação do mecanismo no SIMAR 
 
 

OBJETIVOS DE QUALIDADE 

OP 5 Promover a qualidade da aplicação do PO Mar 2020 
Indicador 8 – Taxa de realização do plano anual de supervisão 

Fórmula de cálculo: Rácio entre o número de ações de supervisão efetuadas sobre o número de 
ações previstas no plano anual aprovado 

Critérios de Classificação:  

Meta: 90% 

Tolerância: 5 % 

Não cumprimento: <85 % 

Superação > 95% 

Valor crítico 100% 

Métrica: Percentagem 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas:  

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: 

Número de ações de supervisão efetuadas sobre o número de ações previstas 
no plano anual aprovado (conforme registo dos relatórios no sistema de 
gestão documental) 
 

 
 



 

Anexo QUAR 2021 PO MAR 2020 5 

 

OP 5 Promover a qualidade da aplicação do PO Mar 2020 
Indicador 9 – Número de atualizações dos instrumentos de trabalho internos 

Fórmula de cálculo: Contagem 

Critérios de Classificação:  

Meta: 1 

Tolerância: 0 

Não cumprimento: < 1 

Superação > 1 

Valor crítico 2 

Métrica: Número 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas:  

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: Número de atualizações de instrumentos de trabalho internos e objeto de 
aprovação  

 
OP 5 Promover a qualidade da aplicação do PO Mar 2020 

Indicador 10 – Número de orientações e atualizações dos instrumentos de trabalho dos beneficiários 

Fórmula de cálculo: Contagem 

Critérios de Classificação:  

Meta: 1 

Tolerância: 0 

Não cumprimento: < 1 

Superação > 1 

Valor crítico 3 

Métrica: Número 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Benchmarking (Atualização do Manual + 2 notas de orientações) 

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Site do PO 

Fonte de verificação: Publicação no site   

O indicador 8 prende-se com o grau de concretização da necessária supervisão à conformidade da execução das 
funções delegadas pela AG nos OI. 
Os indicadores 9 e 10 pretendem aferir as medidas de harmonização dos instrumentos de trabalho e de mitigação 
de erros. 
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OP 6 Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de gestão 
dos serviços públicos 

Indicador 11 - Índice de cobertura de formação 

Fórmula de cálculo: Nº de elementos do secretariado técnico que frequentaram ações de 
formação/nº total de elementos do secretariado técnico 

Critérios de Classificação:  

Meta: 80%  

Tolerância: 5% 

Não cumprimento: <75% 

Superação >85% 

Valor crítico 90% 

Métrica: %  

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Ações de formação ocorridas internas e externas 

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: 
Comprovativo da inscrição dos colaboradores nas ações de 
formação/seminários/conferências/workshop (enviadas por email e 
conforme registo no sistema de gestão documental) 

 
OP 6 Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de gestão 
dos serviços públicos 

Indicador 12 - Criação de Equipas no âmbito da implementação dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST – criação de Equipas) 

Fórmula de cálculo: Equipas constituídas no âmbito do SST 

Critérios de Classificação:  

Meta: 2 equipas 

Tolerância: 0 equipa 

Não cumprimento: < 2 equipas 

Superação >2 equipas 

Valor crítico 4 equipas 

Métrica: número de equipas, dentro da AG, constituídas no âmbito do SST 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Constituição de Equipas na implementação do SST 

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: Relatório de Implementação do SST de 2021 
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OP 6 Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de 
gestão dos serviços públicos 

Indicador 13- Percentagem de ações de melhoria implementadas na sequência de reclamações e/ou sugestões 
recebidas de clientes/cidadãos 

Fórmula de cálculo: Percentagem de ações de melhoria implementadas na sequência de 
reclamações e/ou sugestões recebidas de clientes/cidadãos  

Critérios de Classificação:  

Meta: 66% 

Tolerância: 10% 

Não cumprimento: < 56% 

Superação > 76% 

Valor crítico 100% 

Métrica: Ações de melhoria implementadas em 2021 em resultado do Inquérito de 
Satisfação aos Stakeholders de 2020 

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Desenvolvimento e implementação das medidas em 2021 

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: Relatório de Implementação de Medidas de Melhoria Contínua 

 
OP 6 Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de gestão 
dos serviços públicos 

Indicador 14- Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que 
visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal   

Fórmula de cálculo: Percentagem de requerimentos de trabalhadores, que visam a conciliação da 
vida profissional, familiar e pessoal e que são objeto de parecer favorável  

Critérios de Classificação:  

Meta: 80% 

Tolerância: 10 

Não cumprimento: <70% 

Superação >90% 

Valor crítico 100% 

Métrica: %  

Polaridade: - 

Período de monitorização: dezembro 

Iniciativas: Requerimentos apreciados favoravelmente 

Referência para valor crítico: estimativa 

Sistema de informação: Sistema de Gestão Documental 

Fonte de verificação: Requerimentos autorizados (conforme registo no sistema de gestão 
documental) 

O indicador 11 pretende avaliar a percentagem de colaboradores do Secretariado Técnico Mar2020 que participarão 
em ações de formação/seminários/worshops; O indicador 12 pretende avaliar o número de equipas, dentro da AG, 
constituídas no âmbito do SST; O indicador 13 pretende avaliar a percentagem de ações de melhoria implementadas na 
sequência do inquérito de satisfação realizado em 2020; O indicador 14 pretende avaliar a percentagem de 
requerimentos de trabalhadores, que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e que são objeto de 
parecer favorável. 


