
R2

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Aumentar a qualidade dos serviços prestados

Incrementar a capacidade de conhecimento situacional do Ciberespaço de interesse

Liderar o processo de transposição da Diretiva para a Segurança das Redes e da Informação (Diretiva NIS)

Contribuir para uma melhor comunicação da missão do GNS e do CNCS a nível nacional e internacional

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2017 TAXA     
REALIZAÇÃO

Presidência do Conselho de Ministros

Gabinete Nacional de Segurança-PCM

ANO:2017

MISSÃO:  -Garantir a segurança da informação classificada no âmbito nacional e das organizações internacionais de que Portugal é parte 
e exercer a função de autoridade de credenciação de pessoas e empresas para o acesso e manuseamento de informação classificada, 
bem como a de autoridade credenciadora e de fiscalização de entidades que actuem no âmbito do Sistema de Certificação Electrónica do 
Estado - Infra - Estrutura de Chaves Públicas (SCEE). 

- Contribuir para que o país use o ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura, através da promoção da melhoria contínua da 
cibersegurança nacional e da cooperação internacional, em articulação com todas as autoridades competentes, bem como da 
implementação das medidas e instrumentos necessários à antecipação, à deteção, reação e recuperação de situações que, face à

iminência ou ocorrência de incidentes ou ciberataques, ponham em causa o funcionamento das infraestruturas críticas e os interesses 
nacionais.

Taxa de execução do projecto de adaptação dos 
serviços operacionais e infraestrutura do cert.pt

90.00 10.00 125.00 100

Adaptar os serviços operacionais e infraestrutura do cert.pt aos requisitos previstos na Directiva NIS (Directiva para a Segurança das 
Redes e da Informação)

Peso: 100.0

INDICADORES 2015 2016 META 2017 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Qualidade Peso: 30.0

Taxa de execução, em percentagem, do plano do 
projecto de edificação  da capacidade de distribuição 
nacional do sinal do "Public Regulated 
Service" (PRS)

90.00 10.00 125.00 100

Edificar a capacidade de distribuição nacional do sinal do "Public Regulated Service" (PRS) do projecto Galileo Peso: 100.0

INDICADORES 2015 2016 META 2017 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficiência Peso: 20.0

Número de dashboards desenvolvidas 3.00 1.00 5.00 100

Desenvolver os módulos técnico, funcional e de negócio do projecto PANORAMA Peso: 45.0

INDICADORES 2015 2016 META 2017 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Taxa de execução, em percentagem, do plano do 
projecto de transferência dos SI/TIC.

90.00 10.00 125.00 100

Realizar a transferência dos SI/TIC que processam, armazenam e transmitem informação classificada, em uso pela Delegação de 
Portugal e da representação militar junto da OTAN, do QG actual para a nova infraestrutura

Peso: 55.0

INDICADORES 2015 2016 META 2017 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficácia Peso: 50.0

Objectivos Operacionais
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Agente 5.0 15.0 .0

Guardas 5.0 30.0 .0

Consultores 12.0 168.0 .0

Assistente Técnico 8.0 40.0 .0

Técnico 8.0 72.0 .0

Praça 5.0 15.0 .0

Oficiais – Direcção Intermédia 16.0 128.0 .0

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 60.0 .0

Assistente Operacional * 5.0 25.0 .0

Sargentos 8.0 312.0 .0

Outros Oficiais 12.0 144.0 .0

1009.0

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Outros Valores

PIDDAC 160186

Outras Despesas Correntes 25000

Aquisições de Bens e Serviços 1307876

Despesas c/Pessoal 1646758

Orçamento de Funcionamento 2979634

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 3139820

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Atentas as ponderações relativas atribuídas, são identificados como MAIS RELEVANTES os OBJECTIVOS 4 e 1 (2 em 4 objectivos, perfazendo 58% de ponderação)

NOTA EXPLICATIVA

82 107

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2016 31/12/2017
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Adaptar os serviços operacionais e infraestrutura do cert.pt aos requisitos previstos na Directiva NIS (Directiva para a 
Segurança das Redes e da Informação)

Qualidade 0.0

Edificar a capacidade de distribuição nacional do sinal do "Public Regulated Service" (PRS) do projecto Galileo

Eficiência 0.0

Desenvolver os módulos técnico, funcional e de negócio do projecto PANORAMA

Realizar a transferência dos SI/TIC que processam, armazenam e transmitem informação classificada, em uso pela 
Delegação de Portugal e da representação militar junto da OTAN, do QG actual para a nova infraestrutura

Eficácia 0.0

Avaliação Final

0.000

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

Taxa de execução, em percentagem, do plano do projecto de edificação  da 
capacidade de distribuição nacional do sinal do "Public Regulated Service" (PRS)

Plano execução de projecto de edificação  da capacidade de distribuição nacional do sinal 
do "Public Regulated Service" (PRS)

Taxa de execução do projecto de adaptação dos serviços operacionais e 
infraestrutura do cert.pt

Plano de execução do  projecto de adaptação dos serviços

Taxa de execução, em percentagem, do plano do projecto de transferência dos 
SI/TIC.

Plano de projecto de transferência dos SI/TIC

Número de dashboards desenvolvidas Plano de desenvolvimento das dashboards

Indicadores Fonte de Verificação

Taxa de execução, em percentagem, do plano do projecto de edificação  da 
capacidade de distribuição nacional do sinal do "Public Regulated Service" (PRS)

Corresponde à melhor taxa de execução do projecto expectável

Taxa de execução do projecto de adaptação dos serviços operacionais e 
infraestrutura do cert.pt

Corresponde à melhor taxa de execução do projecto expectável

Taxa de execução, em percentagem, do plano do projecto de transferência dos 
SI/TIC.

Corresponde à melhor taxa de execução do projecto expectável

Número de dashboards desenvolvidas Corresponde ao valor máximo admíssivel para este objectivo

Indicadores Justificação do Valor Crítico
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