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Perfil Técnico Habilitado

Novo Dashboard Esboços

Novo Dashboard Esboços

Foi disponibilizado um novo

separador “Esboços” dentro da

secção Município. Após selecionar

este separador, o Técnico Habilitado

pode consultar os indicadores

referentes aos esboços do seu

município.

Pode filtrar o período temporal dos

indicadores a obter.



Notas explicativas

Esboços por estado:

Apresenta a contagem de esboços por estado,

segundo a lógica do fluxo de validação do processo

de esboço.

Dados Esboços:

Apresenta o total de esboços iniciados pelo cidadão

no portal, o total de esboços validados pelo TH e a

respetiva taxa de conversão dos processos de

esboço em RGG.
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Notas explicativas

Esboços recusados | tipologia:

Apresenta a contagem de esboços por tipologia de recusa.

Tempo médio de validação de Esboços:

Apresenta o tempo médio em horas, desde o momento

em que o TH do município clica no botão para validar o

esboço até ao momento em que clica no botão "Iniciar

RGG".

Este gráfico tem vista mensal.

Nota: O painel é atualizado diariamente.
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Perfil Técnico Habilitado

Novo Dashboard Execução Técnico

Foi disponibilizada uma nova secção

“Técnico Habilitado” que agrupa

dois novos dashboards. No

separador “Execução Técnico”, o

Técnico Habilitado pode consultar

os indicadores referentes à sua

própria execução, que incluirá os

processos de RGG realizados na

área de localização de outros

municípios.

Pode filtrar o período temporal

pretendido e o Município do

Processo.



Perfil Técnico Habilitado

Novo Dashboard Desempenho Técnico

Foi disponibilizada uma nova secção

“Técnico Habilitado” que agrupa dois

novos dashboards. No separador

“Desempenho Técnico”, o Técnico

Habilitado pode consultar os

indicadores referentes ao seu próprio

desempenho, que incluirá os

processos de RGG realizados na área

de localização de outros municípios.

Pode filtrar o período temporal

pretendido e o Município do Processo.



Notas explicativas

Variação semanal processos RGG finalizados:

Apresenta a variação semanal de processos de RGG

finalizados na semana atual versus a semana

anterior.

Este indicador não é influenciado pelo filtro

temporal.

Comparação de processos RGG:

Apresenta a comparação do total de processos de

RGG em aberto, cancelados ou finalizados pelo TH

face à média do seu município e à média nacional.
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Notas explicativas

Tempo Médio:

Apresenta o tempo médio de validação dos esboços,

bem como o tempo médio de finalização dos

processos de RGG com origem em esboço ou no

balcão.

Média processos RGG finalizados:

Apresenta a média diária, semanal e mensal dos

processos de RGG finalizados pelo Técnico

Habilitado.
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