R2
Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2018
Presidência do Conselho de Ministros
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo

MISSÃO: Conceber, disponibilizar e gerir serviços e infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação na rede informática do
Governo e na Certificação Eletrónica do Estado, garantindo a segurança digital e promovendo a sua inovação e desenvolvimento.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO

META 2018
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Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 35.0

220RGHUQL]DURVLVWHPDGHJHVWmRGRFXPHQWDOGHDSRLRDRVJDELQHWHVGHPRGRDSURSRUFLRQDULQWHURSHUDELOLGDGHGRFXPHQWDO
HQWUHRVJDELQHWHVPLQLVWHULDLVHD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDEHPFRPRIDFLOLWDUDGHVPDWHULDOL]DomRGRFXPHQWDOGHQWURGRV*DELQHWHV
INDICADORES

2016

2017

IND1 Nº de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs
até 31 de julho de 2018

META 2018

2.00

,1'3HUFHQWDJHPGHJDELQHWHVDXWLOL]DUR
QRYR6PDUW'RFVDGHGH]HPEUR
GH

60.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

1.50

4.00

60

25.00

100.00

40

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

OO2 Elaborar e concretizar o plano para mudança de instalações do CEGER para as instalações na Rua da Junqueira (GNS)
INDICADORES

2016

2017

IND3 Colocar em funcionamento o sistema de
controlo de acessos eletrónico no CEGER (n.º de
meses a contar de 01JAN2018)

META 2018

2.00

IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações
(% de execução do plano de projeto a contar de
01JAN2018)

70.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

1.00

.60

25

12.00

99.50

75

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Eficiência

Peso: 60.0
CLASSIFICAÇÃO

Peso: 40.0
CLASSIFICAÇÃO

Peso: 35.0

OO3 Consolidar e rejuvenescer as infraestruturas tecnológicas críticas de suporte aos serviços disponibilizados na rede informática
do governo
INDICADORES

2016

2017

META 2018

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da
infraestrutura de armazenamento de dados da rede
do governo, incluindo redundância de cópias de
segurança (n.º de meses a contar da data de
aprovação do INTEROP4ALL)

7.00

1.00

4.60

50

IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER
para a eSPap (n.º de meses a contar da data de
disponibilização do espaço pela ESPAP)

3.00

1.00

1.40

50

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Peso: 100.0
CLASSIFICAÇÃO
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Objectivos Operacionais
Qualidade

Peso: 30.0

OO4 Adequar o sistema de certificação eletrónica do Estado às novas exigências, redefinir a estratégia da entidade de certificação
eletrónica do Estado, diligenciar no sentido da sua aprovação e concretizá-la.
INDICADORES

2016

2017

IND7 Nº de não conformidades detetadas na
auditoria externa à ECCE em 2018

META 2018

6.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

1.00

4.00

100

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO

OO5 Reestruturar o modelo de gestão de serviços prestados pelo CEGER, atualizando o respetivo catálogo, definindo as métricas e
os métodos de recolha, estipulando os níveis de serviço e garantindo uma atuação operacional em conformidade.
INDICADORES

2016

2017

META 2018

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

IND8 Nº de serviços prestados pelo CEGER que, a
31 de julho de 2018, não estão adequadamente
normalizados em função do novo modelo de gestão
(i.e., que não estejam descritos no catálogo, ou não
tenham as métricas definidas, ou não tenham níveis
de serviço associados)

2.00

.75

1.00

65

IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os
serviços solicitados ao CEGER (escala: 0 – muito
fraco a 5 – muito bom)

3.00

1.00

4.75

35

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

20.0

.0

CEGER - Consultor coordenador

16.0

64.0

.0

CEGER - Consultor

12.0

132.0

.0

CEGER - Técnico de Apoio

9.0

171.0

.0

Motorista (Assistente Operacional)

5.0

5.0

.0

392.0

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31/12/2017

31/12/2018

31

36

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

Orçamento de Funcionamento

3754765

Despesas c/Pessoal

1541369

Aquisições de Bens e Serviços

1358948

Outras Despesas Correntes

PIDDAC

854448

1747564

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

5502329

EXECUTADOS

DESVIO
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NOTA EXPLICATIVA
$VGHVSHVDVGHFDSLWDOVmRDJUHJDGDVFRPDVUHVWDQWHVQDOLQKD2XWUDVGHVSHVDVFRUUHQWHV
2VREMHWLYRVPDLVUHOHYDQWHVVmR2222H22

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

0.0

0RGHUQL]DURVLVWHPDGHJHVWmRGRFXPHQWDOGHDSRLRDRVJDELQHWHVGHPRGRDSURSRUFLRQDULQWHURSHUDELOLGDGH
GRFXPHQWDO
HQWUHRVJDELQHWHVPLQLVWHULDLVHD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDEHPFRPRIDFLOLWDUDGHVPDWHULDOL]DomRGRFXPHQWDOGHQWUR
GRV*DELQHWHV
Elaborar e concretizar o plano para mudança de instalações do CEGER para as instalações na Rua da Junqueira
(GNS)

Eficiência

0.0

Consolidar e rejuvenescer as infraestruturas tecnológicas críticas de suporte aos serviços disponibilizados na rede
informática do governo

Qualidade

0.0

Adequar o sistema de certificação eletrónica do Estado às novas exigências, redefinir a estratégia da entidade de
certificação eletrónica do Estado, diligenciar no sentido da sua aprovação e concretizá-la.
Reestruturar o modelo de gestão de serviços prestados pelo CEGER, atualizando o respetivo catálogo, definindo as
métricas e os métodos de recolha, estipulando os níveis de serviço e garantindo uma atuação operacional em
conformidade.
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL

0.000

Indicadores

Justificação do Valor Crítico

IND1 Nº de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs até 31 de julho de 2018

,1'3HUFHQWDJHPGHJDELQHWHVDXWLOL]DUR
QRYR6PDUW'RFVDGHGH]HPEUR
GH

2VYDORUHVFUtWLFRVSDUD,1'H,1'IRUDPGHWHUPLQDGRVFRQVLGHUDQGRDFRQYHQomR
9DORU&UtWLFR PHWD WROHUDQFLD

IND3 Colocar em funcionamento o sistema de controlo de acessos eletrónico no
CEGER (n.º de meses a contar de 01JAN2018)
IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações (% de execução do plano de
projeto a contar de 01JAN2018)

Os valores críticos para os IND3 e IND4 foram determinados considerando a convenção
Valor Crítico=meta*1,25+tolerancia

IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da infraestrutura de
armazenamento de dados da rede do governo, incluindo redundância de cópias
de segurança (n.º de meses a contar da data de aprovação do INTEROP4ALL)
$MXVWLILFDomRSDUDRYDORUFUtWLFRGH,1'UHVLGHQRIDFWRGHKDYHUGHSHQGrQFLDVGHXP
SURFHVVRGHFRQWUDWDomRS~EOLFDSDUDDOpPGHHVWDUFRQGLFLRQDGRjDSURYDomRGD
FDQGLGDWXUD,17(523$//
IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER para a eSPap (n.º de meses a
contar da data de disponibilização do espaço pela ESPAP)

IND7 Nº de não conformidades detetadas na auditoria externa à ECCE em 2018

3DUDRYDORU,1'DMXVWLILFDomRUHVLGHQRIDFWRGHVHUHPQHFHVViULDVREUDVQD(63$3TXH
HVWDIDUiHTXHFRQGLFLRQDPDPXGDQoD$PXGDQoDSDUDD(63$3HVWiPXLWR
FRQGLFLRQDGDSHORVDVSHWRVFRQMXQWXUDLVGD(63$3HR&(*(5QmRWHPDXWRVXILFLrQFLD
SDUDDVVHJXUDUDPXGDQoD
Considerou-se o facto de ocorrerem alterações de legislação, como por exemplo o EIDAS.

IND8 Nº de serviços prestados pelo CEGER que, a 31 de julho de 2018, não estão
adequadamente normalizados em função do novo modelo de gestão (i.e., que
não estejam descritos no catálogo, ou não tenham as métricas definidas, ou não
tenham níveis de serviço associados)

IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços solicitados ao CEGER
(escala: 0 – muito fraco a 5 – muito bom)

2YDORUFULWLFRGH,1'IRLGHWHUPLQDGRFRQVLGHUDQGRTXHRPHOKRUUHVXOWDGRSRVVtYHO
VHULDGRYDORUGDPHWD
2YDORUFULWLFRGR,1'IRLGHWHUPLQDGRFRQVLGHUDQGRDFRQYHQomR
9DORU&UtWLFR PHWD WROHUDQFLD
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Indicadores

Fonte de Verificação

IND1 Nº de gabinetes a utilizar o novo SmartDocs até 31 de julho de 2018

SmartDocs

,1'3HUFHQWDJHPGHJDELQHWHVDXWLOL]DUR
QRYR6PDUW'RFVDGHGH]HPEUR
GH

SmartDocs complementada com o cálculo do rácio.

IND3 Colocar em funcionamento o sistema de controlo de acessos eletrónico no
CEGER (n.º de meses a contar de 01JAN2018)

Documento de comunicação interna do funcionamento do sistema de controlo de acessos.

IND4 Mudança do CEGER para as novas instalações (% de execução do plano de
projeto a contar de 01JAN2018)

Despacho interno de oficialização da mudança

IND5 Data de conclusão do projeto de renovação da infraestrutura de
armazenamento de dados da rede do governo, incluindo redundância de cópias
de segurança (n.º de meses a contar da data de aprovação do INTEROP4ALL)

Data da fatura relativa à infraestrutura de armazenamento de dados

IND6 Data de mudança do datacenter do CEGER para a eSPap (n.º de meses a
contar da data de disponibilização do espaço pela ESPAP)

Protocolo a celebrar com a ESPAP.

IND7 Nº de não conformidades detetadas na auditoria externa à ECCE em 2018

auditoria externa à ECCE

IND8 Nº de serviços prestados pelo CEGER que, a 31 de julho de 2018, não estão
adequadamente normalizados em função do novo modelo de gestão (i.e., que
Catálogo de serviços
não estejam descritos no catálogo, ou não tenham as métricas definidas, ou não
tenham níveis de serviço associados)
IND9 Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços solicitados ao CEGER
(escala: 0 – muito fraco a 5 – muito bom)

inquérito aos utilizadores

