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SIADAP 1- DEC 2010 
Missão: Melhorar as condições de vida da população do concelho disponibilizando actividades culturais, desportivas e serviços de educação, com iniciativa e inovação.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

METAS CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS Ano n-1 Ano n Superação Resultado 

Classificação 

Superou Atingiu Não Atingiu 

EFICÁCIA 

OB1 Ponderação de 20%  
Aumentar o número de famílias 
apoiadas no âmbito da Acção 

Social Escolar 
IND 1 (n.º famílias do ano /n.º famílias 

do ano anterior) *100   10% 15%           

OB2 Ponderação de 20%  

Garantir mais programas 
culturais de iniciativa municipal 

no concelho 

IND 2 
(Nº espectáculos nas zonas 

rurais do ano /nº espectáculos do 
ano anterior) *100   10% 15%           

Peso 70%                 

IND 3 
(Nº espectáculos na zona urbana 
do ano /nº espectáculos do ano 

anterior) *100   5% 10%           
Peso 30%                 

OB3 Ponderação de 20%  
Lançar acções de incentivo à 
utilização de infra-estruturas 

desportivas municipais, levando 
ao aumento de utilização em 5% 

IND 4 (n.º de utências do ano /n.º de 
utências do ano anterior) *100 

  5% 8%           

OB4 Ponderação de 20%  

Aumentar em 10% o número de 
documentos digitalizados, 

visando a melhoria do acesso à 
informação  

IND 5 

(n.º de documentos 
disponibilizados ON LINE do ano 

/n.º de documentos 
disponibilizados ON LINE do ano 

anterior) *100   10% 15%           

Peso 50%         

IND 6 

(Nº Processo de Obras 
digitalizados em igual período do 

ano /nº de Processo de Obras 
digitalizados em igual período do 

ano anterior) *100   5% 10%           
Peso 50%                 

OB5 Ponderação de 20%  
Promover 4 acções de 

sensibilização para a redução 
dos consumos de energia 

IND 7 N.º de acções desenvolvidas 
  4 6           

EFICIÊNCIA 

OB6 Ponderação de 50%  
Concluir a análise dos processos 
de acção social até 15 de Julho IND 8 (n.º de processos analisados até 

15Julho/ n.º de processos   80% 100%           
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analisados até 15 de Julho do 
ano anterior) *100 

OB7 Ponderação de 50%  
Reduzir em 5% o custo do 
consumo energético de 4 

edifícios Museu dos Terceiros, 
Teatro Diogo Bernardes, Arquivo 

e Biblioteca  

IND 9 
(custos de energia do ano 
/custos de energia do ano 

anterior) *100 
  -5% -7%           

QUALIDADE 

OB8 Ponderação de 100%                    

Aumentar em 10% a formação 
dos funcionários que fazem 

atendimento 
IND 10 

(n.º de funcionários com 
formação do ano /n.º de 

funcionários com formação do 
ano anterior) *100   10% 15%           

Indicadores Fontes de Verificação

IND 1 (Valor financeiro do ano /valor financeiro do ano anterior) *100 Relatório de Conta de Gerência+ contabilidade analítica 

IND 2 (Nº espectáculos nas zonas rurais do ano /nº espectáculos do ano 
anterior) *100 Relatório mensal dos serviços culturais+ agenda cultural+planos de actividades das Associações 

IND 3 (Nº espectáculos na zona urbana do ano /nº espectáculos do ano 
anterior) *100 Relatório mensal dos serviços culturais+ agenda cultural+planos de actividades das Associações 

IND 4 (n.º de utências do ano /n.º de utências do ano anterior) *100 Relatórios mensais dos serviços de desporto, baseado nos mapas de utências das instalações desportivas 

IND 5 (n.º de documentos disponibilizados ON LINE do ano /n.º de 
documentos disponibilizados ON LINE do ano anterior) *100 Ferramenta electrónica de verificação de utências On Line 

IND 6 
(Nº Processo de Obras digitalizados em igual período do ano /nº de 
Processo de Obras digitalizados em igual período do ano anterior) 

*100 
Relatórios mensais do serviço 

IND 7 n.º de acções desenvolvidas Relatórios mensais dos serviços e contabilidade analítica+ mapa de presenças das acções 

IND 8 (n.º de processos do ano /n.º dias do ano) / (n.º de processos do ano 
anterior/ n.º dias do ano anterior) *100 Relatório do serviço de Educação0 elaborar até Outubro sobre o ano lectivo que começa em Setembro desse ano 

IND 9 (custos de energia do ano /custos de energia do ano anterior) *100 Contabilidade analítica+ conferência de facturação do ano 

IND 10 (n.º de funcionários com formação do ano /n.º de funcionários com 
formação do ano anterior) *100 Mapas de formação e certificados emitidos 

 


