
Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2021 TAXA     
REALIZAÇÃO

Capacitar os públicos de interesse para os desafios da sociedade do conhecimento

Robustecer a capacidade de conhecimento do ciberespaço relevante e de proteção da sociedade.

Modernizar a forma como prestamos o serviço e  somos percecionados pelos nossos públicos de interesse

Investir na formação e no bem-estar dos colaboradores

ANO:2021

Presidência do Conselho de Ministros

Gabinete Nacional de Segurança-PCM

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.

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 30.0

Prosseguir a implementação do novo sistema de Segurança Eletrónica da InFormação (eSEIF) - desenvolver as fases 3 e 4 e operacionalizar Peso: 60.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a 
Capacidade Inicial de Operação (IOC) 181.00 60.00 241.00 40

Percentagem de entidades utilizadoras do eSEIF 
qualificadas para a sua utilização 20.00 5.00 25.00 30

Taxa de execução do processo de certificação de 
segurança da plataforma eSEIF 75.00 15.00 94.00 30

Prosseguir a implementação da plataforma de Gestão de Material Cripto (SCRIPTO) e sua operacionalização Peso: 40.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a 
Capacidade Inicial de Operação (IOC) 120.00 40.00 160.00 40

Percentagem de entidades utilizadoras do SCRIPTO 
qualificadas para a sua utilização. 50.00 10.00 60.00 30

Taxa de execução do processo de certificação de 
segurança da plataforma SCRIPTO 75.00 15.00 94.00 30

Eficiência Peso: 20.0

Realizar a Conferência C-DAYS Peso: 65.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Prazo, em dias de calendário,  para entrega do 
relatório da conferência. 196.00 30.00 245.00 100

Criar e produzir relatórios de análise Peso: 35.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Número de relatórios publicados 3.00 1.00 4.00 100
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Objectivos Operacionais

Qualidade Peso: 50.0

Promover ganhos de eficiência no domínio da formação interna e externa Peso: 50.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos 
que frequentaram ações de formação ministrada 
pelo GNS

80.00 10.00 95.00 50

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos 
que frequentaram ações de formação ministrada 
pelo CNCS

80.00 10.00 95.00 50

Realizar workshops na temática do género Peso: 50.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Numero de ações 2.00 1.00 4.00 100

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 60.0 .0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 192.0 .0

Outros Oficiais 12.0 168.0 .0

Sargentos 8.0 192.0 .0

Praça 5.0 30.0 .0

Guardas 5.0 25.0 .0

Agente 5.0 20.0 .0

Técnico Superior 12.0 36.0 .0

Assistente Técnico 8.0 40.0 .0

Assistente Operacional * 5.0 10.0 .0

Consultores 12.0 132.0 .0

Técnico 8.0 152.0 .0

1057.0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de Funcionamento 5007290

Despesas c/Pessoal 2143192

Aquisições de Bens e Serviços 2839098

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2020 31/12/2021

113 108
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Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

Outras Despesas Correntes 25000

Despesas Restantes

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 5007290

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 0.0
Prosseguir a implementação do novo sistema de Segurança Eletrónica da InFormação (eSEIF) - desenvolver as fases 3 e 4 e 
operacionalizar

Prosseguir a implementação da plataforma de Gestão de Material Cripto (SCRIPTO) e sua operacionalização

Eficiência 0.0
Realizar a Conferência C-DAYS

Criar e produzir relatórios de análise

Qualidade 0.0
Promover ganhos de eficiência no domínio da formação interna e externa

Realizar workshops na temática do género

NOTA EXPLICATIVA

Atentas as ponderações atribuídas, são identificados com MAIS RELEVANTES os OBJETIVOS 1, 3, 5 e 6 (4 em 6 objetivos perfazendo 81% de ponderação)

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

0.0

Indicadores Justificação do Valor Crítico

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a Capacidade Inicial de Operação 
(IOC)  Data limite para se atingir a IOC

Percentagem de entidades utilizadoras do eSEIF qualificadas para a sua 
utilização  Valor máximo, em percentagem, de entidades qualificadas para a utilização.

Taxa de execução do processo de certificação de segurança da plataforma eSEIF Corresponde a 125% da meta

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a Capacidade Inicial de Operação 
(IOC)  Data limite para se atingir a IOC

Percentagem de entidades utilizadoras do SCRIPTO qualificadas para a sua 
utilização.  Valor máximo, em percentagem, de entidades qualificadas para a utilização.

Taxa de execução do processo de certificação de segurança da plataforma 
SCRIPTO  Corresponde a 125% da meta

Prazo, em dias de calendário,  para entrega do relatório da conferência. Corresponde a 125% da meta

Número de relatórios publicados  Número máximo expectável de relatórios

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos que frequentaram ações de 
formação ministrada pelo GNS  Corresponde ao valor máximo expectável
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Indicadores Fonte de Verificação

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a Capacidade Inicial de Operação 
(IOC) Plano de implementação do sistema eSEIF

Percentagem de entidades utilizadoras do eSEIF qualificadas para a sua 
utilização Plano de implementação do sistema eSEIF

Taxa de execução do processo de certificação de segurança da plataforma eSEIF Plano de implementação do sistema eSEIF

Prazo, em dias de calendário, em que se atinge a Capacidade Inicial de Operação 
(IOC) Plano de implementação do sistema  SCRIPTO

Percentagem de entidades utilizadoras do SCRIPTO qualificadas para a sua 
utilização. Plano de implementação do sistema  SCRIPTO

Taxa de execução do processo de certificação de segurança da plataforma 
SCRIPTO Plano de execução do processo de certificação de segurança.

Prazo, em dias de calendário,  para entrega do relatório da conferência. Data do ofício de envio do relatório

Número de relatórios publicados Data de publicação dos relatórios

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos que frequentaram ações de 
formação ministrada pelo GNS Questionários de avaliação de satisfação

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos que frequentaram ações de 
formação ministrada pelo CNCS Questionários de avaliação de satisfação

Numero de ações Plano de realização dos workshops

Indicadores Justificação do Valor Crítico

Índice de satisfação médio (em %) dos formandos que frequentaram ações de 
formação ministrada pelo CNCS  Corresponde ao valor máximo expectável 

Numero de ações  Valor máximo expectável.
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