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1. Texto introdutório 

Inclua nesta seção um texto introdutório que enquadre a atividade do Serviço no ano 2021 e a informação 

que a seguir se apresenta nas seções seguintes: cumprimento dos objetivos e atividades desenvolvidas em 

2021 e ações de melhoria propostas. 

 

A Direção Orçamental e Patrimonial (DOP) exerce as suas atribuições nos domínios da gestão 

orçamental e patrimonial do IST competindo-lhe assegurar a execução anual de toda a matéria 

orçamental, a gestão do cadastro e inventário de todos os bens do IST e as compras e 

aprovisionamento da Escola. 

O acompanhamento e reporte para as entidades externas da execução orçamental do ano 2021, 

foi efetuada dentro dos todos os prazos e critérios estipulados por legislação própria, com base 

nos elementos disponíveis em cada prazo. 

A analise interna não foi efetuada ao nível projetado decorrente de alguns problemas de falta de 

informação que se mantiveram no ano 2021. 

O registo informático dos bens adquiridos em 2021, manteve-se atualizado no decorrer do ano. 

Só foi possível iniciar a etiquetagem dos bens adquiridos a partir do mês de setembro, devido à 

indisponibilidade da ferramenta informática para o efeito. Esta situação implicou o atrasado em 

todos os trabalhos de etiquetagem e conferencia física projetados para ocorrerem em 

simultâneo, nomeadamente no CTN. 

Ao nível dos registos dos imoveis na AT e conservatória mantem-se a dificuldade de informação 

e documentação para concretização dos mesmos. 

Continuação do acompanhamento, com a maior celeridade possível, de todos os processos de 

aquisição e locação do IST, IST-ID e ADIST, por parte do NCA. 

Decorrente da situação pandémica, legislativamente foi adiada a implementação de 

disponibilização da faturação por plataforma eletrónica a alguns setores de atividade. 

Decorrente da dificuldade para alguns serviços, não foi efetuada qualquer alteração ao circuito 

documental da faturação já disponibilizada digitalmente, permanecendo o circuito totalmente em 

formato físico (papel). 

 

2. Cumprimento dos objetivos e atividades desenvolvida s em 
2021 

 A tabela encontra-se pré-preenchida com os objetivos e resultados-chave que constam do Plano de 

Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais notas 

relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021. 
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Objetivos Resultados-chave Resultados 
atingidos  

% 
(*) 

Notas 

Despesa com o 
pessoal - 
acompanhamento 

Análise das 
variações dos 
processamentos de 
vencimentos, 
trimestralmente 

Inc 90
% 

O último trimestre não 
foi totalmente 
analisado 

Comparação com 
períodos 
homólogos, 
trimestralmente 

Inc 80
% 

A comparação ocorreu 
com maior relevância 
na ótica externa e não 
interna devido à falta 
de elementos 

Projeção de 
impactos futuros, 
trimestralmente 

Não Iniciado 0% Decorrente da falta de 
elementos internos. 

Receita - 
acompanhamento 

Recolha de 
informação das 
receitas e 
recebimentos e sua 
origem, 
trimestralmente 

Inc 40
% 

Efetuado apenas para 
os elementos 
disponíveis em cada 
período. 

Comparação com 
períodos 
homólogos, 
trimestralmente 

Inc 40
% 

Efetuado apenas para 
os elementos 
disponíveis em cada 
período. 

Analise de desvios 
em relação ao 
orçamento inicial, 
trimestralmente 

Inc 40
% 

Efetuado apenas para 
os elementos 
disponíveis em cada 
período. 

Etiquetagem de bens Emissão das 
etiquetas de bens 
até junho 

  Objetivo concretizado 
a partir de setembro 
devido a 
impossibilidades do 
sistema informático. 

Agendamento da 
etiquetagem 
durante o 2 
semestre 

Inc 40
% 

Agendamento inferior 
ao espectável 
decorrente do atraso 
na disponibilização da 
funcionalidade para 
emissão de etiquetas 

Conferencia física de 
bens 

Emissão da 
documentação de 
suporte, até junho 

Inc 30
% 

No correspondente a 
um dos Polos do IST 

Agendamento da 
conferencia a 3 
edifícios durante o 
2.º semestre 

Atingido 100
% 

 

Atualização do 
parque de AFT e 
AFI do IST e IST-ID 
durante o 2.º 
semestre 

Atingido 100
% 

 

Completar os registos 
dos imóveis do IST 

Confrontação dos 
dados do IST com 
a AT, a iniciar em 
setembro 

Inc 30
% 

Trabalho incompleto 
por falta de elementos. 

Pedidos à AT de 
validação da 
informação obtida 

 0% Trabalho não efetuado 
por falta de elementos 
concretos 
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por nós, em 
outubro 
Pedidos à 
conservatória de 
validação da 
informação obtida, 
após resposta da 
AT 

 0% Trabalho não efetuado 
por falta de elementos 
concretos 

Implementação da 
fatura eletrónica a 
nível da despesa 

Analise do impacto 
e necessidades de 
redefinição das 
plataformas, 
durante o mês de 
fevereiro e março 

 0% Adiamento aplicado 
pelo Governo da 
implementação a 
alguns setores de 
atividade. 
Dificuldade para 
alguns serviços de 
alteração para o 
formato digital. 

Redefinição dos 
circuitos 
documentais 
eletrónicos em 
março 

 0% Adiamento aplicado 
pelo Governo da 
implementação a 
alguns setores de 
atividade. 
Dificuldade para 
alguns serviços de 
alteração para o 
formato digital. 

Implementação da 
ferramenta em 
modo de teste em 
maio e definitiva 
em junho 

 0% Adiamento aplicado 
pelo Governo da 
implementação a 
alguns setores de 
atividade. 
Dificuldade para 
alguns serviços de 
alteração para o 
formato digital. 

(*) Se não iniciado - indicar 0 %; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de 

realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 

 

A tabela encontra-se pré-preenchida com as atividades do Serviço que constam do Plano de Atividades IST 

2021, devendo ser completada com a % de realização atingida e eventuais notas relevantes. Poderão ser 

adicionadas colunas a esta tabela por forma a incluir informação relevante para o Serviço, como por 

exemplo indicadores. 

Atividades Direção /Área/ 
Núcleo/ Gabinete  

% 
(**) 

Notas 

Elaboração do orçamento 
interno p/2021 

Direção-DOP 100  

Elaboração do orçamento 
externo p/2022 

Direção-DOP 100  

Relatórios mensais de 
acompanhamento da 
execução orçamental dos 
centros de custos 
relativamente às dotações 

Direção-DOP 30 Devido à falta de elementos 
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atribuídas pelos Órgãos de 
Gestão 
Dotações e Despesas Direção-DOP 30 Analise efetuada com maior 

relevância na ótica externa e 
não interna devido à falta de 
elementos 

Analise de Despesa com o 
pessoal 

Direção-DOP 30 Analise efetuada com maior 
relevância na ótica externa e 
não interna devido à falta de 
elementos 

Analise de receita Direção-DOP 30 Analise efetuada com maior 
relevância na ótica externa e 
não interna devido à falta de 
elementos 

Acompanhamento de todos os 
processos de aquisição 
locação ou aquisição de bens 
e/ou serviços, do IST, IST-ID e 
ADIST 

DOP /NCA 90 Considerável dificuldade de 
capacidade de resposta ao 
elevado número de 
processos criado após 
meado de outubro de 2021 

Implementação da fatura 
eletrónica a nível da despesa 

DOP /NCA 0 Adiamento aplicado pelo 
Governo da implementação 
a alguns setores de 
atividade. 
Dificuldade para alguns 
serviços de alteração para o 
formato digital. 

Etiquetagem de bens DOP / NP 40 Agendamento inferior ao 
espectável decorrente do 
atraso na disponibilização da 
funcionalidade para emissão 
de etiquetas 

Conferencia física de bens DOP / NP 10 Inicio dos trabalhos de 
conferencia no CTN. 

(**) Se aplicável indicar: Se não iniciada - indicar 0 %; se iniciada, mas não concluída - indicar 

percentagem de realização; se concluída - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em 

que as expetativas foram superadas. 

3. Ações de Melhoria. 

A tabela encontra-se pré-preenchida com as ações de melhoria identificadas pelo Serviço no âmbito do 

RA2020/PA2021. O Serviço completará com uma breve reflexão ao nível dos recursos envolvidos, os 

resultados alcançados e o(a) indicador/métrica apurado(a), nos casos em que foi identificado(a). O Serviço 

poderá adicionar linhas à tabela para incluir novas ações de melhoria que pretende implementar. 

Descrição 
da ação de 
melhoria  

Objetivo a 
atingir  

Prioridade Recursos 
envolvidos  

Resultados 
alcançados 

(***) 

Indicador ou 
Métrica 

Orçamento  
Elaboração 
do 
orçamento 
externo e 
interno: 

Melhor 
previsão de 
despesas e 
receitas 

Máxima 
(para 
cumprimento 
das datas de 
entrega) 

DOP 
Disponibiliza
ção de 
elementos 
por parte do 
NCA, NGAC, 
TP e CTN 

NA  
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Dispor de 
elementos 
para uma 
análise mais 
detalhada 

Antecipar 
necessidade 
e/ou falta de 
recursos 

Elevada Sistema 
informático 
contabilistico 

NA  

NCA – Núcleo de Compras e Aprovisionamento  
Melhoria do 
dot 

Analise de 
ocorrências 
e capacidade 
de resposta 
fundamental
mente ao 
cliente 
interno 

 NCA e DSI   

Antecipação 
da data de 
início de 
aquisições 
de final de 
ano 

Concluir os 
processos 
atempadame
nte para o 
fecho de 
contas sem 
recursos a 
extensas 
horas de 
trabalho 

 Definido 
superior não 
aplicar esta 
alteração 

NA  

Núcleo de Património  
Etiquetagem 
de bens 

Identificação/ 
etiquetagem 
regular dos 
bens 

 N.Património   

Conferencia 
física de 
bens 

Atualização 
do parque de 
AFT e AFI do 
IST e IST-ID 
regularmente
. 

 N.Património   

(***) No campo “Resultados alcançados” de novas ações de melhoria indique “NA” (não aplicável) 

4. Indicadores do Serviço 

A tabela é enviada pré-preenchida com indicadores relativos ao Serviço. O Serviço poderá remover e/ou 

adicionar novos indicadores, por forma focar este instrumento de gestão nos dados de performance 

relevantes para o Serviço para os anos indicados na tabela. 

Indicador  2018 2019 2020 2021 
Papel branco comprado   13435 12130 6995 5470 
Papel reciclado 
comprado  

0 0 0 

Tinteiros e toners    514 589 343 247 

 


