COMUNICAÇÃO
Nº 2/2017 | 06 de Abril

ASSUNTO: SIADAP 1 | Instrumentos de Gestão 2017| LEMBRETE
DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos que não procederam ao envio das propostas de
QUAR e PA 2017
Exmo. (a). Senhor(a). Director(a) geral | Director(a) regional | Presidente | Vogal de
Conselho Directivo | Interlocutores SIADAP 1

Cumpre-nos relembrar que, nos termos previstos na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
Dezembro e demais diplomas legais e orientações técnicas, enquanto organismo
coordenador da Área de Governação Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
da Área de Governação do Mar, no âmbito do subsistema de avaliação do
desempenho dos serviços da Administração Pública (SIADAP 1), até ao presente não
foi ainda recepcionada neste Gabinete a proposta de QUAR e PA 2017 desse serviço.
Neste sentido, e no que respeita ao CICLO DE GESTÃO DE 2017, solicita-se aos serviços
que ainda apresentaram os Instrumentos de Gestão em referência, que, até ao
próximo dia 07.04.2017, procedam ao envio dos mesmos.
Recordamos que a proposta de QUAR_2017 deverá ser acompanhado pelos seguintes
documentos:
·

Memória Descritiva de apoio à construção da proposta de QUAR 2017,
contendo os elementos que constituem aquele instrumento de gestão e
outras informações complementares (algoritmos de cálculo dos indicadores,
descrição detalhada do universo dos indicadores justificação do Valor Crítico,
etc.).

·

Versão final do Plano de Actividades 2017;

·

Carta de Missão do dirigente máximo do serviço (caso ainda não tenha sido
enviada);

·

Outros elementos/instrumentos de gestão (exemplo: Plano Estratégico).

Notas finais:
Juntaremos ao processo de análise do QUAR o mapa de pessoal e proposta de
orçamento já disponíveis neste Gabinete. As propostas de QUAR e o Plano de
Actividades 2017 serão sujeitas a uma validação técnica por este Gabinete e é emitido
um parecer que será posteriormente remetido, pelo GPP, à respectiva tutela, para
aprovação. A documentação que poderá ser útil no apoio à elaboração do QUAR pode
ser obtida através da página electrónica deste Gabinete (consultar aqui).
Para mais informações e ou esclarecimento de dúvidas, por favor utilize o seguinte
contacto: siadap1@gpp.pt
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