BNP - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO – 2009

Missão:
A BNP tem por missão proceder à recolha, tratamento e conservação do património
documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal, nos vários tipos de
suporte em que este se apresente, bem como assegurar o seu estudo, divulgação e as
condições para a sua fruição e garantir a classificação e inventariação do património
bibliográfico nacional.
Objectivos Estratégicos (OE):
OE 1 Actualizar os serviços bibliográficos nacionais
OE 2 Consolidar e acelerar o desenvolvimento das colecções digitais
OE 3 Optimizar os recursos básicos de funcionamento

OBJECTIVOS OPERACIONAIS
OBJECTIVOS DE EFICÁCIA (35%)
OB 1 Reduzir o atraso no processamento de DL
• Meta: 20% de redução do tempo médio entre a entrada documentos DL e a sua
dipsonibilização ao público
• Indicador: Nº de meses de tempo de processamento no ano n / nº meses de
tempo de processamento no ano n-1*100 (valor de referência= 21 meses)
• Fonte de verificação: Relatório de execução e dados do sistema de gestão
bibliográfica.
• Ponderação: 25%
OB 2
•
•
•
•

Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital.
Meta: 15% de crescimento
Indicador: Total de conteúdos no ano n / total conteúdos no ano n-1*100.
Fonte de verificação: Dados estatísticos da BND
Ponderação: 50%

OB 3
•
•
•
•

Desenvolver um protótuipo de serviço em linha de requisição/atribuição de nº DL
Meta: Até 30 Junho (180 dias)
Indicador: Tempo de execução (dias)
Fonte de verificação: Relatório de execução e observação do sistema
Ponderação: 25%
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OBJECTIVO DE EFICIÊNCIA: (30%)
OB 4
•
•
•
•

Redução dos custos de serviços de cópia e impressão.
Meta: 10%
Indicador: Custos no ano n/ custos no ano n-1*100.
Fonte de verificação: Dados contabilísticos da execução orçamental da BNP
Ponderação: 100%

OBJECTIVO DE QUALIDADE: (35%)
OB 5 Melhorar a qualidade técnica das normas e metodologias de execução de
projectos de digitalização, incluindo da disponibilização e manutenção dos seus
resultados
• Meta: Até 31 de Maio (150 dias)
• Indicador: Tempo de execução (dias)
• Fonte de verificação: Data da publicação do estudo de políticas e normas
técnicas de digitalização
• Ponderação: 40%
OB 6
•
•
•
•

Disponibilizar em linha um serviço de Registo Nacional de Obras Digitalizadas
Meta: Até 31 Dezembro (365 dias)
Indicador: Tempo de execução (dias)
Fonte de verificação: Relatório de execução e observação do sistema em linha
Ponderação: 60%

Recursos Humanos
Dirigentes - Direcção superior
Dirigentes - Direcção
intermédia e Chefes de
equipa
Técnico Superior
Informático
Coordenador Técnico
Assistente Técnico
Encarregado geral
operacional
Encarregado operacional
Assistente Operacional
TOTAL

2
10

78
7
5
73
0
0
67
237

Recursos Financeiros
6.557.000,00€
3.000.000,00€

OE 2009
PIDDAC
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