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 Para conhecimento de todos os serviços e 

estabelecimentos dependentes do Ministério da 
Saúde  
 

ASSUNTO:  Workshops sobre a implementação do Sistema de Avaliação do 
Desempenho da Administração Pública - SIADAP 

 
 

Uma vez que se têm verificado dificuldades na implementação do SIADAP, a Direcção-Geral 
da Administração Pública (DGAP), vai realizar um conjunto de workshops no sentido de 
reforçar a capacitação dos serviços e organismos públicos tendente à sua correcta aplicação.

Tais acções, cujo programa se anexa, são destinadas prioritariamente a dirigentes, chefias e 
coordenadores dos serviços e organismos que não aplicaram ainda o SIADAP, ou que o 
aplicaram relativamente a um reduzido número de efectivos, terão a duração de 7h, com o 
horário das 9h 30m às 13h e das 14h 30m às 18h e irão realizar-se em: 

1. Lisboa, no Auditório Euro da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da 
Administração Pública, sito na Praça do Comércio, nos dias 16, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 de 
Janeiro; 

2. Porto, no dia 17 de Janeiro, nas instalações do Instituto de Gestão e Administração 
Pública – Rua Belos Ares, n.º 160; 

3. Faro, no dia 30 de Janeiro, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve – Praça da Liberdade, n.º 2. 

As inscrições devem ser efectuadas mediante o preenchimento de ficha de inscrição 
disponível em www.dgap.gov.pt e remetidas por e-mail para depcf@dgap.gov.pt, até 4 dias 
antes da data prevista para a realização da respectiva acção. Serão consideradas aceites se, 
até 48 horas antes da sua prevista realização, não houver comunicação em contrário. 

Em função do interesse demonstrado, será equacionada a realização de mais acções 
durante o mês de Fevereiro, a divulgar oportunamente. 
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