MAPA ESTRATÉGICO
AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGRODEFESA - AGRODEFESA
Missão
"Promover a sanidade animal e vegetal no Estado, objetivando a proteção da saúde da população, a preservação do meio ambiente,
e o acesso dos produtos agropecuários de Goiás aos mercados consumidores."
Visão
“Ser referência quanto aos serviços prestados, com reconhecimento pela sociedade e valorização dos colaboradores.”
Valores
“Transparência, cordialidade, responsabilidade social, ética, ser inovador, legalidade, eficiência, credibilidade.”
Normatizar e executar as
atividades necessárias à
promoção da sanidade
animal e vegetal

EFICIÊNCIA
NA GESTÃO

Revisar e monitorar
constantemente
processos de trabalho

Promover a integração
entre o setor público e
privado

Supervisionar e coordenar
o processo administrativo
de constituição dos
créditos

Promover a ética e a
transparência

Gerenciar riscos e
promover os princípios
de Compliance Público

Promover a segurança
jurídica da políticas de
Estado

Gerir os processos de
execução orçamentária e
financeira

Promover e manter os
status zoofitossanitários

Promover a qualidade de
produtos e subprodutos
agropecuários

Ofertar serviços
laboratoriais com
certificação de qualidade

Certificar produtos de
origem animal e vegetal

Fomentar o acesso dos
produtos agropecuários
aos mercados internos e
externos

Ofertar serviços ágeis,
digitais e inteligentes ao
cidadão

Promover a educação
sanitária e a divulgação
das ações de defesa
agropecuária

Incrementar a economia
do agronegócio

Promover a produção de
alimentos seguros

Fomentar boas práticas na
agricultura e pecuária

Promover e incentivar
a preservação do meio
ambiente

Promover e fomentar
estudos técnicos e
científicos

NEGÓCIOS

PESSOAS

INFRAESTRUTURA

Promover a gestão e
desenvolvimento dos
servidores

Propor acordos,
convênios e parcerias
com o setor público e
privado

Ampliar e tecnificar
as estruturas de
atendimento presencial
e eletrônico

Incentivar a
capacitação e promover
o aprimoramento dos
servidores

Promover melhorias na
frota de veículos oficiais
e equipamentos de
tecnologia e informática

Valorizar os servidores
públicos e colaboradores

Modernizar e aprimorar
a infraestrutura e as
ferramentas de trabalho

Divulgar informações
inerentes sobre os direitos
e deveres dos servidores

Aprimorar a gestão das
informações e tomada de
decisão com base em sistemas
e ferramentas eletronicas

Viabilizar a aquisição de
materiais de consumo para
manutenção da estrutura
organizacional

