COMUNICAÇÃO
Nº 2/2021 | 22 de abril
ASSUNTO: SIADAP 1 | Instrumentos de Gestão para o ciclo 2021 | LEMBRETE
DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos da Área Governativa Agricultura e Área Governativa Mar

Exmo. (a). Senhor(a). Diretor(a) geral | Diretor(a) regional | Presidente | Vogal de
Conselho Diretivo | Interlocutores SIADAP 1

Na sequência da comunicação infra e considerando que não rececionámos as propostas de
Quadro de Avaliação e Responsabilização e Plano Anual de Atividades desse serviço,
referentes ao ciclo de gestão em presença, cumpre recordar e agradecer para que as mesmas
sejam remetidas a este Gabinete, de maneira a que sejam alvo de parecer com validação
técnica e, consequentemente, submetidos para aprovação das respetivas Tutela(s).

A disponibilidade deste Gabinete é permanente, por telefone e/ou correio eletrónico:
siadap1@gpp.pt, ou qualquer outro meio de telemático.

Com os melhores cumprimentos,
E não se esqueçam: #StaySafe@Home

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

COMUNICAÇÃO
Nº 8/2020 | 09 de Outubro
DESTINATÁRIOS: Serviços e Organismos da Área Governativa “Agricultura” e Área
Governativa “Mar”
Assunto: SIADAP_1| CONVOCATÓRIA | REUNIÃO TRANSVERSAL DE COORDENAÇÃO MA e
MM | INSTRUMENTOS DE GESTÃO | CICLO DE GESTÃO 2021
Exmo.(a). Diretor(a) | Diretor(a) - geral | Diretor(a) regional | Presidente | Vogal de
Conselho Diretivo | Interlocutores SIADAP 1

Na sequencia da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, a
qual aprovou a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública para
o período 2020-2023, e considerando que naquela Resolução encontram-se plasmadas implicações
ao nível dos instrumentos de gestão das duas Áreas Governativas, este Gabinete pretende realizar uma
reunião geral com todos os serviços, na modalidade presencial/videoconferência, de apoio à
preparação ao novo ciclo de gestão, sem prejuízo de serem agendadas reuniões de apoio setoriais,
conforme datas em presença.

i.

Proposta de agenda para reunião geral a realizar no dia 26.10.2020, com início às 10:30
nas instalações do GPP na Praça do Comércio – Lisboa;

a. Ponto de situação sobre os trabalhos em curso relacionados com os instrumentos de
gestão do serviço para o próximo ciclo de gestão e o actual;
b. Análise da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho , a qual tem
impacte nos instrumentos de gestão para os próximos ciclos;
c. Apresentação do Plano de Ação do Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador
de Avaliação dos Serviços;
d. Próximos passos
e. Encerramento

ii.

Datas para reuniões de apoio:
i. Direções Regionais de Agricultura e Pescas – dia 04.11.2020, 10:30 – 13:00 |
videoconferência
ii. IFAP, IP | IVDP, IP | INIAV, IP | IPMA, IP | IVV, IP - dia 06.11.2020, 10:30 – 13:00 |
videoconferência

iii. DGADR | DGAV | DGPM | DGRM | GAMA | PDR_2020 | MAR_2020 | EMEPC | EMCFM
- dia 09.11.2020, 10:30 – 13:00 | videoconferência

Contamos com uma equipa dedicada ao SIADAP 1 que está disponível para prestar
esclarecimentos telefonicamente, por correio electrónico (preferencialmente) e/ou através
de reuniões presenciais.

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

