2019

QUAR

PROPOSTA DE REVISÃO
Fevereiro/2019

QUAR UCT2019
PROPOSTA DE REVISÃO |

Índice

1. Enquadramento da Proposta de Revisão QUAR UCT 2019
2. Revisão do QUAR_2019 decorrente da Integração do Objectivo Comum de RGPD
3. Proposta de revisão do QUAR UCT 2019

1

QUAR UCT2019
PROPOSTA DE REVISÃO |

1. Enquadramento da Proposta de Revisão do QUAR UCT 2019
O presente documento tem como objetivo a apresentação de uma proposta de revisão do Quadro de
Avaliação e Responsabilização da Unidade de Coordenação Territorial para 2019 (QUAR UCT 2019)
decorrente do processo de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) em
curso no Município de Lisboa.
Assim e como este processo é necessariamente uma prioridade atribuída pelo Executivo, foi determinada a
inclusão, no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2019, de um objetivo comum a todas a
unidades orgânicas respeitante ao RGPD.
Considerando a necessidade de integrar, no QUAR existente, o Objetivo Comum Obrigatório de RGPD,
propõe-se uma alteração ao QUAR UCT 2019 e respectivos QUARUs sectorais, ao abrigo da Lei n.º 66B/2007, de 28 de Dezembro, artº 8, alínea d), que prevê, no âmbito da monitorização do SIADAP1, a
"eventual revisão dos objectivos do serviço e de cada unidade orgânica, em função de contingências não
previsíveis ao nível político ou administrativo".
A competência para a aprovação da proposta de revisão do Quadro de Avaliação e Responsabilização UCT
2019 é do Sr. Vereador Manuel Salgado.

2. Revisão do QUAR UCT 2019 decorrente da integração do Objetivo Comum
de RGPD
A revisão proposta para o QUAR UCT 2019 baseia-se na necessidade de integrar, no QUAR existente, o
Objetivo Comuns Obrigatório de RGPD, comunicados a 28 de janeiro que implicou alterações às
ponderações atribuídas.
Assim, no eixo da Eficácia, integra-se o objectivo comum RGPD e respectivos indicadores, determinados
pela DMRH, com uma ponderação de 10%:
OO3 Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados no Município de

Lisboa”



Indicador 3.1- Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD (65%)
Indicador 3.2. - Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD
(35%);

3. Proposta de Revisão do QUAR UCT 2019
No Quadro 1 apresenta-se a proposta de Revisão do QUAR UCT 2019.
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