ANO:2010

Comissão Coordenação Desenvolvimento Regional-Centro

MISSÃO: Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional, promover a actuação
coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações, ao nível
da NUTE II Centro.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO

META 2010

TAXA
REALIZAÇÃO

Melhorar a articulação dos territórios e das instituições da região, designadamente as autarquias locais, e qualificá-los no sentido do reforço da
competitividade e da coesão regionais;
Promover o investimento produtivo na região, assumindo uma atitude proactiva de captação de investimentos no quadro nacional e também do
exterior e promover a gestão e o acompanhamento dos investimentos regionais;
Reforçar a integração da região em espaços e redes internacionais, propiciadoras de experiências de cooperação e benchmarking, nas áreas de
actuação da CCDRC;
Integrar a região nas bases programáticas de ordenamento do território e capacitá-la para uma gestão adequada do uso do solo e dos recursos do
território;
Melhorar a qualidade ambiental da região, garantindo a aplicação eficaz dos instrumentos e da legislação de salvaguarda e valorização dos recursos
naturais e ambientais;
Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos pelo uso crescente das tecnologias da informação e da
comunicação, pela racionalização dos procedimentos, pela criação de melhores condições de trabalho e pelo reforço das competências profissionais
dos recursos humanos, com vista à obtenção de ganhos de eficiência e à redução dos custos para os utilizadores, bem como ao aumento da
transparência nas relações com a sociedade civil.

Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 50.0

1. Reduzir os passivos ambientais da região
INDICADORES

1. N.º de acções de remoção de depósitos ilegais de resíduos (a)

Peso: 20.0
2009

100.0

Tolerância

META
2010

PESO

25.0

100

5.0

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

2. Objectivo Relevante: Preparar uma Estratégia de Desenvolvimento para a Região Centro
INDICADORES

2009

Tolerância

Peso: 45.0

META
2010

PESO

2.N.º de eventos

1.0

3.0

60

3.Data de apresentação da proposta inicial da estratégia

5.0

20101220.
0

40

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

3. Objectivo Comum: Incrementar a capacidade de observação das dinâmicas regionais e
monitorização do PROT
INDICADORES

2009

4.N.º de indicadores disponibilizados no âmbito do observatório do PROT

5.N.º de novos indicadores estatísticos de caracterização da Região

45.0

6.N.º de estudos produzidos no âmbito do Observatório das Dinâmicas
Regionais do Centro

PESO

10.0

60.0

30

5.0

40.0

30

5.0

40

.0

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

4.Acompanhamento técnico das Juntas de Freguesia da Região Centro na aplicação do
regime simplificado do POCAL com recurso à ferramenta informática do sIn.pocalCENTRO
META
2010

PESO

7.N.º de Juntas de Frequesia com formação

50.0

350.0

60

8. N.º de Juntas de Freguesia com formação que utilizam a ferramenta
informática sin.pocalCENTRO disponivel no Portal da CCDRC

50.0

300.0

40

2009

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 20.0

Tolerância

INDICADORES

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 15.0

META
2010

Tolerância

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Objectivos Operacionais
Eficiência

Peso: 30.0

5. Objectivo Relevante: Contribuir para a actuação concertada dos Serviços da
Administração Pública
INDICADORES

2009

Peso: 45.0

Tolerância

META
2010

PESO

9. Proporção das respostas dadas via portal RJUE:(n.º de respostas dadas
via portal RJUE/n.º de solicitações)*100

5.0

85.0

50

10. Proporção das respostas dadas via portal REAI:(n.º de respostas
dadas via plataforma de interoperabilidade do REAI/n.º de solicitações)
*100

5.0

85.0

50

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

6. O GPS dos processos de aquisição de bens e serviços
INDICADORES

Peso: 30.0
2009

Tolerância

META
2010

PESO

11.Data de realização dos processos de aquisição externa através de
plataforma electrónica, permitindo o acesso aos mesmos pelos
fornecedores da CCDRC

5.0

20100620.
0

40

12.Data de realização dos processos de aquisição interna através de
plataforma electrónica, permitindo o acesso aos mesmos por todos os
intervenientes

5.0

20101220.
0

60

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

7. Objectivo Comum: Implementar planos de fiscalização e garantir punição eficaz às
infracções, em matéria de ambiente e ordenamento do território
INDICADORES

13.N.º acções de fiscalização concretizadas (b)

14.(n.º decisões/n.º autos de notícia levantados em
2010)*100

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 25.0

Tolerância

META
2010

PESO

200.0

10.0

170.0

50

60.0

5.0

70.0

50

2009

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Qualidade

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 20.0

8. Objectivo Relevante: Aproximar a CCDRC do Utente
INDICADORES

Peso: 70.0
2009

15.Data da disponibilização às empresas da possibilidade de registo online das respectivas emissões gasosas em plataforma electrónica no portal
da CCDRC

Tolerância

5.0

16.Grau de satisfação dos Utentes relativamente à qualidade dos serviços
prestados (aferido mediante questionários on-line e presenciais, numa
escala de um (mau) a cinco (muito bom))

.0

META
2010

PESO

20101220.
0

40

4.0

60

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

9. Melhorar a divulgação ao público em geral da monitorização da qualidade do ar da Região
INDICADORES

2009

Tolerância

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 30.0

META
2010

PESO

17.Proporção de dias do ano em que é garantida a recolha e divulgação
das dados sobre a qualidade do ar na região:(n.º de dias do ano em que é
garantida a recolha e divulgação dos dados/365)*100

80.0

.0

85.0

50

18.Proporção de ocorrências de excedências de ozono comunicadas: (n.º
de comunicações de excedências do azono/n.º de ocorrências)*100

80.0

.0

90.0

50

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA
a) Objectivo - Reduzir passivos ambientais da Região Centro.
Indicador: n.º de acções de remoção de depósitos ilegais de resíduos
Justificação de situações incrementais não positivas:
Em 2008 e 2009 foram erradicados praticamente todos os depósitos de sucata ilegais existentes na região Centro, restando contudo ainda um número de cerca de 30 que merecem,
pela sua natureza, ser objecto de fiscalização. É espectável que o seu grau de dificuldade seja elevado, tendo em conta que, alguns, apesar de terem sido notificados ainda não
deram cumprimento às ordens de remoção.
b) Objectivo - Implementar planos de fiscalização e garantir punição eficaz às infracções.
Indicador: n.º de acções de fiscalização concretizadas
Justificação de situações incrementais não positivas:
No presente ano optou-se pela realização de um menor número de acções de fiscalização dado que foi identificada a necessidade de melhorar a qualidade dos relatórios de
fiscalização e da preparação das acções de fiscalização em detrimento do número de acções, tendo em conta que o plano de fiscalização vai incidir em actividades licenciadas
aumentando o grau de complexidade das acções de fiscalização, conforme orientação da Tutela.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

0.0

1. Reduzir os passivos ambientais da região
2. Objectivo Relevante: Preparar uma Estratégia de Desenvolvimento para a Região Centro
3. Objectivo Comum: Incrementar a capacidade de observação das dinâmicas regionais e
monitorização do PROT
4.Acompanhamento técnico das Juntas de Freguesia da Região Centro na aplicação do
regime simplificado do POCAL com recurso à ferramenta informática do sIn.pocalCENTRO

Eficiência

0.0

5. Objectivo Relevante: Contribuir para a actuação concertada dos Serviços da
Administração Pública
6. O GPS dos processos de aquisição de bens e serviços
7. Objectivo Comum: Implementar planos de fiscalização e garantir punição eficaz às
infracções, em matéria de ambiente e ordenamento do território

Qualidade

0.0

8. Objectivo Relevante: Aproximar a CCDRC do Utente
9. Melhorar a divulgação ao público em geral da monitorização da qualidade do ar da Região

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0000

60

0

0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0000

352

0

0

Técnico Superior *

12.0000

1164

0

0

Coordenador Técnico *

9.0000

18

0

0

Assistente Técnico *

8.0000

568

0

0

Assistente Operacional *

5.0000

65

0

0

2227

0

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de Funcionamento

8190510

0

0

Despesas c/Pessoal

7158355

0

0

Aquisições de Bens e Serviços

719892

0

0

Outras Despesas Correntes

269263

0

0

6243210

0

0

0

0

0

14433720

0

0

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

Indicadores _ Fonte de Verificação

Indicadores _ Fonte de Verificação
1. N.º de acções de remoção de depósitos ilegais de resíduos (a)
Relatório das acções
2.N.º de eventos
Programas, convites, actas e noticias no site
3.Data de apresentação da proposta inicial da estratégia
Exemplar do documento produzido
4.N.º de indicadores disponibilizados no âmbito do observatório do PROT
Portal da CCDRC
5.N.º de novos indicadores estatísticos de caracterização da Região
Portal da CCDRC
6.N.º de estudos produzidos no âmbito do Observatório das Dinâmicas Regionais do Centro
Portal da CCDRC e exemplares dos documentos produzidos
9. Proporção das respostas dadas via portal RJUE:(n.º de respostas dadas via portal RJUE/n.º de solicitações)*100
Portal RJUE (Regime jurídico da urbanização e da edificação)
10. Proporção das respostas dadas via portal REAI:(n.º de respostas dadas via plataforma de interoperabilidade do REAI/n.º de solicitações)*100
Plataforma REAI (Regulamento do exercicio da actividade industrial)
11.Data de realização dos processos de aquisição externa através de plataforma electrónica, permitindo o acesso aos mesmos pelos fornecedores da CCDRC
Plataforma electrónica
12.Data de realização dos processos de aquisição interna através de plataforma electrónica, permitindo o acesso aos mesmos por todos os intervenientes
Portal da CCDRC
15.Data da disponibilização às empresas da possibilidade de registo on-line das respectivas emissões gasosas em plataforma electrónica no portal da CCDRC
Portal da CCDRC
16.Grau de satisfação dos Utentes relativamente à qualidade dos serviços prestados (aferido mediante questionários on-line e presenciais, numa escala de um
(mau) a cinco (muito bom))
Questionários presenciais e on-line via portal da CCDRC
7.N.º de Juntas de Frequesia com formação
Listas de presença das acções de formação
8. N.º de Juntas de Freguesia com formação que utilizam a ferramenta informática sin.pocalCENTRO disponivel no Portal da CCDRC
Matriz Informática sin.PocalCENTRO
17.Proporção de dias do ano em que é garantida a recolha e divulgação das dados sobre a qualidade do ar na região:(n.º de dias do ano em que é garantida a
recolha e divulgação dos dados/365)*100
Software ATMIS
18.Proporção de ocorrências de excedências de ozono comunicadas: (n.º de comunicações de excedências do azono/n.º de ocorrências)*100
Software ATMIS
13.N.º acções de fiscalização concretizadas (b)
Relatórios das acções
14.(n.º decisões/n.º autos de notícia levantados em
2010)*100
Sistema de informação e documento interno de verificação

