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Superou Atingiu Não Atingiu

100%

Percentagem de 

processos 

tramitados

75% 100%

Instrumento 

(tabela) de 

acompanhamento 

dos processos

Eficácia 30%

31/12/2020 30/11/2020
Protocolos e 

Projetos 

Elaborar os protocolos de 

candidatura e os projetos de 

reabilitação para os imóveis 

classificados como 

monumentos nacionais (Igreja 

Santa Aleixo e Restauração, 

Igreja São João Batista-Moura e 

Muralha).

100%

Prazo para 

apresentação dos 

protocolos e 

projetos de 

reabilitação das 

Igrejas e Muralha

Eficiência 40%

Tramitar os processos 

urbanísticos identificados pelas 

inspeções e aplicar as medidas 

de legalidade urbanística. 

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA, INVESTIMENTO E TURISMO (DPGUIT)

SIADAP 1: QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2020

Indicadores Meta
Critério 

Superação
Fonte de VerificaçãoObjetivos Operacionais

Resultado

Concretização

Classificação Desvio

Missão: A Divisão de planeamento gestão urbanística, investimento e turismo (DPGUIT), tem por missão o ordenamento do território concelhio e o planeamento 

urbanístico, e assegurar o cumprimento das regras relativas à urbanização e edificação, bem como promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade 

territorial. 

Objetivos Estratégicos (OE):

OE 2 - Assegurar um desenvolvimento urbanístico equilibrado e sustentável.

OE 3 - Promover a divulgação dos produtos locais como relevo económico e cultural, incluindo o património ambiental como interesse turístico, como alavanca do desenvolvimento sustentável 

do concelho.

OE 1 - Promover o desenvolvimento de estratégias que atraindo investimentos para o concelho, dinamizem as atividades económicas e promovam a criação de emprego.
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100%

Média do 

Resultado dos 

Inquéritos 

3  Superior a 3  Base de Análise

Avaliação

Bom Satisfatório Insuficiente

Justificação do(s) desvio(s):

Contribuição

O Presidente/Vereador: 

Peso 30%

Qualidade 30 %

Resultados Agregados

Eficácia

Avaliar a satisfação dos 

visitantes (clientes externos) do 

edifício de receção ao turista. 

Resultado dos Objetivos
Data de aprovação da proposta: 

Data de apresentação da proposta: 

O Chefe de Divisão:

Avaliação Final da Unidade 

Orgânica

Qualidade
Peso 30%

Resultado dos Objetivos

Resultado dos Objetivos

Eficiência
Peso 40%
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Explicitação da fórmula utilizada:

O cálculo da classificação obtida em cada indicador é apurado de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso 

dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Resultado - Meta N)/Meta]. No 

caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta N - 

Resultado)/Meta].

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, 

utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.
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