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DIRE AO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DMMT
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Missão: Definir e implementar polfticas que aumentem a mobilidade sustentável da cidade

v Votto\...ll

Objetlvos Estratégicos (OE)
OE 1 Promover um sistema de mobilidade urbana sustentável Inclusivo e seguro

A Diretora Municipal de

i?tt~;;:a~

OE 2 Reformular a politica de estacionamento
OE 3 Garantir a articulaçlo do sistema de mobilidade com o sistema de planeamento da cidade

Francisca Ramalhosa
Classlflcaç:lo

Objetlvos Operacionai s (00)

001

Peso do objetlvo: 40•/o

Promover a oecuçio da nlde
ddável de Lisboa

002

Indicador 1
peso 100'Vo

Indicador 2
Peso 50.,.

Data de su bmissão para
aprovação superior do
procedimento para a
aquisição de serviços de
manutenção e assistência
técnica do sistema de
sinalização semafórlca.

Indicador 3
P.-o so•..-

Data de submissão para
aprovação superior do
procedimento para a
aquisição de serviços de
manutenção e assistência
técnica do sistema de
controlo e vigilância de
t ráfego.

003
Peso do objetivo: 30%
Promover ôl elaboraç o e
concretlz~ do. corredora
Indicador 4
BUS Identificados como
peso 100"/o
prloritárfo. e •ttuturôlnt•

8

>8

30/09/2018

antes de 3009- 2018

30/09/2018

antes de 3009-2018

Número de estudos de
corredores BUS avaliados
para tmplemntação no ano de
2018

5

>5

31/12/2018

antes de 3112-2018

3 1/12/2018

antes de 3112-2018

OEl

OE3

Indicador 5
P•o50"1o

Data de submissão para
aprovação su perlor do estudo
para alargamento da rede de
câmaras

Indicador 6
Peso 50.,.

Data de submissão para
aprovação superior do estudo
para alargamento da rede de
radares para controlo de
velocidade

OE 1

Peso do objetlvo: 40%

Estudo e lmplement.açao de
projetos de reformula~o de
taclonamento incluindo oe
modos partilhados

006

OEl

Peso do objetlvo: 40"/o

Desenvolvet" um -.tudo para
alargamento da rede de
cimaras e r~r• para
controlo de v locldade

005

Número de projetas de rede
clclável conclufdos para
lançamento de empreitada.

Peso do objetivo: 30"/o

Preparar o procedimento para a
aqulslç.flo de serviç011 de
manutençao e M5istêncla
técnica do. sistemas de
slnóllir.IÇio semólfórfca e do
iilstema de controlo e vlgllincla
de tnlifego de Lisboa.

004

Meta

lndlcador7
Peso 30.,.

Número de pareceres dados
sobre projetas de
reformulação de
estacionamento solicitados
pela EMEL

OE2

10

> 10

Indicadora
Peso 35%

Número de estacionamentos
para bicicletas Instalados.

OE2

200

> 200

Indlcador9
Peso 35e;o

Número proposta de
localização de
estacionamentos para
sistemas partilhados.

OE2

90

> 90
(

f.t

Peso do objetivo: 20%
Indicador 9
Peso 50%

Colaborar na boa gastAo doe
recursos financeiros

no. Médio de dias para
liquidação de faturas

Indicador 10
Peso

no. Médio de dias úteis de
entrega dos relatórios de
avaliação de nfvel de serviço
(contratos centralizados

lndic.Jdor 11
Peso 50'Vo

taxa de cumprimento do
calendário de planeamento e
execução orçamental definido

<ou = 10

OE1
<ou= 5 dias

<ou = 5

< ou= 3
dias

> ou = a 80%

=a 100%

30/06/2018

15/06/2018

211..
007

Peso do objetlvo: 20%

Apresent~ do progrôlma
preliminar dói semana Europeia
da Mobiii«Dde/Lisboa.

Indicador 1l
pe50 100.,.

Data de apresentação para
aprovação su perlor

OE 1

o\)()

}f) te~

Nos termos e com os fu
eno~ssuposto
normativos

Autorizo

......

'Z G J lb 1~
QVIIIIdor

Peso do o bjetlvo : 2 0 %

008

Proc- de revi !!.Ao e

lndiQdor 14

lmplemnt~o

do regulilmento
de cln:ultoa turfstico.

Data da proposta para
aprovaçao superior

OEl

31/ 12/2018

antes de
21/12/2018

Candidatura de acordo com o
bld gulde

OE1

Aceltaçao da
candidatura pela
ECF

na short llst

750

>750

peso 100

Peso do objetlvo: 20%

009

Apresentaçlo de candldaturil à
naallzaçao de conferfncla
lntemilclonill pilra 2021
Veloclty lnHrid;a 1105 OE d;a C.

lndlcildor 15

H. Lisboa

peso 100

I ntegraçao
pela ECF

Peso do objetlvo : 15%

0010

Melhoria no proceao de
do proceao
de llcenclilmento dos
condlclon•mentos de tr.ifego

deamaterlallz~o

Indicador 14
~ 100CV.

número médio de
condicionamentos analisados
e Informados por mês

OE!

Peso do objetlvo: 25°/o

0011

Indicador 15

peso

25~

Indicador 16

peso
COlaborar .,. boa geatao de
recur.os humanoa
(comum a todas u unidades
orglnJQs)

25~

lndiQdor 17
peso 25%

lndiCildor 18
peso 250Jo

1axa ae autortzaçào aos
trabalhadores em rede
colaboratlva face ao total de
oedldos submetidos

Taxa de trabalhadores com o
SIADAP 3 contratualizado
com o avaliador, para o ciclo
2017/ 2018

~

70%

50%

95%

100%

Prazo de contratuallzaçao da
UO do Plano de Formaçao
com a DMRH

16 de abril

10 de abril

Prazo de implementaçl'io do
núcleo de apoio à prevençao
de Saúde e Segurança no
Trabalho (SST) - Função RH

31 de julho

15 de julho

OE!

Expllcltaçao da fórmula utilizada
O resu ltado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o
peso de cada um dos Indicadores conjugado com o peso do objetlvo que Incorporam.

Meios disponlveis
Recursos Hum~~nos

1

Dirigentes - Direçllo superior
Dirigentes- Direçllo intermédia

e Chefes de equipa

5
50

Técnico Superior
Enfermeiro
Educador de Infância
Especialista de informática

1

Coordenador Técnico
Técnico Informática
Fiscal Municipal

19

Assistente Técnico

28

Assistente Operacional

14
TOTAL

Orçamento (€)

111

Estimado

Total Despesas Correntes

20.1~GOt

Despesas Correntes Afetas ao Plano

20 115 238,00 E
19 HIII.OOE
18 000 ººº'00 E
3128171,00€

Despesas Correntes Não Afetas ao Plano
Despesas Correntes - Fundo de Mobilidade Urbana
Despesas de Investimento
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