Título Evento: Valor Público, Estratégia e SIADAP
Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): Audio-conferência,
INA

Data: 29 Janeiro de 2010

Local: Audio-conferência

Participante(s) do GEP/NEP: Marta Pile
Objectivo:
O INA vai organizar em 2010, dois ciclos de audioconferências temáticas orientadas por especialistas
convidados. Estas sessões de 90 minutos, realizadas através da Internet, pretendem ser uma boa
ocasião para discutir as questões mais actuais, trocar informações e partilhar experiências com colegas.
O primeiro ciclo, de 5 sessões da responsabilidade de especialistas de Institutos e Escolas de AP da
União Europeia, iniciou-se em 26/1, sobre o tema da liderança sustentável.
Principais conclusões (resumo):

Apresentada pelo Prof. António Grilo, Professor universitário e formador do INA nas áreas da Gestão
Estratégica e Inovação, esta audioconferência tinha como título “Valor Público, Estratégia e SIADAP”.
A implementação da Lei 66-B de 28 de Dezembro de 2007, designada como SIADAP, entre outros,
introduziu um novo desafio aos organismos públicos: o de serem avaliados e consequentemente a
possibilidade do seu desempenho ser escrutinado de uma forma pública e não apenas política.
Para que o SIADAP 1 tenha verdadeiro impacto, e de acordo com as melhores práticas internacionais,
os serviços públicos têm de ancorar os seus compromissos de desempenho nas políticas públicas e nas
opções políticas.

Pretendeu-se nesta sessão discutir o modo como a gestão estratégica na Administração Pública se liga
ao SIADAP 1e à criação de Valor Público, procurando respostas a questões como:
- Como é medido o Valor Público e como se relaciona com os mecanismos de avaliação do SIADAP?
- Como estão os organismos públicos a perspectivar a criação de Valor Público?
- Como é feita a articulação entre a gestão estratégica dos organismos públicos com os Planos
Estratégicos de nível ministerial?
OBS: a discussão centrou-se sobretudo em torno do conceito de Valor Público, tendo havido alguma
dificuldade dos participantes em seguir a sessão sem interrupções, não facilitando o facto de não ter
imagem vídeo (apenas áudio).
Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):
apresentação em power point.

