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GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS: 
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SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública 

SIADAP 2 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública 

SIADAP 3 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública 

RRH - Responsável pelos Recursos Humanos 
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RESUMO: 

 

A necessidade crescente de lidar com a incerteza, coloca a ênfase para novas soluções 

organizacionais que requerem recursos humanos cada vez mais competentes e capazes de 

adaptar os seus conhecimentos, habilidades e comportamentos à nova realidade 

organizacional. Formar os colaboradores para desenvolver competências, tornou-se, 

actualmente, um factor chave para o sucesso organizacional. Neste cenário surge a gestão 

de competências. A presente pesquisa procura compreender a partir do processo de 

avaliação de desempenho, seguido na Administração Pública Portuguesa, a relação existente 

entre a avaliação das competências e a formação. Tendo em conta o carácter pouco 

explorado da temática optou-se por seguir a metodologia de estudo de caso num Instituto 

Público da Administração Central do Estado. Concretamente, o Sistema Integrado de Gestão 

e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP) consistiu no principal 

objecto de estudo desta pesquisa. A recolha de dados incidiu nos resultados de avaliação de 

desempenho dos dirigentes (SIADAP 2) e colaboradores (SIADAP 3) obtidos nos anos de 2009 

e 2010 assim como no registo das acções de formação efectuadas no mesmo período. Os 

resultados revelam que, por um lado, o SIADAP pode ser utilizado como um instrumento de 

gestão de competências, como também se mostra bastante útil na aferição de necessidades 

de formação, desde que seja minimizada a sua subjectividade. Finalmente, o trabalho 

pretende demonstrar a utilidade de análises circunscritas a instrumentos de gestão de RH 

utilizadas nas organizações, neste caso na administração pública. As análises à posteriori 

podem trazer às próprias instituições dados relevantes sobre a eficácia dos instrumentos de 

gestão de competências e contribuir para políticas e práticas de recursos humanos mais 

ajustadas a cada caso organizacional. 

 

 

 

Palavras-chave: gestão de competências, avaliação de desempenho, formação, 

desenvolvimento, SIADAP, Administração Pública. 
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ABSTRACT: 

 

The growing need to deal with uncertainty puts emphasis in new organizational solutions 

that require human resources that are increasingly competent and able to adapt their 

knowledge, skills and behaviors to the new organizational reality. Training employees to 

develop competencies has become, nowadays, a key factor for organizational success. 

Competencies management arises in this context. This research, trough the performance 

evaluation process in the Portuguese Public Administration, seeks to understand the relation 

between the evaluation of competencies and training. It was chosen, taking into account the 

scarce research on this subject, the use of a case study methodology in a Public Institute of 

the State Central Administration. Specifically, the Integrated System of Management and 

Performance Assessment in Public Administration (English for SIADAP) was the main subject 

of this research. The data collection focused on the results of performance evaluation of 

leaders (SIADAP 2) and employees (SIADAP 3) obtain in the years 2009 and 2010, as well as 

the records regarding training in the same period. The results reveal that, on the one hand, 

SIADAP can be used as an instrument in competencies management, and on the other hand, 

it shows to be very useful in establishing training needs, as long as its subjectivity is 

minimized. Finally, this study aims to demonstrate the usefulness of circumscribed analysis 

of Human Resources management instruments in organizations, in this case the public 

administration. Subsequent analysis may provide the organizations with relevant data about 

the effectiveness of competencies management instruments and contribute to more 

adjusted Human Resources policies and practices to each organizational case. 

 

 

 

Keywords: competencies management, performance assessment, training, development, 

SIADAP, Public Administration. 

 

 

 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os que me ajudaram a concluir esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 5 

 

ÍNDICE 

 

Capítulo I - Considerações iniciais ........................................................................................................... 7 

1. Introdução ................................................................................................................................... 7 

2. Problemática e objectivos da pesquisa ....................................................................................... 8 

3. Estrutura da dissertação .............................................................................................................. 9 

Capítulo II - Percurso Teórico e Conceptual da Pesquisa ....................................................................... 9 

1. Enquadramento conceptual das competências .......................................................................... 9 

1.1. Conceitos e Tipologias ....................................................................................................... 11 

1.2. As Competências nucleares ............................................................................................... 13 

1.3. Clusters de Competências ................................................................................................. 15 

2. O Desenvolvimento de Competências ...................................................................................... 16 

2.1. A Formação no Desenvolvimento de Competências ................................................................ 18 

Capitulo III - Metodologia de Investigação ...........................................................................................19 

    1.      Metodologia do estudo de caso .................................................................................................19 

1.1. O Instituto Público ............................................................................................................. 21 

1.2. Competências versus SIADAP ............................................................................................ 23 

2. Fichas de Avaliação SIADAP ....................................................................................................... 25 

a) Organização dos dados .......................................................................................................... 25 

b) O processo de recolha ........................................................................................................... 25 

c) As competências em foco nas Fichas de Avaliação SIADAP 2 e 3 ......................................... 26 

3. Análise das acções de formação................................................................................................ 27 

a) Organização da informação extraída das acções de formação ............................................. 28 

Capítulo IV – Estudo de caso e Discussão dos Resultados ...................................................................28 

1. Análise global dos resultados .................................................................................................... 28 

2. Análise dos resultados por áreas de competência .................................................................... 32 

2.1. Dirigentes Intermédios ...................................................................................................... 32 

2.2. Técnicos Superiores e Técnicos ......................................................................................... 34 

2.3. Técnico Profissional e Administrativo ............................................................................... 36 

3. Discussão crítica dos resultados obtidos ................................................................................... 37 

Capítulo V – Considerações finais .........................................................................................................39 

1. Limitações e Recomendações para trabalhos futuros .............................................................. 39 

2. Conclusões finais ....................................................................................................................... 40 

Referências Bibliográficas .....................................................................................................................42 

 

Anexos.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 

Anexo I – Exemplo de uma ficha de avaliação SIADAP ..........................................................................47 

Anexo II – Guião da Entrevista ...............................................................................................................51 

 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 6 

 

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS: 
 

Gráfico I: Distribuição de Recursos Humanos por Área de Actividade………………..…………………………………….23 

Gráfico II: Distribuição de Recursos Humanos por Carreira…………………………………………..……………….…….…..23 

Gráfico III: Peso da amostra face ao universo em estudo (por categoria profissional)………..…………………….27 

Gráfico IV: Dimensão da amostra relativamente à Actividade de Suporte………………………………….……..….…28 

Gráfico V: Dimensão da amostra relativamente à Actividade Operacional e Técnica…………………..………..…28 

Gráfico VI: Percentagem de formações frequentadas por categoria profissional…………………..……………..….30 

Gráfico VII: Percentagem de formações frequentadas (face ao total) em 2009 que visavam a aquisição de 

competências técnicas…………………………………………………………………………………………………………………….……...30 

Gráfico VIII: Percentagem de formações frequentadas (face ao total) em 2009 que visavam a aquisição de 

competências comportamentais………………………………………………………………………….…………………………………..31 

Gráfico IX: Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira de Dirigentes 

Intermédios……………………………………………………………………………………………………….………………………..………..…31 

Gráfico X: Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira de Técnicos Superiores 

e Técnicos……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…32 

Gráfico XI: Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira Técnico Profissional e 

Administrativo………………………………………………………………………………………..……………………………………………….32 

Gráfico XII: Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para Resultados”…………………....…..33 

Gráfico XIII: Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço 

Público……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…..33 

Gráfico XIV: Distribuição da pontuação 5 na competência “Liderança e Gestão de 

Pessoas”…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….….…..34 

Gráfico XV: Distribuição da pontuação 5 na competência “Responsabilidade e Compromisso com o 

Serviço”…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……34 

Gráfico XVI: Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para Resultados”…………………….….35 

Gráfico XVII: Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço Público”………….....36 

Gráfico XVIII: Distribuição da pontuação 5 na competência “Conhecimentos Especializados e 

Experiência”…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..36 

Gráfico XIX: Distribuição da pontuação 5 na competência “Realização e Orientação para 

Resultados”……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

Gráfico XX: Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço Público”………..……..37 

Gráfico XXI: Distribuição da pontuação 5 na competência “Adaptação e Melhoria Contínua”….………….....38 

 

Tabela I: Competências Obrigatórias aos colaboradores do Instituto Público em foco…………………………..…25 

 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 7 

 

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. Introdução 

O emergir de novas formas organizacionais pressionadas pelas transformações 

estruturais da economia e da utilização de nova tecnologia, fizeram alterar a natureza do 

trabalho, da estrutura do emprego, bem como das competências requeridas para o 

desempenho de uma função, o que levou a um aumento da complexificação das tarefas e 

das qualificações exigidas (Kovács, 2006). Cada vez mais, no contexto actual de globalização 

procuram-se encontrar novas relações entre as organizações e os seus colaboradores, 

baseadas na sua participação, envolvimento e comprometimento. Contudo, a complexidade 

inerente às funções, torna difícil a identificação de competências que correspondem ao 

sucesso. Devido a este cenário actual, surge a gestão de competências que pretende 

construir uma nova realidade através da determinação de comportamentos que levam à 

prossecução de desempenhos superiores, sendo a capacidade de os fazer distinguir uma 

vantagem competitiva de inegável valor. 

 Em Portugal, a gestão de competências na Administração Pública Portuguesa é um 

conceito que não é muito explorado, principalmente no que concerne à sua interacção com 

o SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração 

Pública). Desta forma, este caso empírico pretende explorar as potencialidades do SIADAP, 

como instrumento de gestão de competências, e mais em particular pretende reflectir sobre 

as necessidades de formação aferindo as competências mais fortes e mais fracas registadas 

pelo instrumento. Para a concretização desta análise, foram utilizados dados de um Instituto 

Público, com o objectivo de se obter uma visão empírica da realidade organizacional, neste 

caso, num contexto muito particular que é a Administração Pública Portuguesa. 
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2. Problemática e objectivos da pesquisa 

Face à incerteza e à mudança contínua das organizações, requerem-se recursos humanos 

cada vez mais aptos e capazes de se adaptarem à nova realidade, tornando a gestão e o 

desenvolvimento de competências uma peça chave do sucesso organizacional. Segundo 

Ceitil (2010:113) “as organizações conscientes sabem que um bom quadro funcional implica 

pessoas com perfil necessário para desenvolver as suas competências e por conseguinte, 

fazer a diferença, contribuindo efectivamente para atingir metas e resultados”. Este 

desenvolvimento de competências visa tornar as pessoas polivalentes, para que possam 

corresponder às exigências sempre crescentes das organizações (Rocha, 2010). 

No contexto Português, principalmente ao nível da Administração Pública que “tem lugar 

numa envolvente particular e específica de restrições, impostas pelo carácter jurídico-

político que a envolve” (Bilhim, 2007:120), torna-se particularmente interessante perceber 

como pode ser feita a gestão de competências. O principal objecto de análise deste estudo 

irá centrar-se no instrumento de avaliação de desempenho denominado por Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP), como 

ferramenta de gestão de competências. Julga-se que o estudo com uma vertente 

exploratória poderá ser pertinente para se aprofundarem conhecimentos acerca da gestão 

de competências na Administração Pública, bem como a sua relevância para aferir 

necessidades de formação. Desta forma, esta análise pretende ser uma verificação empírica 

de que “a organização deve ser um espaço de contínua aprendizagem e desenvolvimento, 

permitindo a aquisição e o desenvolvimento de competências que se ajustem às 

necessidades estratégicas da organização.” (Pina e Cunha et al., 2008: 59). 

A pergunta de partida pode sintetizar-se da seguinte forma:  

 Como se estabelece a relação entre as competências dos colaboradores e a 

formação, no actual processo de avaliação de desempenho do Instituto? 

Foram igualmente, formuladas hipóteses de trabalho encaradas predominantemente 

como um fio condutor (Quivy e Campenhoudt, 1992) e não como uma utilização de 

hipóteses, na acepção da metodologia experimental.  

 De que forma a Administração Pública pode valorizar a utilização do SIADAP como 

instrumento de gestão de competências?  
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 A frequência em acções de formação pode contribuir positivamente para a 

avaliação das competências transversais aos colaboradores? 

A partir daqui, pretende-se que a análise da temática tenha como principal objectivo 

responder a estas questões, contudo e por se tratar de um estudo de caso, o alcance das 

conclusões deverá ser limitado à amostra bem como à realidade organizacional em causa. 

 

3. Estrutura da dissertação 

O presente estudo encontra-se dividido em quatro capítulos: I) Considerações Iniciais, II) 

Percurso Teórico e Conceptual da Pesquisa, III) Metodologia de Investigação, IV) Estudo de 

Caso e Discussão dos Resultados, V) Considerações Finais.  

No primeiro capítulo é abordada a problemática, bem como o enquadramento dos 

objectivos de estudo. No segundo capítulo será apresentada a revisão de literatura sobre a 

temática em estudo, de forma a criar uma visão concisa e de suporte a todo o estudo. No 

terceiro capítulo serão explicitados os métodos utilizados para a prossecução de todo o caso 

empírico e no quarto capítulo serão apresentados os resultados e a respectiva discussão 

crítica do mesmo. Por fim, serão efectuadas as considerações finais abordando as limitações 

da pesquisa e as recomendações para trabalhos futuros, bem como as conclusões retiradas. 

CAPÍTULO II - PERCURSO TEÓRICO E CONCEPTUAL DA PESQUISA 

1. Enquadramento conceptual das competências 

Etimologicamente o termo competência existe há vários séculos e provém do latim 

competentia que significa “o que está para vir” ou “o que está para se manifestar” (Oliveira, 

2008:159). O termo remonta à época medieval, onde o aprendiz, através dos conhecimentos 

do seu mestre, aprendia um ofício. Os resultados dessa aprendizagem, expressos em 

número e em qualidade das peças, ditariam a sua permanência na profissão. Com a 

Revolução Industrial, surgem mais estudos associados às aptidões necessárias ao 

desempenho, não só relativamente à racionalização operada da mão-de-obra, como 

também às novas funções emergentes, que implicavam conhecimentos ao nível da literacia 

(Horton, Hondeghem e Farnham, 2002). Taylor (1911) foi um dos primeiros gestores e 

teorizadores dos tempos modernos a abordar a premência da eficiência no trabalho. Com 
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esta premissa, o princípio Taylorista assentava na selecção e na formação de pessoas, 

através do aperfeiçoamento das habilidades técnicas e específicas necessárias ao 

desempenho das tarefas operacionais da função. “O conceito de competência passou, 

então, a ter uma maior área de abrangência, englobando conhecimentos, habilidades e 

experiências voltadas para o exercício de uma função nas organizações” (Ceitil, 2010:89). Em 

reacção à gestão científica, a Escola das Relações Humanas evidenciava o conceito de 

motivação como um factor determinante para o desempenho dos trabalhadores e no início 

da década de 40 Abraham Maslow (1954) criava a Teoria das Necessidades, onde 

identificava as necessidades básicas que os seres humanos têm por ordem de importância – 

necessidades fisiológicas; necessidades de segurança; e as necessidades de pertença, auto-

estima e auto-realização. No seguimento dos estudos efectuados por Maslow, David 

McClelland (1987), identificou três motivadores: sucessos (achievements), afiliação 

(affiliation) e poder (power) que, independentemente do género, cultura ou idade, são 

transversais a todos os indivíduos, sendo um deles o motivador dominante (determinado 

pela cultura e pelas experiências de vida). Estes estudos consubstanciam que uma mão-de-

obra segura, qualificada e principalmente motivada propícia uma maior adaptabilidade às 

mudanças o que permite uma grande flexibilidade funcional, constituindo um factor de 

competitividade (Kovács, 1999). 

Foi McClelland em 1973, que marcou o início do movimento de gestão pelas 

competências, com a publicação do artigo “Testing for Competence Rather Than for 

Intelligence ”, sendo o precursor da corrente racionalista ou positivista que será explanada 

mais adiante. Contudo, é a partir da década de 80 (século XX) que emerge um novo perfil de 

trabalhador para o qual se renova toda uma linguagem organizacional e um vocabulário 

técnico, que se pauta pela adaptabilidade das competências dos indivíduos ao emprego e às 

formas de trabalhar, onde a variabilidade é um factor decisivo (Almeida, 2002). A causa 

subjacente a esta mutação pode ter sido conduzida pela difusão das tecnologias de 

informação e comunicação, que permitiram não só criar mais como melhores empregos que 

requerem níveis mais elevados de conhecimento e novas competências (tecno-optimista) 

(Kovács, 2006).  

Como é verificável, o “fenómeno da inovação, motivado pela competição e pela 

necessidade de maiores lucros, rentabilidade e produtividade transforma incessantemente 

as relações de produção, de trabalho e de educação-formação” (Santos, 2010:36). É neste 
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Fonte: Elaboração Própria 

quadro de adaptabilidade que o conceito de competências foi adquirindo várias 

componentes que conjuntamente o tornam dinâmico e adequado, por um lado devido à 

influência dos recursos (técnicos, humanos e materiais), por outro devido ao contexto de 

trabalho que, cada vez mais, tem de se adaptar às vicissitudes dos mercados (Gomes, 2010). 

 

1.1. Conceitos e Tipologias 

Como referido anteriormente, as competências foram adquirindo um interesse crescente 

ao longo dos anos e vários autores incidiram os seus estudos sobre esta temática. Contudo, 

o conceito polissémico, lida com diversas concepções acerca do mesmo fenómeno. A 

competência pode ser vista como: um padrão de desempenho (competencies), como 

atributo (competencies) ou como um comportamento (competency) (Gomes, 2010). Assim, 

assistimos a um conceito em permanente construção, em que “diferentes termos podem 

significar diferenças acerca do focus (pessoa versus trabalho), do nível de performance 

(competência versus eficaz ou superior) e do objecto (papel do trabalhador ou a 

organização) ” (Horton, Hondeghem e Farnham, 2002:5).  

No movimento de gestão pelas competências iniciado nos EUA no final dos anos 60, 

podem ser apontadas duas correntes de pensamento: a Corrente Racionalista ou Positivista 

(McClelland, 1973; Boyatzis, 1982; Spencer & Spencer, 1993) que considera a existência de 

um conjunto específico de atributos, capacidades e conhecimentos, que conduzem a uma 

performance superior numa determinada actividade ou função; e a Corrente Construtivista 

ou Interpretativa (Sandberg, 2000) que concebe que as formas das pessoas experienciarem 

o trabalho são mais fundamentais para a sua competência do que os próprios atributos. 

Para Bilhim (2007) e Almeida (2002), o tratamento deste conceito passa, geralmente, pela 

distinção de duas Abordagens: a Anglo-Saxónica e a Francesa. Na abordagem Anglo-Saxónica 

as competências dividem-se em: 

Hard Soft 

Conhecimentos sobre um domínio concreto 
(Knowledge) 

Comportamentos que um individuo tem: seja como líder ou 
membro de um grupo (Behaviour)  

Demonstração comportamental de um conhecimento: 
saber-fazer (Skills) 

Traços de Personalidade (Traits) 

Motivações que geram comportamentos no trabalho (Motives) 

 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 12 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nesta dicotomia, as Competências Hard são fundamentais para a execução do trabalho e 

referem-se a um nível mais operacional, enquanto que as “Competências Soft permitem 

diferenciar realizações inter-indivíduos” (Bilhim, 2007:238). Por outro lado, a Abordagem 

Francesa, que tem sido bastante aplicada às técnicas de Gestão de Recursos Humanos 

(Almeida, 2002), distingue entre: 

Abordagem Francesa 

Competências (savoir plus)  Saber-fazer (savoir-faire)  Saber-ser (savoir-être) 

Carácter teórico  Carácter prático  Carácter social e comportamental 

Para Almeida (2002), competência é sinónimo de adaptabilidade uma vez que agrega 

saberes de diferentes registos articulados entre si, com referência a uma dinâmica do 

conteúdo dos empregos, que associada à ideia de transmissibilidade permite orientar os 

trabalhadores num cenário de flexibilidade. Com este pressuposto, a competência pode ser 

definida como o “conjunto de qualidades e comportamentos profissionais que mobilizam os 

conhecimentos técnicos e permitem agir na solução de problemas, estimulando 

desempenhos profissionais superiores, alinhados com a estratégia da empresa.” (Camara, 

Guerra e Rodrigues, 2007:343). Para Bilhim (2007), a competência define-se como uma 

característica subjacente a um indivíduo desenvolvido numa envolvente determinada e 

legitimado socialmente. Estas características individuais subjacentes, envolvem 

“combinações específicas de conhecimento, habilidades e características da personalidade 

que descrevem e agregam termos comportamentais.” (Hayton e Kelley, 2006:409).  

Contudo, a performance individual (em indivíduos detentores das mesmas competências) 

pode variar devido às diferenças de comportamento, seja ao nível da motivação (Boyatzis, 

1982), quer ao nível da orientação para a tarefa no sentido individual ou das relações 

interpessoais relativamente à realização de trabalhos em equipa (Arvey e Murphy, 1998). 

Estas diferenças podem estar relacionadas com o uso da inteligência emocional que se 

constata quando uma pessoa demonstra as competências que constituem a auto-

consciência, a auto-gestão, a consciência social e as competências sociais de uma forma 

apropriada e com a frequência suficiente para ser efectivo (Boyatzis, Goleman e Rhee, 1999).  

A tentativa de explicar os vários componentes que constituem o termo competência, deu 

origem várias tipologias. A mais conhecida é a de Le Boterf (2000), que considera que a 

característica essencial da competência é o seu dinamismo. O autor designa como recursos 

as seguintes tipologias de competências:  
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 Competências Técnicas (o saber-fazer): refere-se ao conhecimento técnico e 

operativo. 

 Competências Cognitivas (os saberes): reporta ao conjunto de conhecimentos de base 

que permitem conhecer, agir e aprender uma função. 

 Competências Relacionais ou Sociais (saber-ser): alude ao conjunto de qualidades 

pessoais e relacionais que se adaptam a um contexto profissional e cultural. 

 Estas competências são definidas de acordo com o contexto de trabalho onde são 

colocadas em prática, para que o colaborador possa desenvolver os comportamentos 

associados ao perfil de exigência. Para Hayton e Kelley (2006) esta especificação confere três 

benefícios: primeiro, as competências agregadas em conhecimentos específicos, aptidões e 

características de personalidade fornecem sumários úteis para determinar características de 

amplo potencial. Em segundo lugar, não se baseia apenas na análise do contexto do 

trabalho, estando mais amplamente ligada ao contexto organizacional. A terceira vantagem 

da abordagem das competências é que pode resultar numa melhor ligação em termos de 

ajustamento pessoa-organização, relativamente aos modelos tradicionais.  

No cômputo geral, a competência deve ser entendida como um processo aprendido e 

culturalmente moldado (Karnoe, 1995), que pressupõe um conjunto de comportamentos 

(conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e interesses) que certas organizações ou 

pessoas dominam e que as tornam mais eficazes e competitivas face a uma determinada 

situação (Chiavenato, 2009). Para além da dimensão individual das competências até aqui 

abordada, Le Boterf defende a existência paralela da dimensão organizacional que será 

explanada seguidamente (Sousa et al., 2006). 

 

1.2. As Competências nucleares  

As competências organizacionais constroem-se pela sua história, cultura, sistema de 

valores, combinação de saberes individuais e colectivos, métodos de gestão e 

desenvolvimento das pessoas, tecnologias existentes, activos materiais e financeiros e 

reflectem-se através da missão, visão e hábitos da organização. (Sousa et al., 2006) Para 

Green (1999, cit in Sousa et al., 2006:142) as competências podem ser designadas por 

competências nucleares (as únicas e distintivas de uma organização, que fornecem a base 

para o seu desenvolvimento) e valores e prioridades da organização (que criam sentido pela 
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Fonte: Kochanski (1996)  

partilha de crenças, cultura e normas de comportamento). As competências nucleares 

referem-se, sobretudo, à aprendizagem colectiva compreendendo o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito, aptidões e tecnologias que, no contexto organizacional, lhe 

proporciona uma vantagem competitiva (Horton, Hondeghem e Farnham, 2002). Analisar as 

competências em diferentes níveis, para além das nucleares, torna-as úteis e até o factor 

central do desenho organizacional (Kochanski e Ruse, 1996): 

 

De notar que, as combinações únicas ou abrangentes de competências individuais 

podem ser competências organizacionais e se alinhadas e ajustadas estrategicamente, 

influem numa enorme mais-valia na prossecução de resultados. Segundo Horton, 

Hondeghem e Farnham (2002), as organizações têm diferentes tipos de competências 

nucleares, designadamente as competências de acesso ao mercado (e.g. desenvolvimento 

de uma marca, vendas, marketing), as competências relacionadas com a integridade (e.g. 

qualidade, ciclo de gestão) e as competências relacionadas com o funcionamento (e.g. skills 

que possibilitam um único funcionamento).  

O processo de desenho de competências na perspectiva de Kochanski e Ruse (1996) 

pressupõem, numa primeira fase, o Planeamento e a Descoberta de informações que 

forneçam pistas sobre a situação vigente e o seu potencial. Numa segunda fase, constrói-se 

a Arquitectura Estratégica baseada na informação recolhida (e.g. prioridades por estratégia, 

core, ou requisitos; determinação de implicações) e numa terceira fase procede-se à 

implementação (e.g. redefinição de trabalhos, downsizing). Este processo não é isento de 

dificuldades, principalmente na previsão de futuras necessidades de competências, pois 

requer elementos como uma radiografia ao ambiente organizacional e/ou uma análise 

SWOT. Não obstante, são as competências core que tornam a organização competitiva 

relativamente aos seus concorrentes (Hayton e Kelley, 2006).  
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1.3. Clusters de Competências 

As competências organizacionais aparecem normalmente associadas em grupos ou 

clusters, consoante a sua natureza, que se desdobram em várias vertentes. Estes clusters 

“reúnem um conjunto de competências que têm especial enfoque, quer na área da liderança 

e gestão, quer no domínio técnico-profissional, quer no campo comportamental.” (Camara, 

Guerra e Rodrigues, 2007: 345). Cada domínio corresponde a um conjunto de competências 

heterogéneas, “pertencentes aos vários clusters, cada um com um nível de proficiência, 

obtendo-se assim, um perfil de competências funcional e pessoal, ligado a uma determinada 

função ou organização ou às pessoas” (Oliveira, 2008:167). Boyatzis, Goleman e Rhee (1999) 

consideram que dentro de um cluster, as várias competências que o constituem podem 

assumir quatro tipos de relacionamentos: primeiro podem ser parte de um todo e 

complementarem-se num comportamento funcional, em segundo, a competência específica 

pode variar por situação ou estímulo e em terceiro, podem ser compensatórias em que o 

uso de uma, compensa o menor uso de outra. Por último, as competências dentro do cluster 

podem ser antagónicas. 

Boyatzis (1982) concluiu na sua pesquisa a existência de 19 características, agrupadas em 

clusters, que tendem a ser adoptadas pelos gestores considerados excelentes. 

 Cluster de Gestão da Acção e Objectivos: Preocupação com o impacto, Uso 

diagnóstico de conceitos, Orientação eficaz e Proactividade. 

 Cluster da Gestão de Recursos Humanos: Uso do poder de socializar, Gerir o processo 

de Grupo, Auto-avaliação precisa e Consideração positiva. 

 Cluster da Liderança: Conceptualização, Auto-confiança, Capacidades oratórias e 

Pensamento lógico. 

 Cluster de Foco nos Outros: Objectividade perceptiva, Auto-controlo, Adaptabilidade e 

Resistência. 

 Cluster de Dirigir Subordinados: Competências limiares de desenvolvimento dos 

outros, Espontaneidade e Uso de poder unilateral. 

A definição de uma representação abrangente de múltiplos perfis de sucesso, que resulta 

da combinação única de competências, que descrevem conjuntos de habilidades da pessoa 

considerada ideal para um nível específico ou função chave, permite verificar o ajuste dos 

indivíduos que mais se aproximam da combinação do perfil de sucesso (Orr, Sneltjes e Dai 

2010). Esta tipificação enfatiza o que os gestores “podem fazer” e “como podem fazer”, ou 

seja, como se comportam independentemente das habilidades ou dos conhecimentos que 
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têm (Horton, Hondeghem e Farnham, 2002:6). Deve-se contudo realçar que o perfil ideal, 

“para além das competências da função, refere o grau de exigência de cada uma das 

competências integradas no perfil” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007:353) e todos os 

colaboradores deverão tendencialmente alcançá-lo. Segundo Rodriguez et al. (2002), para 

assegurar a contínua ligação entre estes clusters de competências e a estratégia, a 

organização pode conduzir auditorias periódicas através dos resultados provenientes da 

avaliação de desempenho. Os gaps apurados por esta análise, fornecem informações chave 

para planear estratégias, permitindo à organização depreender o alinhamento existente 

entre a eficácia dos recursos humanos e a estratégia da organização. As consequências 

destas auditorias referidas pela autora, poderão dar origem ao re-alocamento de 

colaboradores ou à formação e desenvolvimento, dependendo do propósito da organização. 

 

2. O Desenvolvimento de Competências 

Gerir não é somente racionalizar mas desenvolver: implica actividades de enriquecimento 

das capacidades individuais através de métodos de coaching, mentoring, formação e 

desenvolvimento de competências específicas, que facilitam ou aceleram a adaptação da 

pessoa à sua função, contribuindo para a sua motivação e envolvimento (Pina e Cunha et al., 

2008). O desenvolvimento de competências numa perspectiva global representa a procura 

por melhores resultados e, interessa não só às organizações como também às pessoas, “não 

apenas para a sua melhor adaptação aos novos requisitos de qualificação, como ainda para 

facilitar a sua mobilidade para outro(s) emprego(s)” (Kovács, 1999:9). 

Boyatzis (1982) considera que o desenvolvimento de competências carece de certos 

ingredientes para se tornar eficaz. Primeiro deve ser individualizado, planeado e com 

significado para a pessoa; deve conter uma imagem da sua visão, valores e desejos futuros; 

necessita de um diagnóstico das suas competências e conhecimentos correntes, forças e 

fraquezas (relacionados com os seus desejos futuros); implica o apoio interpessoal e de 

oportunidades para experimentar e explorar o uso de competências e conhecimentos no 

ambiente de trabalho. Segundo Hayton e Kelley (2006), os colaboradores desenvolvem 

igualmente competências através da partilha de experiências (aprendendo a fazer) e do 

desempenho das suas tarefas. No entanto, as organizações só podem desenvolver-se, se os 

seus colaboradores estiverem num processo de constante aprendizagem (Tannenbaum, 
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1997). De notar que, inerente ao progresso individual de desenvolvimento de carreiras, 

Zwell e Lubawski (2000) consideram que os diferentes conjuntos de competências como a 

realização de tarefas (que inclui, e.g. orientação para resultados, iniciativa, inovação, 

flexibilidade, preocupação com a qualidade e melhoria contínua) e os atributos pessoais 

(que inclui a integridade, veracidade, auto-desenvolvimento, determinação e gestão do 

stress), tornam-se críticos para o sucesso no trabalho. Para o sucesso deste processo, a 

motivação “é um motor para a performance do colaborador” (Wingreen e Blaton, 2007:646). 

Esta motivação intrínseca é essencial, pois a obrigação e a necessidade de pertença, são 

pressões sociais que podem provocar distracções na calendarização do seu desenvolvimento 

(Boyatzis, 1996). Os líderes organizacionais adquirem, neste sentido, um papel “potenciador 

do desenvolvimento de competências dos seus colaboradores, abrindo espaço para a 

confiança mútua, percebendo as áreas de desenvolvimento de cada elemento da equipa de 

uma forma objectiva e construtiva” (Oliveira, 2008:171). 

Os planos de desenvolvimento de competências podem ter dois enfoques: os modelos de 

formação estratégica (que procuram identificar gaps de competências organizacionais e 

estruturar acções de formação ou outras iniciativas que permitam melhorar as competências 

a médio prazo) e/ou os planos de desenvolvimento individual (que procuram desenvolver 

competências individuais que não estão alinhadas com o seu perfil da função, ou funções 

que se preveja que vá desempenhar no futuro, tendo um horizonte temporal, em regra, de 

um ano) (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007).  

A aprendizagem organizacional é vista como um processo de desenvolvimento de 

capacidades que são bastante valorizadas, difíceis de imitar e, por isso, contribuem para 

uma vantagem competitiva (Crossan e Berdrow, 2003). Esta aprendizagem “tem de ser 

contínua de forma a permitir a actualização e o aperfeiçoamento de conhecimentos, e o 

desenvolvimento de competências exigidas pelas mudanças técnico-organizativas do 

trabalho” (Sousa et al., 2006:154). 

Um dos maiores benefícios reclamados pela aprendizagem organizacional é a gestão da 

mudança oportuna e eficaz (Burnes, Cooper e West, 2003), desta forma as organizações 

reconhecem o valor dos recursos humanos, como detentores de competências críticas, 

essenciais à sobrevivência da organização, produtividade e melhoria contínua (Rodriguez et 

al. , 2002).  
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2.1. A Formação no Desenvolvimento de Competências 

Desde a Teoria do Capital Humano (Santos, 2010) que cada vez mais se reconhece a ideia 

de que a capacidade de criar valor acrescentado através dos recursos humanos, condiciona a 

posição competitiva das empresas, denotando-se a necessidade de investir na 

educação/formação e a importância da formação nas empresas (Kovács, 2006). 

Pina e Cunha et al. (2008) consideram que esta ênfase é colocada principalmente pela 

constante mutação em que a sociedade se encontra, que se pauta pela inovação 

tecnológica, pelo aumento exponencial de funções de natureza cognitiva, pela diversidade 

humana, pela transitoriedade da relação de trabalho e pelo aumento da eficiência nos 

mecanismos de difusão de informação e do conhecimento. Desta forma, as organizações 

devem dotar os indivíduos, seja por meios formais ou informais, de processos de formação 

que os capacitem a vários níveis (Pina e Cunha et al, 2008).  

A formação tem por objectivo actuar na aquisição de novas competências 

(competências de que os colaboradores carecem), no desenvolvimento de competências 

(potenciar competências já existentes), na activação proactiva de competências 

(motivacionais ou de desenvolvimento pessoal do colaborador) e na inibição de 

competências (competências subjacentes a objectivos antigos e a dinâmicas obsoletas) 

(Camara, Guerra e Rodrigues, 2007). 

Para Robbins (2009), existem fundamentalmente, quatro tipos de formação: a básica, 

que engloba saberes de carácter mais elementar, como ler e escrever; a técnica, que 

pressupõe o upgrade dos conhecimentos técnicos dos colaboradores; a relacional que está 

mais direccionada para os relacionamentos interpessoais e sociais e a cognitiva, que envolve 

actividades de lógica, raciocínio, entre outras. Como refere Madureira (2006: 54), “importa 

não confundir o conceito de formação (enquanto técnica de incremento do desempenho 

imediato num determinado posto de trabalho, reforçando uma cultura e um projecto 

institucional já existentes) do conceito de formação comportamental ou para a mudança 

(enquanto processo integrador de uma revisão mais lata dos modelos organizacionais, 

culturais e comportamentais existentes) ”. A formação comportamental engloba áreas do 

saber como a liderança, a gestão de equipas, a comunicação ou a gestão da mudança em 

que a mensurabilidade dos resultados é subjectiva, constituindo um desafio para os 

gestores. Torna-se, portanto, fundamental que os gestores e os líderes se tornem 

facilitadores e catalisadores das capacidades dos seus colaboradores e adoptem práticas de 
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gestão adaptadas às necessidades da envolvente (Pina e Cunha et al., 2008). O retorno 

proveniente destas acções “pode ser consubstanciado num aumento de eficiência, numa 

maior rapidez de resposta, melhoria da qualidade do serviço, diminuição de custos ou 

aumento de receitas” (Oliveira, 2008:174). 

No processo de formação, podem ser considerados diferentes métodos para promover 

diferentes tipos de competências a desenvolver como podemos verificar no quadro 

seguinte: 

Destrezas básicas Competências interpessoais Competências integradoras e 
conceptuais 

Simulações  Representação de Papéis  Estudo de caso 

Realidade Virtual  Rotação de Funções  Simulações 

Assessement Centers  Assessement Centers  Realidade Virtual, 

Rotação de Funções  Simulações  Assessement Centers 

Mentoring  Coaching  Rotação de Funções 
     Fonte: Pina e Cunha et al. (2008: 397) 

Qualquer que seja o método utilizado, a formação actua nas competências a vários 

níveis: ao nível do saber (conhecimentos), ao nível do saber-fazer (habilidades e destreza), 

ao nível do saber ser/estar (atitudes e interesses) e também no querer-fazer (motivação), 

nunca esquecendo o poder-fazer (meios e recursos) (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007). De 

notar que a formação incidirá apenas sobre os níveis que constituem o foco da acção de 

formação, de acordo com os objectivos definidos previamente.  

Em suma, a formação permite “aprender a saber, a fazer, a ser e no extremo das suas 

possibilidades, permite também aprender a aprender” (Pina e Cunha et al., 2008: 378), 

enfatizando a sua premência como vantagem competitiva, não só para os indivíduos, como 

para a organização. 

 

CAPITULO III - METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

1. METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

A presente investigação empírica assenta na metodologia de um estudo de caso (Yin, 

1994) na medida em que todos os dados são referentes a uma única organização - um 

Instituto Público Português. A escolha da metodologia surge por dois motivos: pela 

oportunidade coadunada pela realização de um estágio profissional na área da Gestão de 

Recursos Humanos no Instituto em foco, o que permitiu um acesso imediato e facilitado aos 



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 20 

 

dados, revestindo o tema de toda a pertinência para o processo formativo; e pelas 

possibilidades que a metodologia qualitativa de estudo de caso oferece. Desta forma, o 

estudo de caso é especialmente adequado quando procuramos compreender fenómenos 

sociais complexos, e iniciar um processo de conhecimento sobre um tema (Yin, 1994). A 

escolha de um Instituto Público foi adequada para este tipo de abordagem, visto não existir 

nenhum estudo empírico sobre o desenvolvimento de competências, através de dados 

provenientes da Avaliação de Desempenho, mais concretamente do SIADAP. Com este 

estudo exploratório, pretendeu-se verificar a utilidade deste instrumento como ferramenta 

de gestão de competências, bem como a contribuição que este pode dar no apuramento de 

necessidades de formação. Com este móbil, foi efectuada a definição prévia de estratégias 

de recolha empírica adequadas, não só ao estudo, como à realidade organizacional.  

Na primeira fase da pesquisa de estudo de caso, foram utilizadas essencialmente duas 

fontes de informação: as Fichas de Avaliação de Desempenho (de 2009 e 2010 

correspondentes ao SIADAP 2 e 3 – ver Anexo I), e os dados relativos às acções de formação 

efectuadas em 2009 (que terão uma repercussão ou não nas avaliação de 2010) e 2010 (para 

complementar a análise dos resultados e dar uma visão prospectiva). Na segunda fase da 

pesquisa, procedeu-se ao tratamento de dados e sobretudo, a discussão destes com 

responsáveis da organização. Para este efeito, foram então agendadas duas entrevistas, uma 

ao Responsável pelos Recursos Humanos (RRH) e outra ao Director da Actividade de Suporte 

(DAS). As entrevistas foram do tipo semi-directivas (Quivy e Campenhoudt, 1992) e tiveram 

como finalidade a discussão dos resultados obtidos acerca do instrumento de avaliação de 

competências, assim como obter mais informações acerca do processo de avaliação de 

desempenho baseado nas competências tal como praticado na organização estudada (ver 

Anexo II). As entrevistas foram gravadas, e conduzidas com base num documento de suporte 

contendo a representação gráfica obtida no tratamento dos dados recolhidos na primeira 

fase. 

Pretende-se que os resultados apurados permitam não só ilustrar uma realidade 

organizacional muito particular – um Instituto da Administração Pública - como também 

identificar o impacto da formação no desenvolvimento de competências obrigatórias aos 

colaboradores do Instituto e essenciais a um desempenho que prima pela eficácia, eficiência 

e qualidade.  
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1.1. O Instituto Público 

O Instituto Público em foco integra-se na Administração Indirecta do Estado e é dotado 

de autonomia administrativa, financeira e de património próprio. Foi fundado em Fevereiro 

de 1975, e actua, hoje, sob a tutela do Ministro de Economia e do Emprego, detendo um 

papel de relevo como organismo promotor de instrumentos de políticas públicas. A sua 

missão é promover a inovação e executar políticas de estímulo ao desenvolvimento 

empresarial, visando o reforço da competitividade e da produtividade das empresas, 

concretamente das de pequena e média dimensão. A sua linha de actuação direcciona-se, 

predominantemente, para o aumento da produtividade e a promoção da competitividade 

das empresas e do seu desenvolvimento sustentado (de reforço de competências e da 

capacidade de gestão e de acesso aos mercados financeiros), a par com a promoção do 

empreendedorismo que, desta forma, preenche, uma lacuna relevante no quadro dos 

apoios a prestar pela Administração Pública neste segmento empresarial.  

Em 2009, foi reconhecido com uma distinção de mérito de serviços e organismos da 

Administração Central do Estado (no âmbito das medidas introduzidas pela Reforma da 

Administração Pública e conforme o dever consagrado na Lei nº 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro) pelo respectivo desempenho no grau de cumprimento dos objectivos fixados, 

presentes no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2009. Paralelamente a 

este facto, as percentagens máximas legais para as menções SIADAP (2 e 3) “relevante” e 

“excelente”, aumentaram respectivamente de 20% para 35% e de 5% para 10% nas 

avaliações de 2010. Esta situação pode consistir à partida uma limitação ao SIADAP, pois 

poderá haver tendência para o aumento generalizado de avaliações “relevante” e 

“excelente”, contudo, nos documentos oficiais a ideia subjacente ao incremento das 

avaliações dos colaboradores explica-se, pelos desempenhos efectivamente superiores.  

No que concerne à sua área de intervenção, este Instituto acompanha todas as fases do 

ciclo de vida das empresas, tendo como domínios prioritários a assistência empresarial, a 

promoção do empreendedorismo, da inovação e da eficiência colectiva, a facilitação do 

financiamento empresarial (promoção de soluções financeiras adaptadas às necessidades 

das empresas) e a indução de investimento empresarial qualificado (estratégias empresariais 

baseadas na inovação, emprego qualificado e internacionalização). 
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a) Recursos humanos 

Relativamente aos recursos humanos existentes, existem neste Instituto Público 376 

colaboradores distribuídos da seguinte forma: 

Gráfico I – Distribuição de Recursos Humanos por Área de Actividade 

 

Para a análise do caso empírico foi necessário que, numa fase inicial, fossem analisados os 

recursos humanos de acordo com a sua distribuição, mas numa perspectiva de carreira, ou 

seja, de acordo com a categoria profissional: Dirigente, Técnica, Administrativa e Auxiliar.  

Gráfico II – Distribuição de Recursos Humanos por Carreira 

 

Dentro da categoria Dirigentes e Técnicos Superiores encontram-se várias subcategorias 

como:  

 Dirigentes: existem os níveis Dirigente de I e II grau, (que engloba o Secretário-Geral, 

Vogais e Presidente) e Dirigentes Intermédios de I e II grau. Para o estudo em particular, 

quando é referida a carreira de Dirigente será relativa à categoria Intermédia (I e II grau, 

conjuntamente). 

 Técnica: Assessor, Especialista Informático e Técnico Informático. Relativamente à 

carreira Técnica, para o caso empírico, foram consideradas as categorias de Especialista e de 

Técnico Informático – pois apesar da sua distinção, são inseridos em carreiras consideradas 

análogas.  

 As restantes subcategorias, não foram analisadas, ou por não se englobarem nas 

Avaliações de Desempenho (como é o caso do Presidente), ou por deterem uma abrangência 

de funções que não se restringe apenas a um departamento ou direcção. 

Fonte: Mapa de Pessoal 2010 

Fonte: Mapa de Pessoal 2010 

Número 

Divisões macro 
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1.2. Competências versus SIADAP 

No início de 2004, o Governo aprovou um conjunto de diplomas enquadrados na grande 

temática da Modernização Administrativa, cuja sequência pretendia consubstanciar um 

quadro articulado de medidas, nas quais se incluiu o Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho da Administração Pública. Com a Lei n.º 66-B/2007 de 28 de 

Dezembro, o modelo foi aperfeiçoado e instituiu o SIADAP aplicado ao desempenho dos 

serviços públicos (SIADAP 1), dos respectivos dirigentes (SIADAP 2) e demais trabalhadores 

(SIADAP 3), numa concepção integrada dos sistemas de gestão e avaliação, permitindo 

alinhar, de uma forma coerente, os desempenhos dos serviços e dos que neles trabalham. O 

processo de avaliação foi idealizado para ser uma oportunidade de aprendizagem que se 

subdivide em três fases. Numa primeira fase pela fixação do padrão de desempenho e pela 

elaboração de planos previsionais e de acção; numa fase intermédia pela verificação dos 

resultados e numa fase final pela avaliação dos desempenhos e identificação dos possíveis 

desvios (que dão lugar a possíveis decisões correctivas). 

São as competências (organizacionais e individuais) que sustentam o desempenho 

(individual e organizacional) capaz de realizar objectivos. De acordo com Chiavenato (2009), 

a excelência pretendida pelas empresas como uma alternativa de sobrevivência, pode ser 

alcançada principalmente, na base de investimentos em formações, desenvolvimento das 

pessoas, porém, é necessário um adequado sistema de avaliação de desempenho capaz de 

indicar as questões positivas ou negativas das medidas tomadas. 

A avaliação de desempenho na Administração Pública tem um carácter anual, iniciando-

se o processo com a contratualização dos parâmetros de avaliação (Objectivos e 

Competências), durante o mês de Fevereiro, sendo a avaliação efectuada durante os meses 

de Janeiro e Fevereiro do ano seguinte. A avaliação tanto ao nível de SIADAP 2 (Dirigentes 

Intermédios), como ao nível do SIADAP 3 (Técnicos, Administrativos e Auxiliares) centra-se 

nos resultados obtidos nos objectivos da respectiva unidade orgânica e nas competências 

demonstradas, as quais integram competências técnicas e comportamentais, expressas na 

Portaria nº 1633/2007 de 31 de Dezembro. Para cada grupo de pessoal, o Instituto definiu 

um conjunto de competências que considera obrigatórias aos colaboradores na prossecução 

de resultados:  
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Fonte: Portaria nº 1633/2007 de 31 de Dezembro e despacho interno do Instituto (adaptado) 

Tabela I – Competências Obrigatórias aos colaboradores do Instituto Público em foco. 

Dirigentes Intermédios 
Técnicos Superiores e 

Técnicos 

Técnico Profissional e 

Administrativo 

Operários e 

Auxiliares 

Orientação para Resultados Orientação para Resultados 
Realização e Orientação 

para Resultados 

Realização e Orientação 

para Resultados 

Orientação para o Serviço 

Público 

Orientação para o Serviço 

Público 

Orientação para o Serviço 

Público 

Orientação para o 

Serviço Público 

Liderança e Gestão das 

Pessoas 

Conhecimentos 

Especializados e Experiência 

Adaptação e Melhoria 

Contínua 

Organização e Método 

de Trabalho 

Responsabilidade e 

Compromisso com o 

Serviço 

- - - 

  Fonte: Portaria nº 1633/2007 de 31 de Dezembro e despacho interno do Instituto 

No total devem ser escolhidas seis competências para a avaliação de desempenho do 

ano, ou seja, para além das obrigatórias deverão ser escolhidas da Portaria nº 1633/2007 de 

31 de Dezembro aquelas que mais se adequam à função de cada colaborador. Para este 

estudo de caso, foram escolhidos apenas três grupos de pessoal: Dirigentes, Técnicos e 

Administrativos. Os Operários e Auxiliares não foram contemplados, visto serem aqueles 

que menos carecem de formação e como tal, serão aqueles que terão resultados menos 

significativos. 

No final de cada ciclo anual de gestão, é efectuada a Avaliação de Desempenho, pelo 

avaliador (Chefe de Departamento ou de Direcção) aos seus avaliados (colaboradores 

alocados ao Departamento ou Direcção do avaliador). O resultado obtido em cada 

competência é expresso e valorado nos seguintes termos:  

 

A pontuação final é a média ponderada das pontuações atribuídas nos dois parâmetros 

de avaliação, expressa às centésimas ou milésimas quando possível, sendo que para os 

objectivos a ponderação mínima é de 75% e para as competências, a ponderação máxima 

será de 25%. Para o caso empírico, apenas vão ser contabilizadas as pontuações dadas às 

competências, pois será essa a ênfase do estudo. 
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2. Fichas de Avaliação SIADAP 

A avaliação de cada colaborador é expressa numa ficha, que contém a identificação do 

avaliador e avaliado (nome, número de identificação fiscal, cargo, a unidade orgânica e 

departamento a que pertence), objectivos (entre três e cinco) e seis competências (inclui as 

competências obrigatórias e as específicas para a função). Para o caso empírico, apenas 

foram recolhidos os dados referentes às competências e à identificação do avaliador e 

avaliado (por uma questão de controlo). É necessário referir que os dados recolhidos foram 

autorizados e que a confidencialidade dos mesmos será mantida ao longo deste estudo. 

a) Organização dos dados 

Para coordenar o processo de recolha de Fichas provenientes do SIADAP 2 e 3 (respeitantes 

aos anos de 2009 e de 2010) foi necessário, numa primeira etapa, criar uma base de dados 

que contivesse todos os departamentos, chefias e colaboradores. Através destes mapas, foi 

possível verificar quantas pessoas estavam alocadas a um departamento e a uma chefia 

(visto que uma direcção pode ter vários dirigentes). Numa segunda etapa, foi necessário 

apurar as exclusões dos casos como aposentações, estágios, mobilidade entre 

departamentos e colaboradores em funções temporárias, pois a relevância deste estudo 

prende-se com o desenvolvimento de competências dos colaboradores inseridos no mesmo 

cargo, com as mesmas funções, no mesmo departamento, com a mesma chefia e no mesmo 

espaço de tempo. Desta forma, pretendeu-se minimizar todos os factores que pudessem 

induzir ao enviesamento de resultados (e.g. pela dupla contagem, ou pela inserção de 

pessoas avaliadas por avaliadores diferentes, ou pela inserção de colaboradores em 2009 

que não constam em 2010) delimitando o universo a 218 colaboradores.  

b) O processo de recolha 

A recolha das informações contidas nas Fichas de Avaliação SIADAP acabou por revelar 

vicissitudes inerentes à própria organização dos arquivos do Instituto. A grande maioria das 

Fichas, foram recolhidas na sua fase final de avaliação (antes de serem arquivadas), as 

restantes foram recolhidas directamente do arquivo. Este processo estendeu-se ao longo de 

quatro meses. De notar que os procedimentos considerados “normais” inerentes ao 

preenchimento das Fichas de Avaliação SIADAP, de acordo com os trâmites legais, são 

vários, o que implica uma certa morosidade. Assim, houve vários compassos de espera, para 
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que a avaliação fosse conhecida pelo avaliado, assinada (pelo avaliador e avaliado) e 

homologada pelo Dirigente máximo do serviço. Ao longo deste processo foi feita uma 

tentativa para abranger o máximo de departamentos e direcções possível, para que a 

amostra fosse representativa da realidade em foco.  

c) As competências em foco nas Fichas de Avaliação SIADAP 2 e 3 

Apesar do acesso às pontuações das seis competências, apenas foram escolhidas as 

consideradas como obrigatórias a todos os colaboradores do Instituto. Esta escolha deve-se 

ao facto de se pretender mostrar se a um nível organizacional existe, ou não, um incremento 

na avaliação das competências pela frequência dos colaboradores em acções de formação. 

Desta forma, a escolha de competências comuns por categoria profissional, torna mais 

claros estes resultados, não implicando um estudo aprofundado e individual de cada 

indivíduo à função que desempenha e à formação que frequentou. 

Após a extracção dos dados, verificou-se que a amostra de 2009 não correspondia, em 

número, à amostra de 2010. Desta forma, teve de existir uma filtragem, que apenas 

consideraria os colaboradores cujos dados constassem em 2009 e 2010. Assim sendo, a 

amostra a considerar é de 164 colaboradores para cada ano, um total de 328, como 

representada no gráfico seguinte: 

Gráfico III – Peso da amostra face ao universo em estudo (por categoria profissional) 

 

Esta amostra pretende ser representativa ao nível das três categorias profissionais, sendo 

que o maior conjunto de dados se situa na categoria técnica. Para além da organização dos 

dados por categoria profissional, foi necessário organizar os dados por área de actividade. 

Originalmente, cada departamento e cada direcção tem um nome atribuído, mas para 

manter a confidencialidade dos dados, foram atribuídos nomes genéricos, mantendo-se 

contudo, a essência das actividades desenvolvidas. Algumas áreas estão alocadas a uma 

direcção como é o caso das Actividades de Suporte, que integra cinco áreas (Área de Gestão 

de Recursos Humanos, Área de Existências e Imobilizado, Área de Gestão de Participações, 

Número 

Categorias profissionais 
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Área Financeira, Área das TI’s), as restantes áreas apresentadas correspondem cada uma, a 

uma Direcção.  

Relativamente às Fichas de Avaliação dos colaboradores da área de suporte, temos a 

seguinte representatividade da amostra face ao universo: 

Gráfico IV – Dimensão da amostra relativamente à Actividade de Suporte 

 

Relativamente às Fichas de Avaliação dos colaboradores da área de suporte, temos a 

seguinte representatividade da amostra face ao universo: 

Gráfico V – Dimensão da amostra relativamente à Actividade Operacional e Técnica 

 

 

3. Análise das acções de formação 

Para responder à hipótese “A formação tem influência no desenvolvimento de 

competências transversais a todos os colaboradores do Instituto em estudo?” era essencial 

aceder às formações efectuadas no período compreendido entre 2009 e 2010. Por um 

princípio de coerência, devido à particularização efectuada nas Fichas, teve de existir uma 

filtragem relativa às informações das acções de formação a recolher. Foram consideradas 

335 frequências em acções de formação, correspondentes às Direcções e Departamentos 

Áreas de Actividade 

Número 

Áreas de Actividade 

Número 
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em estudo. Foram excluídas as formações que concedem um grau-académico: Pós-

graduações e Programa das Novas Oportunidades por não se inserirem apenas em 

competências técnicas ou comportamentais (n.º 1, do artigo 15º, Capítulo III, Decreto-lei n.º 

396/2007 de 31 de Dezembro). 

a) Organização da informação extraída das acções de formação 

Com base no suporte teórico utilizado, as acções de formação foram divididas em duas 

categorias: formações técnicas e formações comportamentais. Dentro das formações 

técnicas são consideradas aquelas que se encontram no domínio do “saber-fazer”, ou seja, 

orientadas para aquisição de competências técnicas fundamentais para a execução de uma 

tarefa como, e.g. a Contabilidade, Inglês, Informática ou a Legislação. As formações 

comportamentais visam a aquisição de competências comportamentais (cognitivas) na área 

do “saber”, e.g. liderança, gestão da mudança ou coaching.  

CAPÍTULO IV – ESTUDO DE CASO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados que foram organizados através da 

utilização de ferramentas como o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e o Excell. 

Irá proceder-se, primeiro, a uma análise global dos resultados obtidos relativos às acções 

de formação e às Fichas SIADAP e, em segundo, irá efectuar-se uma análise mais 

particularizada através dos resultados por categoria profissional, utilizando como base as 

entrevistas efectuadas. No seu conjunto permitirão apurar a problemática em estudo: a 

existência ou não, de uma relação entre a formação e o desenvolvimento de competências e 

se é verificável pela análise das Fichas SIADAP. 

 

1. Análise global dos resultados 

 Para se proceder à análise dos resultados provenientes das Fichas de Avaliação SIADAP, é 

fundamental constatar previamente, os dados relativos às acções de formação efectuadas 

em 2009 não só para se perceber a sua dimensão, como a sua hipotética influência e 

impacto na avaliação de 2010. Após o seu tratamento estatístico, verificou-se que 91,34% do 

total das acções de formação visaram o domínio técnico, enquanto as formações que 

visavam domínio comportamental adquiriram 8,66%.  



Ana Marta Pinto Adelino |  A gestão de competências num Instituto da Administração Pública Portuguesa: 

Abordagem exploratória ao SIADAP  
 29 

 

Gráfico VI – Percentagem de formações frequentadas por categoria profissional 

  

 Perante este gráfico, denota-se que as formações de domínio técnico predominam nas 

três categorias profissionais.  

Como forma de particularizar os dados, foram representados graficamente as formações 

técnicas e comportamentais frequentadas por área de actividade. No gráfico que se segue 

verificou-se que, a Actividade de Suporte frequentou 41,83% das formações técnicas e a 

Actividade Operacional e Técnica 58,17%. 

Gráfico VII – Percentagem de formações frequentadas (face ao total) em 2009 que visavam a 

aquisição de competências técnicas. 

 

 Face aos resultados apresentados, constata-se que houve áreas de actividade que se 

destacaram relativamente à frequência em acções de formação, contudo é necessário 

salientar que a área de Apoio ao Investimento e a Assistência Técnica detém um maior 

número de colaboradores, o que também pode justificar esta situação. 

 No gráfico que se segue, observa-se que a Actividade de Suporte frequentou 48,28% das 

acções de formação para aquisição de competências comportamentais e a Actividade 

Operacional e Técnica apenas 51,72%. 

 

 

Percentagem  

Categorias profissionais 

Percentagem  

Áreas de Actividade 
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Gráfico VIII – Percentagem de formações frequentadas (face ao total) em 2009 que visavam a 

aquisição de competências comportamentais. 

 

Nesta representação destacam-se as percentagens substancialmente mais reduzidas, 

denotando-se que são as categorias de dirigentes e administrativos que menos 

frequentaram estas formações. 

 No sentido de oferecer uma visão evolutiva, foram apurados os resultados médios de 

cada competência (transversal aos colaboradores do Instituto) por categoria profissional nos 

anos de 2009 e 2010. Deste modo, é possível observar que:  

Gráfico IX – Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira de Dirigentes 

Intermédios 

 

Nesta categoria profissional verifica-se que, à excepção da competência 

“Responsabilidade e Compromisso com o Serviço”, houve um incremento nas avaliações das 

competências. Perante o decréscimo verificado, o DAS considera que podem existir factores 

que se prendem com o elevado grau de subjectividade da avaliação. 

 

 

 

Média das Pontuações 

Competências 
 transversais  

Percentagem  

Áreas de Actividade 
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Gráfico X – Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira de Técnicos 

Superiores e Técnicos 

 

Na categoria profissional técnica destaca-se a competência “Orientação para Resultados”, 

que denota um decréscimo contrariamente às outras competências.  

Gráfico XI – Valores médios atribuídos às Competências em 2009 e 2010 na carreira Técnico 

Profissional e Administrativo 

 

Nesta categoria profissional, não se verificam grandes alterações, apenas se destacando 

um pequeno incremento na avaliação da competência “Realização e orientação para 

Resultados”. Na opinião do DAS esta diferença “não associava tanto à formação, mas a 

alguma sensibilidade do próprio avaliador junto ao seu avaliado: em sensibilizá-lo mais para 

as suas funções que estão muito direccionadas para os resultados, o que poderá ter diversos 

efeitos positivos na avaliação, associados ao bom desempenho” 

De uma forma geral, denota-se um aumento das avaliações das competências, contudo 

verificam-se algumas fragilidades em cada uma das categorias profissionais, que se devem 

ou a gaps de formação, ou à subjectividade do método. Na opinião do RRH e do DAS, estes 

resultados devem-se a um melhor conhecimento do instrumento SIADAP por parte dos 

avaliadores e à existência de acções de formação. Numa perspectiva global, o DAS alerta 

para o aumento da quota de relevantes e excelentes que poderá ditar em certa medida este 

aumento, porém não prevê que este seja a causa única e efectiva. 

 

Média das Pontuações 

Média das Pontuações 

Competências 
 transversais  

Competências 
 transversais  
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Áreas de Actividade 

2.  Análise dos resultados por áreas de competência 

A análise seguidamente apresentada refere-se às pontuações extremas obtidas na ficha 

SIADAP- atribuição de cincos e um. Esta justifica-se por permitir averiguar se houve ou não 

incremento na avaliação das competências, fruto da formação frequentada.  

2.1. Dirigentes Intermédios 

Antes da visualização dos gráficos, importa referir que cada área de actividade pode conter 

um ou mais dirigentes (como é o caso das Existências e Imobilizado, do Financiamento 

Empresarial, da Assistência Técnica e do Apoio ao Investimento), o que poderá reflectir 

percentagens de 100% quando houve atribuição de 5, nos casos em que só existe um único 

responsável. 

Gráfico XII – Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para Resultados” 

 

Neste gráfico, denota-se que houve um acréscimo da pontuação em 2010, principalmente 

nos departamentos da Actividade de Suporte, enquanto  que os valores relativos à 

Actividade Operacional e Técnica se verificaram estáveis nos dois anos. Destaca-se ainda que 

a área Jurídica não apresenta nenhuma atribuição de 5. 

Gráfico XIII – Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço Público” 

 

Percentagem  

Áreas de Actividade 

Percentagem  

Áreas de Actividade 
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Nesta competência verifica-se, mais uma vez um aumento generalizado, destacando-se, 

mais uma vez, a área Jurídica com um decréscimo da avaliação. 

Gráfico XIV – Distribuição da pontuação 5 na competência “Liderança e Gestão de Pessoas” 

 

Nesta competência denotam-se resultados substancialmente mais baixos, relativamente aos 

anteriores. Face a estes resultados, o DAS refere que nem todas as pessoas têm capacidade 

para gerir pessoas, consubstanciando que “há pessoas com muita competência, com muita 

sabedoria, mas incapazes de liderar, mas que, no entanto, são pessoas muito 

competentes.”O RRH vê esta situação como o resultado da grande reestruturação de todo o 

sector da Administração Pública ao nível dos modelos de liderança e de gestão de pessoas e 

acrescentando que “é uma deficiência que tínhamos notado nos Recursos Humanos, daí que 

no final de 2010 e em 2011 tenhamos feito uma formação orientada para os dirigentes na 

área da Gestão da Mudança e Liderança Criativa”.  

Gráfico XV – Distribuição da pontuação 5 na competência “Responsabilidade e Compromisso com o 
Serviço” 

 

Percentagem  

Áreas de Actividade 

Áreas de Actividade 
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Na distribuição de 5, nesta competência, denota-se um acréscimo de 2009 para 2010, 

destacando-se a área de comunicação e imagem que não possui qualquer avaliação máxima. 

De uma forma geral, na categoria Dirigentes Intermédios, observou-se um aumento da 

pontuação máxima de 59% em 2009 para 64% em 2010. Para o RRH relaciona-se sobretudo 

“com a interiorização que os dirigentes têm ou vão tendo deste novo modelo da 

Administração Pública da Gestão por Objectivos”, para além disso a formação 

CAGEP/FORGEP frequentada pela grande maioria adquiriu também um peso na atribuição 

destas elevadas pontuações. Para além do aspecto da formação, o DDR realça que existe 

mais um factor que não deve ser menosprezado, que é a experiência acumulada dos 

avaliadores, ou seja, o avaliador por cada ano que vai avaliar os seus avaliados, vai 

adquirindo mais competências em como avalia, estando melhor preparado para avaliar e até 

perceber competências que não são facilmente detectáveis no relacionamento diário.  

2.2. Técnicos Superiores e Técnicos 

Nesta categoria profissional verificou-se a existência da atribuição da pontuação 1 (que até 

agora não havia sido encontrada na amostra), na competência “Orientação para Resultados” 

na área de actividade Assistência Técnica (em ambos os anos em estudo). Face a este 

resultado o DDS, referiu que pode resultar da ausência de orientação para resultados do 

avaliado, em que o avaliador na sua boa-fé, avaliou de forma transparente. Como solução, o 

RRH aponta a formação como forma mais eficaz e eficiente de colmatar esta debilidade.  

Gráfico XVI – Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para Resultados” 

 
Nesta competência constata-se um incremento geral das avaliações, à excepção da área 

Gestão de Participações. 
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Gráfico XVII – Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço Público” 

 

Na distribuição de 5 nesta competência, destaca-se a sua inexistência na área de 

Desenvolvimento e Inovação e Comunicação e Imagem, denotando-se alguns decréscimos 

de 2009 para 2010, que até agora ainda não tinham sido quase verificáveis. 

Gráfico XVIII – Distribuição da pontuação 5 na competência “Conhecimentos Especializados e 

Experiência” 

 

Na competência “Conhecimentos Especializados e Experiência”, verifica-se um incremento 

generalizado da atribuição 5, destacando-se apenas um decréscimo na área de Gestão de 

Participações.  

Nesta categoria verificou-se um acréscimo da atribuição da pontuação 5, de 51% para 

52%. Tendo em conta que as acções de formação se situaram maioritariamente ao nível 

desta categoria, o RRH e o DAS, consideram que a formação pode consubstanciar em grande 

parte, as pontuações atribuídas. 
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2.3. Técnico Profissional e Administrativo 

Antes da visualização dos gráficos ressalva-se a ausência da área de actividade Planeamento, 

devido à ausência de Fichas na amostragem desta categoria profissional. 

Gráfico XIX – Distribuição da pontuação 5 na competência “Realização e Orientação para 

Resultados” 

 

Nesta competência verifica-se que a distribuição de 5, na sua maioria, se manteve em 2009 e 

2010, à excepção da área de Comunicação e Imagem. Verifica-se igualmente a ausência 

desta atribuição na área de Gestão de Participações. 

Gráfico XX – Distribuição da pontuação 5 na competência “Orientação para o Serviço Público” 

 

Quanto à distribuição de 5 nesta competência, denota-se que a área de Desenvolvimento e 

Inovação e Comunicação e Imagem, não tiveram atribuições, verificando-se mais vezes um 

alinhamento entre as pontuações de 2009 e 2010. 
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Gráfico XXI – Distribuição da pontuação 5 na competência “Adaptação e Melhoria Contínua” 

 

Neste gráfico denota-se um incremento da ausência da pontuação 5, em que as atribuídas 

em 2009, se mantiveram para 2010. 

 Na categoria Administrativa apurou-se, no total, um acréscimo da atribuição da 

pontuação 5 de 2009 para 2010 de 40% para 41%. Contudo e perante o verificado, não se 

verifica a mesma frequência na atribuição da pontuação 5, em relação às restantes, 

indiciando que a maioria das pontuações se situa a um nível mais mediano. O DDS, perante 

estes resultados, refere que “pela experiência que tenho no Instituto, a nível da categoria 

administrativa, as competências são baixas”, fundamentando que, requer um investimento 

maior na formação. Porém, o RRH atribui esta situação à resistência que se verifica por parte 

dos colaboradores em aumentarem as suas competências através das acções de formação, o 

que poderá estar relacionada com a concentração de níveis etários elevados nesta categoria 

profissional. 

 

3. Discussão crítica dos resultados obtidos 

Face aos resultados apresentados e na percepção dos entrevistados, pode-se inferir 

qualitativamente que a formação tem alguma influência na avaliação das competências 

transversais (logo no seu desenvolvimento), mas não será o único factor explicativo. Foram 

apontados outros factores como: o melhor conhecimento do SIADAP por parte dos 

avaliadores, a sua experiência acumulada e o aumento das quotas existentes para a 

atribuição de relevantes e excelentes (que podem subir ou descer pontuações). Este 

incremento de quotas em 2010, que pode justificar em parte este aumento generalizado, 

não é peremptório, pois como foi referido anteriormente, de acordo com os princípios do 
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SIADAP, as avaliações efectuadas não devem ser vistas como uma oportunidade na 

distribuição de notas de, mas sim um reconhecimento do desempenho efectivo.  

 Verificou-se também que, relativamente à competência “Liderança e Gestão de Pessoas”, 

onde se denotaram as pontuações mais baixas (nesta categoria profissional), o RRH referiu, 

que estava a haver um esforço para colmatar essa debilidade. Esta afirmação denota a 

preocupação por parte da gestão em melhorar as competências sociais fundamentais para o 

incremento das competências técnicas. Contudo, o acréscimo de 3% (2009) para 4% (2010) 

nas formações comportamentais, são também sinal das fragilidades neste tipo de 

competências. 

Como em todos os processos de avaliação, as relações interpessoais, também influenciam 

o processo de avaliação de desempenho, como foi referido pelo DAS. Para Madureira 

(2007:4) “(…) a qualidade relacional (confiança mútua) entre os actores organizacionais (o 

que avalia e o que é avaliado) influencia terminantemente os resultados tanto da avaliação 

como do desempenho propriamente dito.” Estas relações interpessoais inserem-se na 

dimensão subjectiva inerente a todo o processo de avaliação que, segundo o autor 

“encontra terreno fértil na Administração Pública, já que dificilmente se poderão calcular 

salários em função, por exemplo, dos volumes de vendas ou da produção efectiva de bens 

ou serviços.” (Madureira, 2007:1). Ceitil (2010), atribui a esta situação a várias causas como 

o julgamento dos avaliadores, o processo e a política de organização e inflexibilidade do 

método.  

No final da entrevista, foi colocada uma questão relativamente aos factores externos que 

podem influenciar estes resultados, onde foi referida a restrição orçamental inerente aos 

processos de formação, que condiciona muitas vezes, a prossecução de políticas no âmbito 

da Gestão de Recursos Humanos. Outro aspecto realçado por ambos é a motivação 

subjacente a todo e qualquer processo de desempenho, que consubstancia o 

desenvolvimento de competências. 

 Como nota final, constata-se a relação existente entre a formação e o desenvolvimento 

de competências, podendo o SIADAP constituir um bom meio na aferição de necessidades 

de formação, tendo ainda que ser aperfeiçoado no sentido de minimizar a sua 

subjectividade. Relativamente ao Instituto, existe a preocupação em formar e tornar os 

colaboradores mais competentes, não só a nível técnico como a nível comportamental, 

tendo-se verificado um acréscimo da atribuição da pontuação 5 nas competências 
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transversais aos colaboradores do Instituto nas três categorias profissionais de 50% para 

52% (nos anos em estudo).  

 

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Limitações e Recomendações para trabalhos futuros 

 A pesquisa desenvolvida deve ser entendida como a possibilidade de se proceder num 

contexto de intervenção profissional, a estudo académico de carácter exploratório. Como 

tal, as conclusões do estudo são limitadas; no entanto, o próprio processo de pesquisa 

permite elaborar alguma reflexão acerca não só das limitações encontradas pela mestranda 

ao longo deste percurso, como as limitações apontadas pela literatura. 

 Limitações à dissertação encontradas pela mestranda: 

No decorrer da investigação: 

 A morosidade do processo de avaliação de desempenho, que limitou a recolha das 

Fichas de Avaliação de Desempenho. 

 A inexistência de bibliografia referente à utilização do SIADAP como instrumento de 

gestão de competências. 

Relativamente ao SIADAP: 

 Aumento das quotas das menções SIADAP (2 e 3) “relevante” e “excelente”, 

respectivamente de 20% para 35% e de 5% para 10% nas avaliações de 2010. 

 A subjectividade subjacente ao processo de avaliação de desempenho, que pode 

enviesar os resultados. 

 Limitações de autores identificadas na literatura em relação ao SIADAP: 

 Devido à legislação, existe apenas um portfólio organizacional, não havendo um que 

contemple as competências individuais (Ceitil, 2010). 

 (Sandberg, 2000): desenvolver competências, tem muitas mais implicações que a 

podem facilitar ou restringir, incluindo o recrutamento, staffing, avaliar a performance dos 

trabalhadores, gerir carreiras, sistemas de pagamento, e estratégias motivacionais para 

melhorar o desempenho.  
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 (Madureira, 2006): “a Administração Pública tem uma média de idades envelhecida 

(acima dos 45 anos de idade), baixas qualificações académicas e encontra-se ancorada em 

modelos organizacionais retrógradas onde os procedimentos são burocratizados e o poder 

decisório centralizado”.  

 (Madureira, 2006): “A prática organizacional continua a debater-se em permanência 

com a subjectividade das avaliações, continuando a procurar desenvolver técnicas e 

instrumentos que, correctamente utilizados a possam minimizar, reduzindo ao mínimo 

inadequadas interpretações do desempenho e consequentemente dos resultados 

organizacionais”. 

Como recomendações para trabalhos futuros sugiro: 

 Aplicar análises estatísticas mais poderosas, escolhendo de forma mais criteriosa 

variáveis para cruzamento estatístico; 

 Efectuar a análise de competências com uma abordagem longitudinal, reportando a 

um período temporal mais alargado (e.g. 4 a 5 anos); 

 Efectuar um estudo comparativo relativamente à gestão de competências, no sector 

privado e no sector público, acerca da utilidade da avaliação de desempenho como 

elemento fundamental para a gestão e o desenvolvimento de competências. 

 Abordar a percepção do instrumento pelos colaboradores. 

 

2. Conclusões finais 

O termo competência não pode ser considerado isoladamente, pois dele discorrem 

conjuntos de comportamentos expressos em conhecimentos, habilidades, atitudes e 

interesses, fundamentais para o desempenho de funções. Saber retirar o melhor partido 

deles quer a nível da organização, quer ao nível dos indivíduos que dela fazem parte é o 

factor chave para os bons desempenhos, que se expressam em bons resultados. A gestão 

das competências constitui portanto um desafio, porque implica a determinação de 

competências chave, essenciais para o desempenho superior de funções, através da 

definição de modelos ou clusters de competências. Esta explicitação é de uma enorme mais-

valia, porque através da avaliação de desempenho é possível aferir se existe um ajuste da 

pessoa ao cargo e se há necessidade de desenvolver competências para a prossecução do 
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mesmo. Através deste estudo de caso, considera-se que explorar as potencialidades do 

SIADAP poderá contribuir para o desenvolvimento de modelos de gestão de competências 

na Administração Pública Portuguesa. Perante os resultados quantitativos e qualitativos e na 

percepção dos Gestores entrevistados, constata-se que a formação surte algum impacto na 

avaliação das competências transversais às categorias profissionais, contudo não é o único 

factor. O desenvolvimento de competências apenas surge quando existe motivação por 

parte do colaborador e encorajamento por parte do líder, contudo, as relações interpessoais 

podem toldar esta relação, interferindo com a avaliação das competências no final do ciclo 

anual de gestão. De notar também que, a utilização do SIADAP como instrumento de gestão 

de competências pode tornar-se bastante útil, principalmente se forem minimizados os 

factores de subjectividade que interferem com a sua correcta e eficaz utilização, o que 

proporcionaria um acréscimo relativamente à qualidade de informação que se retira.  

Face aos resultados retirados, denotou-se um efectivo acréscimo na atribuição da 

pontuação 5 nas competências transversais ao Instituto, que perante os factos reflecte em 

parte as acções de formação efectuadas. No todo fica a dúvida da interferência mais ou 

menos determinante do aumento da quota na verificação destes resultados. Verificaram-se 

também algumas debilidades, como foi o caso da competência “Liderança e Gestão de 

Pessoas” que, através deste estudo despoletou algum interesse, resultando num projecto 

direccionado para os Dirigentes Intermédios que tem como objectivo o fortalecimento desta 

competência. Outro aspecto que deve ser mencionado, são as competências tidas como 

transversais a todos os colaboradores: serão efectivamente as mais apropriadas para serem 

transversais a todo o Instituto? As limitações inerentes à burocracia que pauta a 

Administração Pública, torna inflexível a determinação de competências particulares para 

todas as funções desenvolvidas, podendo apenas variar por categoria profissional, e 

relativamente às três competências deixadas em aberto para a particularização com as 

funções (para perfazer as seis competências obrigatórias).  

“O sucesso dos planos e estratégias organizacionais dependem do envolvimento das 

pessoas com a missão e os objectivos da organização, bem como do desenvolvimento de 

competências, para que as pessoas envolvidas nesse processo estejam à altura de assumir 

desafios e para ajudarem as empresas a enfrentarem desafios actuais e futuros.” (Ceitil, 

2010:112) 
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ANEXO I – EXEMPLO DE UMA FICHA DE AVALIAÇÃO SIADAP 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

TRABALHADORES (SIADAP 3) 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

 
 
MINISTÉRIO_______________________________________________________________ 
 
SERVIÇO _________________________________________________________________ 

 
 

 
 
(A preencher pelo avaliador) 

 
Avaliador 

 
 

 
Cargo 

 
 

NIF           

 

 
Avaliado 

 
 

 
Categoria/carreira 

 

 
Unidade orgânica 

 
 

 NIF           

 
 

 
Período em avaliação 

     
          /        / 

 
A 

       
               /          / 

 
 
1. OBJECTIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA 
Descrição dos objectivos da unidade orgânica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIF          
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2. PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO 
 
2.1 RESULTADOS 
(A preencher no início do período de avaliação)                                                                                             (A preencher no final do período de avaliação) 

DESCRIÇÃO DO OBJECTIVO  
DETERMINAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES)  DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO 

Objectivo 
superado 

(Pontuação 5) 

Objectivo atingido 
(Pontuação 3) 

Objectivo não 
atingido 

(Pontuação 1) 

                                                                                                               

1 

 
Objectivo 

 
 
 

    

Indicador(es) de 
medida 

 
 
 

Critérios de 
superação 

 
 
 

 

2 

 
Objectivo 

 
 
 

    

Indicador(es) de 
medida 

 
 
 

Critérios de 
superação 

 
 
 

 
 
 
 
 
O avaliador, em ___/___/_____, _____________________________________________________ 
 
O avaliado, em ___/___/_____, ______________________________________________________ 
 
Os objectivos n.º (s)_________ foram reformulados em ____/___/_____ constando de anexo a esta ficha.  
 
O avaliador, em ___/___/_____, _______________________________________________________ 
 
O avaliado, em ___/___/_____, ________________________________________________________

Pontuação do Parâmetro  
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2.2 COMPETÊNCIAS 
 
(A preencher no início do período de avaliação)                                 (A preencher no final  
                                                                                                                do período de avaliação)  

COMPETÊNCIAS ESCOLHIDAS 

 AVALIAÇÃO 

Competência 
demonstrada a 

um nível elevado 
(Pontuação 5) 

Competência 
demonstrada 

 
(Pontuação 3) 

Competência 
não 

demonstrada ou 
inexistente 

(Pontuação 1) 
N.º DESIGNAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

      

Obs: A descrição de cada competência e os comportamentos 
         a ela associados constantes das Listas de Competências 
          referem-se ao padrão médio exigível de desempenho 
         (Competência Demonstrada) 
O avaliador, em ___/___/_____, ______________________________________________________ 
O avaliado, em ___/___/______, ______________________________________________________ 
 
3. AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO 
 

 
PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO 

 

A B C (AXB) 

PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

PONDERADA  

RESULTADOS    

COMPETÊNCIAS     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO RELEVANTE 
 

 
 
 
 
 

 
A avaliação com menção de “Desempenho Relevante”: 
 

 Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, conforme consta da respectiva Acta. 

 Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, conforme consta da respectiva Acta, de cuja 
parte relevante se anexa cópia, tendo sido atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________. 
 
5. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADO 
 

Parâmetro Resultados: 
 
  

Parâmetro Competências: 
 
 

 
A avaliação com menção de “Desempenho Inadequado”: 
 

 Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, conforme consta da respectiva Acta. 

 Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, conforme consta da respectiva Acta, de cuja 
parte relevante se anexa cópia, tendo sido atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________. 

Pontuação do Parâmetro  

AVALIAÇÃO FINAL – MENÇÃO QUALITATIVA 

DESEMPENHO RELEVANTE  

DESEMPENHO ADEQUADO  

DESEMPENHO INADEQUADO  

 
 

  
 



 

 50 

 
6. RECONHECIMENTO DO MÉRITO (DESEMPENHO EXCELENTE) 
 
Foi reconhecido mérito (Desempenho Excelente) em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, com os 
fundamentos que constam da respectiva Acta, de cuja parte relevante se anexa cópia. 
 
7. JUSTIFICAÇÃO DE NÃO AVALIAÇÃO 
 

 
 

 
8. EXPECTATIVAS, CONDIÇÕES E/OU REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
 

 
 

 
9. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  
 

Áreas a desenvolver Acções de formação profissional a considerar 

  

  

  

 
 
10. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA AO AVALIADO 
 

Observações: 
 
 
Tomei conhecimento da minha avaliação em reunião de avaliação realizada em __/__/____ 
 
O avaliado, ___________________________________________________ 
 

 
 
11. HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO 
 

 
 
 
Aos ___/___/_____, __________________________________________________ 
 

 
 
12. CONHECIMENTO DA AVALIAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO 
 
Tomei conhecimento da homologação/despacho do dirigente de nível superior relativo à minha avaliação em ___/___/_____ 
O avaliado, _____________________________________________________________________  
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ANEXO II – GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

1. Relativamente aos resultados observados, provenientes das Fichas SIADAP de 2009 e 2010, verificou-se um 

aumento generalizado das pontuações atribuídas.  

1.1. A que causas atribuiu estes resultados? 

 

2. Na categoria “Dirigentes”, como justifica as elevadas pontuações nas competências “Orientação para 

Resultados”, “Orientação para o Serviço Público” e “Responsabilidade e Compromisso com o Serviço”?  

2.1. Considera que a formação teve alguma influência? 

 

3. A competência “Liderança e Gestão de Pessoas” denota pontuações substancialmente mais baixas em relação às 

restantes. Como reage a estes resultados? 

3.1. Deverá existir um maior esforço para a realização de acções de formação para desenvolver competências 

nesta área? 

 

4. Relativamente aos “Técnicos Superiores” como interpreta a atribuição da pontuação 1 na competência 

“Orientação para Resultados”? (falta de formação?) 

 

5. Qual é a sua reacção perante a distribuição da pontuação 5, nas três competências transversais a todos os 

técnicos? 

 

6. Na categoria “Administrativa” não se verifica a mesma frequência na atribuição de 5, indiciando que a maioria 

das pontuações se situa a um nível mais mediano. Qual é a sua opinião? 

 

7. Tendo em conta as formações efectuadas, estas reflecte as pontuações atribuídas às Fichas SIADAP? Se não, 

porquê? 

 

8. O número de formações que visavam a aquisição de Competências Comportamentais, foram notoriamente mais 

reduzidas. Considera que, perante os resultados, deverá haver uma aposta em formações que visem o 

desenvolvimento de competências comportamentais? 

 

9. Acha que houveram factores externos que influenciaram estes resultados? 
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