
COMUNICAÇÃO  

Nº 1/2016 | 29 de janeiro  

ASSUNTO: SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2016 - Entrega do QUAR e PA 2016  

DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos do MAFDR e MMar   

  

Exmo.(a)  Diretor(a) | Inspetor(a)-Geral | Diretor(a)-Geral | Diretor(a) Regional | Presidente | 

Vogal de Conselho Diretivo | Interlocutores SIADAP 1, 

  

De acordo com o Despacho em anexo, o qual foi oportunamente divulgado junto dos serviços, 
foi fixado o prazo de 30 dias para entrega da proposta de QUAR e Plano de Atividades para 
2016, contados a partir do dia de entrega na Assembleia da República da proposta de Lei do 
OE para 2016.  
 
Relembramos que a proposta de QUAR tem carácter obrigatório e nos termos do art.º 10º da 

Lei n.º 66-B/2007 de 28.12, solicitamos que a mesma seja acompanhada dos seguintes 

documentos previsionais: 

  Plano de Atividades para 2016; 

  Memória Descritiva de apoio à construção da proposta de QUAR 2016, 

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.). Solicitamos, a todos os Serviços do 

MAFDR  e do MMar que não o faziam, até este momento, 

que passem a elaborar este documento de grande utilidade na análise 

dos indicadores; 

  Carta de Missão do dirigente máximo do serviço; 

  Outros elementos/instrumentos de gestão (exemplo: Plano 

Estratégico).  

Nota: juntaremos ao processo de análise do QUAR o mapa de pessoal e 

proposta de orçamento já disponível neste Gabinete.  

 

A documentação que poderá ser útil no apoio à elaboração do QUAR pode ser obtida através 

da página eletrónica deste Gabinete (ver aqui).  Em anexo segue o template do QUAR 

atualizado para 2016 (para serviços com tutela do MAFDR, do MMar e MAFDR/MMar) ao qual 

foi acrescentado um modelo para estruturar a memória descritiva dos indicadores e uma 

matriz de apoio ao alinhamento estratégico. Também se anexa uma ferramenta de apoio ao 

cálculo da pontuação dos RH. 

http://www.gpp.pt/planeamento/SIADAP/


Contamos com uma equipa dedicada ao SIADAP 1 que está disponível para prestar 

esclarecimentos telefonicamente, por email e/ou através de reuniões presenciais. 

  

Com os melhores cumprimentos, 
 

 

   Eduardo Diniz 

Diretor Geral 
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