COMUNICAÇÃO
Nº 6/2018 | 18 de Dezembro Ciclo de Gestão 2017

ASSUNTO: QUAR 2019 | Proposta de Lei do Orçamento de Estado 2019 | Artigos 16º e 22º |
Orientações – Esclarecimentos GPEARI
DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos da Área Governativa “Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural” e Área Governativa “Mar” que integram modelos de centralização de
competências ou de partilha de serviços comuns: PDR2020; EMEPC; DGRM; GAMA; DGPM

Exmo.(a) Senhor(a),
Diretor(a) / Diretor(a)-Geral / Presidente / Presidente do Conselho Diretivo / Gestor(a),
Cumpre divulgar a mensagem infra que veicula os esclarecimentos do Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças sobre a operacionalização
do art.º 16 da proposta de LOE_2019, no âmbito de organismos que integram modelos de
centralização de competências ou de partilha de serviços comuns.

Disponibilizamo-nos para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,
Cristina Chéu
Subdirectora Geral
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Ministério do Mar
Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa
Tel. +351 213 617/8 | Fax: 351 213 234 602 www.gpp.pt

De: GPEARI - DADO [mailto:dado@gpeari.gov.pt]
Enviada: 13 de dezembro de 2018 15:38
Para: 'secretariageral@mne.pt'; 'sec-geral@sg.pcm.gov.pt'; 'geral@gepac.gov.pt'; 'secretaria.geral@defesa.pt';
'sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt'; 'correio@dgpj.mj.pt'; 'gee@gee.min-economia.pt'; 'sg@sg.mate.gov.pt'; GPP |
Geral; 'gep@gep.mtsss.pt'; 'sg@sg.min-saude.pt'; 'geral@sec-geral.mec.pt'
Cc: 'gabinete.seaep@mf.gov.pt'; Emília Afonso; Rosa Caetano; José Azevedo Pereira; PCM - Miguel Agrochão;
SEC - António Padrão ; MNE - Paula Santos; 'rui.susana@defesa.pt'; MDN - Natália Melo; MAI - Ana Caetano; MJ
- Bruna Costa; 'mjose.rodrigues@gee.MIN-ECONOMIA.PT'; 'joaquim.dias@sg.mate.gov.pt';
'rita.carvalho@sg.mate.gov.pt'; João Frade; 'Isabel.Matias@gep.mtsss.pt'; 'rita.pedrosa@gep.mtsss.pt';
'anachastre@sg.min-saude.pt'; 'capaz.coelho@sec-geral.mec.pt'; 'raquel.soares@sec-geral.mec.pt'; Beatriz
Teixeira; Carla Alves
Assunto: SIADAP 1 - QUAR | Proposta de Lei do Orçamento de Estado 2019 | Artigos 16º e 22º | Orientações
Importância: Alta
Ex. mos/as Senhores/as,
Em aditamento à comunicação abaixo e na sequência de diversos pedidos de esclarecimento relativos à
operacionalização do art.º 16 da proposta de LOE2019 em organismos que integram modelos de centralização
de competências ou de partilha de serviços comuns, informa-se que, nestes casos, o indicador a contemplar
deverá refletir o respetivo modelo de gestão.
Assim, deverão ser assegurados o compromisso de comunicação da informação relevante por parte da entidade
responsável pelo processo de avaliação do desempenho e o compromisso da entidade responsável pelo
processamento das valorizações remuneratórias.
Com os melhores cumprimentos,
DADO | Departamento de Avaliação e Desenvolvimento Organizacional | Evaluation and Organizational Development Department

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais | Ministério das Finanças
Office for Economic Policy and International Affairs | Ministry of Finance
Rua da Alfândega, 5A - 1100-016 Lisboa, PORTUGAL
Tel.: + 351 218 803 153 | Email: dado@gpeari.gov.pt

De: Rosa Caetano
Enviada: 23 de novembro de 2018 16:22
Para: secretariageral@mne.pt; sec-geral@sg.pcm.gov.pt; geral@gepac.gov.pt; Albano Santos;
secretaria.geral@defesa.pt; sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt; correio@dgpj.mj.pt; gee@gee.min-economia.pt;
sg@sg.mate.gov.pt; geral@gpp.pt; gep@gep.mtsss.pt; sg@sg.min-saude.pt; geral@igefe.mec.pt
Cc: gabinete.seaep@mf.gov.pt; Emília Afonso; GPEARI - Direção; GPEARI - DADO; magrochao@sg.pcm.gov.pt;
antonio.padrao@gepac.gov.pt; paula.sofiasantos@mne.pt; rui.susana@defesa.pt; natalia.melo@defesa.pt;
acaetano@sg.mai.gov.pt; bruna.p.costa@dgpj.mj.pt; mjose.rodrigues@gee.MIN-ECONOMIA.PT;
rita.carvalho@sg.mate.gov.pt; jfrade@gpp.pt; Isabel.Matias@gep.mtsss.pt; rita.pedrosa@gep.mtsss.pt;
sg@sg.min-saude.pt; anachastre@sg.min-saude.pt; fernando.silva@igefe.mec.pt; Beatriz Teixeira; Carla Alves
Assunto: SIADAP 1 - QUAR | Proposta de Lei do Orçamento de Estado 2019 | Artigos 16º e 22º | Orientações

Ex. mos/as Senhores/as,

No âmbito da preparação do Ciclo de Gestão para 2019 e na sequência do previsto na proposta de Lei do
Orçamento do Estado (LOE) para 2019, foi o GPEARI incumbido por Sua Exa. a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público de divulgar orientações específicas relativamente ao n.º 6 do artigo 16.º e
ao artigo 22.º junto de todos os serviços com atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação.
Nesse sentido, junto se enviam, em anexo, documentos que enquadram a operacionalização dos artigos 16.º e
22.º no QUAR:
 No caso do nº 6 do artigo 16º da proposta de LOE2019, trata-se de um objetivo específico cuja adoção no
QUAR deverá ser garantida em todos os departamentos governamentais e por todos os serviços. O
objetivo em causa visa garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º
16 da LOE;
 Relativamente ao artigo 22º da proposta de LOE2019, são apresentadas algumas sugestões de objetivos e
respetivos indicadores que permitem a monitorização da aplicação de medidas no âmbito da gestão
dos trabalhadores, nomeadamente no domínio da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.
As orientações agora transmitidas deverão ser veiculadas por todos os serviços do universo SIADAP1, garantido
a sua aplicação nos QUAR de 2019.
Ficamos ao dispor para quaisquer questões que entendam colocar, assinalando que as dúvidas que os serviços
possam suscitar poderão ser remetidas para o seguinte endereço eletrónico: dado@gpeari.gov.pt.
Com os melhores cumprimentos,
Rosa Maria Caetano | Subdiretora-Geral | Deputy Director-General

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais | Ministério das Finanças
Office for Economic Policy and International Affairs | Ministry of Finance
Rua da Alfândega, 5A - 1100-016 Lisboa, PORTUGAL
Tel.: + 351 218 823 243 | Email: rosa.caetano@gpeari.gov.pt

