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PROPOSTA Nº 9829 /DGARH/2020 

 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP) 

Objetivos Estratégicos 

 
 

O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, na redação atual dada pela 

Lei n.º 66-B/2012, de 31/12, é aplicável à administração autárquica por força do Decreto- 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4/9 e integra-se no ciclo anual de gestão dos serviços. 

O SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço 

da Administração Pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e 

demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e 

desenvolvimento de competências. 

Nos termos do artigo 4.º do supracitado Decreto-Regulamentar, “O SIADAP 

articula-se com o sistema de planeamento de cada entidade, constituindo um instrumento 

de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 

determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, 

baseado em indicadores de medida a obter pelos serviços, pressupondo a coordenação 

permanente entre todas as unidades orgânicas”. 

O ciclo de gestão comporta, nomeadamente 1 : 
 

a) Os objetivos estratégicos plurianuais determinadas pelo orgão executivo. 

b) A fixação dos objetivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, tendo em 

conta as suas competências orgânicas; 

c) O Orçamento municipal; 

d) Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos-PPI) e Planos de 

atividades. 

 
 

1 Decreto-Regulamentar n.º 18/2009 – artigo 5.º/a) 
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O alinhamento integrado dos três subsistemas de avaliação (Subsistema de 

avaliação do desempenho das unidades orgânicas dos Municípios – SIADAP-1; 

Subsistema de avaliação do desempenho dos dirigentes – SIADAP-2; Subsistema de 

avaliação do desempenho dos trabalhadores SIADAP-3, pressupõe que o ciclo de 

avaliação se inicie com a definição de objetivos estratégicos do Município, por forma a 

orientar a definição dos objetivos das Unidades Orgânicas e consequentemente dos 

trabalhadores. 

Para o efeito, no quadro da missão do Município, plasmada no regulamento da 

organização dos serviços municipais recentemente aprovado, que infra se reproduz, 

proponho nos termos do artigo 3.º/1, alínea a), do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 

4/9, para o biénio 2021/2022, a aprovação dos objetivos estratégicos que adiante se 

seguem: 

Missão: 

“O Município de Moura, tem como missão o exercício das atribuições e 

competências que lhe são cometidas, nos termos da lei e dos regulamentos, no respeito 

por critérios de eficiência, eficácia, qualidade, transparência e rigor, de forma a garantir 

uma gestão eficaz e eficiente, simplificando procedimentos e aproximando os munícipes 

dos centros de decisão, através do diálogo e de uma atitude permanente de interação 

com as populações.” 

 
Objetivos Estratégicos 

 

Divisão de Obras e Serviços Urbanos: 
 

 Assegurar a reabilitação e a pavimentação de ruas e praças no concelho, a 

reabilitação e a conservação de edifícios equipamentos, a remodelação da rede de 

águas nas freguesias e a conservação da rede viária municipal e suas 

infraestruturas de apoio; 

Promover políticas que valorizem e protejam o ambiente, assentes em condutas 

ecológicas como garante de um desenvolvimento sustentável; 
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Assegurar a distribuição e a qualidade do abastecimento de água e da rede de 

saneamento. 

 
Divisão de Planeamento Gestão Urbanística Investimento e Turismo: 

 
 

 Assegurar a identidade territorial e urbanística através de instrumentos de 

planeamento que garantam o desenvolvimento urbanístico equilibrado do concelho, 

a valorização do património e a qualificação do espaço público; 

Promover a dinamização das atividades económicas, criando condições de 

captação de iniciativas empresariais de investimento nos diversos setores 

existentes no concelho, para melhoria da empregabilidade dos munícipes; 

Potenciar as feiras como estímulo ao desenvolvimento empresarial e reforçar a 

identidade e a valorização dos recursos endógenos; 

 
Divisão de Gestão Financeira e Património: 

 
 

 Desenvolver uma gestão financeira de rigor com vista à sua otimização, gestão 

equilibrada de recursos e redução de custos, sem prejuízo da eficiência e da 

eficácia das atividades em curso ou programadas; 

Manter, ou se possível, melhorar o prazo médio de pagamentos a fornecedores. 

 

 
Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos: 

 
 

 Apostar na formação e valorização profissional dos trabalhadores do município, 

promovendo a formação, o conhecimento e a partilha de informação, com vista à 

melhoria da sua qualificação; 

Promover a melhoria constante das condições e da qualidade de vida no trabalho. 
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Divisão de Cultura Património e Desporto: 

 
 

 Promover e incentivar o incremento da atividade desportiva, promovendo a 

competitividade e o seu desenvolvimento, como meio de combate ao sedentarismo 

e simultaneamente à melhoria da qualidade de vida; 

Potenciar os equipamentos e infraestruturas existentes, incrementando a oferta 

cultural e promovendo o acesso à leitura; 

Apoiar os agentes associativos, culturais e desportivos concelhios; 

Manter a aposta na preservação, valorização e divulgação do património cultural, 

como fator de atração e dinâmica de progresso do concelho. 

 
 

Divisão de Educação Habitação e Desenvolvimento Social: 

 
 

 Conceder prioridade à implementação de medidas de apoio social às populações 

mais carenciadas e fragilizadas do concelho; 

Apostar na Educação enquanto desígnio do município em estreita articulação com 

os responsáveis da comunidade escolar, visando uma cultura local de sucesso 

escolar; 

Promover a habitação como elemento chave de coesão social e territorial do 

concelho e de melhoria da qualidade de vida da população, em estreita 

colaboração com o serviço responsável pelo Planeamento Urbanístico. 

 
 

Serviço Municipal de Proteção Civil Segurança e Florestas: 

 
 

 Garantir o cumprimento das normas legais em vigor no âmbito da Proteção Civil; 

 Apoiar os agentes da proteção civil nas suas tarefas pela segurança dos bens e 

dos munícipes; 

 Assegurar a colaboração às demais instituições públicas e privadas na elaboração 

de planos de prevenção e segurança; 

 Implementar o projeto de Proteção de Riscos de Incêndio. 
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Objetivos Estratégicos Gerais 

 Modernizar e simplificar processos e procedimentos nas diversas áreas de 

atividade dos serviços municipais, com vista à obtenção de ganhos de eficiência e 

melhoria continua da qualidade de prestação de serviços à comunidade em geral. 

 
 Consolidar e desenvolver as redes de parcerias com os atores locais, regionais 

e/ou nacionais em projetos municipais, nomeadamente, com as Uniões e Juntas de 

Freguesia, instituições culturais, recreativas e desportivas, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, as escolas e as empresas. 

 
 Continuar a privilegiar a execução de politicas de proximidade com as Uniões e 

Juntas de Freguesia, nomeadamente, avançando nos domínios da delegação de 

competências. 

 
 
 

Município de Moura, 26 de novembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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