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I 

Resumo 

 A gestão de recursos humanos é hoje um fator decisivo na prosperidade e 

desenvolvimento organizacional, procurando alcançar uma posição centrada no 

conhecimento e valorização dos recursos humanos. Este projeto centra-se na empresa 

Lusoponte, S.A, referência no setor das concessões e líder no seu setor, procurando a 

redefinição do seu sistema de avaliação do desempenho, numa dinâmica de mudança e 

afirmação da direção de recursos humanos na organização. 

 Este projeto conta com a participação de todos os colaboradores, por via da 

aplicação de um questionário (N=103) de diagnóstico do sistema, resultados que 

revelam um descontentamento claro para com o sistema/práticas em vigor. 

As propostas apresentadas procuram um alinhamento claro entre a missão, visão 

e valores da empresa, direção administrativa e de recursos humanos e o que é esperado 

em termos de desempenho dos colaboradores, consubstanciadas pela revisão teórica, 

análise organizacional e da consulta aos colaboradores. 

 

Palavras-chave: Avaliação do Desempenho, Gestão do Desempenho, Competências, 

Objetivos, Mudança, Participação, Afirmação Organizacional. 
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II 

Abstract 

Today the management of human resources is a decisive factor in the prosperity 

and organizational development, it looks forward to reach a centered position in the 

knowledge and the appreciation of human resources. This project centers itself on the 

company Lusoponte, S.A., a reference and leader at the concessions sector, looking 

forward to a redefinition of its own performance review system, with a dynamic change 

and affirmation of the human resource direction. 

This project includes the participation of all the employees via a system 

diagnostic questionnaire (N=103). The results of which shows an evident dissatisfaction 

with the current system. 

The proposals here presented are looking forward to a clear alignment between 

the mission, vision, values of the company, its administration, its human resources 

department and the expected employees performance, all of which is consubstantiated 

by the theoric review, organizational analysis and the workers inquiry. 

 

Key words: Performance Review, Performance Management, Skills, Objectives, 

Change, Participation, Organizational Affirmation.  
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Introdução 

Hoje, mais do que nunca os recursos humanos (RH) são uma questão central em 

qualquer organização que prospera no desenvolvimento e na constante adaptação às 

vicissitudes do mercado de trabalho, no qual Portugal regista no 2º trimestre de 2015 

uma taxa de desemprego de (11,9%), inferior ao trimestre anterior em 1,8% pontos 

percentuais e 2,0% pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2014 (INE, 2015). 

Perante uma envolvente externa em clara mutação, com condições económicas 

desafiadoras, urge às organizações saírem da sua zona de conforto e olharem para os 

seus RH, ao nível do desempenho e ganhos de produtividade, pelo que a gestão de 

recursos humanos (GRH) é solicitada a procurar os melhores meios, para fazer face aos 

maiores desafios, pois a vantagem competitiva de uma organização é baseada nos seus 

RH, sendo estes um conjunto de competências, conhecimentos e atributos ao nível da 

personalidade, ligados à capacidade de ajudar as organizações a saber lidar e resolver 

certas problemáticas (Wright et al., 1994; Wang et al., 2005 cit por. Lin et al., 2012). 

 A procura dos melhores meios (entenda-se processos), é objeto de uma clara 

mudança que ao nível do paradigma da avaliação do desempenho (AD) procura 

redefinir-se pela vertente da gestão do desempenho (GD), como refere o estudo da 

Deloitte (2015) “Global Human Capital Trends”, uma mudança nos tradicionais 

processos avaliativos, procurando soluções inovadoras que passam pela definição de 

objetivos, valorização e feedback (multinível), uma filosofia de constante 

desenvolvimento e valorização dos colaboradores através das suas potencialidades e 

aspirações pessoais procurando posiciona-los em funções de sucesso. 

Este estudo, realizado no âmbito do trabalho final de mestrado (TFM) assume a 

vertente de projeto, aplicado à empresa Lusoponte, Concessionária para a Travessia do 

Tejo, S.A, tendo surgido, primeiramente através de um estágio curricular realizado entre 
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Outubro de 2014 e Abril de 2015 na Direção Administrativa e de Recursos Humanos 

(DARH) ao abrigo do TFM, tendo sido alterado para projeto fruto da continuidade na 

empresa após término do estágio curricular. 

Este tema funda a sua pertinência, numa realidade organizacional que permanece 

com práticas de GRH desatualizadas, em termos do sistema de AD (15 anos de 

existência), construído por uma consultora e sem qualquer atualização por parte da 

DARH, sendo também uma pretensão evidenciada nos objetivos anuais da empresa: 

“reavaliação do sistema de avaliações individuais de forma a adaptarem-se às novas 

realidades”. Assim, o problema base deste projeto é a reformulação do sistema de AD, 

contextualizando a mudança em termos das práticas da DARH e das solicitações 

estratégicas da Lusoponte, concebendo-se as seguintes questões: 1) Como alinhar o 

sistema de AD com as orientações estratégicas da Lusoponte?; 2) Que práticas de AD 

permitem desenvolver os colaboradores em torno de uma cultura de desempenho?; 3) 

Que medidas adotar para criar uma maior participação dos colaboradores em torno do 

processo de AD e da generalidade das práticas da DARH? 

Como objetivo macro deste TFM, pretende-se elaborar um projeto de 

intervenção ao nível do sistema de AD (métodos, indicadores e mecanismos de 

participação) na vertente da GD, sendo fundamental contextualizar o projeto em termos 

da DARH e da própria Lusoponte, de forma a entender-se os pontos fortes e os pontos a 

melhorar e propor-se ações corretivas transversais visando as perspetivas futuras. 

A metodologia deste projeto denomina-se de investigação-ação, definida no 

decorrer dos trabalhos de Kurt Lewin (1890-1947) como uma “ação de nível realista 

sempre seguida por uma reflexão autocritica objetiva e uma avaliação de resultados”, 

impulsionada pelo seguinte espírito “nem ação sem investigação nem investigação sem 

ação”, sendo uma investigação pautada pela circunstância de alguém pretender recolher 
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conhecimento de uma determinada situação, com o intuito de agir sobre a mesma, 

proporcionando uma solução (Silva & Pinto, 2014:265-266). 

De forma a facilitar a consulta e perceção dos conteúdos abordados neste 

projeto, dividiu-se o mesmo do seguinte modo. O primeiro capítulo revê a literatura, 

pretendendo-se de forma holística descrever a AD em contexto organizacional, o 

segundo capítulo apresenta a empresa e reflete a sua atuação global e particular ao nível 

da GRH, através da DARH. O terceiro capítulo apresenta o projeto de intervenção, 

começando pela fase de diagnóstico, componente empírica e conceção das propostas. 

Por último, as conclusões refletem a contribuição deste projeto em termos do 

conhecimento adquirido (pessoal e institucional), limitações e implicações encontradas 

e os desafios que a DARH enfrenta. 
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1. Revisão da Literatura 

1.1 Avaliação e Gestão do Desempenho 

A clarificação destes dois conceitos torna-se essencial, para se perceber o 

alcance deste projeto e as diferenças e aplicações concetuais. 

Começando pela AD, é considerada um processo de avaliação de cariz 

individual de um colaborador num determinado período de tempo (Denisi & Smith, 

2014), uma apreciação ou juízo de valor acerca do desempenho de um colaborador no 

passado, com a intenção de o premiar ou punir, de cariz frequentemente unilateral e 

discricionário (Camara, 2012). 

Dessler (2011, cit por. Kondrasuk, 2011) reforça a AD como um instrumento 

capaz de avaliar o desempenho de um colaborador no seu local de trabalho, onde 

posteriormente é submetido a uma entrevista na qual é facultado feedback sobre o seu 

desempenho. Grote (2002) considera a AD um sistema formal, que avalia a qualidade 

do trabalho de um colaborador na organização, sendo preparada pela chefia na qual é 

requerido o preenchimento de um formulário de avaliação, com o intuito de avaliar o 

colaborador em diversas dimensões e posterior discussão dos resultados. A AD é 

também associada a um processo de cariz elementar, que envolve a chefia no 

preenchimento de uma ficha sobre o desempenho anual do colaborador em que 

frequentemente (mas nem sempre) discute com o colaborador o desempenho na 

entrevista de avaliação (Fletcher, 2001). 

A GD acaba por diferenciar-se da AD, por englobar um conjunto de atividades e 

processos interrelacionados, uma componente integrada e decisiva da organização que 

através dos colaboradores desenvolve as suas habilidades de forma a alcançar uma 

vantagem competitiva sustentável (Armstrong, 2009), é também uma forma de 

encorajar os colaboradores a terem responsabilidade pelo seu desenvolvimento (Wendt, 
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2010), processo que tem como objetivo melhorar o desempenho dos colaboradores e 

posteriormente o da organização, sendo o objetivo final da AD disponibilizar 

conhecimento que permita à chefia melhorar o desempenho dos colaboradores (Denisi 

& Pritchard, 2006). 

A GD carateriza-se como um processo contínuo de identificação, medição, 

desenvolvimento dos colaboradores e das equipas e do alinhamento do respetivo 

desempenho com os objetivos estratégicos da organização (Aguinis, 2009), a GD pode 

considerar-se uma extensão da AD, pela inclusão dos objetivos individuais ligados à 

estratégia organizacional e às possíveis consequências do processo de AD (e.g. aumento 

salarial, progressão na carreira) (Lindholm, 2000 cit por. Festing et al., 2015), mas 

também como parte integrante do processo de GD, como a sua fase final, processo de 

comunicação de um período avaliativo entre a chefia e os colaboradores, de cariz anual 

ou semestral dependendo da política organizacional (Osmani & Maliqi, 2012). 

Numa perspetiva de maior alcance, a GD engloba um conjunto de atividades de 

uma organização que pretendem melhorar o desempenho dos colaboradores, começando 

pela AD e feedback fornecido aos colaboradores e prosseguindo através da formação e 

das recompensas (Denisi & Smith, 2014). 

O ciclo de GD comporta por norma 5 etapas: 1) Pré-requisitos para a definição 

de objetivos em cascata: é necessário conhecer a estratégia, objetivos organizacionais e 

as funções existentes; 2) Planeamento da AD: discussão entre a chefia e os 

colaboradores sobre os resultados a alcançar; 3) Execução da avaliação: em que os 

colaboradores atuam como planeado e a chefia tem atribuições ao nível da observação, 

documentação, atualização do plano em caso de mudança, proporcionar feedback e os 

recursos necessários; 4) Avaliação: do cumprimento dos objetivos estipulados usando a 

autoavaliação e a heteroavaliação; 5) Revisão: discutir a avaliação e as ações de 
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desenvolvimento futuras. O processo é renovado pela definição dos objetivos para o 

próximo ciclo avaliativo (Aguinis, 2009; Kumari & Malhotra, 2012; Pulakos, 2004; 

Rashidi, 2015). 

 

1.2 Objetivos e Tendências da Avaliação do Desempenho 

Hanson e Pulakos (2015) referem objetivos administrativos e de 

desenvolvimento. Os administrativos incidem sobre decisões salariais, promoções, 

identificação dos colaboradores com reduzido desempenho e posterior 

responsabilização e o fornecimento de documentação para uso legal
1
. Os objetivos de 

desenvolvimento procuram essencialmente melhorar a comunicação entre a chefia e os 

colaboradores, o alinhamento do trabalho individual de forma a alcançar-se os objetivos 

organizacionais e ajudar os colaboradores e as equipas ao nível do desempenho 

potencial. São também referidos objetivos, em torno de fornecer feedback, facilitar 

decisões de layoff e downsizing, encorajar e motivar desempenhos superiores, definir e 

medir objetivos, fortalecer relações de coaching e mentoring, suportar o 

desenvolvimento de talentos e validar as decisões de contratação (Grote, 2002). 

Com a aplicação da AD, são esperados efeitos positivos ao nível do 

compromisso organizacional, motivação financeira (incentivos) e não financeira (novas 

funções e responsabilidades), manifestação de comportamentos de cidadania 

organizacional, engagement e satisfação no trabalho. Estes efeitos são mais propensos a 

existirem quando o sistema está integrado com outras práticas de GRH, alinhado com os 

objetivos estratégicos da organização, focado nos comportamentos, trabalho em equipa 

                                                           
1
 Lei n.º7/2009 de 12/02 que aprova o Código do Trabalho, com as devidas alterações introduzidas pela 

Lei n.º28/2015 de 14/04, no artigo 368.º referente aos requisitos de despedimento por extinção de posto 

de trabalho, determina que a AD passa a ser o primeiro critério na determinação do posto de trabalho a 

extinguir. 
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e com práticas e políticas de GRH visíveis, aceites e iguais para todos os colaboradores 

(Deepa et al., 2014; Denisi & Smith, 2014; Nusair, 2014). 

 

1.3 Métodos de Avaliação do Desempenho 

Este ponto apresenta uma visão global dos diversos métodos de AD, por 

limitação de páginas são descritos sumariamente os métodos existentes, com exceção da 

gestão por objetivos (GPO) e da gestão por competências (GPC), referenciadas no ponto 

(3.3.3) do TFM. 

Como representado na figura 1, os métodos de AD podem enquadrar-se em 

termos de abordagem (comportamental, comparativa, resultados e competências) e pelo 

foco no desempenho (passado e futuro) (Cunha et al., 2012; Khan, 2013). 

 

Figura 1 – Métodos de AD 

 

Fonte: Baseado em Cunha et al., 2012 e Khan, 2013 
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A abordagem comportamental engloba: 1) Ensaio narrativo: forma de avaliação 

bastante simples em que o avaliador descreve por escrito o desempenho do colaborador; 

2) Escala gráfica: avaliação da qualidade e quantidade de trabalho de um colaborador 

através de diferentes graus de um traço específico; 3) Checklist comportamental: o 

colaborador é avaliado perante uma lista que comtempla a descrição de comportamentos 

do seu local de trabalho; 4) Incidentes críticos: relacionados com acontecimentos de 

trabalho com impacto significativo no desempenho dos colaboradores em que são 

avaliados os seus comportamentos perante tais acontecimentos; 5) Escalas 

comportamentais: é uma combinação das escalas gráficas e dos incidentes críticos 

descrevendo-se comportamentos com diversos níveis; 6) Assessment Centers: é uma 

avaliação com base em competências como as habilidades pessoais, capacidades 

intelectuais, capacidades de planeamento e organização, motivação e orientação na 

carreira sendo avaliadas através de diversos exercícios (Phin, 2015). 

Em termos comparativos existem três variações: 1) Ordenação simples: o 

avaliador lista todos os colaboradores do melhor ao pior considerando determinadas 

dimensões; 2) Ordenação emparelhada: consiste no contraste entre colaboradores 

utilizando um critério; 3) Distribuição forçada: os avaliadores são forçados a distribuir 

os avaliados segundo uma dada distribuição (e.g. sistema integrado de avaliação do 

desempenho da administração pública) (Cunha et al., 2012). 

A orientação para os resultados contempla: 1) Balanced Scorecard: é um 

instrumento de medição do desempenho organizacional que alinha a perspetiva 

financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento que traduz a visão 

e os objetivos da organização em termos operacionais, desde a gestão de topo à base da 

hierarquia (Cunha et al., 2012); 2) Scorecard de RH: destina-se a fornecer uma 

avaliação estratégica sobre o desempenho da força de trabalho e indicadores de 
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tendência relevantes, comportando as seguintes dimensões: sucesso da força de 

trabalho, comportamentos dos líderes e dos colaboradores, competências dos 

colaboradores, mentalidade e cultura dos colaboradores (Beatty et al., 2005). 

 Como refere Jafari et al., (2009) em termos da avaliação das necessidades de 

formação, de estimular a equipa a alcançar melhores desempenhos, da capacidade de 

comparação dos colaboradores, do custo com a conceção do método e dos erros de 

avaliação associados, a GPO e as escalas comportamentais são a melhor opção, sendo o 

ensaio narrativo e as escalas gráficas consideradas opções menos positivas. 

 

1.4 Intervenientes no Processo Avaliativo 

O processo de AD comtempla diversos intervenientes como: 1) Chefia direta: 

tem um papel central, dupla função (avaliador e coach), fornece feedback e identifica 

áreas de melhoria; 2) Colaborador: intervém ao nível da autoavaliação, procurando-se 

aumentar o compromisso, equidade e satisfação perante o processo; 3) Subordinados: 

fonte de informação sobre o desempenho da chefia em termos de comunicação, espírito 

de equipa e delegação; 4) Colegas: fonte de informação relevante, fruto do trabalho em 

equipa, acompanhamento in loco das funções, o que não acontece usualmente com a 

chefia; 5) Clientes: fornecem uma perspetiva diferente, uso frequente em funções que 

exigem níveis elevados de interação entre as pessoas, sendo a avaliação do cliente uma 

fonte de feedback sobre a qualidade da prestação do serviço (Khan, 2013). 

De forma complementar, surge o feedback 360ª considerado uma ferramenta de 

avaliação multilateral do colaborador e não de gestão (Camara et al., 2013). É uma 

prática de solicitar de forma anónima avaliações e comentários sobre o desempenho e 

comportamentos refletidos no trabalho, a partir de um conjunto de fontes (pares, 

subordinados, outros gestores, clientes, supervisão imediata e o próprio colaborador) 
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(Bergman et al., 2014; Campion & Campion, 2015). Esta prática, devido à sua 

amplitude avaliativa fornece melhor feedback que a chefia direta, que por norma tem 

uma observação limitada do colaborador (Torrington et al., 2008). Também atua em 

termos das perceções de justiça, pois os colaboradores tendem a aceitar a AD como 

justa (mais precisa e menos tendenciosa) em oposição à classificação atribuída pela sua 

chefia (Selvarajan & Cloninger, 2012). 

 

1.5 Incongruências e Problemáticas Avaliativas 

O processo de avaliação na sua generalidade e em particular no momento de 

atribuição da classificação final, comporta determinadas incongruências associadas ao 

papel do avaliador, sendo comum existir o efeito de halo, no qual existe uma 

generalização do desempenho do colaborador, com base numa faceta do desempenho, o 

efeito de leniência e severidade, em que a leniência demonstra-se quando são atribuídas 

classificações elevadas e a severidade quando são atribuídas classificações baixas, a 

tendência central, quando são atribuídas maioritariamente classificações nos níveis 

intermédios das escalas do desempenho e a recenticidade, quando prevalecem os 

desempenhos mais recentes em detrimento da totalidade do ciclo avaliativo (Cunha et 

al., 2012). 

No campo das problemáticas, é de referir as perceções de justiça a três níveis: 1) 

Distributiva: através da comparação efetuada pelos colaboradores dos seus esforços e da 

classificação obtida, face aos esforços dos seus pares e a sua classificação; 2) 

Procedimental: refere-se às perceções de justiça dos colaboradores em termos dos 

procedimentos usados pela chefia durante a AD e os critérios de AD adotados pela 

organização com os colaboradores (Colquitt et al., 2001); 3) Interacional: relacionada 

com a justiça interpessoal, em que é refletido o grau de cortesia, dignidade e respeito 
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demonstrado pela chefia na execução dos procedimentos ou na determinação dos 

resultados e também a justiça informativa, referente à informação prestada aos 

colaboradores sobre a razão de implementação dos procedimentos e a distribuição dos 

resultados (Greenberg, 1993 cit por. Gupta & Kumar, 2012). 

A justiça distributiva e procedimental encontra-se associada aos objetivos 

administrativos da AD, pois as organizações usam um conjunto de indicadores 

recolhidos durante o ciclo avaliativo para decidir sobre vencimentos, benefícios, 

promoções e rescisões, criando uma impressão positiva sobre a equidade do processo e 

dos seus resultados e a justiça interacional relaciona-se com os objetivos de 

desenvolvimento, atuando ao nível do desenvolvimento e relacionamento dos 

colaboradores. As três dimensões da justiça e os propósitos subjacentes às mesmas 

comportam o mesmo fim, o foco nos colaboradores, pelo que, uma AD correta e 

equitativa aumenta a eficácia, níveis de desempenho, reduz o absentismo e aumenta a 

lealdade e compromisso por parte dos colaboradores (Venkatesh et al., 2012). 

Por último, importa referir as problemáticas que afetam a mudança nas 

organizações e por consequente a evolução dos métodos de AD, dividindo-se em dois 

grupos: 1) Motores de mudança: que comportam a dinâmica da envolvente externa 

(clientes, condições de mercado, legislação, novas indústrias, natureza do trabalho e 

incerteza futura) e a envolvente interna (desempenhos atuais, comportamentos 

disfuncionais e a monitorização de sistemas que refletem diferentes níveis de 

avaliação); 2) Barreiras para a mudança: como a cultura organizacional, capacidades 

internas, tecnologia, disponibilidade dos recursos necessários, motivação para a 

mudança e suporte para as medidas (Neely, 2002). 
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1.6 Síntese Concetual 

 A AD pode considerar-se, um processo meramente informativo do desempenho 

do colaborador quando comparada à GD, pautando as diferenças pelo envolvimento e 

participação das chefias e dos colaboradores, quer na definição das bases que sustentam 

o processo bem como nos meios. De salientar, que não existe um método de AD ideal, 

nem que produza resultados imediatamente superiores, mas sim, um método que seja 

adequado às caraterísticas organizacionais (micro, pequenas, médias e grandes 

empresas) e meios à disposição (humanos, financeiros e tecnológicos). Como qualquer 

processo da GRH, comporta determinados níveis de subjetividade, fruto de por detrás 

dos processos atuarem pessoas, sendo necessário dotar a AD de fontes de avaliação 

diversificadas, procurando a máxima objetividade e as menores incongruências. A GD é 

mais do avaliar, é um “debate” institucional sobre o desempenho, com premissas 

essenciais como o feedback (desenvolvimento) e a equidade (credibilidade do sistema). 

De salientar, as recomendações de Boyd e Gessner (2013) em termos da atuação 

dos gestores de RH com base em práticas socialmente responsáveis, em que os 

colaboradores devem ser envolvidos na conceção do sistema de AD, procurando-se 

obter da sua parte uma maior boa vontade, autoridade, controlo e genuína participação, 

mas também, o achatamento das relações hierárquicas com a chefia, que deve ter uma 

atuação centrada em facilitar o processo, agindo como mentor e não como autoridade 

final. 
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2. Apresentação da Empresa 

2.1 Caraterização 

 A Lusoponte é uma empresa de capital inteiramente privado, repartido por 

empresas portuguesas e estrangeiras que opera em Portugal desde 5 de Abril de 1994, 

fruto da decisão do Estado Português em 1991 de construir uma segunda travessia sobre 

o rio Tejo. A empresa teve como atribuições
2
: a conceção, construção e financiamento 

da Ponte Vasco da Gama (PVG) até 31 de Março de 1998 e posteriormente a atividade 

de operação e manutenção. Cumulativamente tem a operação e manutenção da Ponte 25 

de Abril (P25A). O contrato de concessão vigora até 24 de Março de 2030. 

 O projeto de financiamento da PVG, com um valor total de 897 milhões de euros 

foi financiado na sua maioria pelo setor privado sob um esquema de “Build, Operate, 

Transfer”, uma mistura de financiamentos de entidades privadas através dos seus 

acionistas, empréstimos bancários e por meio de financiamentos públicos. Desta forma, 

os acionistas assumem os riscos recebendo pelos seus investimentos dividendos e o 

Estado no fim da concessão recebe a infraestrutura evitando o financiamento direto 

através do Orçamento do Estado. 

A empresa tem uma filosofia de gestão integrada, certificada nos seguintes 

referenciais: ISO 9001:2008 (Qualidade), OHSAS 18001:2007 (Segurança) e ISO 

14001:2004 (Ambiente) desde 2009. A gestão integrada compreende uma abordagem 

por processos (tudo o que influência os resultados da empresa) impulsionada pela 

melhoria contínua. Cada processo tem um gestor, com responsabilidades na 

caraterização e definição de inputs, outputs e respetivas interações, estabelecendo 

indicadores que cumpram os objetivos definidos e a missão da empresa. Existem três 

níveis de processos: 1) Gestão: atividades ao mais alto nível da organização, próximas 

                                                           
2
 À luz do Decreto-Lei n.º 168/94 de 15/06. 
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de decisões governamentais; 2) Negócio: satisfação dos requisitos dos clientes externos, 

relacionado com o negócio da empresa e a criação de valor acrescentado; 3) Suporte: 

fornecimento de meios para o correto funcionamento dos processos de gestão e de 

negócio. 

 

2.2 Estrutura Organizacional 

A Lusoponte conta com 131
3
 colaboradores, dos quais 67 pertencem ao género 

masculino (51%) e 64 ao género feminino (49%). No que respeita ao vínculo contratual, 

128 colaboradores (98%) estão contratados por tempo indeterminado e 3 colaboradores 

contratados a termo (2%). A atividade sindical representa 59 colaboradores, tendo um 

peso de (45%) face ao número total de colaboradores. 

Em termos de habilitações literárias, existem 4 colaboradores com o 1º ciclo 

(3%), 17 colaboradores com o 2º ciclo (13%), 41 colaboradores com o 3º ciclo (31%), 

45 colaboradores com o ensino secundário (35%) e 24 colaboradores com o ensino 

superior (18%). 

A estrutura etária (M=46 anos) encontra-se bastante envelhecida, existindo 26 

colaboradores com idade superior a 55 anos, 49 colaboradores entre os 45 e 54 anos, 53 

colaboradores entre os 35 e 44 anos, 2 colaboradores entre os 25 e 34 anos e apenas 1 

colaborador com idade inferior a 25 anos. 

Em termos hierárquicos, o conselho de administração é representado pelo 

administrador delegado, hierarquicamente abaixo existem diretores aos quais 

respondem chefes de serviço. Os colaboradores dividem-se pelas seguintes direções: 

Operação e manutenção; Marketing e assistência a clientes; Financeira e DARH. A 

                                                           
3
 À data de 8 de Dezembro de 2014. 
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segurança e a comunicação empresarial respondem funcionalmente ao administrador 

delegado (ver anexo I). 

 

2.3 As Práticas de Gestão de Recursos Humanos 

A DARH é constituída por 5 colaboradores: Diretor: com formação superior na 

área do direito; Adjunto: com formação superior em RH; Secretária: com formação 

técnica em secretariado e por 2 Motoristas. 

 As atividades desenvolvidas pela direção são essencialmente administrativas, 

com especial enfâse no processamento de remunerações, nas relações com os sindicatos 

(aquando da atualização salarial), aprovisionamentos em termos de frota (quando 

aplicável) e a contratação e coordenação de serviços externos (e.g. empresa de limpeza). 

Em termos de práticas core da GRH, não existe nenhuma consolidação das 

mesmas: 1) Avaliação do Desempenho: apenas é enviado pelo diretor através do correio 

eletrónico um alerta a relembrar os diretores que o processo irá começar, sendo 

posteriormente compilados os dados através do recurso ao programa Excel e enviados 

superiormente; 2) Formação: é tratada em termos de planeamento das ações formativas, 

sendo solicitada pelos diretores, chefes de serviço ou por colaboradores, tendo como 

interferência no processo um colaborador afeto à direção de operação e manutenção; 3) 

Recompensas: associado à classificação da AD, por via da atribuição aos colaboradores 

do prémio anual, processo criado e monitorizado pela direção financeira que tem por 

base a performance global da empresa, o alcance por parte das diversas direções das 

metas específicas fixadas no início do ano e o resultado da AD no período em análise. 

O recrutamento e seleção é praticamente inexistente, fruto da tendência de diminuição 

do efetivo de colaboradores entre 2001 e 2014 (-32,8%), estabilizando nos últimos dois 

anos nos 131 colaboradores. 
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3. Projeto de Intervenção 

3.1 Fase 1 – Diagnóstico do Atual Sistema de Avaliação do Desempenho 

O sistema de AD foi elaborado por uma consultora no ano 2000, sem ter sofrido 

qualquer alteração até à presente data, é baseado num conjunto de fatores, recorrendo à 

metodologia de escalas gráficas de 5 pontos (1-Muito Insatisfatório; 2-Insatisfatório; 3-

Satisfatório; 4-Bom e 5-Excelente) que através das fichas (Quadros; Pessoal 

Administrativo; Manutenção e Portageiros) cobrem as 30 funções existentes em toda a 

empresa (ver anexo II). 

A periodicidade da avaliação é anual, realizada entre 12 de Dezembro e 12 de 

Janeiro, relativa ao desempenho de funções nos últimos 12 meses, sendo comunicada 

pela chefia ao colaborador. Em termos do processo de AD, as atribuições da DARH são 

da responsabilidade do diretor que executa as seguintes tarefas: 1) Relembrar os 

diretores via correio eletrónico que o período de AD encontra-se ativo; 2) Rececionar as 

fichas entregues pelos diretores em formato papel; 3) Inserir os resultados 

informaticamente no programa Excel; 4) Enviar os resultados superiormente. Todo o 

processo de preenchimento das fichas é realizado manualmente, não existe suporte 

informático. 

O resultado da AD tem ligações a outros sistemas da GRH, como ao sistema de 

recompensas (através do prémio anual), afetação da própria carreira no que respeita à 

promoção vertical (subida de categoria) e progressão (subida de escalão) e a questões 

relacionadas com a formação solicitada pelos colaboradores (e.g. frequência do ensino 

superior). 

De referir, que qualquer alteração ao sistema de AD deverá comtemplar em 

termos equivalentes os intervalos de desempenho em vigor (100 a 500 pontos), bem 

como, o intervalo de objetivos (<45% a =>90%), cumprindo o estabelecido nos 
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Instrumentos de Regulamentação Coletiva do Trabalho (IRCT) por via do Acordo de 

Empresa (AE) (afetos 36 colaboradores) e também do mecanismo de adesão 

denominado de Anexo 2 (afetos 23 colaboradores), até nova reformulação. 

 

3.2 Fase 2 – Componente Empírica 

3.2.1 Amostra, Instrumento, Procedimento 

Segundo Maroco e Bispo (2005) por amostragem entende-se um conjunto de 

procedimentos que permitem a seleção de um subconjunto de elementos (amostra), a 

partir de um universo de elementos de interesse (população). A amostra deste projeto é 

de cariz não aleatório por conveniência, tendo como população alvo o quadro de pessoal 

em plenas funções à data de 8 de Dezembro de 2014, que representa uma amostra de 

120
4
 colaboradores numa população de 129

5
 colaboradores. 

O instrumento utilizado foi o método de inquérito por questionário, construído 

de raiz e adaptado aos objetivos deste projeto (ver anexo III). O questionário comtempla 

três grupos, constituídos por questões maioritariamente fechadas e por uma questão 

aberta. O grupo I é constituído por uma primeira parte (afirmações 1-6), que procura 

obter o grau de satisfação dos colaboradores em relação ao atual sistema de AD, com 

base nas condições de eficácia preconizadas em Cunha et al., (2012): relevância, 

sensibilidade, fiabilidade, aceitabilidade, praticabilidade e confiança. A segunda parte 

(afirmações 7-13) procura obter a concordância dos colaboradores face ao modus 

operandi do sistema de AD, afirmações construídas através da análise documental e do 

diálogo informal com diversos colaboradores. Foram utilizadas escalas ordinais de 4 

pontos (tipo Likert) de forma a colmatar a problemática da tendência central. Do grupo 

                                                           
4
 Foram excluídos 9 colaboradores: 7 por baixa médica; 1 por desvinculação à data de 31/12 e 1 por 

integrar os quadros da empresa em 2014. 

5
 Não foi solicitada a participação da Administração (Presidente e Administrador Delegado). 
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I, faz ainda parte a afirmação 14 (qualitativa e aberta), permitindo aos colaboradores 

expressarem a sua opinião sobre o sistema de AD. O grupo II é constituído por 3 

questões que procuram obter o interesse de participação dos colaboradores, num 

processo de AD com novas metodologias, questões medidas numa escala nominal 

politómica. Por último, o grupo III refere-se aos parâmetros de avaliação, com uma 

afirmação direcionada à satisfação com a AD obtida em 2013 e outra com a 

classificação do atual sistema de AD em relação à sua eficácia e sentido de utilidade, 

medidas numa escala ordinal de 5 pontos (procura de uma maior amplitude de opinião). 

No questionário, não foram comtempladas variáveis de caraterização (e.g. género, 

idade, habilitações, função) sob pena de identificação do colaborador. 

Seguiu-se, a validação do questionário junto da administração e do responsável 

pela DARH e procedeu-se à sua aplicação. Contactou-se, entre os dias 8 e 22 de 

Dezembro de 2014 presencialmente com 91
6
 colaboradores de ambas as áreas 

concessionadas (PVG e P25A) com o intuito de explicar o propósito e fundamentos do 

projeto, salvaguardando as questões de anonimato e confidencialidade dos dados 

recolhidos, sendo administrados 28 questionários indiretamente (11 da PVG e 17 da 

P25A) por colegas de serviço, pelo facto de serem colaboradores com horário noturno 

ou de fim de semana. De referir, que esta data foi escolhida porque o período avaliativo 

é realizado entre 12 de Dezembro e 12 de Janeiro, procurando-se assim uma maior 

sensibilidade para a temática em causa. 

Os questionários foram posteriormente depositados pelos próprios colaboradores 

em urna (disponibilizadas duas urnas em ambas as áreas concessionadas no espaço afeto 

ao bar) tendo sido recolhidos no dia 29 de Dezembro de 2014. 

                                                           
6
 Foi demonstrado por parte de 1 colaborador a ausência de interesse em participar no projeto. 
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Para efeitos de validade e análise dos resultados, foram recolhidos 103 

questionários correspondendo 58 à PVG e 45 à P25A numa amostra de 119 

participantes (retorno de 86,55%). 

 

3.2.2 Resultados 

A análise estatística dos dados recolhidos foi realizada com recurso ao programa 

IBM SPSS Statistics 22. Começando, pelas medidas de estatística descritiva que 

segundo Maroco e Bispo (2005) têm como objetivo caraterizar os dados através de 

valores únicos, permitindo resumir o comportamento das variáveis em estudo. Assim, 

recorre-se simplificadamente às medidas de localização como a média aritmética (M) e 

às medidas de dispersão como o desvio padrão (DP). 

A satisfação com os critérios de eficácia do atual sistema por parte dos 

colaboradores é de (M=2,22) correspondendo a pouco satisfeito, sendo os valores mais 

baixos relativos à chefia “Coerência” (M=2,14) (ver anexo IV – tabela 1). Em termos da 

concordância com os diversos aspetos operacionais do sistema, os colaboradores 

concordam parcialmente com os conteúdos citados (M=2,10), sendo a “Equidade” 

(M=1,77) o valor mais baixo (ver anexo IV – tabela 2). A afirmação 14 obteve 18 

respostas (17,4%) considerando-se válidas apenas 13 (12,6%) sendo o conteúdo das 

respostas maioritariamente negativo (11), em termos do desconhecimento da AD 

(questionários 2/58/92/97), falta de equidade (questionários 23/66/96) e sistema 

obsoleto (questionários 55/60/94/103), registando-se apenas 2 opiniões positivas 

(questionários 68/95) (ver anexo IV – tabela 3). 

O grupo II demonstra que 78 colaboradores (75,7%) manifestaram interesse em 

contribuir com a sua opinião no processo de AD, sendo indiferente a 19 colaboradores 

(18,4%) e sem interesse para 3 colaboradores (2,9%). A participação numa AD 180ª 
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graus, é também favorável à maioria dos colaboradores (69,9%), indiferente a (24,3%) e 

sem interesse a (1,9%). O método de participação preferencial é o depósito em urna 

(57,3%), seguido do correio eletrónico (30,1%) e dos meios presenciais (4,9%). 

Por último, o grupo III revela que os colaboradores encontram-se insatisfeitos 

face ao resultado obtido na última AD (M=2,91), contudo, ainda mais insatisfeitos em 

relação à eficácia e sentido de utilidade do atual sistema (M=2,44) (ver anexo IV – 

tabela 4). 

 

Figura 2 – Diagrama de Extremos e Quartis dos parâmetros de avaliação 

 

Fonte: Resultados do SPSS 

 

Complementarmente, através do coeficiente de variação (figura 2), conclui-se 

que a satisfação com a AD em 2013 na PVG tem uma amplitude menor (1-Muito 

Insatisfatório a 4-Bom) e regista dois outliers (valores fora do conjunto definido pela 

maioria dos elementos da amostra) que representam (5-Muito Bom), quando comparado 

com a P25A que regista uma maior amplitude de valores (1-Muito Insatisfatório a 5-

Muito Bom), encontrando-se os colaboradores da P25A mais satisfeitos com o resultado 

da sua AD em 2013. Em ambas as pontes, a mediana é considerada como satisfatória. 

Relativamente à eficácia e sentido de utilidade do atual sistema, a PVG regista valores 
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idênticos com a mediana insatisfatória e a P25A com uma amplitude igual à PVG, mas 

com a mediana satisfatória, existindo em ambas dois outliers. 

 

 Com base nas variaveis centrais do questionário, recorreu-se à estatística 

inferencial, pretendendo-se retirar conclusões sobre a população, a partir da observação 

da amostra. Assim, usaram-se medidas de asssociação não paramétricas para aferir o 

sentido e intensidade de duas variáveis (Maroco & Bispo, 2005). 

Usou-se o coeficiente de correlação de Spearman (Rs) para as variaveis ordinais 

“Satisfação com os parâmetros AD” e “Compreensão, sentido prático e útil do sistema” 

evidenciando-se uma correlação forte
7
 positiva (Rs=,721) entre as duas variáveis, assim, 

na medida em que a satisfação com os parâmetros AD aumenta, também aumenta a 

compreensão, sentido prático e útil do sistema por parte dos colaboradores. O mesmo é 

reportado às variáveis “Satisfação AD 2013” e “Eficácia e sentido de utilidade do atual 

sistema”, uma correlação moderada positiva (Rs=,684). Em relação às variáveis “Os 

mecanismos de discussão são reduzidos” e “Uma das caraterísticas do sistema atual é a 

equidade” existe uma correlação moderada negativa (Rs=-,488), assim, quanto maior a 

perceção dos mecanismos de discussão de AD serem reduzidos, menores são as 

atribuições de equidade relativamente ao sistema (ver anexo IV – tabela 5). 

Em relação às variáveis nominais, recorreu-se ao coeficiente de correlação fi (ⱷ), 

com o intuito de encontrar-se diferenças significativas em relação aos mecanismos de 

participação. Analisou-se a correlação entre a variável “Ponte” e as variáveis 

“Contribuição da opinião para o processo de AD” (ⱷ=,132) e “Interesse numa AD 180ª 

                                                           
7
 A intensidade da relação entre as variáveis compreende os seguintes valores: 0 a 0,2 relação muito fraca; 

0,2 a 0,4 relação fraca; 0,4 a 0,7 relação moderada; 0,7 a 0,9 relação forte; 0,9 a 1 relação muito forte 

(Laureano, 2013). 
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graus” (ⱷ=,129), correlações muito fracas, não existindo uma relação direta entre a área 

concessionada e a contribuição e interesse de participação por parte dos colaboradores. 

 

3.2.3 Síntese Resultados 

 Os resultados permitem observar uma dinâmica de mudança em torno do sistema 

de AD, visando claramente o papel desempenhado pelas chefias em termos da 

confiança, explicação dos critérios e comunicação da AD. Incongruências, que 

representam a forma de pensamento e sentido de utilidade deste processo por parte dos 

colaboradores, sendo a equidade um fator referenciado e que deverá ser amplamente 

considerado. É também demonstrado pelos colaboradores interesse em participarem 

numa AD 180ª graus que possibilita a avaliação anónima da sua chefia, ao nível da 

cultura organizacional contínua presente o afastamento, procurando-se participar através 

de métodos anónimos como o depósito em urna. De referir, que os colaboradores 

encontram-se insatisfeitos com a sua última AD, contudo, a insatisfação é ainda maior 

em torno do próprio sistema em vigor. 

Complementar aos resultados do questionário, são também as conclusões da 

apresentação proporcionada a todos os intervenientes na AD (administração, diretores, 

chefes de serviço e gestores dos processos), que através de um brainstorming tornou-se 

possível referenciar outras incongruências do processo, tais como, o clima de 

desconfiança das classificações obtidas pelos seus pares e as informações de 

desempenho distorcidas propositadamente. Foi reforçada a necessidade dos 

colaboradores conhecerem e assinarem a sua AD. Todos os presentes aceitaram as 

práticas metodológicas apresentadas, bem como, numa primeira fase a chefia ser 

avaliada através da metodologia 180ª graus (ver anexo V). 
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3.3 Fase 3 – Conceção do Futuro Sistema 

Pretende-se nesta fase, apresentar sucintamente (fruto da dimensão do TFM) as 

propostas para a Lusoponte. O documento final será entregue antes do início do ciclo 

avaliativo, comportando mais detalhes, contudo alicerçado nos mesmos moldes: revisão 

teórica, análise organizacional e consulta aos colaboradores. 

 

3.3.1 O Ciclo do Desempenho 

O ciclo de GD proposto para a Lusoponte, construído com base nos referenciais 

teóricos (Aguinis, 2009; Armstrong, 2009; Grote, 2002; Kumari & Malhotra, 2012; 

Pulakos, 2004; Rashidi, 2015) e adaptado em termos das especificidades 

organizacionais, comtempla as seguintes fases (figura 3). 

 

Figura 3 – Ciclo do desempenho da Lusoponte 

 

Fonte: Autor 
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O ciclo inicia-se com a análise macro da Lusoponte, em termos da manutenção 

da sua estratégia, missão, visão e valores, o qual foi necessário recorrer à análise 

documental e à realização de uma breve entrevista com a administração (ver anexo VI). 

A estratégia da Lusoponte centra-se, na melhoria do serviço aos seus clientes de forma a 

tornar as travessias do Tejo mais fluidas e seguras, preservando o ambiente e 

procurando a dinamização de toda a envolvente em colaboração com as forças locais. 

Tem como missão: explorar com qualidade as duas travessias do Tejo de acordo com as 

disposições contratuais e legalmente aplicáveis; visão: liderança no seu setor, 

procurando o reconhecimento nacional e internacional pelas suas performances e 

qualidade dos serviços e como valores: eficiência, qualidade, orientação para o cliente e 

ambiente. 

 Após, esta breve análise macro é possível impulsionar-se as fases seguintes, 

começando pela fase I (planeamento) em que são definidos os objetivos do sistema e as 

metodologias a usar, a fase II (monitorização) caracterizada por uma relação cooperante 

entre a chefia e os colaboradores por via do feedback, passando-se à fase III (avaliação) 

que representa a atribuição da classificação final através da entrevista de AD, em que 

são apreciados os pontos fortes e os pontos a melhorar, procurando-se o 

desenvolvimento (atualização de competências) ou a formação (se aplicável), processo 

complementado pela autoavaliação e avaliação da chefia (anónima com depósito em 

urna), por último, a fase IV (revisão) representa um balanço do período avaliativo e 

posterior impulso para a fase I, considerada como a “alimentação” do sistema. O ciclo 

de avaliação é anual, com o planeamento a desenvolver-se no mês de 

Outubro/Novembro. De referir, os intervenientes no processo e as suas atribuições: 

1) DARH: através do diretor ou por delegação das suas competências funcionais 

atuais a outro colaborador, intervir na fase I (planeamento) em termos da revisão do 
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sistema, contactar os diversos avaliadores com o intuito de os apoiar em termos da 

atualização de competências, esclarecimentos ao nível da definição de objetivos e 

produzir com os resultados da AD um relatório em termos de valorização estatística e 

análise qualitativa técnica e enviar superiormente; 

2) Avaliadores: dos quais fazem parte os diretores, chefes de serviço, 

encarregados e supervisores de tráfego e portagem, adotar uma atitude proativa em 

termos do acompanhamento dos avaliados, identificar e reportar à DARH alterações ao 

nível das funções dos colaboradores afetos às suas equipas de trabalho, proporcionar 

feedback e os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, 

cumprindo exemplarmente os prazos definidos para o efeito; 

3) Avaliados: esclarecer todas as questões do processo de AD junto dos 

avaliadores e da DARH, empenhando-se quotidianamente no cumprimento dos 

objetivos definidos e na demonstração de competências. 

 Uma atribuição transversal essencial para os avaliadores e avaliados é o 

feedback, considerado como um processo de comunicação e de responsabilidade 

conjunta, em que os avaliadores devem fornecer feedback construtivo, autentico e em 

tempo útil e os avaliados procurarem feedback de forma a garantir que compreendem o 

trabalho a realizar, reagindo positivamente às solicitações do mesmo (Pulakos, 2004). 

 

3.3.2 Definição e Objetivos 

 O modelo proposto assenta num modelo misto, em fatores qualitativos através 

de competências (transversais e específicas) e quantitativos (objetivos individuais), 

pretendendo-se passar da convencional AD, utilizada como um mero instrumento de 

diferenciação de desempenhos, para um processo de aprendizagem dinâmico e 

alicerçado na GD em que a participação dos colaboradores e a melhoria contínua, são 
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determinantes para o desenvolvimento de competências individuais. Tem como 

intervenientes na avaliação a chefia e o colaborador através da autoavaliação e da 

avaliação da chefia 180ª graus ao nível do suporte do processo de AD. 

Este sistema tem como objetivo macro garantir um alinhamento claro entre a 

estratégia da Lusoponte e a atuação da DARH, comtemplando os seguintes objetivos 

específicos ao nível dos colaboradores: 1) Desenvolver competências; 2) Aumentar os 

níveis de participação; 3) Proporcionar um maior diálogo entre os colaboradores e as 

chefias; 4) Aumentar a motivação; 5) Melhorar e diferenciar os desempenhos. De 

referir, que tais objetivos foram divulgados na apresentação dos resultados do 

questionário e validados pela administração. 

 

3.3.3 Metodologias de Avaliação 

 Este ponto aborda os métodos de avaliação escolhidos, começando pela GPC e 

posteriormente pela GPO. 

 A GPC é caracterizada como uma filosofia de desenvolvimento de talentos nas 

organizações que procura direcionar as ações dos colaboradores com a finalidade de 

construir uma organização eficaz (alcance as metas e objetivos) (Ceitil, 2010). As 

competências podem definir-se como as caraterísticas necessárias para obter sucesso em 

termos profissionais ou numa dada atribuição, caraterísticas essas que são: 1) Motivos: 

aquilo que a pessoa pensa sobre o que quer e causa a ação; 2) Traços: são as 

caraterísticas físicas e respostas consistentes a determinadas situações; 3) Autoconceito: 

é a interpretação da própria pessoa das suas atitudes e valores; 4) Conhecimentos: são as 

informações que a pessoa detém em áreas específicas, 5) Habilidades: é a capacidade de 

executar determinadas tarefas físicas ou mentais (Kavitha et al., 2010). As 

características das competências são parte integrante do modelo apelidado de icebergue 
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de Spencer e Spencer (1993 cit por. Cascão, 2014), no qual refere que os motivos, 

traços e autoconceito são competências subterrâneas (difícil desenvolvimento) que 

conduzem a determinadas ações comportamentais e manifestações de competência que 

predizem à obtenção de resultados em contexto de trabalho, sendo a parte visível do 

modelo os conhecimentos e as habilidades (maior facilidade de desenvolvimento). A 

competência é considerada uma capacidade ou habilidade, diferentes conjuntos de 

comportamentos relacionados à volta de um único constructo movido de intenção 

(Boyatzis, 2008). Concluindo-se, que um colaborador pode ter competências, mas não 

ter competência, pelo facto de não a demonstrar em termos práticos (contexto de 

trabalho). 

Existem diversos tipos de competências: transversais (comuns a diversos 

contextos de trabalho), específicas (diretamente associadas à função desempenhada) 

(Ceitil, 2010), distintivas (diferenciam resultados superiores), entrada (exigem níveis 

mínimos de proficiência) e transformacionais (desenvolvimento dos pares) (Zwell, 2000 

cit por. Cascão, 2014). Referência também para as competências core, definidas como 

um conjunto de capacidades e de conhecimentos acumulados pelos colaboradores de 

uma organização, quando aplicado na conceção de novos produtos ou serviços, o que 

contribui para a vantagem competitiva da organização, pois são ativos insubstituíveis, 

peculiares e de difícil replicação (Edgar & Lockwood, 2011; Lin et al., 2012). 

 O desenvolvimento da componente competências para a Lusoponte, comtemplou 

um conjunto de boas práticas referenciadas em Campion et al., (2011): 1) Análise e 

identificação de competências: iniciando-se pela caraterização do contexto 

organizacional, ligação do modelo de competências às metas e objetivos 

organizacionais, começar pelo topo, usar a descrição de funções para desenvolver 

competências, considerar exigências de trabalho orientadas para o futuro e usar métodos 
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únicos adicionais; 2) Organização e apresentação das competências: ao nível da 

anatomia das competências (titulo, definição, níveis de proficiência), inclusão de 

competências transversais (fundamentais a todos os colaboradores) e específicas 

(relacionadas com a função), atingir o nível adequado de complexidade (número de 

competências). 

Propõe-se, uma ponderação avaliativa de 50% para as competências repartida 

por 4 competências transversais (30%) e por 4 competências específicas (20%). A 

escolha das competências transversais, justifica-se pela necessidade de traduzir os 

objetivos da Lusoponte e as pretensões da DARH, identificando-se um conjunto de 

competências essenciais a todos os colaboradores e as competências específicas 

pretendem corresponder o estabelecido na descrição de funções, procurando-se uma 

maior aproximação dos colaboradores às tarefas que lhes são atribuídas. Ambas as 

competências são traduzidas através de comportamentos, designados como um conjunto 

de ações que permitem verificar ou não a manifestação de competências (Ceitil, 2010), 

pois os comportamentos aumentam a confiabilidade e validade das inferências extraídas 

dos perfis de competências (Catano et al., 2007). 

 

Procedeu-se, à análise das funções existentes (figura 4) com recurso às 

descrições de funções que constam nos cadastros individuais dos colaboradores, 

concluindo-se, que para obter um maior rigor e correspondência efetiva com o 

quotidiano do trabalho, é necessário delinear perfis de competências individuais por 

família profissional em termos das competências específicas, face às 30 funções 

diferentes e às variações de determinadas funções quando refletido o seu centro de 

custo. 
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Figura 4 – Famílias profissionais da Lusoponte 

 

Fonte: Autor 

 

 A título exemplificativo, apresenta-se as competências da função de Adjunto da 

DARH que compreende a componente transversal e específica (figura 5). 

 

Figura 5 – Competências propostas para o Adjunto da DARH 

 

Fonte: Autor 
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Como é facilmente observado, o colaborador passa a comtemplar duas noções 

essenciais ao nível das competências: 1) Dimensão transversal: que configura o mesmo 

modus operandi para todos os colaboradores, independentemente da hierarquia que 

ocupam, sendo necessário incutir o dinamismo, a inovação, o espírito de equipa e 

cooperação, mas também, a importância da conduta (comportamental) dos 

colaboradores em torno dos resultados e da sua plena concretização (ver anexo VII); 2) 

Dimensão específica: procura que os colaboradores interpretem e valorizem a sua 

descrição de funções, procurando refletir em termos comportamentais as competências 

específicas em avaliação (ver anexo VIII). As competências são operacionalizadas 

através de 4 níveis de proficiência, que são cumulativos. 

 

A componente complementar de cariz quantitativo é a GPO, considerada como 

uma das melhores formas de direcionar a energia dos colaboradores, através do 

estabelecimento de metas do desempenho (Hanson & Pulakos, 2015). Processo 

essencialmente dinâmico que tem por base a teoria do estabelecimento de objetivos de 

Latham e Locke (1979) em que os colaboradores demonstram melhores resultados 

quando têm metas específicas, desafiantes e alcançáveis, sendo os objetivos aceites 

pelos colaboradores quando: são percecionados como equitativos, existem mecanismos 

para os colaboradores participarem na definição de objetivos, suporte da chefia na 

execução procurando esclarecer o que se espera com os objetivos definidos e quando 

são disponibilizados os recursos necessários para a sua execução (Armstrong, 2009). 

Em termos operacionais, a GPO envolve o seguinte processo: 1) Definição de 

objetivos em cascata: com o intuito de garantir um alinhamento claro entre os objetivos 

organizacionais e os individuais, cascata é a essência de um processo que começa pela 

definição de objetivos do topo (gestão) à base da hierarquia (colaboradores) de forma 
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negociada; 2) Definição “SMART”: o acrónimo representa essencialmente a definição 

de objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis numa base 

anual (Aksoy & Bayazit, 2014; Hanson & Pulakos, 2015). O estabelecimento de 

objetivos é considerado eficaz, na medida em que existe um comprometimento dos 

colaboradores em alcançarem um conjunto de metas previamente definidas, o que leva 

ao aumento do esforço individual ou à mudança de estratégia, de forma a poderem 

alcançar as metas previamente definidas, atuando em termos de produtividade e 

satisfação no trabalho. A definição de objetivos é uma das formas de criar maior 

objetividade em torno da apreciação do desempenho (Antoni, 2005; Latham & Locke, 

2006). 

Propõe-se a definição de 4 objetivos individuais, seguindo os moldes acima 

evidenciados ou adotando uma prática também referenciada por Hanson e Pulakos 

(2015), a definição de objetivos em cascata invertida sendo a diferença 

substancialmente na quebra de relações de dependência com as metas definidas 

superiormente, permitindo que cada direção e colaboradores definam os seus próprios 

objetivos, ligando-os claramente aos objetivos da organização. Esta solução poderá ter 

algum enquadramento nas equipas mais operacionais da Lusoponte (eletricidade, obra 

civil, tráfego e portagem), pois existe a possibilidade de vinculação a objetivos mais 

práticos e mutáveis, não estando condicionados à disponibilidade da sua direção, sendo 

que, as restantes direções (financeira, marketing e assistência a clientes, DARH) podem 

optar pelo tradicional desdobramento em cascata, sendo as opções da escolha dos 

intervenientes em contexto de reorganização e autonomia do seu trabalho. De referir, 

que a definição de objetivos na Lusoponte já existe ao nível dos indicadores do sistema 

de gestão integrado para as direções, contudo, os objetivos não chegam a ser 
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desdobrados para os colaboradores, sendo esta uma oportunidade de completar o ciclo 

de definição de objetivos acima referenciado. 

 

De forma a cumprir o estipulado nos IRCT, por via do AE, é necessário 

satisfazer os intervalos de avaliação que constam no mesmo em termos equivalentes 

(figura 6). É possível converter as classificações obtidas em pontos, para isso, basta 

apenas multiplicar o resultado da avaliação por 100, como consta no exemplo 

formulado na ficha de avaliação proposta (ver anexo IX). A conversão da AD em 

pontos acaba por ir ao encontro das necessidades de progressão vinculadas no AE. 

 

Figura 6 – Proposta de classificação da AD 

 

Fonte: Autor 

 

Com a mudança e operacionalidade dos métodos de AD, são esperados 

benefícios em três dimensões: 1) Colaboradores: aumento da autoestima, da 

compreensão dos comportamentos e dos resultados esperados, mais meios à disposição 

de forma a maximizar os pontos fortes e reduzir os pontos a melhorar; 2) Chefia: 

desenvolver uma força de trabalho motivada, maior conhecimento dos seus 

colaboradores, aumentar a competência no processo e na capacidade de diferenciar 

desempenhos, comunicar de forma clara o desempenho dos colaboradores; 3) 
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Organização: tomar decisões administrativas adequadas, tornar as metas da organização 

claras para as chefias e colaboradores, melhorar a conduta dos colaboradores, maior 

proteção contra litígios judiciais, facilitar processos de mudança organizacional, maior 

comprometimento e engagement dos colaboradores com a organização (Aguinis et al., 

2011). 

 

3.3.4 Fontes de Avaliação 

 Pretende-se considerar os resultados do questionário aplicado, mantendo a chefia 

direta (com algumas nuances), introduzir a autoavaliação e a avaliação da chefia 180ª 

graus. Começando pela chefia direta, é aconselhável delegar a AD em termos parciais 

ou totais aos encarregados (eletricidade e obra civil) e na PVG a dois colaboradores da 

supervisão de tráfego e portagem (escolha possível pela melhor AD nos três últimos 

períodos avaliativos), sendo estas alterações justificáveis pela proximidade que as 

funções acima designadas têm com os colaboradores, ao contrário dos respetivos chefes 

de serviço contribuindo assim para uma maior objetividade e rigor do processo, 

contudo, a AD final implica a convergência de opinião com a chefia superior. 

 A autoavaliação pretende contextualizar o desempenho dos colaboradores no 

decorrer do ciclo avaliativo, procurando-se sensibilizar para a autorreflexão e também 

para o suporte do processo de AD na sua generalidade e em particular no momento de 

discussão da classificação final com a chefia (ver anexo X). 

 A avaliação 180ª graus é considerada uma avaliação formal da chefia em termos 

da qualidade da supervisão, acompanhamento e feedback proporcionado durante o ciclo 

avaliativo (Camara et al., 2013). A sua introdução tem como fundamento, proporcionar 

uma relação de proximidade dos colaboradores com as chefias (avaliadores) e o seu 
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envolvimento no processo, bem como, a avaliação das capacidades da chefia na 

condução do processo avaliativo (não o seu desempenho) (ver anexo XI). 

 

3.3.5 Medidas Adicionais 

 De forma a tornar consistente o processo de AD e com níveis de participação 

desejáveis por parte dos colaboradores, recorre-se a medidas de cariz complementar: 

Criação do manual de GD: consiste num documento orientador, a extensão deste 

trabalho, com o objetivo de facilitar a compreensão e aplicação da AD por todos 

intervenientes, com os seguintes pontos: 1) Definição e objetivos do sistema; 2) 

Metodologias de avaliação e a sua aplicação; 3) Intervenientes e responsabilidades; 4) 

Incongruências avaliativas; 5) Orientações para a entrevista de AD; 6) Resultados e 

benefícios organizacionais da AD. Propõe-se também, a valorização das plataformas 

existentes, dinamizando o portal do colaborador, uma ferramenta importante ao nível da 

gestão do conhecimento, nomeadamente em termos da partilha do conhecimento, 

permitindo aproximar os colaboradores à Lusoponte, nomeadamente, aqueles que 

trabalham em turnos que não coincidem com o horário de funcionamento da DARH, 

procurando-se inserir conteúdos ao nível da AD como: documentação de suporte ao 

sistema, as últimas AD e os outputs da AD (e.g. afetação ao prémio anual). Outro fator 

a considerar é o questionário de satisfação anual, que deve ser amplamente reorganizado 

e atualizado, introduzindo novas componentes (e.g. processo de AD). 

 

3.3.6 Linhas Orientadoras de Aplicação 

 Para aplicar plenamente este projeto, é necessário desenvolver três tipos de 

ações: 1) Junto das chefias: proceder à atualização/reformulação das descrições de 

funções necessárias, bem como, ao preenchimento das mesmas em relação aos 
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colaboradores em falta, passando-se à fase da definição de competências específicas e 

indicadores comportamentais associados e à validação dos mesmos, de maneira a existir 

um consenso entre a chefia e o gestor do processo (DARH); 2) Finalizar o manual de 

GD: em termos das famílias profissionais (diversas direções) e respetivas funções 

associadas às mesmas, disponibilizando-o para os avaliadores e avaliados na intranet e 

portal do colaborador da empresa; 3) Formar os avaliadores: através de uma formação, 

considerada também como ação de sensibilização para a mudança, contextualizar as 

alterações efetuadas ao sistema e o que se pretende em termos de desenvolvimento 

futuro. 
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4. Conclusões 

4.1 Contributos para o Conhecimento 

 Com este projeto, foi possível adquirir um conjunto de conhecimentos 

transversais e experiências práticas, extraídos do conhecimento teórico aprendido 

durante o mestrado de GRH, impulsionando o processo de tomada de decisão 

individual, tendo em conta as especificidades da Lusoponte. 

 Mais do que intervir num processo de GRH, é certamente procurar ativamente o 

conhecimento, interpretar as incongruências, procurar e moldar soluções, atuar de forma 

diferenciada, traduzindo o saber teórico em prático. Um dos principais contributos deste 

projeto é certamente que a GRH não é uma mera aplicação teórica, mas sim, uma 

reflexão sobre um conjunto vasto de metodologias e a contextualização das mesmas à 

luz da realidade organizacional e dos meios operacionais que desenvolve, 

nomeadamente, em termos de suporte como é o caso dos departamentos de RH, pois 

existem diversas variáveis que reforçam a inevitabilidade de reconsiderar diversas 

alternativas, que ao nível deste projeto é de salientar: as vicissitudes da cultura 

organizacional, a afirmação da DARH em termos de políticas de GRH contemporâneas 

(inevitabilidade de sair da sua zona de conforto), as caraterísticas dos líderes e a sua 

predisposição para a mudança, as afetações em termos de recursos (humanos, 

tecnológicos e financeiros) e a componente motivacional, tudo isto, são fatores que 

certamente diferenciam a ação da inércia. 

 Retomando, o problema base deste projeto “Reformulação do sistema de AD, 

contextualizando a mudança em termos de práticas da DARH e das solicitações 

estratégicas da Lusoponte”, é possível responder ao mesmo propondo um conjunto de 

práticas que por um lado respondem às inquietações demonstradas no questionário 

aplicado aos colaboradores procurando-se reverter um processo antigo (escalas gráficas) 



LUÍS ATABÃO | GERIR O DESEMPENHO, OLHAR PARA O FUTURO – LUSOPONTE, S.A 

 

37 

em competências de cariz transversal (alinhadas com as pretensões da Lusoponte e da 

DARH, procurando uma constante dinâmica interdepartamental) e competências 

específicas (relacionadas com a função e solicitações da mesma), procurando-se 

minimizar os índices de subjetividade com a aplicação de objetivos, tudo isto, 

alicerçado na introdução da autoavaliação e na avaliação 180ª graus da chefia e na 

valorização e dinamização das plataformas internas da empresa. 

Esta é a versatilidade acima descrita, quando as perspetivas iniciais (aplicação 

Scorecard RH) tornaram-se uma limitação, fruto dos condicionalismos acima 

referenciados, sendo necessário reinventar o processo e operar uma mudança em torno 

do início de um processo de aprendizagem em termos da AD, procurando a renovação 

do interesse dos colaboradores pelo processo. 

De referir, que este projeto contribui também para o conhecimento da própria 

Lusoponte e da DARH, permitindo uma reflexão conjunta sobre as suas práticas e sobre 

os meios que são necessários operacionalizar de forma a realizar-se gradualmente um 

conjunto de mudanças operacionais necessárias que acabam por culminar na seguinte 

interrogação: O que se pretende atualmente de um departamento de RH? 

 

4.2 Limitações e Implicações 

 No campo das limitações, este projeto comtemplou e comtempla as seguintes 

barreiras ao nível da DARH: 1) Foco da direção: essencialmente administrativo, muito 

centrado em pagar vencimentos e gerir disfunções; 2) Práticas de GRH: não se 

encontram consolidadas, o que implica não se poder aplicar um ciclo de GD que tenha 

outputs integrados para outras áreas core da GRH (e.g. formação e recompensas); 3) 

Processos de suporte da AD: nomeadamente a descrição de funções que comtempla 

diversas lacunas, como colaboradores em posições hierárquicas diferenciadas com as 
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mesmas funções e colaboradores sem descrição de funções; 4) Partilha de 

conhecimento: a inexistência de correio eletrónico institucional para um conjunto de 

colaboradores (N=56) torna o processo de comunicação desigual e moroso (e.g. 

aplicação de um questionário diagnóstico); 5) Recursos tecnológicos: não existe no 

sistema um módulo de AD sendo necessária a impressão e o preenchimento manual dos 

materiais. Outras limitações, como a existência diminuta de literatura recente (pouco 

interventiva) dificulta as implementações práticas, podendo eventualmente ser 

explicado pela constituição do tecido empresarial português, na grande maioria por 

micro empresas (74%) (Informa, 2014). 

Estas limitações têm certamente implicações em termos do desenvolvimento do 

processo e da escolha dos métodos, tornando-se necessário intervir e começar por 

delinear uma mudança planeada que comtemple resolver gradualmente as 

problemáticas, pelo que, é necessário transformar as limitações em oportunidades de 

melhoria, procurando-se que toda a DARH opere uma mudança com sucesso, tendo por 

base os requisitos de Clardy (2013): 1) Aumentar a capacidade da organização para a 

mudança; 2) Aprovação superior para a mudança; 3) Preparar o foco e a liderança para a 

mudança; 4) Aumentar a motivação dos colaboradores para a mudança; 5) 

Operacionalizar a mudança usando um conjunto de ações destinadas a alterar o status 

quo; 6) Validar o processo de mudança como bem-sucedido; 7) Incorporar a mudança 

na organização. Sucesso, que implica as tendências da resistência à mudança, referidas 

por Kotter e Schlesinger (2008) em termos dos motivos pelos quais as pessoas resistem 

a mudar, começando por uma atuação em benefício próprio, prevalecendo a ideia que 

vão perder algo de valor, superiorizando os próprios interesses aos da organização, 

também quando existe um mau entendimento (mais perdas do que ganhos) e falta de 

confiança (entre quem inicia a mudança e as restantes pessoas), ao nível de diferentes 
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perceções avaliativas, em que existe a avaliação de uma determinada situação de 

maneira diferente entre quem inicia a mudança e as restantes pessoas, encarando a 

mudança com mais custos do que benefícios a nível pessoal e organizacional e por 

último, a baixa tolerância à mudança, quando as pessoas receiam não ser capazes de 

desenvolver novas competências e comportamentos de forma a responder às exigências 

com que podem ser confrontadas, pois todas as pessoas são limitadas na sua capacidade 

de mudar e a mudança organizacional pode exigir que as pessoas mudem bastante. 

 

4.3 Desafios Futuros 

 A DARH deverá encarar e interiorizar uma dinâmica de melhoria contínua nos 

seus processos de GRH (não administrativos), procurando valorizar e desenvolver os 

colaboradores em torno da sua afirmação e proximidade interdepartamental de maneira 

a considerar-se um departamento (não direção) moderno que comtemple as melhores 

práticas da GRH, um departamento de pessoas para as pessoas. 

Os desafios futuros da DARH passam pela continuidade da atualização do 

processo de GD, proporcionando numa primeira fase (ciclo avaliativo 2016), um 

processo de aprendizagem e valorização dos colaboradores e das chefias (avaliadores) 

do processo de AD, interiorização das competências e da necessidade de evidenciar 

manifestações comportamentais adequadas e negociar ativamente os objetivos 

individuais de desempenho, para que numa segunda fase (ciclo avaliativo 2017) seja 

viável implementar um modelo global, assente em indicadores ainda mais claros (menos 

subjetivos) do desempenho e o foco total nos resultados como o Scorecard de RH, 

alinhado com a implementação do feedback 360ª (algumas funções da organização), 

integrando gradualmente a componente informática no processo em que devem ser 

aproveitadas e valorizadas internamente as competências dos colaboradores da direção 
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de operação e manutenção (equipa de eletrónica e informática) em cooperação com a 

DARH. 

Desafios, em torno de um sistema integrado de RH que tem como elemento 

central a GD e o alinhamento com a formação (atualizar as competências presentes) e o 

desenvolvimento (desenvolver competências futuras) projetando também aqui a 

necessidade da Lusoponte renovar os seus quadros (atender ao envelhecimento 

organizacional) e com uma política de recompensas (a dinamizar pela DARH), 

alternativa ao prémio anual (e.g. aplicação de fringe benefits). A operacionalização 

destas três variáveis carece de uma mudança planeada e realista, para que se revele uma 

mudança favorável, sendo fundamental resolver as limitações e implicações aqui 

referenciadas. 

O futuro dependerá, somente da participação, vontade de mudança e empenho de 

todos os colaboradores, só assim será possível valorizar a GRH e todos nós, fazendo 

mais, contudo melhor! 
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Anexo I – Organigrama da Lusoponte 
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Anexo II – Ficha AD em vigor aplicada ao Adjunto da DARH 

 

 

 

 



LUÍS ATABÃO | GERIR O DESEMPENHO, OLHAR PARA O FUTURO – LUSOPONTE, S.A 

 

49 

Anexo III – Questionário aplicado 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

 

O presente questionário insere-se no trabalho final de mestrado em gestão de recursos 

humanos, lecionado no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e tem como objetivo 

avaliar o sistema de avaliação do desempenho que a Lusoponte tem em vigor. 

 

 Como estagiário da DARH, pretendo que a sua resposta seja um contributo para 

melhorias ao nível do sistema de avaliação do desempenho. 

 

 Todas as questões são anónimas, não existe nenhuma forma de associação da resposta 

ao colaborador, os dados recolhidos são confidenciais com mera finalidade académica, sendo 

apenas o seu tratamento realizado por mim, pelo que lhe solicito a maior honestidade possível. 

 

 A recolha do questionário é feita através do depósito em urna de forma a garantir uma 

vez mais as questões de confidencialidade, solicitando assim o seu depósito até dia 22 de 

Dezembro na urna que se encontra na sala de convívio/bar. 

 

Agradeço a sua colaboração, reforçando uma vez mais que a sua participação e 

empenho são fundamentais para si, para o seu sucesso enquanto colaborador. 

 

À sua disposição, 

Agradeço o seu empenho e colaboração, 

 

Luis Atabão 

atabao.luis@gmail.com 
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I – Diagnóstico de eficácia do sistema atual de avaliação do desempenho Lusoponte 

 

Instruções 

Seguidamente vai encontrar várias afirmações relacionadas com o sistema de avaliação do 

desempenho. Indique em que medida as seguintes afirmações descrevem a sua opinião, 

utilizando a escala apresentada. 

 

De que forma se encontra satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com… 

 

1. Os parâmetros usados na avaliação do desempenho 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

2. A distinção que o sistema faz entre bons e maus desempenhos 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

3. A coerência dos argumentos usados pela chefia na atribuição da classificação final 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

4. Os critérios e procedimentos do sistema 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

5. A compreensão, sentido prático e útil do sistema 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

6. A confiança no sistema e no seu avaliador (chefia) 

Nada 

Satisfeito 
 

Pouco 

Satisfeito 
 Satisfeito  

Muito 

Satisfeito 
 

 

Em que medida concorda com as seguintes afirmações… 

 

7. Os parâmetros de avaliação usados refletem o trabalho desenvolvido ao longo do ano 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

8. A minha avaliação do desempenho espelha as minhas competências para o exercício da 

função 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
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9. Os mecanismos que disponho para discutir a classificação final são reduzidos 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

10. Tenho sempre conhecimento da avaliação do desempenho atribuída 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

11. Existe uma explicação cuidada dos critérios de avaliação por parte da chefia 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

12. Existe a partilha de conhecimento por parte da chefia dos parâmetros que compõe a minha 

escala de avaliação 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

13. Uma das características do sistema atual de avaliação do desempenho é a equidade (sentido 

de justiça) 

Não 

Concordo 
 

Concordo 

Parcialmente 
 Concordo  

Concordo 

Totalmente 
 

 

14. Exprima a sua opinião sobre o atual sistema de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Participação no processo de avaliação do desempenho 

 

1. Gostaria de poder contribuir através da sua opinião no processo de avaliação do desempenho? 

Selecione apenas uma opção. 

⃝ Sim 

⃝ Indiferente 

⃝ Não (Direcione a sua resposta para a pergunta 1 do III grupo) 
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2. Vê com interesse a participação num instrumento de avaliação denominado 180ª graus em 

que tem a possibilidade de preencher a sua própria ficha de autoavaliação e de preencher uma 

ficha em que avalia também o desempenho da sua chefia? (A ficha de avaliação da chefia é 

anónima). 

Selecione apenas uma opção. 

⃝ Sim 

⃝ Indiferente 

⃝ Não 

 

3. Qual o método que considera mais adequado para participar no processo de avaliação do 

desempenho 180ª graus? 

Selecione apenas uma opção. 

⃝ Criação de um endereço de correio eletrónico anonimo para efeito do envio da 

avaliação do desempenho da chefia 

⃝ Depósito em urna nas instalações da Lusoponte 

⃝ Outro. Qual? ____________________________ 

 

III – Parâmetros de avaliação 

 

1. Exprima o grau de satisfação relativamente ao resultado que obteve na avaliação do 

desempenho do ano de 2013. Selecione apenas uma opção. 

Muito 

Insatisfatório 
 Insatisfatório  Satisfatório  Bom  

Muito 

Bom 
 

 

2. Classifique o atual sistema de avaliação do desempenho em vigor quanto à sua eficácia / 

sentido de utilidade. Selecione apenas uma opção. 

Muito 

Insatisfatório 
 Insatisfatório  Satisfatório  Bom  

Muito 

Bom 
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Anexo IV – Tabelas resultados 

 

Tabela 1 – Diagnóstico de eficácia do atual sistema de AD ao nível da satisfação 

Dimensões N M DP Resultado 

1. Satisfação com os parâmetros AD 103 2,28 ,797 Pouco Satisfeito 

2. Distinção entre bons e maus desempenhos 103 2,21 ,723 Pouco Satisfeito 

3. Coerência dos argumentos usados pela chefia 103 2,14 ,755 Pouco Satisfeito 

4. Critérios e procedimentos do sistema 102 2,20 ,745 Pouco Satisfeito 

5. Compreensão, sentido prático e útil do sistema 99 2,30 ,814 Pouco Satisfeito 

6. Confiança no sistema e no seu avaliador 101 2,20 ,825 Pouco Satisfeito 

N válido 99    

(1 - Nada Satisfeito; 2 - Pouco Satisfeito; 3 - Satisfeito; 4 - Muito Satisfeito) 

 

Tabela 2 – Diagnóstico de eficácia do atual sistema de AD ao nível da concordância 

Dimensões N M DP Resultado 

7. Parâmetros refletem o trabalho desenvolvido 103 2,04 ,753 
Concordo 

Parcialmente 

8. AD espelha as minhas competências para a função 103 1,94 ,790 Não Concordo 

9. Os mecanismos de discussão são reduzidos 102 2,87 ,961 
Concordo 

Parcialmente 

10. Tenho sempre conhecimento da minha AD 103 2,20 1,013 
Concordo 

Parcialmente 

11. Existe uma explicação cuidada dos critérios AD 

pela chefia 
103 1,92 ,837 Não Concordo 

12. Existe a partilha de conhecimento pela chefia dos 

parâmetros AD 
103 1,96 ,839 Não Concordo 

13. Uma das caraterísticas do sistema atual é a 

equidade 
103 1,77 ,782 Não Concordo 

N válido 102    

(1 - Não Concordo; 2 - Concordo Parcialmente; 3 - Concordo; 4 - Concordo Totalmente) 
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Tabela 3 – Respostas qualitativas 

“Gostaria que a chefia partilhasse a avaliação atribuída para que pudesse melhorar os meus pontos 

fracos” (questionário 2) 

“Não opino” (questionário 7) 

“Muito a melhorar em todos os aspetos” (questionário 10) 

“Sempre” (questionário 21) 

“Na minha opinião o sistema de avaliação é dado através das amizades e não do meu desempenho 

profissional” (questionário 23) 

“Desatualizado… e deveriam ter em conta certos critérios (em conta) tais como: paternidade, 

maternidade, nojo, assistência familiar, entre outros” (questionário 55) 

“Há vários anos que não sai a minha avaliação” (questionário 58) 

“O sistema atual não reconhece devidamente a qualidade do trabalho efetuado, na medida em que os 

indicadores de avaliação não estão adequados às especificidades de determinadas funções, 

desempenhadas nas diversas atividades da empresa” (questionário 60) 

“É uma aldrabice, não há critério de avaliação” (questionário 61) 

“O atual sistema de avaliação foi feito há muitos anos e está completamente ultrapassado, originando 

avaliações terrivelmente injustas. E se tem algumas caraterísticas a equidade não é uma delas” 

(questionário 66) 

“Útil, eficaz e justo” (questionário 68) 

“Muito fraco!” (questionário 74) 

“Desconheço os critérios do avaliador” (questionário 92) 

“O sistema de avaliação deve prever avaliações intermédias (trimestrais), devem refletir o desempenho 

por objetivos, transversal a toda a organização. Todos devemos ter objetivos e ser avaliados/premiados 

em função da concretização dos mesmos” (questionário 94) 

“Concordo com o sistema de avaliação” (questionário 95) 

“Não é igual para todos, por isso é injusto!” (questionário 96) 

“Não sei qual foi” (Avaliação do Desempenho) (questionário 97) 

“Parece-me demasiado ortodoxo. Algo inflexível. Desenquadrado da realidade dos dias de hoje. Funde 

assiduidade e pontualidade, o que me parece um erro de raiz. Um sistema que dá mais importância às 

horas dedicadas ao trabalho do que ao trabalho dedicado às horas” (questionário 103) 

 

Tabela 4 – Parâmetros de avaliação ao nível da satisfação 

Dimensões N M DP Resultado 

1. Satisfação AD 2013 93 2,91 ,996 Insatisfatório 

2. Eficácia e sentido de utilidade do atual sistema 99 2,44 ,982 Insatisfatório 

N válido 93    

(1 - Muito Insatisfatório; 2 - Insatisfatório; 3 - Satisfatório; 4 - Bom; 5 - Muito Bom) 
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Tabela 5 – Correlações de Spearman 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Satisfação com os parâmetros AD -  

2. Distinção entre bons e maus desempenhos ,789** -  

3. Coerência dos argumentos usados pela chefia ,748** ,725** -  

4. Critérios e procedimentos do sistema ,757** ,721** ,776** -  

5. Compreensão, sentido prático e útil do sistema ,721** ,633** ,596** ,759** -  

6. Confiança no sistema e no seu avaliador ,635** ,637** ,705** ,729** ,740** -  

7. Parâmetros refletem o trabalho desenvolvido ,539** ,601** ,555** ,601** ,559** ,613** -  

8. AD espelha as minhas competências para a função ,645** ,608** ,616** ,686** ,656** ,621** ,791** -  

9. Os mecanismos de discussão são reduzidos -,442** -,409** -,475** -,447** -,475** -,513** -,453** -.408** -  

10. Tenho sempre conhecimento da minha AD ,481** ,510** ,487** ,430** ,391** -,448** ,437** ,423** -,476** -  

11. Existe uma explicação cuidada dos critérios AD pela 
chefia 

,630** ,681** ,666** ,551** ,479** ,562** ,555** ,564** -,463** ,736** -  

12. Existe a partilha de conhecimento pela chefia dos 
parâmetros AD 

,581** ,652** ,722** ,624** ,503** ,646** ,585** ,568** -,430** ,649** ,865** -  

13. Uma das caraterísticas do sistema atual é a equidade ,584** ,602** ,686** ,651** ,561** ,536** ,539** ,572** -,488** ,547** ,734** ,741** -  

14. Satisfação AD 2013 ,422** ,425** ,472** ,441** ,472** ,560** ,502** ,571** -,398** ,409** ,500** ,580** ,520** -  

15. Eficácia e sentido de utilidade do atual sistema ,663** ,643** ,681** ,670** ,673** ,656** ,579** ,670** -,580** ,579** ,674** ,689** ,701** ,684** - 

** significativo para 0.01
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Anexo V – Apresentação dos resultados na Lusoponte 
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Anexo VI – Perguntas realizadas à administração 

 

1) Como carateriza a empresa Lusoponte?  

O projeto Lusoponte foi um projeto pioneiro em Portugal em varias vertentes, financeira, contratual e 

operacional e é hoje uma empresa líder do seu sector reconhecida nacional e internacionalmente pelas 

suas performances e pela qualidade dos seus serviços. A Lusoponte foi sempre uma empresa dinâmica 

com vontade intrínseca de melhorar continuamente de aprender com outras experiências nacionais e 

internacionais e de incorporar as boas ideias nos seus processos. 

2) Qual a estratégia empresarial, visão, missão e valores da Lusoponte? De que forma se traduzem 

nas práticas de gestão desenvolvidas pela Administração perante os stakeholders? 

A missão e valores da Lusoponte concentram-se hoje na qualidade da exploração das duas travessias de 

acordo com as disposições contratuais e legais aplicáveis sendo para isso tomadas todas as medidas que 

garantam a satisfação, fidelização e segurança dos seus clientes, dos seus colaboradores e uma forma 

mais abrangente de todos os seus stakeholders operando estes equipamentos de uma forma eficiente e 

com a máxima qualidade e salvaguardando o ambiente em todas as atividades da Empresa. Como em 

qualquer Empresa a aplicação do princípio da melhoria contínua é fundamental no entanto penso que de 

uma forma geral todos os stakeholders reconhecem esse esforço e estão satisfeitos com o desempenho 

da Empresa. 

3) Quais os principais desafios colocados à Lusoponte?  

Melhorar os serviços aos seus clientes tornando as travessias do tejo mais fluidas e seguras preservando 

o ambiente. Dinamizar toda a área envolvente em colaboração com as forças locais por forma a 

transformar o conceito “uma Cidade, duas Margens” numa realidade. 

4) Qual o novo paradigma de Gestão de Recursos Humanos na Lusoponte?  

Envolver e motivar os colaboradores a volta da missão e dos objetivos da empresa, criar uma dinâmica 

de inovação e de melhoria continua. 

5) Como surgiu a necessidade de colocar a reavaliação do sistema de Avaliação do Desempenho 

em termos de macro objetivos?  

O sistema de avaliação estava e está ainda em parte caduco, a motivação o desempenho e a retribuição 

têm de estar totalmente associadas. A compreensão e a focalização nos objetivos da empresa têm de ser 

um fator primordial no novo sistema. 

6) O que será preciso mudar na Direção Administrativa e de Recursos Humanos, para acomodar 

as mudanças em curso ao nível estratégico?  

A comunicação sem dúvida deverá ser um ponto a melhorar. 
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Anexo VII – Competências transversais propostas para a Lusoponte 

 
 

 1 2 3 4 

D
in

a
m

is
m

o
 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

Não participa nas atividades proporcionadas 

pela Lusoponte 

Desvaloriza constantemente as atividades 

proporcionadas pela Lusoponte 

Adota uma atitude pouco ou nada dinâmica 

(valoriza o isolamento) 

Participa, apresentando ideias e/ou identificando 

problemáticas em torno da Lusoponte 

Procura meios para fazer face às ideias e/ou 

problemáticas apresentadas 

Apresenta algumas sugestões de implementação 

Comunica eficazmente as suas ideias e/ou 

problemáticas 

Refere soluções práticas com possibilidade de 

implementação 

Traça um plano concreto de intervenção 

Apresenta proativamente um plano detalhado de 

intervenção 

Coopera ativamente com as restantes direções 

Propõe novas atividades que aproximem os 

colaboradores da Lusoponte (âmbito laboral) 

C
a

p
a
c
id

a
d

e
 d

e
 I

n
o

v
a

çã
o
 Desvaloriza a introdução de novos 

métodos e/ou procedimentos 

Não demonstra uma atitude de 

preocupação face à estagnação dos 

métodos e/ou procedimentos 

Não revela qualquer tipo de pensamento 

inovador 

Identifica lacunas existentes no seu trabalho 

Sugere alterações pontuais nos métodos e/ou 

procedimentos existentes 

Procurar autonomamente solucionar as lacunas 

existentes 

Traça um plano concreto de implementação 

das propostas 

Procura envolver a sua equipa de trabalho 

(atua como agente de mudança) 

Revela criatividade na sua atuação 

Implementa e reforça o seu trabalho com os 

novos métodos de trabalho 

Não revela receio de usar e afirmar as suas 

propostas 

Está atento à envolvente externa e incorpora 

conhecimento renovado na Lusoponte 

E
sp

ír
it

o
 d

e
 E

q
u

ip
a
 

e
 C

o
o

p
er

a
ç
ã
o
 

Demonstra indisponibilidade para trabalhar 

em equipa 

Tendência a gerar conflitos com os seus 

pares 

Não responde frequentemente às 

solicitações da chefia 

Revela um comportamento adequado junto da sua 

equipa de trabalho 

Coopera regularmente com os seus pares e chefia 

Estabelece uma conduta de confiança junto da sua 

equipa de trabalho 

Relaciona-se positivamente com toda a equipa 

de trabalho 

Constrói sólidas relações de confiança na sua 

equipa de trabalho 

Demonstra polivalência, procurando ajudar 

constantemente a sua equipa de trabalho 

Estabelece diplomacia com todos os colaboradores 

da Lusoponte 

Coopera ativamente com as demais direções em 

questões de trabalho transversais 

Partilha conhecimento técnico e envolve a sua 

equipa de trabalho na aplicação do mesmo 

F
o

co
 n

o
s 

R
e
su

lt
a

d
o

s 

Não atinge os objetivos estabelecidos 

Não se adapta a novos métodos de trabalho 

Não revela preocupação com a sua conduta 

Define metas e trabalha em prol da concretização 

das mesmas 

Concretiza os objetivos de trabalho estabelecidos 

Demonstra uma atitude coerente com os 

resultados obtidos 

Demonstra eficácia e eficiência nos resultados 

obtidos 

Procura usar da melhor forma os meios de 

trabalho à sua disposição 

Aplica a melhoria contínua nas suas ações, 

procurando resultados superiores 

Envolve e motiva os colegas a alcançarem 

resultados superiores 

Aplica diversas fontes de informação 

(conhecimento técnico) no seu trabalho 

Adapta e propõe soluções inovadoras em torno dos 

objetivos estabelecidos 
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Anexo VIII – Competências específicas propostas para o Adjunto da DARH 

 

 1 2 3 4 

P
r
o
c
e
ss

a
m

e
n

to
 

R
e
m

u
n

e
ra

çõ
e
s 

Revela erros constantemente no processamento 

mensal 

Não estabelece as “pontes” necessárias com as 

chefias (fornecimento de documentação) 

Não revela preocupação com a atitude 

demonstrada 

Demonstra os conhecimentos necessários para o 

processamento mensal e obrigações legais 

Cumpre os prazos estipulados para o efeito 

Revela alguma autonomia no processo 

Assegura na plenitude os compromissos mensais 

da DARH 

Coopera com as restantes direções (empresa 

outsourcing) resolvendo as questões decorrentes 

Demonstra autonomia total no processo 

Desenvolve proativamente meios que assegurem 

a eficiência do processamento mensal 

Partilha conhecimento com os seus pares, 

incutindo a melhoria contínua 

Demonstra um desempenho superior em todo o 

processo 

F
u

n
ç
ã
o
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

Não desenvolve os procedimentos necessários a 

assegurar os serviços externos 

Não procura solucionar os problemas 

decorrentes do fornecimento dos mesmos 

Demonstra uma incapacidade constante no 

diálogo com as empresas 

Desenvolve os procedimentos necessários a 

assegurar os serviços externos 

Tem um plano mensal de gestão dos serviços 

Assegura os serviços adequadamente 

É autónomo no contacto com as empresas 

externas 

Demonstra proatividade na identificação e 

apresentação dos problemas às empresas externas 

Evidencia preocupação e foco na melhoria 

contínua 

Apresenta alternativas aos serviços fornecidos 

superiormente 

Aplica melhorias operacionais e de valorização 

dos serviços 

Assegura os serviços exemplarmente, revelando 

o domínio do processo 

L
eg

is
la

ç
ã
o

 d
o
 

T
ra

b
a
lh

o
 e

 C
o

n
ex

a
s Não revela os conhecimentos necessários em 

termos do código do trabalho 

Apresenta soluções desenquadradas da lei para 

o efeito 

Não revela preocupação em consultar e/ou 

atualizar o seu conhecimento nas matérias 

Demonstra conhecimentos do código do 

trabalho 

Adequa os conhecimentos com as solicitações 

da chefia 

Esclarece pontualmente os seus pares, com 

recurso por vezes aos conhecimentos da chefia 

Atua autonomamente esclarecendo pontualmente 

os seus pares 

Responde às solicitações dos restantes diretores 

em matéria laboral 

Estabelece sempre que necessário contactos 

superiores (sociedade de advogados) 

É independente da chefia em matéria laboral 

(aplicada à realidade da Lusoponte) 

Estabelece todos os procedimentos 

proativamente e autonomamente 

Atualiza o seu conhecimento e partilha as 

alterações em matéria laboral com os seus pares 

A
p

li
ca

çõ
e
s 

In
fo

r
m

á
ti

c
a

s Não demonstra competência no manuseamento 

das aplicações informáticas 

Apresenta erros recorrentemente 

Desvaloriza o RH Suite (uso pelos mínimos) 

Demonstra os conhecimentos necessários à 

usabilidade das aplicações 

Procura corrigir pontualmente os seus erros 

Revela alguma autonomia nas tarefas atribuídas 

mensalmente 

Evidência conhecimentos globais das aplicações 

Demonstra autonomia total nas tarefas atribuídas 

mensalmente 

Resolve proativamente os erros decorrentes das 

aplicações 

Adota uma atitude de valorização das 

plataformas existentes 

Incute na organização um espírito de usabilidade 

dos meios de RH existentes 

Apresenta melhoramentos operacionais 

superiormente (chefia) 
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Anexo IX – Formulário AD proposto 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança Procedimento Operacional 

Formulário Avaliação do Desempenho Data: 01-01-2016 

 

1. Identificação 

Nome:  Função:  

Chefia (Avaliador):  Direção:  

Absentismo (nº horas): Justificado  Período Avaliativo:  

 Injustificado    

 

2. Avaliação por Competências Transversais (30%) 

Competências Ponderação 
Nível 

Proficiência 

Resultado 

Ponderação 

Dinamismo Organizacional 30% 3 90 

Capacidade de Inovação 30% 4 120 

Espírito de Equipa e Cooperação 20% 4 80 

Foco nos Resultados 20% 3 60 

Total Ponderação 350 

 

3. Avaliação por Competências Específicas (20%) 

Competências Ponderação 
Nível 

Proficiência 

Resultado 

Ponderação 

Competência 1 30% 3 90 

Competência 2 30% 3 90 

Competência 3 20% 4 80 

Competência 4 20% 2 40 

Total Ponderação 300 

 

4. Avaliação por Objetivos (50%) 

Objetivos Ponderação 
Nível 

Avaliação 

Resultado 

Ponderação 

Objetivo 1 40% 3 120 

Objetivo 2 20% 2 40 

Objetivo 3 20% 1 20 

Objetivo 4 20% 2 40 

Total Ponderação 220 
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5. Avaliação Global 

Componentes Ponderação Avaliação Total Avaliação 

Competências Transversais 30% 350 105 

Competências Específicas 20% 300 60 

Objetivos 50% 220 110 

  Avaliação Quantitativa 275 

  Avaliação Qualitativa Satisfatório 

 

6. Plano de Desenvolvimento (ações a realizar no próximo período avaliativo, inclui a definição dos objetivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comentários Colaborador 

 

 

 

 

 

 

8. Comentários Chefia (Avaliador) (Obrigatória a justificação em caso de desempenho Insatisfatório ou Exemplar) 

 

 

 

 

 

 

9. Validação 

Colaborador Chefia (Avaliador) DARH 

 

 

 

 

  

Data: Data: Data: 
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Anexo X – Formulário Autoavaliação proposto 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança Procedimento Operacional 

Formulário Autoavaliação Data: 01-01-2016 

 

1. Identificação 

Nome:  Função:  

Chefia (Avaliador):  Direção:  

Absentismo (nº horas): Justificado  Período Avaliativo:  

 Injustificado    

 

2. Avaliação por Competências Transversais (30%) 

Competências Ponderação 
Nível 

Proficiência 

Resultado 

Ponderação 

Dinamismo Organizacional 30%   

Capacidade de Inovação 30%   

Espírito de Equipa e Cooperação 20%   

Foco nos Resultados 20%   

 

2.1 Fundamentação 

 

 

 

 

 

 

3. Avaliação por Competências Específicas (20%) 

Competências Ponderação 
Nível 

Proficiência 

Resultado 

Ponderação 

Competência 1 30%   

Competência 2 30%   

Competência 3 20%   

Competência 4 20%   

 

3.1 Fundamentação 
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4. Avaliação por Objetivos (50%) 

Objetivos Ponderação 
Nível 

Avaliação 

Resultado 

Ponderação 

Objetivo 1 40%   

Objetivo 2 20%   

Objetivo 3 20%   

Objetivo 4 20%   

 

4.1 Fundamentação 

 

 

 

 

 

 

5. Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tomada de Conhecimento 

Colaborador Chefia (Avaliador) DARH 

 

 

 

 

  

Data: Data: Data: 

 

  



LUÍS ATABÃO | GERIR O DESEMPENHO, OLHAR PARA O FUTURO – LUSOPONTE, S.A 

 

66 

Anexo XI – Formulário AD Chefia proposto 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança Procedimento Operacional 

Avaliação do Desempenho Chefia Data: 01-01-2016 

 

Esta avaliação é totalmente anónima, deverá ser depositada na urna do (bar/refeitório), tendo como principal e única 

finalidade avaliar as competências da sua chefia (avaliador) durante o processo avaliativo. 

 

Assinale a sua chefia (avaliador) e a direção correspondente 

Chefia (Avaliador) Diretor  Direção Operação e Manutenção  

 Chefe de Serviço   Marketing e Clientes  

 Encarregado   Financeira  

 Supervisor T/P   Administrativo e RH   

 

Assinale o quadrado correspondente ao desempenho demonstrado pela sua chefia (avaliador), correspondente à 

seguinte graduação: 1 = Insatisfatório | 2 = Satisfatório | 3 = Bom | 4 = Exemplar 

 1 2 3 4 

1 – Clarificação do processo de avaliação do desempenho     

2 – Disponibilização dos meios e ferramentas de avaliação     

3 – Capacidade demonstrada ao nível da fixação de objetivos     

4 – Apoio e interesse demonstrado durante o ciclo avaliativo     

5 – Capacidade de esclarecer as dúvidas colocadas     

6 – Capacidade de motivação da chefia (avaliador)     

7 – Transmissão de feedback em termos de qualidade e conveniência     

8 – Capacidades de liderança evidenciadas     

9 – Partilha de conhecimento técnico, relacionado com a função     

10 – Reconhecimento e valorização do esforço do colaborador     

11 – Capacidade de supervisão demonstrada     

12 – Esclarecimento da classificação atribuída     

13 – Cumprimento dos prazos estabelecidos     

14 – Atuação da chefia (avaliador) em termos globais     

 

Comentários (facultativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 


