ANO: 2008

Data de Actualização: 4/24/2008

Ministério:

Ministério da Cultura

Organismo:

Direcção Geral das Artes

MISSÃO:

A Direcção-Geral das Artes tem por missão a coordenação e execução das políticas de apoio às artes, dinamizando parcerias
institucionais e promovendo políticas adequadas a garantir a universalidade na sua fruição, bem como a liberdade e a qualificação
artística.

Objectivos Estratégicos

Meta 2008

Taxa de Realização

OE1: Alargamento dos programas de apoio à actividade cultural, a nível local, nacional e internacional, de acções
realizadas e públicos abrangidos
OE2: Conduzir com transparência, celeridade e eficácia todos os procedimentos conducentes ao apoio à criação
artística
OE3: Simplificação e modernização de procedimentos administrativos com vista a uma optimização de recursos
financeiros e humanos e a sua qualificação.

Objectivos Operacionais
Eficácia
O1: Alargamento do programa de apoio à actividade cultural a nível: local, nacional e internacional, de acções realizadas e
de públicos abrangidos

Indicadores

2006

2007

Número de dias para a apresentação da proposta de
modelo de funcionamento do Programa Inov-Art

2008
Meta

Peso

274.0

30.0

1000.0

40.0

1500.0

30.0

Resultado

Taxa de
Realização

Ponderação:

40.000

Ponderação:

100.0

Classificação

Desvio

Número de acções abrangidas pela DGArtes

Número de registos de informação a disponibilizar por via
electrónica

Eficiência
O2: Simplificação de procedimentos e circuitos administrativos e criação de indicadores de gestão

Indicadores

2006

2007

Número de procedimentos/circuitos administrativos
simplificados

2008
Meta

Peso

5.0

40.0

6.0

60.0

Resultado

Taxa de
Realização

Ponderação:

30.000

Ponderação:

100.0

Classificação

Desvio

Número de indicadores de gestão criados

Qualidade
O3: Introdução de melhorias na utilização dos recursos existentes na DGArtes

Indicadores

2006

2007

2008
Meta

Peso

Número de dias para apresentação do relatório da
situação actual (Fev. 2008) da plataforma GEA (Gestão
Electrónica de Apoios)

274.0

60.0

Número de dias para a apresentação de plano de
formação para 2009 para aumento da qualidade do
serviço.

365.0

40.0

Resultado

Taxa de
Realização

Ponderação:

30.000

Ponderação:

100.0

Classificação

Desvio

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:
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Avaliação Desempenho do Serviço

Ponderação

Avaliação do
Desempenho

Eficácia

0.000

0.000

Eficiência

0.000

0.000

Qualidade

0.000

0.000

Avaliação Qualitativa

Avaliação Final

Recursos Humanos

Pontuação

Dirigentes - Direcção superior *

20

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16

Técnico Superior *

12

Coordenador Técnico *

9

Assistente Técnico *

8

Encarregado geral operacional *

7

Encarregado operacional *

6

Assistente Operacional *

5

Pontos Planeados

Pontos Realizados

Desvio

Total
Nº de Efectivos no Organismo

31-12-2007

31-12-2008

61

Recursos Financeiros (euros)

Estimado

Orçamento de Funcionamento

PIDDAC

Realizado

Desvio

3068710
Aquisição de bens e serviços

690989

Despesas com o Pessoal

1502583

Outras despesas correntes

166718
19695400

Outros

Total

22764110

NOTA EXPLICATIVA:

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:
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Indicadores

Fonte de Verificação

Número de dias para a apresentação da proposta de modelo de
funcionamento do Programa Inov-Art

A data do ofício que se anexa ao trabalho com o respectivo despacho da
Direcção a dizer que a proposta foi entregue e validada.

Número de acções abrangidas pela DGArtes

n.º da registos constantes no relatório validado por despacho da Direcção.

Número de registos de informação a disponibilizar por via electrónica

n.º de registos online

Número de procedimentos/circuitos administrativos simplificados

Documento entregue à Direcção e validado por esta.

Número de indicadores de gestão criados

Apresentação do relatório à Direcção e validado por esta.

Número de dias para apresentação do relatório da situação actual (Fev.
2008) da plataforma GEA (Gestão Electrónica de Apoios)

Data do ofício que se anexa ao trabalho com o respectivo despacho da
Direcção a dizer que o relatório foi entregue e validado.

Número de dias para a apresentação de plano de formação para 2009 para
aumento da qualidade do serviço.

Data do ofício que se anexa ao trabalho com o respectivo despacho da
Direcção a dizer que o plano foi entregue e validado.
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