
COMUNICAÇÃO  

Nº 7/2019 | 13 de dezembro  

ASSUNTO: SIADAP 1 | Ciclo de Gestão 2020 – Despacho da Senhora Ministra da 

Modernização do Estado e da Administração Pública - Secretaria-geral da Presidência do 

Conselho de Ministros 

DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos do Ministério da Agricultura (MA)  

  
  
Exmo.(a)  Diretor(a)-Geral | Diretor(a) Regional | Presidente | Vogal de Conselho Diretivo | 

Interlocutores SIADAP 1, 

Na sequencia do despacho da Senhora Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública, de 09 de dezembro de 2019, o qual remetemos em anexo, cumpre 

informar que, extraordinariamente, foi alargado o prazo de entrega das propostas de Quadro 

de Avaliação e Responsabilização e Plano Anual de Atividades, referente ao ciclo de gestão 

2020, até ao dia 14 de fevereiro de 2020, de maneira a que os mesmos sejam aprovados pelas 

respetivas Tutelas até final de fevereiro de 2020. 

Aos serviços e organismos que já remeteram ao GPP aqueles instrumentos de gestão, para 

emissão de parecer técnico, e de maneira a poderem considerar e integrar nos mesmos 

diferentes diretrizes decorrentes da aprovação do LOE 2020, podem, querendo, considerar a 

sua atualização/alteração/retificação em conformidade com a aprovação do OE 2020.  

 

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

  

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Cristina Chéu  

Subdiretora Geral 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral  

Ministério da Agricultura 
Ministério do Mar 

Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa  

Tel. 213 234 617/8  |  FAX: 351 213 234 602 |  www.gpp.pt  
  

http://www.gpp.pt/
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Concordo. 
Coloque-se à consideração da senhora Ministra 
da Modernização do Estado e da Administração 
Pública. 
 
 
 
 
Concordo. 

Concordo com o proposto. 

Comunique-se aos serviços com atribuições em matéria 

de planeamento, estratégia e avaliação. 

 

Inf. n.º I/1718/2019/SGPCM   Data:04.12.2019 

 

 Assunto: Ciclo de Gestão 2020 - Adiamento do prazo de entrega do QUAR e PA para 2020 

 

 
 
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, instituiu o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP), que fixa como instrumento primordial da avaliação dos 

serviços o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), em paralelo com diplomas como o Decreto-

Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, ou a Circular-A da DGO que estabelecem prazos, obrigações e 

recomendações no que toca à elaboração dos demais documentos previsionais e de prestação de contas 

legalmente previstos, a saber Plano de Atividades, Plano de Formação, Mapa de Pessoal e proposta de 

orçamento. 

De acordo com o previsto no artigo 81.º da Lei do SIADAP, os serviços devem proceder à elaboração do 

QUAR até 30 de novembro de cada ano, tendo os serviços com atribuições em matéria de planeamento, 

estratégia e avaliação em cada departamento governativo de emitir parecer sobre os mesmos, por forma 

a que a Tutela aprove QUAR e Plano de Atividades até 15 de dezembro do ano em apreço. 

Considerando que o XXII Governo tomou posse em 26 de outubro e que, à data, a proposta do Orçamento 

do Estado e as Grandes Opções do Plano para 2020, instrumentais para a orientação em matéria de 

planeamento, têm data prevista de entrega na Assembleia da República a 16 de dezembro, propõe-se à 

consideração superior da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública que exare 

despache que fixe o prazo de entrega do QUAR e Plano de Atividades para 2020 pelos serviços até ao dia 

14 de fevereiro de 2020, por forma a que seja aprovado pelas respetivas Tutelas até final de fevereiro 
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de 2020, após emissão do parecer das entidades com atribuições em matéria de planeamento, estratégia 

e avaliação. 

À consideração superior, 

 

 
Filipa Elias
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