




A Avaliação de Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de Melhoria

i

Agradecimentos

Ainda que o trabalho de projecto realizado seja de âmbito individual, são merecedores da

minha sincera gratidão todos aqueles que contribuíram para a respectiva concretização,

em tempo e com o rigor que se impõe.

À Professora Doutora Elisabete Reis de Carvalho, agradeço a disponibilidade, a

dedicação, a assertividade, o sensato apoio e a sábia orientação - indispensáveis e

estimulantes.

Ao Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., agradeço a

oportunidade de elaborar o estudo sobre aquela instituição. Naquela “casa”, quero

expressar o meu obrigada a todos os colegas que prontamente acederam a participar,

quer como entrevistados, quer na recolha de informação institucional.

Ao actual Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,

E.P.E., agradeço a possibilidade de flexibilização de horário de trabalho, indispensável às

deslocações ao ISCSP.

À minha Gente, por ter estado presente em cada minuto, manifesto a minha

incomensurável gratidão.

A todos, muito obrigada.



A Avaliação de Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de Melhoria

ii

Resumo

O nosso trabalho de projecto pretendeu identificar os factores potenciadores de uma

maior eficácia na implementação do sistema de avaliação de desempenho na

Administração Pública Portuguesa – SIADAP, a partir de um estudo de caso. O objectivo

central é apresentar uma proposta conducente à melhoria na implementação do sistema

de avaliação de desempenho na organização foco da nossa análise. O diagnóstico

baseou-se nas percepções de avaliadores e avaliados, a partir de um conjunto de

entrevistas semi-estruturadas aplicadas a amostra intencional, na Administração Regional

de Saúde do Alentejo, I. P. A triangulação da informação foi feita com recurso a dados da

instituição. A análise e discussão dos dados permitiram identificar Comunicação,

Transparência, Cumprimento da Lei e Formação como potenciadores do aumento da

eficácia do sistema enquanto ferramenta de gestão do desempenho, ou seja, factores a

explorar, porquanto estavam fragilizados ou não eram cumpridos.

Palavras-Chave: Avaliação de Desempenho; Administração Pública; Gestão de Recursos

Humanos; Gestão por Objectivos; SIADAP.
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Abstract

Performance Assessment through the Portuguese Public Administration
Performance Evaluation System. Diagnosis and Improvement Proposal in a Public
Organisation

Our research aims to identify the factors that favour greater effectiveness in the

implementation of the Portuguese Public Administration performance evaluation system,

based on a case study. The central goal is to present a proposal leading to an

implementation improvement in the organisation under analysis. Building on the

perceptions of assessors and assessed a diagnosis was made. The data collection

consisted on a set of semi-structured interviews applied to an intentional sample. The

analysis and discussion of the data have pinpointed Communication, Transparency, Law

Enforcement and Training as enablers of increased implementation effectiveness.

Keywords: Performance assessment; Public administration; Human resources

management; Management by objectives; Portuguese Public Administration

performance evaluation system (SIADAP).
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1. Introdução

O presente estudo consiste num trabalho de projecto, no âmbito do Mestrado em

Administração Pública – Especialização Administração Pública e versa sobre a Avaliação de

Desempenho (AD), através do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho

na Administração Pública (SIADAP), num organismo público – a Administração Regional de

Saúde do Alentejo, I.P. (ARSA, I.P.).

Desde Janeiro de 2008, está em vigor, na Administração Pública (AP) portuguesa, por força

do disposto na Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro e com os meios (fichas, competências

e instruções) definidos pela Portaria n.º 1633/2007 de 31 de Dezembro, o SIADAP, tido

como uma importante ferramenta de gestão de recursos humanos, ao serviço da gestão

estratégica, e comummente identificado “de segunda geração”, face ao implementado em

2004.

A AD, não sendo um tema recente, é um assunto actual, porquanto é transversal (ainda que

com adaptações) aos Serviços do Estado e integra o novo paradigma de gestão das

organizações públicas, com marcas da Nova Gestão Pública (NGP) e assente na gestão por

objectivos (GPO). Na génese da escolha deste tema não está um artigo científico, nem

mesmo a teorização por um célebre estudioso; na sua origem está a constatação, resultante

do percurso profissional, de que a aplicação do sistema não tem ocorrido da mesma forma

em diferentes organismos da AP.

No passado, integramos um organismo que implementou o SIADAP (nos seus três

subsistemas: 1, 2 e 3), nos prazos, com resultados e utilizando a ferramenta informática

disponibilizada - GeADAP. Esta experiência, por um período de quatro anos em particular no

âmbito da segunda geração do sistema, em que assumimos o papel de vários intervenientes

no processo, nos termos da lei, despertou o interesse pelo tema. Consideramos ter os

“conhecimentos e experiências pessoais como auxiliar no processo de compreensão e

interpretação do fenómeno estudado” (Lüdke & André, 1986: 26). O nosso percurso

profissional guiou-nos por outras instituições, o que nos permitiu constatar que o SIADAP

tem sido implementado a várias velocidades, constituindo um desafio para os serviços, tanto

para os que já o adoptaram como para aqueles que ainda não conseguiram fazê-lo, de

facto.
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A disparidade constatada despertou em nós a curiosidade em perceber como teria a nossa

casa de origem, de onde saímos em 2005, implementado um sistema novo criado em 2004

– ano em que nos encontrávamos ao serviço daquela instituição. A escolha da ARSA, I.P.

como objecto de estudo prendeu-se ainda com a convicção de que, dadas as evidências

públicas no respectivo site, a par de algum trabalho já feito, aspectos haveria a melhorar.

Não obstante o necessário enquadramento genérico do SIADAP (de segunda geração), nos

anos 2008 a 2010, o enfoque será o SIADAP 3 em 2010 – em que já existe alguma

experiência e cujo processo se presume concluído.

Assim, a pergunta de partida do trabalho de projecto a desenvolver é: “A partir da avaliação

da implementação do SIADAP 3 no organismo a estudar e traçado o consequente

diagnóstico, quais os factores a considerar para o aumento da eficácia do sistema enquanto

ferramenta de gestão do desempenho?”

Guiados pela pergunta de partida, que nos acompanhará em toda a investigação, o

objectivo principal do nosso estudo é apresentar uma Proposta de Melhoria de

implementação do SIADAP (segunda geração), na instituição em estudo. Para aquele

deverão concorrer os objectivos secundários que definimos:

 Conhecer a opinião de avaliadores e avaliados, acerca do SIADAP e do modo como tem

sido implementado no organismo público em estudo;

 Identificar factores críticos/oportunidades de melhoria, no sistema, tendo como ponto de

partida os resultados obtidos no objectivo anterior.

Atentos o enquadramento teórico e a nossa experiência, e definidos a pergunta de partida e

os objectivos (principal e secundários), elegemos como metodologia um estudo de caso e

como modelo de análise a formulação de questões estruturantes condutoras da

investigação. Importava perceber: a) como é que o SIADAP 3 tem vindo a ser implementado

na instituição a estudar; b) se em 2010 a implementação do SIADAP seguiu o processo

legalmente previsto; c) os principais problemas apontados pelos avaliadores e avaliados ao

sistema; d) os principais ganhos resultantes da sua aplicação à organização (também de

acordo com avaliadores e avaliados) e e) que factores que poderiam conduzir a melhorias

da aplicação do SIADAP na instituição.

A partir das questões estruturantes, construímos guiões de entrevista (semi-estruturada) a

aplicar a avaliadores e avaliados, com um tronco de perguntas comuns e outras diferentes.

Igualmente importante era aferir o grau de conhecimento e experiência dos entrevistados,
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pelo que nos guiões fizemos constar perguntas com este intuito. A par, e pela necessidade

de triangulação da informação, elaboramos um guião de recolha de dados institucionais.

Obtida a autorização pelo Conselho Directivo (CD) da instituição, definimos como universo

da nossa investigação avaliadores e avaliados intervenientes no SIADAP 3 dos serviços da

sede da ARSA, I.P., em funções em 2010 que totalizavam cento e vinte e nove (catorze e

cento e quinze, respectivamente). Convidamos, com vista a constituir uma amostra

intencional, trinta colaboradores para entrevista, tendo havido disponibilidade por parte de

dezoito (60%): oito avaliadores e dez avaliados. As entrevistas, gravadas e transcritas

(expurgadas dos elementos de identificação nominal, para assegurar o anonimato), foram

alvo de análise de conteúdo e de tratamento estatístico, bem como da respectiva reflexão

crítica.

A investigação permitiu delinear um diagnóstico da implementação do sistema, focando-nos

nas percepções dos entrevistados (confrontadas com informação disponível na

organização), na expectativa de identificar factores críticos e, consequentemente,

oportunidades de melhoria, na implementação do sistema, na ARSA, I.P., a reunir em

Proposta de Melhoria.

A relevância deste trabalho não se esgota na sua mais-valia académica, i.e., no que aporta

ao conjunto de estudos e abordagens realizados e divulgados sobre a temática SIADAP, no

âmbito da AP. O seu valor acrescentado radica, essencialmente, na pretensa aplicabilidade

da Proposta de Melhoria de implementação do SIADAP (objectivo principal), em abono da

instituição em análise, após diagnóstico da actual situação da aplicação do sistema. Os

resultados e reflexões poderão mesmo ter utilidade para outras instituições que dele

entendam retirar sugestões, porquanto a extrapolação daqueles a outros estudos (com

características similares) afigura-se-nos admissível, na senda do defendido por Yin (1994).

No planeamento e organização do trabalho de projecto, estruturado em quatro capítulos,

incluindo “Introdução” que contextualiza os restantes, guiamo-nos pela mestria de Quivy &

Campenhoudt (1992). No capítulo segundo “Avaliação de Desempenho e Nova Gestão

Pública” procedemos ao enquadramento teórico (revisão da literatura e diplomas legais

pertinentes), numa perspectiva exploratória e descritiva, abordando: a NGP e a GPO; a AD

(conceitos e métodos), bem como a evolução da AD na AP portuguesa até à actualidade,

destacando-se o SIADAP, nas duas gerações que lhe são reconhecidas – sendo a última,

em vigor, fonte privilegiada para o nosso estudo. No terceiro capítulo “Avaliação da
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Aplicação do SIADAP: Estudo de Caso”, atentas as disposições do anterior e a nossa

experiência sobre o tema, delineamos o modelo de análise, apresentamos a metodologia,

caracterizamos o caso e procedemos à análise e discussão dos resultados das entrevistas,

culminando na apresentação da Proposta de Melhoria (focada nos factores críticos

identificados). Dedicamos o quarto capítulo a “Conclusões” que acolhe as considerações

finais do nosso trabalho, deixando também o legado de reflexões e incertezas, quiçá uma

porta aberta para novas investigações. Registamos também que, no final do documento, em

apartado específico, fazemos constar um conjunto de anexos com o propósito de evidenciar

o trabalho realizado e permitir ao leitor fruir de maior detalhe.
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2. Avaliação de Desempenho e Nova Gestão Pública

2.1 Nova Gestão Pública e Gestão por Objectivos

O papel do Estado na sociedade tem variado ao longo da história, fruto do contexto em que

este opera e, ao intervir, também condiciona. O incremento da sua intervenção na

economia, na Europa, ocorreu no pós II Grande Guerra, com o Plano Marshall. Na década

de 70, a crise nascida do choque petrolífero marcou o fim de cerca de trinta anos de Estado

Providência, não compatível com as necessidades a que urgia dar resposta, pois o enfoque

passara a ser a pequena escala, a flexibilidade, a diversificação e a partilha de poderes

entre o Estado e o mercado, atentas a economia, a eficácia e a eficiência. Era necessário

diminuir a despesa pública, o que poderia implicar restringir o âmbito de acção do Estado

(Carvalho, 2006).

A Nova Gestão Pública (NGP)1 nasceu no início dos anos 80, no Reino Unido, procurando

aproximar o modelo de gestão pública ao modelo de gestão privada. A NGP

consubstanciou-se num movimento de reforma e modernização administrativa vivida pelos

vários países da OCDE, com raízes no managerialism que, segundo Carvalho (2001),

identificava o exercício de uma melhor gestão como a solução eficaz para os males sociais

e económicos. Entendia-se que o caminho para o progresso social residia no aumento da

produtividade, com recurso a tecnologias de informação e comunicação, baseado na

especialização cada vez maior dos funcionários, numa gestão profissional e competente e

numa maior autonomia dos poderes dos gestores públicos. Rocha (2010: 28) identificou a

NGP como uma concepção gestionária, assente na ideia de que “tudo o que é público é

ineficiente e, portanto, há que introduzir na Administração processos, modelos e técnicas de

gestão privada”.

Para o surgimento e ascensão da NGP terão contribuído as megatendências administrativas

abaixo apresentadas (Hood, 1991):

 tentativas de reverter ou abrandar o crescimento do Estado – despesa e funcionários;

 disposição para privatização e quase privatização, com uma ênfase renovada na

subsidiariedade na provisão de serviços;

1 New Public Management (NPM), com Margaret Thatcher, alargando-se a países como a Austrália e a Nova
Zelândia.
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 desenvolvimento das tecnologias de informação, na produção e distribuição de

serviços públicos;

 desenvolvimento de uma agenda internacional, focada nos aspectos gerais da AP, da

concepção de políticas, dos estilos de gestão e da cooperação intergovernamental.

A NGP defende a importação de conceitos e técnicas do sector privado para o público.

Segundo Isaac-Henry (1997), os partidários desta tese advogam que:

 a falta de gestão apropriada (baseada na prática, experiência e valores do sector

privado) conduziu ao falhanço do sector público até aos anos 80;

 a gestão profissional concretiza-se na AD, na orientação para os resultados – gestão

por objectivos (GPO), na mudança para a descentralização e devolução de poderes,

na introdução de mecanismos de competição e na ênfase do papel do cliente

(conducente a maior qualidade e a menor custo);

 a separação entre a política e a administração é necessária, atribuindo-se aos

organismos do sector público a responsabilidade pelas políticas e pelo planeamento

estratégico; a oferta (dos serviços e bens) ficaria a cargo de outras organizações,

promovendo-se a competição.

Esta doutrina era tida como universal2, capaz de resolver problemas de gestão em qualquer

contexto e com um enquadramento apolítico. Esta universalidade tem-se afigurado fértil a

críticas. Para Carvalho (2007: 6) “não há políticas de reformas administrativas iguais. Aliás,

no presente estádio de evolução, a ciência da Administração Pública, em geral, continua a

ser um assunto essencialmente nacional. A compreensão e explicação dos fenómenos

administrativos estão dependentes do conhecimento do contexto histórico, jurídico,

económico e social de cada Estado”. Para Stiglitz (2002) as políticas devem ser concebidas

para aplicação no país real e não num mundo virtual, sempre com o mesmo receituário.

Vários autores vincaram mesmo as especificidades da AP face ao domínio privado, de entre

os quais citamos Bilhim (2005: 4) “a administração pública actua num contexto de

constrangimentos jurídico-formais, que a pode levar muitas vezes a sobrepor os aspectos

processuais, o como deve ser feito aos objectivos ou ao que deve ser feito”.

2 Atentas as diferenças entre o sector privado e o público, a gestão deste tem de lidar com outros valores para
além dos do privado (eficiência e eficácia), tais como a transparência, a equidade e a justiça social, num
contexto em que as especificidades exigem o acautelamento de conflitualidade de prioridades (ex:
competitividade/serviço público).
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Como componentes doutrinais da NGP, Hood (1991) definiu:

 gestão profissional actuante – gestores visíveis com liberdade de gerir e poder

discricionário;

 padrões e medidas de desempenho explícitos – objectivos bem definidos e

mensuráveis, elementares à responsabilização (prestação de contas) e eficiência;

 ênfase no controlo de resultados (em detrimento dos processos) – afectação de

recursos e recompensas ligadas ao desempenho;

 desagregação de unidades – divisão do sector público em unidades com orçamentos

próprios, mais fáceis de gerir;

 tendência para maior competição – necessária à diminuição de custos e melhoria de

desempenhos;

 ênfase nos estilos de gestão do sector privado – pela necessidade de introdução de

instrumentos da gestão empresarial no sector público3;

 ênfase na disciplina e parcimónia na utilização dos recursos – fazer mais com menos.

A NGP é um modelo orientado para a gestão por resultados, implicando uma nova

organização da AP, muito além da imposição por força legal; adoptando a filosofia intrínseca

à GPO, entende-se que há que envolver os intervenientes nos processos, fazendo-os

compreender a necessidade de mudança nas atitudes em meio organizacional, focando a

prestação de contas (apresentação de resultados), num equilíbrio entre autonomia e

responsabilidade.

A GPO surgiu em 1954, com Peter Drucker, tornando-se um dos métodos de avaliação mais

utilizados. Neste método, é essencial a comparação entre resultados obtidos no

desempenho e objectivos previamente definidos. Defende-se ainda que os resultados

devem nortear a actividade da organização. Também Caetano & Vala (2007) referem que a

GPO parte dos resultados do desempenho do indivíduo e compara-os com os objectivos

que haviam sido previamente fixados. Segundo Bilhim (2008), à luz desta filosofia de

gestão, a ênfase não está em fazer bem o trabalho, mas em fazer o trabalho mais relevante

para os objectivos da organização. Ainda para este autor (2005: 14) “a gestão por objectivos

está centrada no cumprimento dos objectivos, preocupada com a relação entre

meios/resultados e com a eficiência, a eficácia e a produtividade”. Caetano (2008)

3De entre as vozes que se manifestaram sobre a NGP, defenderam Denhardt & Denhardt (2003) que o Estado
devia ser conduzido como uma democracia e não como um negócio. A questão de fundo, a nosso ver, é a
necessidade de um equilíbrio transparente entre os interesses do Estado e os interesses do Cidadão/da
Sociedade.
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acrescenta que a GPO se baseia em processos psicológicos que podem facilitar a

motivação e, por esta via, a melhoria do desempenho.

Após a concepção de Drucker, outros autores opinaram acerca da GPO e é consensual na

respectiva definição apontar quatro elementos/etapas essenciais (Caetano, 1996):

formulação dos objectivos, planeamento da acção, auto-controlo e revisões periódicas.

Estas etapas serão apresentadas no ponto 2.2, onde este método de avaliação é abordado

em detalhe.

Na GPO, o desenvolvimento de mecanismos de motivação (que envolvam o colaborador) é

essencial; a comunicação formal (de cima para baixo) deve dar lugar ao auto-controlo; a

informação não pode ser exclusiva do gestor, mas divulgada aos subordinados; a avaliação

deve ser conjunta, envolvendo avaliador e avaliado (Rocha, 2010). Caetano (2008)

reconhece à GPO virtudes que permitem torná-la num método adequado à gestão do

desempenho; para tal, as organizações têm de previamente desenvolver um contexto

cultural apropriado e garantir condições e procedimentos para que o sistema de avaliação

seja tido como fiável e reconhecido como eficaz por todos os intervenientes no processo.

Muito além de um método de avaliação, a GPO é um sistema de desenvolvimento

organizacional, cuja eficácia e sucesso dependem do cumprimento integral dos requisitos

que se resumem na tabela 2-1.

Tabela 2-1 – Aspectos críticos para a eficácia da GPO

1. Alinhamento estratégico dos objectivos
2. Definição correcta dos objectivos
3. Envolvimento dos colaboradores nos vários níveis hierárquicos
4. Validação social dos critérios de avaliação dos objectivos
5. Disponibilização de recursos adequados
6. Incentivos valorizados pelos colaboradores
7. Confiança e justiça individual e colectiva no processo de gestão do desempenho
8. Feedback e aconselhamento comportamentalmente fundamentados
9. Análise periódica dos objectivos e sua eventual revisão

Fonte: Caetano (2008)

A AP portuguesa não ficou indiferente à tendência mundial das últimas décadas – NGP

assente no managerialism, implementando um conjunto de reformas, com vista a

modernizar e adequar os serviços a esta concepção, com particular impacto na redução do

peso da administração no orçamento de Estado, na redução e complexidade burocrática dos

serviços, bem como na tendência de descentralização, flexibilização e democratização da

AP (Mozzicafreddo, 2001).
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Como veremos mais adiante, no ponto 2.4, os princípios que presidem à concepção do

SIADAP têm origem na NGP, focada na aproximação da AP ao espírito, filosofia, cultura e

postura da administração privada (Bilhim, 2005). Assiste-se a uma descentração da

preocupação regulamentar/processual/formal que marcava a AP tradicional para se

considerar a introdução de novos valores, nomeadamente a orientação para os resultados e

a promoção da qualidade de serviço. Ainda este autor defende que a Administração deve

abandonar a focalização no seu interior (como se faz) para se voltar para o exterior (o que

se faz).

Concretizando o enunciado no parágrafo anterior, “Orientação para resultados

promovendo-se a excelência e a qualidade do serviço” era um dos princípios do SIADAP

(Lei n.º 10/2004 de 22 de Março), como adiante confirmaremos4. Araújo (2007) registou que,

desde a década de 80, a AP portuguesa foi alvo de tentativas de introdução da GPO, tendo

como primeira evidência a adopção do Plano de Actividades (PA) em 1987. A visível

resistência à mudança, a falta de formação técnica para utilizar “novas” ferramentas (de que

são exemplo os planos de actividades) e a ausência de uma cultura baseada em valores

gestionários condicionaram o sucesso de iniciativas no âmbito da GPO e da NGP.

Perante o insucesso de algumas medidas adoptadas nos anos 80, em Portugal, a reforma

iniciada com o XV Governo Constitucional, no início do século XXI, denota visivelmente

características do modelo gestionário, com destaque para a relevância atribuída à GPO5.

Dá-se continuidade à abordagem gestionária previamente adoptada, mas enfatizam-se

factores que conduzem a uma nítida identificação com a NGP (Rocha, 2010); veja-se, por

exemplo, na vontade anunciada em 2003 de “racionalizar e modernizar as estruturas,

reavaliar as funções do Estado e promover uma cultura de avaliação e responsabilidade,

distinguindo o mérito e a excelência”6.

A par do SIADAP, também a Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações (LVCR)7 integra o

pacote legislativo com vista à convergência dos modelos de gestão pública com os de

4 Vide 2.4.1.
5 Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2003 de 30 de Julho.
6 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2004 de 21 de Abril referia “No quadro da organização da

Administração Pública, a perspectiva estratégica do Governo reflectida nos diplomas legais aprovados assenta
na introdução de novas práticas de gestão, elegendo a gestão por objectivos como a grande matriz da
mudança, associando sistematicamente os organismos públicos a objectivos e resultados”.

7 Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro que veio definir e regular os regimes de vinculação, de carreiras e de
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas.
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gestão privada, porquanto este normativo impulsiona as progressões por mérito, em

detrimento do tempo de serviço na carreira. Eis aqui a possibilidade de gestão de recursos

humanos (RH) promovida pela GPO.

Seixas (2009) refere que o SIADAP foi apresentado como um instrumento adequado para

transformar uma AP ineficiente, com um quadro de pessoal desmotivado, numa

administração moderna e meritocrática, com funcionários competentes, responsáveis e

motivados. Não obstante as inovações do SIADAP revisto (Lei n.º 66-B/2007 de 28 de

Dezembro), mantém como metodologia base a GPO, centrando-se no cumprimento dos

objectivos, atenta a relação meios-resultados, sem descurar a eficiência, a eficácia e a

qualidade. O mesmo autor regista que o SIADAP dá primazia ao mérito, mas a meritocracia

não é uma prática legitimada socialmente pelos portugueses.

A GPO na AP corresponde sobretudo à introdução de uma nova postura comportamental

dos dirigentes e trabalhadores da AP no seu saber estar e saber fazer, o que se traduz num

novo saber mais. Articulando GPO e SIADAP, os objectivos devem ser definidos em cascata

e de forma integrada, na organização. A GPO implica a participação de todos, desde a

gestão de topo (grandes linhas estratégicas e objectivos organizacionais para o ano), até à

base – trabalhadores (objectivos individuais). Este modelo defende a medição da

performance organizacional orientada para os resultados, fazendo-se da base para o topo:

começando com a avaliação do desempenho dos trabalhadores, passando pela avaliação

dos dirigentes (intermédios e superiores) até à avaliação dos serviços. O processo assim

aplicado promove o envolvimento de todos os níveis hierárquicos: cada um conhece o seu

papel e contributo individual para o desempenho global da organização.

A reforma em curso na AP portuguesa apresenta já resultados, de que são exemplo a

diminuição do número de funcionários do Estado e a convergência de modelos laborais aos

do sector privado.

2.2 Conceitos e Métodos de Avaliação de Desempenho

As práticas de AD não são um fenómeno recente. Mesmo quando não havia a designação

formal para o processo, o Homem sempre avaliou o desempenho, o seu e o dos outros.
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Murphy & Cleveland (1995) situam o primeiro registo de utilização da AD no século III, com

a instituição pela Dinastia Wei da figura “Julgador Imperial”. Competia-lhe avaliar a actuação

da família imperial e informar dessa avaliação o imperador que, com base naquele

julgamento, tomava decisões acerca da família e do seu império. Os autores apontam ainda

como provável que a primeira utilização industrial de uma avaliação por mérito tenha sido

feita por Robert Owen nos seus campos de milho em 1800.

As investigações sobre a AD assumiram maior expressão no pós II Guerra Mundial, com

forte divulgação, nomeadamente nas empresas. Bowman (1999: 559) registou que “o

dramático crescimento governamental durante a Grande Depressão e durante a II Guerra

Mundial culminaram num enorme interesse nos programas de avaliação de desempenho, de

tal forma, que nos finais dos anos 50 muitos Estados já os tinham adoptado”. Murphy &

Cleveland (1995) referem que, em 1989, cerca de 96% das organizações, cujo quadro de

pessoal integrava um psicólogo, possuíam um sistema de AD.

Segundo Bilhim (2009) e Caetano & Vala (2007), a AD remonta ao início do século XX,

época em que algumas investigações colocavam ao mesmo nível a AD e os testes

psicológicos8, que deviam exprimir um julgamento do avaliador exacto (objectivo e racional)

face ao desempenho do avaliado, utilizando instrumentos de avaliação que revelassem

qualidades psicométricas. Para Caetano (1996), avaliar era, então, confrontar julgamentos

com critérios externos; os enviesamentos derivavam dos instrumentos utilizados.

Nos anos 80 do século passado, surgiram investigações que, não obstante continuassem a

focar na AD a necessidade de exactidão de julgamentos, aquela passou a ser determinada

pelo funcionamento cognitivo do avaliador9; importava já não o conteúdo do julgamento, mas

os processos através dos quais os avaliadores os produziam; os enviesamentos resultavam

de falhas na utilização das regras para processar a informação (Caetano, 1996).

Em termos evolutivos, novas direcções de investigação começaram a desenhar-se, nos

anos 90, prestando atenção a um aspecto até então descurado - o contexto em que a

avaliação ocorria. Esta nova abordagem contextual focava-se nas seguintes categorias:

organizacional, social, específico da avaliação e percebido da avaliação (Caetano, 1996).

8 No âmbito da Metáfora do Teste, identificada por Caetano (1996), a AD era um problema de medida. Esta
Metáfora dominou a investigação até final dos anos 70 do século XX.

9 No âmbito da Metáfora do Processador de Informação (mente humana idêntica a computador, ao processar
informação, seguindo regras), identificada por Caetano (1996).
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Ao nível dos conceitos, emerge alguma diversidade. Bilhim (2009: 146) define a AD como

“um processo de identificação, medida e gestão do nível de realização dos membros de uma

dada organização (…) é a pedra angular de qualquer sistema eficaz de gestão de recursos

humanos (…) fornece a informação necessária para a tomada de decisões estratégicas ao

diagnosticar o grau de adaptação entre o sistema actual de GRH e o que é exigido pela

mudança de direcção estratégica da organização”. Este autor entende a AD como um

sistema de controlo estratégico para medir o desempenho em relação aos objectivos

fixados. Neste processo, defende o autor que o primeiro passo é identificar o que deve ser

medido (todos os aspectos da realização que determinam um desempenho adequado). Este

autor reconhece à AD duas grandes funções: administrativa (pela utilidade dos seus

resultados na gestão de RH) e de desenvolvimento (potenciado por formação necessária

identificada a partir dos resultados da AD). “A avaliação não é um fim em si, mas um meio

para aumentar a satisfação dos vários intervenientes no processo, desde o trabalhador aos

multi-interessados.” (Bilhim, 2009: 144).

Rocha & Dantas (2007: 7) reconhecem à AD uma função essencial e central na gestão de

RH: “(…) é reportando-se aos seus resultados que é estabelecido o plano estratégico da

organização, é definido o plano de formação e repensada a gestão da qualidade. Quando a

avaliação é integrada (…) então a sua importância é determinante”.

No entender de Almeida (2006: 75) “quer as empresas quer os organismos de serviço

público, como condição para o seu sucesso económico, terão de fazer esforços para

melhorar a performance. Esta pode ser conseguida elevando a utilização de ferramentas de

identificação das qualificações, conhecimentos, características pessoais e comportamentais

necessárias para a prossecução dos objectivos estratégicos”.

De entre os estudos realizados sobre AD, destacam-se, numa abordagem evolutiva, as

correntes de pensamento agrupadas em “Escolas”: da Medida, das Entrevistas de

Avaliação, dos Processos Cognitivos e da Gestão do Desempenho (Madureira & Rodrigues,

2007). Fica o registo, para quem entenda aprofundar o tema.
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A tabela 2-2, de autoria própria, resume conceitos defendidos por autores que se

debruçaram (debruçam) sobre a temática em estudo – AD.

Tabela 2-2 – Avaliação de desempenho - conceitos

Autor

A avaliação de desempenho é…

um processo/
sistema que através de serve para/deve permitir

Szilagyi &
Wallace
(1990)

estratégico serve de ferramenta focalização nos objectivos
dos indivíduos, dos grupos e
da organização

medir o desempenho.

Almeida
(1996) √

mede a eficiência e
eficácia dos
trabalhadores

constante apreciação do
indivíduo na função

auditar e controlar a
contribuição dos
participantes para os
objectivos/resultados;

identificar desvios entre o
realizado e o desejado.

Caetano
(1996) √ √ feedback e formação

fundamentar decisões
(promoções,
remunerações);

melhorar o desempenho.

Carvalho
(1998)

contínuo,
sistemático e
estruturado

analisa recursos
utilizados e
resultados obtidos

critérios objectivos
efectivar mudanças e/ou
correcções;

identificar pontos críticos;

comparação entre fins,
meios e resultados

detectar desvios entre o
esperado e o obtido e
identificar motivos destas
diferenças;

apresentar recomendações
e sugestões de correcção.

rigor e transparência

Fernandes &
Caetano
(2000)

formal e
sistemático

aprecia o trabalho
dos colaboradores

integração de objectivos,
instrumentos e
procedimentos

apoiar decisões
administrativas da
organização;
ao avaliado conhecer a
apreciação do seu
desempenho;

ao avaliador conhecer os
colaboradores e
aconselhar o percurso
profissional.

Rocha
(2010) √

aprecia o
comportamento do
indivíduo na função
que ocupa

análise objectiva
(observação e medição) do
comportamento do Homem
no trabalho

incentivar e motivar o
trabalhador.

A par do conceito, a utilidade do sistema de AD tem também sido objecto de apreciação por

vários autores, de entre os quais alguns merecem menção. Smither (1998) regista que a

avaliação feita à AD não é boa e sintetiza a insatisfação com os sistemas de avaliação de
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desempenho, referindo que o problema reside no facto de a maioria dos sistemas de AD

não motivarem as pessoas nem as guiarem eficazmente no seu desenvolvimento individual.

Coens & Jekins (2000) entendem que a utilização da avaliação pelas organizações

prende-se mais com falsas crenças e hábitos do que com uma efectiva demonstração do

seu sucesso e eficácia; afirmam mesmo que a insistência na utilização da AD é um

obstáculo a novas formas de liderança e de motivar as pessoas, mais condizentes com as

actuais necessidades e os novos paradigmas da gestão de RH. Caetano (2008: 7) refere

“em mais de vinte anos de acompanhamento e investigação dos mais variados sistemas de

avaliação, desde os mais toscos aos mais sofisticados, raramente encontrei uma

organização em que pelo menos cinquenta por cento dos colaboradores se declarassem

muito satisfeitos ou satisfeitos com o sistema de avaliação em uso, incluindo os próprios

avaliadores”.

Várias são, pois, as opiniões acerca da utilidade do processo de avaliação. Existem os

apologistas da utilização dos sistemas de AD (Cascio, 1982), por entenderem que um

sistema bem implementado pode proporcionar ao avaliado, ao avaliador e à organização

benefícios positivos. E existem os críticos que advogam que a utilização dos sistemas de AD

origina mais problemas do que benefícios, impedindo o desenvolvimento de novos meios de

motivar e envolver as pessoas nas organizações (Coens & Jekins, 2000). Uma terceira

corrente defende que estamos perante um dilema: a avaliação de pessoas é uma das

questões mais difíceis para os gestores, precisamente por ser importante, mas ao mesmo

tempo problemática (Bowman, 1999). As organizações têm de avaliar os seus

colaboradores, mas este é um processo que, não conduzido de forma adequada, pode

desmotivar avaliadores e avaliados (Wilson, 2002). Marques (2001) referiu que a AD

constitui um dos aspectos mais importantes na gestão das pessoas nas organizações,

porque permite trabalhar com objectivos, detectar potencial e promover o seu auto

desenvolvimento, prever necessidades de formação e assumir, por parte da empresa, o

grau de reconhecimento devido a cada trabalhador. Em relação aos métodos utilizados,

entende que os resultados alcançados ficam quase sempre aquém das expectativas,

constituindo na maioria dos casos fonte de conflito.

A metodologia a adoptar na implementação da AD assume particular importância ao aplicar

o sistema que a organização elegeu/lhe foi imposto. A generalidade dos métodos a que a

literatura se refere foi identificada por Caetano (1996) e está sintetizada na tabela 2-3.
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Caetano (2008) defende que o desempenho – cujos níveis podem ter um carácter qualitativo

ou quantitativo – é avaliado atendendo a critérios e medidas com vista a diferenciar

contributos elevados de contributos médios ou fracos para a organização. Este autor

reconhece à medição – baseada em indicadores – um papel fundamental na AD, sendo

indispensável que os critérios adoptados estejam relacionados com a função exercida. “Seja

qual for o tipo de medida a utilizar, é essencial que esta incida sobre aspectos

(comportamentos e resultados) que podem realmente ser influenciados (…) pelo avaliado,

sob pena de não poder ser levada a sério” (Caetano, 2008: 33). A par destas duas

dimensões do desempenho, também o contexto (organizacional e tecnológico) determina os

níveis de desempenho. Para Caetano (1996) e Bowman (1999), o método de avaliação a

adoptar depende do aspecto em que esta se focalize, podendo, de acordo com a tabela 2-3,

ser abordagens centradas: na personalidade, nos comportamentos, na comparação com os

outros ou nos resultados.

Tabela 2-3 – Abordagens da AD

Abordagens centradas na personalidade
Escalas ancoradas em traços

Abordagens centradas nos comportamentos
Incidentes críticos
Escalas de escolha forçada
Escalas ancoradas nos comportamentos
Escalas de padrão misto
Escalas de observação comportamental
Listas de verificação

Abordagens centradas na comparação com os outros
Ordenação simples
Comparação por pares
Distribuição forçada

Abordagens centradas nos resultados
Padrões de desempenho
Gestão por objectivos (GPO)

Fonte: adaptado de Caetano (1996)

As abordagens centradas na personalidade têm acompanhado, desde o início, a AD e

recorrem a escalas ancoradas em traços de personalidade. A medição focalizada nas

pessoas, tradicionalmente procurava avaliar os seus atributos/“traços de personalidade”

(Caetano, 2008), nomeadamente a responsabilidade, a integridade e a criatividade. As

escalas ancoradas em traços de personalidade foram concebidas, pela primeira vez, por

Paterson em 192210. O avaliador utilizava, avaliado a avaliado, escalas quantificadas ou com

adjectivos (elaboradas pelo serviço de RH), onde para cada factor de avaliação (em linha)

10 São, segundo Caetano & Vala (2007), as mais antigas e mais conhecidas, não obstante outras tivessem sido
realizadas posteriormente.
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atribuía um grau de avaliação (em coluna). Embora de fácil utilização, este método, que

julgava apenas os atributos de personalidade dos avaliados, por se revelar frágil, foi

progressivamente substituído, a partir dos anos 70 do século XX. Nesta abordagem não era,

de todo, tida em conta a função que o trabalhador desempenhava, o que constituía, para

Caetano (2008), uma lacuna. McGregor (1957) assinalou como fragilidade a ineficácia da

entrevista de avaliação, pelo facto da avaliação se centrar apenas nos traços de

personalidade. A falta de qualidade psicométrica foi assinalada nomeadamente por

Thorndike (1920) que, em 1949, veio prescrever quatro critérios a que devem obedecer as

medidas de desempenho11: fidelidade, validade, praticabilidade e isenção de erros. Mais

tarde, a introdução das competências como parâmetro de avaliação veio, de novo, incutir no

processo juízos sobre as pessoas.

As abordagens centradas nos comportamentos focam-se naquilo que o colaborador faz e

não já naquilo que o colaborador é (traços de personalidade). Mais de três décadas após o

surgimento das abordagens centradas na personalidade, foram desenvolvidas escalas

(focalizadas nos comportamentos) que procuraram garantir qualidades de validade

psicométrica, inexistentes na avaliação centrada nos traços de personalidade, conforme

referido no parágrafo anterior. Neste âmbito, merecem registo as descritas de seguida.

 Segundo Flanagan (1954), o registo pelo avaliador, de incidentes críticos (positivos ou

negativos; preocupação com os extremos e não com o desempenho normal) do

avaliado, ao longo de período em apreciação, permite dar ao colaborador um posterior

feedback específico, facilitando a entrevista de avaliação; apesar da sua simplicidade,

11 Os investigadores sociais têm recorrido a princípios psicométricos para aferir a exactidão das cotações, no
processo de AD com base nos quatro princípios identificados por Thorndike (1949):
 fidelidade - reflecte o grau em que os resultados obtidos estão isentos de defeitos inerentes ao próprio

método e que provocam erros; apesar da investigação sobre esta questão, conclui Lumsden (1976) que a
fidelidade só tem interesse quando relacionada com a validade de constructo;
 validade - refere-se às inferências que podem ser feitas com o resultado obtido através do instrumento

utilizado; ao dizer-se que um sistema é válido pretende dizer-se que as decisões ou inferências acerca dos
resultados obtidos a partir desse sistema são válidas;
 praticabilidade - refere-se aos factores de economia, de conveniência e de interpretabilidade que determinam

se um instrumento/método é adequado; à organização é útil para apurar em que medida o sistema de AD
permite melhorar a gestão dos colaboradores; aos avaliadores importa aferir se o instrumento é de fácil
utilização; interessa perceber se o instrumento é acessível aos avaliados;
 isenção de erros - os erros podem ser, segundo Caetano (1996):

- efeito de halo - manifesta-se quando a imagem global de uma pessoa influencia os julgamentos feitos a
nível das suas qualidades específicas; na AD este erro ocorre quando não se diferenciam os níveis de
cotação das diferentes categorias ou dimensões a analisar.

- erro de leniência/severidade - leniência consiste em cotar, por sistema, os avaliados acima do ponto médio
da escala; a severidade manifesta-se pela cotação generalizada abaixo daquele ponto médio;

- erro de tendência central e restrição de amplitude - a tendência central verifica-se quando as avaliações são
limitadas ao ponto médio da escala, não se atribuindo cotações extremas; a restrição de amplitude ocorre
quando as avaliações se agrupam em torno de um ou alguns pontos da escala, impedindo a discriminação
entre avaliados.
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este método pode revelar-se de extrema utilidade, por aumentar a fiabilidade e

validade da apreciação pelo avaliador que a ele recorre (perpetuando os episódios que

a memória já não reteria); regista apenas os comportamentos do avaliado que afectam

o desempenho do departamento ou da organização. Carrol & Schneier (1982)

apontaram como desvantagem o tempo necessário da parte do avaliador, bem como a

impossibilidade desta avaliação produzir um resultado quantitativo12 (que permita

comparações) e o eventual feedback extemporâneo. Perante as suas limitações, este

instrumento integra outros, não sendo, em regra, usado isoladamente.

 O método das escalas de escolha forçada consiste em avaliar o colaborador com base

em blocos de afirmações que descrevem o desempenho (traços ou comportamentos).

É apresentado ao avaliador um conjunto de afirmações, das quais este escolhe

metade, correspondendo a escolha final a um determinado perfil e patamar de

desempenho do avaliado, à partida desconhecido do avaliador, pois este não sabe

como é valorizada cada escolha: não há possibilidade de manipulação das cotações13.

Este instrumento requer a participação prévia dos avaliadores e algum tratamento

estatístico, o que lhe incute morosidade. O secretismo do método inviabiliza o

feedback ao avaliado. Deste método resulta uma única pontuação, o que não permite

controlar o efeito de halo.

 As escalas ancoradas em comportamentos, conhecidas por BARS14, foram propostas

por Smith & Kendall (1963) como alternativa às escalas de traços ancoradas em

adjectivos que não permitiam dar feedback ao avaliado por forma a mudar o seu

comportamento. São constituídas por dimensões (que descrevem comportamentos

observáveis e de relevo para a função do avaliado) e uma escala vertical com os

vários níveis de desempenho para cada dimensão; relativamente a cada uma, o

avaliador aprecia em que medida (grau) o avaliado evidenciou esses comportamentos.

A participação efectiva dos avaliadores na respectiva construção permite-lhes aferir

com maior segurança o desempenho comportamental e facilita o feedback com vista à

melhoria daquele; esta participação sensibiliza-os para os erros de cotação, servindo

de formação; a intervenção de todos os avaliadores na definição das dimensões e dos

níveis confere uniformidade de critérios ao método e fidelidade às avaliações. Acresce

que a quantificação permite a comparação entre avaliados. Como desvantagem, é-lhe

apontado o custo inerente à sua construção.

12 Não havendo quantificação, não se colocam os problemas psicométricos do efeito halo, erros da
leniência/severidade e tendência central.

13 Os erros de leniência/severidade e tendência central ficam reduzidos ou eliminados na avaliação baseada
neste método (Bartlett, 1983).

14 BARS - “behavioral expectation scales”.
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 As escalas de padrão misto, propostas por Blanz & Ghiselli (1972) apresentam três

exemplos comportamentais específicos e três níveis distintos de desempenho, para

cada dimensão: um acima da média, um médio e um inferior à média. O avaliador

deve responder às três questões de cada dimensão, assinalando se o comportamento

avaliado é melhor, igual ou pior do que o descrito. A classificação (a que corresponde

uma quantificação) é apurada pelo serviço de RH, desconhecendo o avaliador os

níveis de desempenho e as dimensões a que corresponde cada descrição que avaliou.

É um processo moroso, dispendioso, não permite o feedback; porém, permite controlar

erros de cotação15.

 Nas escalas de observação comportamental16, numa série de descrições

comportamentais relativas ao desempenho da função, o avaliador – com base na

observação – assinala, numa escala de cinco pontos, a frequência com que cada

avaliado evidencia o comportamento descrito; os dados são submetidos a análise

estatística para identificar os comportamentos que “diferenciam os colaboradores

eficazes dos ineficazes” (Caetano, 1996: 64). Considerando que os registos não se

fazem no momento da observação, mas recorrendo-se à memória, a avaliação não

estará isenta de julgamentos; não está demonstrado que o método é isento de erros

psicométricos; o feedback que permite é evidente.

 As listas de verificação baseiam-se em conjuntos de comportamentos ou de traços

que os avaliadores devem apreciar, assinalando os que entendem aplicáveis a cada

avaliado. Permitem obter uma pontuação; são simples e de fácil aplicação, exigindo

pouco tempo e os erros têm pouca expressão17. O método não permite dar um

feedback adequado ao avaliado, pois o avaliador desconhece os valores dos itens

(graus de desempenho).

Nas abordagens centradas na comparação com os outros, a avaliação é feita comparando

os colaboradores entre si (com actividades complementares ou concorrentes). Como

principais vantagens têm a quase inexistência de custos exteriores ao momento de

avaliação e a possibilidade de fundamentar decisões de gestão (ex: promoções). Por não ter

ancoragem em comportamentos, a avaliação pode ser discricionária e não permite dar um

feedback adequado ao avaliado; o efeito de halo não é manifesto, por não haver

propriamente cotação, mas ordenação. Face ao tipo de comparação usar-se-á uma das

técnicas abaixo resumidas.

15 Efeito de halo e leniência/severidade.
16 BOS (“behavioral observation scales”).
17 Efeito de halo e tendência central não são problemáticos; a leniência/severidade pode emergir com facilidade.
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 O método de ordenação simples consiste na hierarquização dos avaliados, pelo

avaliador, numa sequência de desempenho do melhor para o pior, evitando a

atribuição da mesma classificação a dois ou mais trabalhadores. Uma vez por ano,

são comparados os desempenhos dos colaboradores com o mesmo (ou idêntico)

cargo, podendo a ordenação basear-se no desempenho global ou em dimensões

previamente definidas.

 A técnica da comparação por pares ocorre a partir da constituição de todos os pares

possíveis de trabalhadores, garantindo que cada colaborador é comparado com todos

os outros, com um de cada vez. Com base no desempenho global, o avaliador decide

quem é melhor em cada par e constrói uma lista hierarquizada dos desempenhos,

estando no topo o trabalhador que mais vezes foi escolhido como melhor (no par).

 A distribuição forçada compara as pessoas umas com as outras, de modo a ordenar

grupos de trabalhadores com graus de desempenho idênticos. Os graus de

desempenho são previamente estabelecidos (excelente, bom,…) e forçosamente

limitados a uma percentagem (quota); em regra, o maior número de colaboradores é

avaliado na média, seguindo uma distribuição normal18 (Cascio, 1982). No final, o

avaliador elabora uma lista nominal dos avaliados, correspondentes a cada grupo/grau

de desempenho. Esta metodologia relaciona-se, geralmente, com estratégias de

gestão de RH, ao nível das recompensas. Neste método, a principal vantagem é o

controlo dos erros psicométricos.

As abordagens centradas nos resultados focam-se na avaliação dos resultados dos

comportamentos ou da actividade das pessoas. “Nas últimas décadas, a medição dos

resultados tem constituído um método relativamente generalizado para avaliar o

desempenho nas organizações que utilizam sistemas de informação de gestão e que

desenvolvem culturas de objectivos e de gestão da qualidade” (Caetano, 2008: 43). A opção

da avaliação dos resultados, para um período, ser feita por confronto com padrões de

desempenho previamente estabelecidos ou por confronto com objectivos definidos

determina a metodologia a seguir.

 A técnica dos padrões de desempenho19, muito utilizada nas empresas para avaliar

trabalho operacional, consiste em, no final do período de avaliação estabelecido,

comparar os resultados do trabalho dos colaboradores com o padrão definido para a

respectiva função; o padrão definido pode ter por base os resultados – do próprio

18 Esta assunção de que o desempenho dos colaboradores tem distribuição normal pode ser perturbadora se se
estiver em presença de um conjunto de colaboradores muito bons ou muito fracos (Thompson & Dalton, 1970).

19 Este método assumiu relevância na teoria da organização científica do trabalho Taylor (1911/1947).
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indivíduo ou de outros com funções idênticas – de anos anteriores, bem como o nível

de desempenho adequado para o cargo. A aferição dos desvios permite sugerir

medidas de correcção de que é exemplo a formação específica. Este método, que

parece de fácil aplicação, exige muito trabalho prévio para definição dos padrões a

utilizar como critério de avaliação, acarretando custos. Embora pareça assente em

medidas objectivas dos resultados e dos padrões, a fidelidade deste método é

questionável, pois ele depende de julgamentos avaliativos: os padrões são definidos

com base no estudo/observação de desempenhos, o que é variável conforme o

observador; a própria escolha dos indivíduos a observar pode não ser a mais

adequada. A comparação entre trabalhadores, fruto da quantificação da avaliação,

pode não revelar a realidade, pois o desempenho resulta também dos recursos

disponíveis, diferente entre trabalhadores.

 A GPO20, introduzida por Peter Drucker em 1954, é um dos mais utilizados métodos,

comparando os resultados obtidos no desempenho com os objectivos previamente

definidos – os resultados são alvos a atingir que devem nortear a actividade presente

da organização. A GPO, além de promover a articulação dos objectivos globais da

organização com os de cada unidade e de cada gestor, facilita o ajustamento dos

objectivos do indivíduo aos da organização, permitindo “substituir a gestão através da

dominação por uma gestão através do auto-controlo” (Drucker, 1954: 162). Raia

(1974) atribui à GPO um conceito mais lato, definindo-a como um método de

planeamento e controlo e um sistema integrativo de gestão; aplicada à AD, visa criar

critérios de medida – objectivos e aceites, bem como facilitar a avaliação através da

participação do avaliado, na fixação dos padrões de comparação e na análise de

resultados. Para Huse (1980), assenta no conhecimento das expectativas e dos

resultados e no aconselhamento: as expectativas do avaliador e do avaliado

representam o padrão de desempenho (conjunto de objectivos definidos) com o qual

será comparado o resultado; o aconselhamento e a formação decorrem dos desvios

apurados na comparação entre resultados e padrões. Na diversidade literária sobre

GPO existe algum consenso sobre os elementos essenciais àquele método, que são

(Caetano, 1996):

- formulação dos objectivos (em cascata, da alta direcção ao nível mais baixo) –

elaboração de objectivos gerais de longo prazo e de planos de acção para a

organização (nível macro), definição de objectivos departamentais e individuais;

20 Também abordado no ponto 2.1, em articulação com a NGP.
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- planeamento da acção – definição dos meios disponíveis (para cada um atingir os

seus objectivos) e das actividades a realizar, por quem, duração/calendarização e

priorização;

- auto-controlo – como referido acima e defendido por Drucker (1954), o avaliado

auto-dirige o desempenho, apurando desvios e ajustando a acção aos objectivos, o

que requer informação e feedback adequados;

- revisões periódicas – ao longo do período de avaliação, confrontam-se os

desempenhos individuais e organizacional com os objectivos, aferindo-se progressos

e redefinindo-se, se necessário, aqueles. A AD global de cada colaborador deve

ocorrer uma a duas vezes por ano, para motivar/reforçar comportamentos/planear

carreiras.

Na literatura sobre GPO é consensual encontrar-se registo de que os objectivos devem ser:

claros, específicos, estimulantes (nem muito fáceis nem muito difíceis), verificáveis,

mensuráveis, relevantes para a função e coordenados com os dos demais21. Na GPO

assume papel crítico o envolvimento do avaliado no processo (na definição dos objectivos e

planos de acção e na própria avaliação); mais do que o papel de participação, este método

conferia ao avaliado as condições para sentir e assumir a responsabilidade22 pelo seu

desempenho na organização (Drucker, 1954). A GPO permite a quantificação e dar

feedback regular do desempenho, fundamental no processo de auto-controlo. Para Berkley

& Rouse (1994), a ideia de fundo da GPO é afirmar que todos e cada um, na organização,

devem ser julgados pelos seus resultados, tendo em conta os objectivos fixados, sejam

estes iniciais ou revistos ao longo do período alvo de avaliação.

Analisado cada método, a tabela 2-4 resume as vantagens e desvantagens respectivas.

21 Àquelas características, entendemos acrescer “controláveis pelo avaliado”: referimo-nos à necessidade de
assegurar que para a concretização do objectivo não concorram factores sobre os quais o avaliado não exerce
qualquer influência.

22 Esta responsabilidade vai de encontro ao defendido pela NGP – “accountability”.
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Tabela 2-4 – Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação

Método centrado… Vantagens Desvantagens
Na personalidade

Escalas ancoradas
em traços

 fácil construção e utilização
 permite a quantificação do

desempenho

 avaliação pouco discriminante
 não permite controlo dos erros de cotação
 dificulta o feedback

Nos comportamentos

Incidentes críticos

 permite o feedback (que pode
revelar-se extemporâneo)
 reduz a probabilidade de erros de

cotação

 requer muito tempo do avaliador
 não controla a arbitrariedade do avaliador na

escolha dos incidentes
 não permite a quantificação do desempenho
 o feedback pode revelar-se extemporâneo

Escalas de
escolha forçada

 reduz a probabilidade de erros de
cotação

 dificulta o feedback
 construção morosa

Escalas ancoradas
nos comportamentos
(BARS)

 facilita o feedback
 permite a quantificação do

desempenho
 o envolvimento do avaliador na

construção da escala serve de
formação e sensibilização para erros
de cotação

 construção muito dispendiosa

Escalas de
padrão misto  permite controlar erros de cotação  processo moroso e dispendioso

 não permite dar feedback

Escalas de
observação
comportamental (BOS)

 permite o feedback
 permite controlar, em parte, erros de

cotação

 não permite a isenção de julgamentos
(depende da memória)

Listas de verificação

 simples e de fácil aplicação
 exige pouco tempo
 permite obter quantificação
 permite controlar erros de cotação

 não permite feedback adequado (o avaliador
não conhece a valorização dos itens)

Na comparação com os outros
Ordenação simples  custo baixo

 fundamentam decisões (RH)
 avaliação pouco discriminante
 dificultam o feedbackComparação por

pares

Distribuição forçada
 controla erros psicométricos
 custo baixo
 fundamenta decisões (RH)

 não permite o feedback adequado

Nos resultados

Padrões de
desempenho

 de fácil aplicação
 permite a quantificação

 exige muito trabalho prévio
 custo elevado
 de fidelidade questionável

GPO
 feedback constante adequado
 permite a quantificação
 reduz a probabilidade de erros de

cotação
 promove a motivação, através do

envolvimento do avaliado no
processo

 dificuldade em definir objectivos e planos de
acção
 dificuldade, pela organização, em avaliar os

objectivos (inexistência de sistema de
informação adequado)
 não pondera a existência de factores

contextuais não controlados pelo avaliado
 custo elevado, com grande envolvimento de

avaliador e avaliado no processo

Fonte: adaptado de Caetano (1996) e Caetano & Vala (2007)

No processo de AD, há que definir quem avalia – a fonte de avaliação. Tem assumido

destaque a chefia imediata/superior hierárquico do avaliado (hetero-avaliação), que

apresenta erros de cotação e níveis muito baixos de fidelidade e de validade (Latham &
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Wexley, 1981). A literatura sugere alternativas, a utilizar isoladas ou em complemento com

as demais fontes, incluindo a hetero-avaliação. A tabela 2-5 resume as vantagens e

desvantagens das fontes de avaliação23.

Tabela 2-5 – Vantagens e desvantagens das fontes de avaliação

Fonte de
avaliação

(avaliador)
Vantagens Desvantagens

Hetero-avaliação
(chefia imediata/
superior
hierárquico)

 o direito a avaliar é reconhecido ao
superior pela estrutura da organização
 é reconhecido ao chefe o papel de

reforçar o desempenho

 erros de cotação
 níveis baixos de fidelidade e de validade

das avaliações

Auto-avaliação
(avaliado)

 aumenta a dignidade e o respeito pelo
avaliado
 o chefe passa a assumir um papel de

conselheiro
 objectivos e planos de acção resultam da

parceria avaliador/avaliado
 aumenta a satisfação individual e global

 inflacionamento das cotações e auto
enaltecimento das capacidades
 risco de leniência
 viola as normas tradicionais do sistema

burocrático: chefe-subordinado

Avaliação pelos
pares
(colegas)

 elevados índices de fidelidade e validade
 as avaliações resultam de julgamentos

independentes

 existe risco das avaliações serem
influenciadas pelas relações pessoais
 os avaliados podem reagir negativamente

à avaliação, originando conflitos entre
colegas
 risco de leniência

Subordinados

 os subordinados têm uma posição
diferente para observar o desempenho
mais adequado aos modelos de gestão

mais recentes
 as avaliações resultam de julgamentos

independentes

 risco de distorção das avaliações, por
medo de represálias
 possibilidade de avaliação que não abranja

todas as funções do chefe, por
desconhecimento do subordinado
 encarada como meio de retirar poder à

chefia

Avaliação de 360º
(todos)

 validação de julgamentos por múltiplas
fontes/avaliadores
 desenvolvimento de componentes das

competências

 risco de efeitos perversos, se o contexto
organizacional não estiver alinhado com os
pressupostos de utilização desta fonte

Fonte: adaptado de Caetano (1996) e Caetano & Vala (2007)

23 As características de cada fonte foram resumidas por Caetano (1996) e Caetano & Vala (2007):
 a auto-avaliação é defendida por McGregor (1957), baseado na GPO e na importância do envolvimento do

avaliado no processo, como um estímulo  ao desenvolvimento dos subordinados. Focando-nos na utilidade
desta fonte, a auto-avaliação afigura-se preferível à avaliação pela chefia (gestão tradicional), por permitir a
participação dos colaboradores, a maior satisfação – de avaliado e avaliador e a melhoria do desempenho.
Na segunda metade do século XX, as organizações com uma cultura mais dinâmica passaram a incorporar
esta fonte de avaliação no processo.
 a avaliação pelos pares centra-se nas características ou comportamentos dos outros elementos do grupo,

tendo Kane & Lawler (1978) distinguido três métodos:
- nomeação pelos pares – cada elemento, excluindo-se a si, indica um número específico dos melhores e dos

piores do grupo, para as várias dimensões; é útil para identificar posições extremas que sirvam de base a
decisões como promoções, mas não fornece feedback a nomeados e não nomeados;

- cotação pelos pares – cada elemento do grupo cota os demais, em determinadas dimensões; permite dar
feedback pois trata-se de avaliação individual e não de comparação; revela problemas na validação
psicométrica;

- ordenação pelos pares – é elaborada uma lista na qual cada elemento do grupo hierarquiza os demais;
 a avaliação pelos subordinados – tem pouca expressão, por ser tida como meio de retirar poder às chefias

(Fernandes & Caetano, 2000);
 avaliação de 360º – é a mais sofisticada: todos os colaboradores são avaliados e avaliadores, em anonimato,

sem interacção entre as partes e sem uniformidade de critérios; as respostas são reunidas pelo serviço de
RH; o avaliado recebe feedback de várias perspectivas, condicionado pelo contexto organizacional.
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Conforme analisado, para avaliar o desempenho humano, vários têm sido os métodos

preconizados e aplicados, fruto dos respectivos contextos socioeconómicos. A escolha da

metodologia deve atender, nomeadamente, à sua capacidade de integração de objectivos

organizacionais e de cada interveniente, numa simbiose que beneficie todos. Dar feedback24

constante, adequado e oportuno ao avaliado e promover o efectivo envolvimento deste no

processo são fundamentais, permitindo preparar a entrevista de avaliação, antecipando

mesmo alguns problemas, fruto de diferentes apreciações e percepções dos intervenientes.

A par da metodologia, importa que a preparação do processo de avaliação identifique, de

modo inequívoco, as respectivas fontes, tendo em conta o aporte que cada uma pode trazer

ao mesmo; neste âmbito, a formação é uma ferramenta chave, ao habilitar os intervenientes

a aplicar o método e a gerir constrangimentos que possam, durante o processo surgir, sem

por em causa a AD e assegurando a concretização dos objectivos da organização.

2.3 Evolução da Avaliação de Desempenho na Administração Pública Portuguesa

A mais embrionária forma de AD, em Portugal, data de 1940 com a reforma do Código

Administrativo, referindo-se ao método de avaliação global quantitativa. Respeitava à

avaliação da performance da organização e não do indivíduo e como intervenientes tinha o

avaliador e um inspector externo (Rocha, 2010). Desta avaliação, em intervalos de três ou

quatro anos, resultava um desempenho suficiente, bom ou muito bom. Este sistema, não

aplicado aos serviços centrais dos ministérios, vigorou durante cerca de quarenta anos.

Em Junho de 197925, foram estabelecidos os princípios de ordenamento de carreiras da

função pública, norteados por objectivos como a igualdade de oportunidades e o

reconhecimento do mérito e da competência (em termos de justiça e equidade sociais e na

eficácia da máquina administrativa); o respectivo diploma previa no art.º 4.º a classificação

de serviço, cujo sistema seria objecto de regulamentação. Em Outubro de 1980 foi publicado

o diploma26 que veio regulamentar a classificação de serviço, sinalizando como

características salientes: finalidades de gestão de pessoal, finalidades informativa e de

motivação (do trabalhador), contributo das classificações de serviços para o diagnóstico das

24 Com destaque para uma comunicação eficaz e em tempo.
25 Decreto-Lei n.º 191-C/79 de 25 de Junho.
26 Decreto Regulamentar n.º 57/80 de 10 de Outubro.
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situações de trabalho, recompensa do mérito, criação de comissões paritárias, flexibilidade

(adaptações ao sistema), carácter experimental (a rever decorridos três anos consecutivos

de aplicação). A classificação de serviço (ordinária ou extraordinária27), através de avaliação

analítica, era obtida com base no preenchimento da respectiva ficha, pelos notadores

(superiores hierárquicos do notado: imediato e de segundo nível), na qual apreciavam o

funcionário face a cada factor definido. As fichas de n.os 1 a 4 destinavam-se,

respectivamente, a cada grupo profissional (classificação ordinária); a ficha n.º 5 aplicava-se

à avaliação (de carácter qualitativo) extraordinária em que o notado perfazia um ano de

serviço; esta podia ser muito bom (A), bom (B) ou insatisfatório (C). Nas fichas relativas à

classificação ordinária, cada factor era pontuado em 4, 8 12, 16 e 20, resultando, em regra28,

a notação final do funcionário da média aritmética simples daquelas.

Este sistema previa a classificação conjunta por dois notadores, como já referido, que após

conclusão do processo, reuniam com o notado (até 15 de Fevereiro). O diploma previa o

direito a reclamação pelo notado (até cinco dias úteis após a reunião), junto dos notadores;

estes deviam pronunciar-se em igual prazo. Relativamente a esta última decisão, podia o

notado solicitar (em cinco dias úteis) que o processo fosse submetido a parecer da

comissão paritária. Estava prevista a constituição da comissão paritária de avaliação

(comissão de avaliação), cujos quatro vogais (representantes da Administração e do

pessoal, em igual proporção) fossem provenientes das direcções-gerais e outras unidades

na dependência directa do membro do Governo. De entre os vogais da Administração, era

nomeado o notador que orientava os trabalhos, na comissão. A esta comissão cabia decidir

sobre o pedido do avaliado; em caso de impasse, o dirigente máximo decidia.

Antes de ser submetida a homologação (ao dirigente máximo que decidiria até 30 de Abril),

a pontuação obtida pelo notado (média aritmética referida) era “corrigida” através da

perequação29 prevista no art.º 14.º. Após este cálculo, a classificação de serviço

correspondia a: não satisfatório (até 5), regular (de 6 a 11), bom (de 12 a 15) ou muito bom

(de 16 a 20). O diploma previa recurso hierárquico da homologação, determinava a

27 Avaliação ordinária refere-se ao ano civil anterior; extraordinária aplica-se após um ano de serviço ou, a pedido
do funcionário, quando decorrido um ano civil não tenha sido classificado.

28 Por despacho do membro do Governo, podiam ser introduzidas ponderações na valoração dos factores.
29 C=g+(Sn-IN)/(Nxn), sendo: C – pontuação final após perequação; g – pontuação obtida pelo notado; S –

somatório das pontuações obtidas por todos os funcionários e agentes do serviço ou organismo que têm a
categoria do notado; I – somatório das pontuações obtidas pelos funcionários e agentes de idêntica categoria
atribuídas pelos notadores que avaliam o notado; N – n.º total de funcionários e agentes pertencentes à
categoria do notado; n – n.º de funcionários e agentes da mesma categoria apurado pelos notadores que
avaliam o notado.
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confidencialidade do processo e o sigilo profissional a que todos os intervenientes ficavam

obrigados.

O método era complexo e moroso; a respectiva aplicação iniciara apenas em 1981, ano em

que, através, de despacho normativo30, o Governo pretendeu resolver algumas questões

relativas à implementação do sistema.

O Decreto Regulamentar n.º 44-B/83 de 1 de Junho veio corrigir o anterior sistema de

classificação de serviço; mantendo os princípios básicos, pretendia melhorá-lo,

simplificando-o e flexibilizando-o.

Rejeitando a “perequação”, manteve cinco fichas31 de “notação periódica”, bem como a

diferenciação que determinava que da n.º 5 (para funcionários com menos de um ano de

serviço) resultava apenas notação qualitativa (com as menções previstas no anterior

sistema).

Nas fichas de n.os 1 a 4 (para cada grupo profissional), os factores a avaliar eram

susceptíveis de graduação em cinco posições (2, 4, 6, 8 ou 10), podendo ser aplicados os

níveis intermédios (de 3 a 9); a classificação final32 passou a resultar da média aritmética

simples33 da graduação de cada factor, correspondendo a: não satisfatório (2 e 3), regular (4

e 5), bom (6, 7 e 8) ou muito bom (9 e10). O diploma previa a publicitação de listas contendo

as menções obtidas na classificação final, desde que o notado não manifestasse (na ficha) a

respectiva não autorização.

A notação contemplava, como tronco comum das fichas34, competências genéricas

relacionadas com a personalidade do notado (iniciativa, responsabilidade, criatividade,

relações humanas, adaptação profissional), bem como a apreciação do trabalho

(quantidade, qualidade, conhecimentos profissionais); o aperfeiçoamento profissional era

também valorizado. A generalidade dos demais aspectos, aqui omissos, tinha tramitação

processual idêntica à do anterior sistema relativamente ao qual este constituiu um

progresso.

30 Despacho Normativo n.º 128/81 de 24 de Junho.
31 Os modelos de impressos de fichas de notação constituíam anexos à Portaria n.º 642-A/83 de 1 de Junho.
32 Arredondando, em caso de número decimal, para o número inteiro (por excesso ou defeito, face a 0,5).
33 A possibilidade de atribuir aos factores diferentes ponderações mantém-se.
34 Contempladas as especificidades de cada grupo profissional.
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Em 1985, foi estabelecido um novo35 regime geral de estruturação das carreiras da função

pública, que veio especificar no art.º 11.º que a classificação de serviço deveria contribuir

para um melhor aproveitamento dos RH, de molde a optimizar os resultados dos serviços e

a propiciar o desenvolvimento da carreira profissional dos funcionários. Este diploma

determinava a revisão do sistema de classificação de serviço, mediante decreto

regulamentar, visando a respectiva simplificação e maior objectividade. Previa que o novo

sistema viesse a contemplar a fixação de quotas para a menção ou nota máximas a atribuir.

Porém, o sistema que vigorava manteve-se.

Em 1989, no âmbito da reforma do sistema retributivo36, foi introduzido, na AD dos

funcionários públicos, o conceito de mérito excepcional (art.º 30.º), atribuído pelo membro do

Governo por proposta do dirigente máximo do serviço, em situações de relevante

desempenho de funções, a título individual ou a uma equipa; para tal devia ser tido em conta

o trabalho desenvolvido por todos os grupos profissionais do serviço. A atribuição desta

menção devia conter os seus efeitos (legalmente previstos): redução do tempo de serviço

para efeitos de progressão ou promoção na carreira independentemente de concurso. A

atribuição de mérito excepcional (e respectiva fundamentação) carecia de publicação em

diário da república.

O reconhecimento, em 1985, da necessidade de revisão do sistema de classificação do

serviço foi inequivocamente evidenciado em 2003, no âmbito da aprovação37 das linhas de

orientação da reforma da AP, cujos objectivos gerais incluíam a introdução de uma nova

ideia de avaliação dos desempenhos; o diploma previa a criação de um sistema integrado

de avaliação do desempenho (aplicável a funcionários, dirigentes e serviços) que

contemplasse quotas. A reforma previa transformar, de forma gradual e evolutiva, a AP

numa estrutura com qualidade e em condições de gerar competitividade, apostando no

mérito e na responsabilidade na prossecução dos objectivos. Com referência ao programa

do XV Governo Constitucional (2003-2006), as Grandes Opções do Plano para 200438

identificavam como um dos aspectos mais sensíveis da reforma da AP a instituição de

mecanismos credíveis de avaliação, reiterando o já exposto.

35 Decreto-Lei n.º 248/85 de 15 de Julho que revogou o Decreto-Lei n.º 191-C/79 de 25 de Junho.
36 Decreto-Lei n.º 184/89 de 2 de Junho.
37 Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2003 de 30 de Julho.
38 Lei n.º 107-A/2003 de 31 de Dezembro.
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Este enquadramento legal revelava um cenário de tendencial reforma e modernização da

AP portuguesa, essencial ao desenvolvimento socioeconómico, assente em GPO, defensor

da descentralização, da desburocratização, da liderança e responsabilização, da prestação

de contas, de autonomias controladas, de flexibilidade acrescida no âmbito da gestão de

RH. A AD, mecanismo de diferenciação potenciador de competitividade, poderia assumir

importância neste desiderato.

Reportando-se a 2002, e consequentemente, à notação periódica, Campos (2008: 30)

considerou que a AD da Função Pública “servia apenas de simulacro formal, sem qualquer

efeito no aperfeiçoamento do desempenho, gerando injustiças graves e ineficiências difíceis

de combater. A formação e treino dos prestadores de serviços era inverificável, escassa e

nem sempre continuada”.

No contexto descrito, atenta a evolução da AD na AP em Portugal, era pública, em 2003, a

determinação do Governo em romper com o sistema de avaliação então vigente e criar um

outro, catalisador da reforma administrativa. Em 2004 entrou em cena, por força da Lei n.º

10/2004 de 22 de Março, o designado SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação do

Desempenho da Administração Pública, que viria a ser regulamentado mais tarde. Este

sistema foi posteriormente alterado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. Tendo em

conta que o foco da nossa investigação reside no SIADAP, passaremos a caracterizar o

sistema com maior pormenor no subcapítulo seguinte.

2.4 SIADAP

2.4.1 Primeira geração

A publicação, em 21 de Abril, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2004 veio

aprovar e operacionalizar a reforma da AP, na senda do já disposto na Resolução do

Conselho de Ministros n.º 95/2003 de 30 de Julho, referida em 2.3. No quadro da

organização da AP, a perspectiva estratégica do Governo elegia a GPO como a matriz da

mudança, ligando-se a Administração a objectivos e resultados.

Os mecanismos de aplicação da Lei n.º 10/2004, definidora do SIADAP, foram demarcados

pelo Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio. É com base nestes dois diplomas

que a seguir apresentamos os aspectos caracterizadores deste novo sistema que, por força
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da designação que se atribui ao que o revogou (mais adiante abordado), será identificado,

quando em comparação com aquele, como SIADAP de primeira geração.

O SIADAP visava o desenvolvimento coerente e integrado de um modelo global de

avaliação que constituísse um instrumento estratégico para a criação de dinâmicas de

mudança, de motivação profissional e de melhoria na AP. Pela primeira vez, pretendia-se

avaliar o desempenho da organização e de todos os que nela trabalhavam (Bilhim, 2005).

A lei aplicava-se a todos os organismos da administração directa do Estado e dos Institutos

Públicos, a todos os seus trabalhadores e dirigentes intermédios; com as necessárias

adaptações, aplicava-se aos trabalhadores das administrações local e regional autónoma.

Porém, a respectiva regulamentação veio abranger apenas os trabalhadores e os dirigentes

intermédios, não contemplando os serviços.

O sistema subordinava-se a princípios de: orientação para resultados (promovendo a

excelência e qualidade do serviço), universalidade (transversal a toda a AP),

responsabilização e desenvolvimento (instrumento de orientação, avaliação e

desenvolvimento), reconhecimento e motivação, transparência e coerência e integração39.

Eram objectivos do SIADAP, nos termos da lei: avaliar a qualidade dos serviços e

organismos da AP; avaliar, responsabilizar e reconhecer o mérito; diferenciar níveis de

desempenho; potenciar o trabalho em equipa; identificar as necessidades de formação e

desenvolvimento profissional adequadas à melhoria do desempenho (dos organismos,

dirigentes e trabalhadores); fomentar oportunidades de mobilidade e progressão profissional

(de acordo com a competência e o mérito demonstrados); promover a comunicação (entre

chefias e colaboradores) e fortalecer as competências de liderança e de gestão (com vista a

potenciar os níveis de eficiência e de qualidade dos serviços).

A lei reconhecia que o SIADAP fazia parte do ciclo anual de gestão de cada serviço da AP,

concretizando-se este nas seguintes fases:

 elaboração do PA40 para o ano seguinte, tendo em conta os objectivos estratégicos, as

orientações da tutela e as atribuições orgânicas;

39 Suportando uma gestão integrada de RH, em articulação com políticas de recrutamento e selecção, formação
profissional e desenvolvimento da carreira.

40 Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 183/96 de 27 de Setembro que, em regra, acompanha a proposta
de Orçamento para o mesmo período. Esta fase é crucial no planeamento da organização.
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 definição dos objectivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte;

 definição dos objectivos de cada trabalhador e/ou equipa para o ano seguinte;

 elaboração do Relatório de Actividades (RA)41;

 avaliação dos desempenhos.

A AD concretizava-se através do preenchimento da respectiva ficha42 (específica por grupo

profissional). As componentes da avaliação tidas em consideração eram: objectivos,

competências comportamentais e atitude pessoal.

A avaliação dos objectivos pretendia comprometer os trabalhadores com os objectivos

estratégicos da organização e responsabilizar pelos resultados, promovendo uma cultura de

qualidade, responsabilização e optimização de resultados. Os objectivos (de 3 a 5, dos

quais pelo menos um devia ser de responsabilidade partilhada) deviam ser acordados no

início do período de avaliação entre avaliador e avaliado, prevalecendo em caso de

divergência a posição do avaliador. Deviam ser claros e dirigidos a resultados previstos em

Plano de Actividades; podiam ser individuais ou partilhados, derivando deles um resultado

mensurado por um indicador (ou vários) que permitissem medir o desempenho. A

ponderação de cada objectivo era variável (menos de 5 objectivos: ≥20%; 5 objectivos ou

mais: ≥15%). A avaliação desta componente resultava da média ponderada dos níveis

atribuídos.

A avaliação das competências comportamentais pretendia a promoção e o desenvolvimento

da qualificação dos dirigentes e trabalhadores, maximizar o desempenho e promover uma

cultura de excelência e qualidade. Eram definidas por grupos profissionais, devendo, no

início do período de avaliação, o avaliado ter conhecimento delas (de 4 a 6) e da respectiva

ponderação (≥10%). A avaliação desta componente resulta, tal como para os objectivos, da

média ponderada das pontuações atribuídas.

A avaliação da atitude pessoal43 pretendia a apreciação geral do desempenho, focando

aspectos como esforço realizado, interesse e motivação demonstrados.

41 Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 183/96 de 27 de Setembro. Além de avaliar a concretização do
previsto no PA, deve conter o Balanço Social (quando a organização tem pelo menos 50 trabalhadores, nos
termos do Decreto-Lei n.º 190/96 de 9 de Outubro).

42 Fichas de auto-avaliação, avaliação e instruções de preenchimento foram publicadas em anexo à Portaria n.º
509-A/2004 de 14 de Maio.

43 Defende Bilhim (2005) que a falta de densificação/clarificação do conceito atitude pessoal leva a que o mesmo
seja confundido com o “dar graxa ao chefe”, a hipocrisia e a falsidade.
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A avaliação final (expressão quantitativa) resultava da média ponderada das pontuações

obtidas nas três componentes (com contributos diferentes, consoante o grupo profissional: a

ponderação dos objectivos era directamente proporcional à qualificação, acontecendo o

inverso com as competências44; a atitude pessoal era ponderada em 20% para os auxiliares

e 10% para os demais). À expressão quantitativa correspondia uma expressão qualitativa,

nos termos da tabela 2-6.

Tabela 2-6 – Aspectos elementares do SIADAP

Componentes
da avaliação Graduação das componentes Menções qualitativas e quantitativas

Objectivos

Competências
comportamentais

Atitude pessoal

- superou claramente o objectivo: nível 5
- cumpriu o objectivo: nível 3
- não cumpriu o objectivo: nível1

valoradas entre 1 a 5, em n.os inteiros

- excelente: 4,5 - 5 valores
- muito bom: 4 - 4,4 valores
- bom: 3 - 3,9 valores
- necessita de desenvolvimento: 2 - 2,9 valores
- insuficiente: 1 - 1,9 valores

Fonte: adaptado do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio

As classificações de muito bom e excelente estavam sujeitas à fixação de percentagens

máximas de 20% e 5%, respectivamente. Este sistema devia ser aplicado por serviço e de

modo equitativo aos grupos profissionais; as percentagens máximas deviam ser do

conhecimento de todos os avaliados. Por imposição legal, a AD era considerada para efeitos

de promoção e progressão, conversão da nomeação provisória em definitiva e renovação de

contrato. A renovação de comissões de serviço (no caso dos dirigentes intermédios)

dependia do resultado da AD e do grau de cumprimento dos objectivos fixados.

Nos termos da lei (art.º 9.º), os intervenientes no processo de avaliação do desempenho

eram o avaliado, o avaliador e o dirigente máximo do serviço, “devendo ser prevista uma

instância de consulta, apoio e apreciação das reclamações”. A respectiva regulamentação

(art.º 11.º) definiu como intervenientes o avaliador, o conselho coordenador de avaliação

(CCA) e o dirigente máximo do serviço45. Importa resumir as atribuições de cada um, no

sistema.

44 Bilhim (2005) questiona a sustentação científica/técnica da grelha das ponderações, por grupo profissional,
das várias componentes da avaliação.

45 Na regulamentação, o avaliado não é considerado nos intervenientes do processo de avaliação, o que, a
nosso ver, desvirtua o modelo que se pretendia, nomeadamente, um instrumento de motivação. Na definição
das fases do processo, a auto-avaliação “tem como objectivo envolver o avaliado”, reconhecendo-lhe um papel
interventivo. Salvo melhor opinião, a não inclusão do avaliado nos intervenientes no processo (descritos no
Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio) terá sido um lapso que viria a ser corrigido na segunda
versão do SIADAP (Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro).
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Ao dirigente máximo do serviço competia garantir a adequação do sistema às

especificidades do serviço, coordenar e controlar o processo de avaliação anual (de acordo

com o legalmente estabelecido), homologar as avaliações anuais, decidir das reclamações

(após parecer do CCA) e assegurar a elaboração do relatório anual da avaliação do

desempenho. Quando não homologasse as classificações, devia, fundamentadamente,

atribuir a classificação.

O CCA funcionava junto do dirigente máximo do serviço e era por este presidido, sendo

ainda composto por todos os dirigentes de nível superior e dirigentes de nível intermédio de

1º grau, bem como outros dirigentes que dependessem do dirigente máximo. Nos serviços

de grande dimensão, para operacionalização deste órgão, ele podia ser reduzido ao

dirigente máximo do serviço, ao dirigente responsável pelos RH e a um número restrito de

dirigentes (sujeitos a rotatividade). O CCA, que devia reger-se por um regulamento de

funcionamento, tinha por competências: estabelecer directrizes para a aplicação objectiva e

harmónica do SIADAP; garantir a selectividade do sistema de avaliação, validando

avaliações finais de pelo menos muito bom; emitir parecer sobre a reclamação dos

avaliados; avaliar no caso de ausência de superior hierárquico e propor a adopção de

sistemas específicos de avaliação previstos na lei.

A avaliação competia, em regra, ao superior hierárquico imediato ou ao funcionário com

responsabilidade de coordenação sobre o avaliado (reunido o requisito de, no decurso do

ano, ter havido seis meses de contacto funcional com o avaliado)46. Eram atribuições do

avaliador definir objectivos dos seus colaboradores (de acordo com os fixados para a

unidade orgânica e o serviço) e proceder à avaliação anual dos colaboradores directos

(cumprindo o calendário). Competiam-lhe, ainda, assegurar a correcta aplicação dos

princípios da avaliação e ponderar as expectativas do avaliado na identificação das

necessidades de desenvolvimento.

A avaliação podia ser ordinária ou extraordinária. A primeira respeitava aos trabalhadores

que no ano civil anterior tivessem mais de seis meses de serviço efectivo, em contacto

funcional com o avaliador. A avaliação extraordinária ocorria quando o requisito de seis

meses de contacto funcional com o avaliador se concretizasse já no ano em que é feita a

avaliação e até 30 de Junho; devia ser requerida ao dirigente máximo durante aquele mês.

46 Quando não se encontrassem reunidas aquelas condições, era avaliador o superior hierárquico de nível
seguinte ou, em último caso, o CCA.
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Os casos especiais (situações em que para a carreira releva a última avaliação obtida) e o

suprimento de avaliação (colmatado com recurso a ponderação curricular) foram

contemplados no SIADAP.

Ao SIADAP era atribuído carácter confidencial, ficando sujeitos ao dever de sigilo todos os

intervenientes no processo. Porém, o resultado global da avaliação (com número de

menções qualitativas por grupo profissional e número de casos de avaliação extraordinária

ou suprimento de avaliação) devia ser divulgado no organismo.

A regulamentação do sistema previa como fases do processo: auto-avaliação, avaliação

prévia, harmonização das avaliações, entrevista de avaliação, homologação, reclamação e

recurso. Vejamos em que consistia cada uma.

A auto-avaliação visava envolver o avaliado no processo47 de avaliação e fomentar o

relacionamento com o superior, para identificação de oportunidades de desenvolvimento

profissional. Concretizava-se pelo preenchimento da ficha respectiva (a partir de 5 de

Janeiro), a submeter ao avaliado na entrevista, tendo carácter preparatório desta.

A avaliação era feita pelo avaliador, através de preenchimento de ficha, entre 5 e 20 de

Janeiro para apresentar na reunião de harmonização das avaliações. A harmonização das

avaliações, bem como a validação das propostas de avaliação final correspondentes às

percentagens máximas de mérito e excelência, era feita em reunião de CCA, de 21 a 31 de

Janeiro.

A entrevista de avaliação realizava-se em Fevereiro, entre avaliador e avaliado, para

analisar a auto-avaliação, dar conhecimento da avaliação e definir objectivos para esse ano.

A homologação, pelo dirigente máximo, devia ocorrer até 15 de Março.

Estava consagrado o direito a reclamação (para o dirigente máximo) da avaliação

homologada, até cinco dias úteis contados a partir da data do seu conhecimento pelo

avaliado; a decisão devia ser proferida no prazo de quinze dias úteis, dependendo de

parecer prévio do CCA. Até cinco dias úteis contados do conhecimento da decisão, podia

47 A Lei n.o 10/2004 de 22 de Março considerava, no art.º 6.º, a auto-avaliação como um dever do avaliado, pelo
qual era garantido o respectivo envolvimento e responsabilização no processo.
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ser interposto recurso hierárquico (para o membro do Governo competente), devendo a

decisão ser proferida em dez dias úteis. O recurso não podia fundamentar-se em

comparação entre resultados de avaliações. O processo de avaliação devia encerrar-se a 30

de Abril.

O SIADAP devia permitir identificar necessidades de formação, enquadradas nas funções

atribuídas ao trabalhador e atentos os recursos disponíveis.

A avaliação dos dirigentes visava reforçar a capacidade de liderança e as competências de

gestão; nela eram considerados objectivos (75%) e competências (25%); não era avaliada a

atitude pessoal. Apesar da regulamentação vincar a garantia da diferenciação dos

desempenhos como responsabilidade do dirigente máximo, importa registar que as

avaliações finais dos dirigentes não estavam sujeitas a percentagens máximas. A

competência para avaliar o dirigente intermédio cabia ao superior hierárquico imediato,

sendo a homologação conjunta dos respectivos dirigentes de nível superior. O CCA

intervinha apenas em caso de reclamação. A renovação da comissão dependia da obtenção

de bom na avaliação do último ano daquela. Os resultados da AD contavam para a carreira

de origem (art.º 35.º), sem prejuízo do previsto no estatuto dos dirigentes.

Findo o processo de avaliação, cada organismo devia apresentar ao membro do Governo da

tutela, relatório (em suporte informático) que evidenciasse o cumprimento do diploma de

regulamentação do SIADAP. Estava consagrada à então Direcção-geral da Administração

Pública (DGAP) a competência de reunir informação acerca da implementação do SIADAP e

à Inspecção-geral da Administração Pública auditar a aplicação do sistema pelos serviços.

Em Junho de 2005, o Governo48 reconhecia o papel essencial dos funcionários públicos na

modernização da AP, no sentido de melhor e mais eficiente serviço ao país. Nestes termos,

determinou a apresentação, em 2006, de proposta de lei à Assembleia da República relativa

ao SIADAP que se articulasse com a revisão de carreiras e remunerações (indexando a

evolução profissional e a remuneração49 à avaliação) e integrasse a avaliação dos serviços.

Ainda como princípios da revisão do SIADAP eram elencadas a reafirmação da GPO como

uma das características fundamentais da modernização administrativa e o reiterar do

reconhecimento e motivação, garantindo a diferenciação de desempenhos e promovendo

48 Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2005 de 30 de Junho.
49 Ponderando a introdução de prémios decorrentes dos desempenhos.
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uma gestão baseada na valorização das competências e do mérito. O Governo determinava

a resolução da “situação de deficiente aplicação do SIADAP em 2004 e garantia de que em

2005 o desempenho tenha avaliações diferenciadoras e respeite princípios de igualdade”,

bem como a “criação de condições para a vigência plena do SIADAP em 2006 em regime de

normalidade”.

Em Dezembro de 2005, o Governo50 reafirmou a importância do SIADAP – instrumento de

desenvolvimento da estratégia das organizações públicas e uma das mais importantes

ferramentas para a gestão dos RH. Assente numa lógica de GPO, exigia a definição de

objectivos individuais por desagregação em cascata dos objectivos organizacionais,

garantindo a coerência entre os resultados individuais e os resultados da unidade orgânica,

essenciais para assegurar o cumprimento dos objectivos da organização. Era urgente

introduzir as correcções necessárias ao respectivo aperfeiçoamento, atentas as dificuldades

de implementação sentidas por alguns serviços, decorrentes de uma nova cultura de gestão

ainda não suficientemente consolidada. Reconhecia, porém, que muitos organismos haviam

implementado este novo sistema, o que constituía factor de esperança e confiança nas

qualidades do sistema. Pretendia que em 2006 a AD se desenvolvesse com absoluto

respeito pelos prazos, devendo cada membro do Governo aprovar os objectivos globais a

prosseguir em 2006 pelos organismos na sua dependência. Os organismos públicos deviam

propor à tutela os objectivos a alcançar pelos organismos, para o ano, no quadro da

legislação aplicável e das orientações políticas; os objectivos deviam ser consonantes com

as orientações estratégicas, com a missão do organismo, com a carta de missão do

dirigente máximo e com os projectos de PA e de Orçamento, privilegiando metas

quantificáveis. Com base nos objectivos dos organismos, os dirigentes deviam definir os

objectivos a prosseguir pelas unidades orgânicas internas e respectivos dirigentes e

trabalhadores. O Governou reforçou a necessidade de “prestação de contas” superiormente,

no que à implementação do SIADAP concernia – os organismos informavam as

Secretarias-gerais e estas a então DGAP, através de relatórios gerados automaticamente ou

com recurso a instrumento de recolha de dados a disponibilizar por esta.

A Lei n.º 15/2006 de 26 de Abril veio fixar os termos de aplicação do SIADAP então em

vigor51; o reconhecimento da “deficiente aplicação do SIADAP em 2004” levou à

especificação de como devia aquele ano, não avaliado, ser tido em conta (em regra, se em

50 Resolução de Conselho de Ministros n.º 199/2005 de 29 de Dezembro.
51 Criado pela Lei n.º 10/2004 de 22 de Março.
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2005 o trabalhador tivesse sido avaliado pelo SIADAP, esta avaliação era replicada para

2004). Determinou que, nos casos em que em 2005 não tivesse o serviço adoptado o

SIADAP, devia proceder-se à AD com recurso ao sistema de classificação de serviço

revogado pela Lei n.º 10/2004, aplicando-se uma percentagem máxima de 25% à

classificação mais elevada (muito bom). A Lei n.º 15 determinava, no art.º 6.º, a revisão do

SIADAP, no decurso de 2006, atendendo à experiência da sua aplicação e à necessária

articulação com a revisão do sistema de carreiras e remunerações e com a avaliação dos

serviços, prevendo a sua aplicação plena à avaliação nos anos 2007 e seguintes.

As limitações52 do modelo implementado em 2004 – SIADAP53 (primeira geração)

evidenciaram a sua fragilidade, tendo havido sucessivas determinações governamentais

para a respectiva revisão, a qual veio a dar lugar ao sistema em vigor.

2.4.2 Segunda geração

Desde Janeiro de 2008, vigora, na maioria dos organismos públicos portugueses (ainda que

com adaptações, nalguns casos), por força do disposto na Lei n.º 66-B/2007 de 28 de

Dezembro e com os meios (fichas, competências e instruções) definidos pela Portaria n.º

1633/2007 de 31 de Dezembro, o SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do

Desempenho na Administração Pública, identificado como SIADAP de segunda geração.

A Lei n.º 66-B aplica-se aos serviços da administração directa e indirecta do Estado e, com

as necessárias adaptações, aos serviços das administrações regional autónoma e

autárquica. Com as necessárias adaptações é também aplicável aos órgãos e serviços de

apoio do Presidente da República, da Assembleia da República, dos tribunais e do

Ministério Público e respectivos órgãos de gestão e de outros órgãos independentes. A lei

não se aplica54 às entidades públicas empresariais nem aos gabinetes de apoio (dos

titulares dos órgãos referidos no período anterior e dos membros do Governo).

52 Segundo Rocha (2010), não incluía os dirigentes de topo, tinha um sistema mais permissivo para os dirigentes
intermédios e não era um sistema integrado: não contemplava a avaliação da organização, mas apenas dos
desempenhos individuais.

53 Lei n.º 10/2004 de 22 de Março, Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio e Lei n.º 15/2006 de 26
de Abril.

54 Sem prejuízo do disposto no art.º 83.º, que prevê a extensão da aplicação do SIADAP 3.
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As adaptações ao SIADAP estão previstas na lei, devendo respeitar o que esta dispõe em

matéria de princípios, objectivos e subsistemas, bem como uma avaliação baseada no

confronto objectivos/resultados e competência demonstrada/a desenvolver. Devem, ainda,

assegurar a diferenciação de desempenhos (respeitando quotas).

O SIADAP subordina-se a princípios de: coerência e integração, responsabilização e

desenvolvimento, universalidade e flexibilidade, transparência e imparcialidade, eficácia,

eficiência, orientação para a qualidade, comparabilidade (entre serviços), publicidade,

participação (de dirigentes e trabalhadores) e participação dos utilizadores na avaliação dos

serviços.

Como objectivos globais do SIADAP, o diploma identifica: contribuir para a melhoria da

gestão pública, consolidar práticas de avaliação, identificar necessidades de formação,

promover a motivação, reconhecer e distinguir serviços e pessoas, melhorar a arquitectura

de processos, melhorar a prestação de informação e a transparência e apoiar o processo de

decisão estratégica.

Não obstante a sigla se tenha mantido da primeira55 para a segunda (actual) geração,

realçamos que a designação do sistema foi alterada, tendo o legislador acrescentado o

termo “gestão”, reflexo também das múltiplas alusões ao mesmo no corpo do diploma,

nomeadamente referindo-se a sistemas de gestão de desempenho (art.º 5.º), a gestão da

AP (art.º 6.º) e ao ciclo de gestão (art.º 8.º)56.

A lei prevê a articulação do SIADAP com o sistema de planeamento de cada ministério, que

em permanência coordena e acompanha a articulação do SIADAP com o ciclo de gestão de

cada serviço. O ciclo de gestão respeita a:

 Objectivos anuais do serviço (atenta a missão, as atribuições, os objectivos

estratégicos plurianuais determinados superiormente, a carta de missão, os resultados

da avaliação e as disponibilidades orçamentais);

 Orçamento e Mapa de Pessoal;

 Plano de Actividades;

 Monitorização;

55 Lei n.º 10/2004 de 22 de Março, Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio e Lei n.º 15/2006 de 26
de Abril.

56 Só uma revisão pouco atenta da literatura permitiria deixar escapar a designação adoptada por Madureira &
Rodrigues (2007) – SIgADAP.
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 Relatório de Actividades (que inclui Balanço Social e relatório de auto-avaliação do

serviço).

O SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da AP,

para a coerência e harmonia da acção dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e

para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento de competências. O

desiderato expresso impõe que o sistema seja integrado, assegurando alinhamento entre os

objectivos fixados no âmbito do sistema de planeamento, os objectivos do ciclo de gestão,

os objectivos fixados na carta de missão dos dirigentes superiores e os objectivos fixados

aos demais dirigentes e trabalhadores. A planificação deve ser em cascata, do topo para a

base, evidenciando o contributo das unidades orgânicas para os resultados da entidade. A

visão do organismo não pode ser descurada, sendo desta e das atribuições do serviço que

decorre a respectiva missão.

A integração consubstancia-se na interligação (efectiva, face a sistemas anteriores) entre os

três subsistemas de avaliação, no seio do SIADAP:

 SIADAP 1 – dos Serviços da AP;

 SIADAP 2 – dos Dirigentes da AP;

 SIADAP 3 – dos Trabalhadores da AP.

O SIADAP 1 (inovação face à primeira geração do SIADAP57) assenta em três vectores

essenciais: planeamento, ciclo de gestão e Quadro de Avaliação e Responsabilização

(QUAR). A AD dos serviços pressupõe a elaboração anual (ano civil) do QUAR pelo serviço,

sujeito a validação por organismo da tutela (com aquela atribuição) e a aprovação pelo

membro do Governo de que dependa. Esta ferramenta, elaborada em articulação com o

planeamento e o ciclo de gestão, pelo organismo, deve contemplar na sua preparação e

definição, pela ordem apresentada: a missão, os objectivos plurianuais (estratégicos)

determinados superiormente, os objectivos anuais (operacionais), os indicadores de

desempenho/medida e respectivas fontes de verificação e os meios (financeiros e humanos)

disponíveis; os documentos previsionais e de prestação de contas legalmente previstos

devem ser coerentes com o QUAR.

57 Embora a Lei n.º 10/2004 de 22 de Março contemplasse a avaliação dos serviços, esta não havia sido
regulamentada (Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 de 14 de Maio).
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Os objectivos, propostos pelo serviço ao membro do Governo de que dependa para

aprovação, devem ser de eficácia (medida em que o serviço obtém ou ultrapassa os

resultados esperados), eficiência (relação entre a produção/prestação e os recursos

utilizados) e qualidade (propriedades de bens/serviços que lhe conferem aptidão para

satisfazer necessidades dos utilizadores). Os respectivos indicadores de desempenho,

definidos com a participação das várias unidades orgânicas do serviço, devem ser

pertinentes (face ao que se pretende medir), credíveis, de fácil recolha, claros, comparáveis

e permitir medir os desempenhos.

Ao longo do ano, o serviço deve proceder ao carregamento de informação (na ferramenta

informática de apoio), em concreto para cada objectivo anual definido (através de

respectivos indicadores); as acções de actualização devem ser regulares e acompanhadas

de monitorização, vigiando desvios, apurando as respectivas causas e adoptando medidas

correctivas.

No final de cada ano, o serviço deve actualizar esta ferramenta de gestão com a informação

relativa aos recursos de facto utilizados que, com a informação dos resultados finais, devem

permitir apurar o grau de realização (e identificação de desvios e causas) que corresponda a

uma avaliação qualitativa, a qual deverá ser proposta em sede de auto-avaliação, a integrar

o RA do mesmo exercício económico. A auto-avaliação, realizada anualmente e em

articulação com o ciclo de gestão, é parte integrante do RA. Esta modalidade de avaliação é

obrigatória e está sujeita a análise crítica pelo serviço da tutela com atribuições em matéria

de planeamento, estratégia e avaliação – Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e

Relações Internacionais (GPEARI). Deve conter: informação acerca dos resultados

alcançados e desvios verificados de acordo com o QUAR; apreciação pelos utilizadores da

quantidade e qualidade dos serviços prestados; avaliação do sistema de controlo interno;

causas de incumprimento ou de resultados insuficientes; medidas a tomar para reforço

positivo do desempenho; comparação com o desempenho de serviços idênticos

(benchmarking – no plano nacional e internacional); audição de dirigentes intermédios e

demais trabalhadores (por exemplo através de questionário). A leitura do diploma permite-

nos registar que o mesmo não prevê o contraditório pelo serviço à análise crítica da

auto-avaliação.
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A hetero-avaliação da instituição, da responsabilidade do Conselho Coordenador do

Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado - SCI58, podendo

integrar operadores internos e externos, visa obter um conhecimento aprofundado das

causas dos desvios evidenciados na auto-avaliação ou de outra forma e apresentar

propostas para a melhoria de processos e resultados futuros; dela não resulta uma menção

qualitativa. A hetero-avaliação pode, nos termos da lei (art.º 20.º), ser solicitada pelo serviço,

em alternativa à auto-avaliação.

A lei determina a publicitação do QUAR na página electrónica do serviço, desde a sua

definição à divulgação dos resultados finais, bem como da auto-avaliação e do resultado da

respectiva análise crítica já referida (quando esta diverge da valoração feita pelo serviço ou

quando é detectada falta de fiabilidade dos indicadores de desempenho). Mais determina

que cada ministério divulgue, pela mesma via, os serviços cujo mérito foi distinguido e

respectivos fundamentos. Compete ao Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços,

presidido pelo membro do Governo que tutela a AP, assegurar, coordenar e dinamizar a

cooperação entre os serviços com competências em matéria de planeamento, estratégia e

avaliação.

As tabelas 2-7 e 2-8 resumem informação de interesse, ainda sobre o SIADAP 1.

Tabela 2-7 – Aspectos elementares do SIADAP 1

Em cada ministério pode ainda ser atribuída aos serviços com avaliação de bom (não

superando a quota de 20%) a distinção de mérito reconhecendo desempenho excelente, a

qual significa superação global dos objectivos. Estas menções são propostas pelo dirigente

58 Criado pelo Decreto-Lei n.º 166/98 de 25 de Junho, a funcionar na dependência do Governo e em especial
articulação com o Ministério das Finanças.

59 As menções qualitativas da avaliação parecem-nos subjectivas, porquanto expressões como “superando
alguns” e “os mais relevantes” carecem de definição inequívoca, sob pena de contrariarem o princípio de
“transparência e imparcialidade” ao qual o SIADAP se subordina (art.º 5.º).

Parâmetros de
avaliação

Graduação dos resultados
obtidos Menções qualitativas59

Objectivos de…
- eficácia
- de eficiência
- de qualidade

- superou…
- atingiu…
- não atingiu…

o objectivo

- bom: atingiu todos os objectivos, superando alguns
- satisfatório: atingiu todos os objectivos ou os mais

relevantes
- insuficiente: não atingiu os objectivos mais

relevantes
Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro
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máximo do serviço (resultante da auto-avaliação), após parecer do serviço da tutela com

atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, homologadas/alteradas pelo

respectivo membro do Governo.

A lei prevê que os resultados do SIADAP 1 produzam efeitos sobre as opções orçamentais,

as opções e prioridades do ciclo de gestão seguinte e a avaliação dos dirigentes superiores.

Também os dirigentes intermédios e os trabalhadores podem ser beneficiados (tabela 2-8).

Tabela 2-8 – Efeitos, por um ano, da distinção de mérito do serviço

A atribuição da menção desempenho insuficiente no processo de auto-avaliação é

considerada pelo membro do Governo responsável, para efeitos da aplicação de um

conjunto de medidas que podem incluir a celebração de nova carta de missão, na qual

expressamente seja consagrado o plano de recuperação ou correcção dos desvios

detectados. Consecutivos desempenhos desta natureza ou a não superação de desvios

podem fundamentar decisões relativas à pertinência da existência do serviço, missão,

atribuições, entre outros aspectos caracterizadores da instituição.

O SIADAP 2 refere-se à AD dos dirigentes – superiores e intermédios – da AP. Não

obstante o respectivo estatuto determine que a avaliação dos dirigentes ocorra no fim da

comissão ou do prazo para que foram nomeados, eles são sujeitos a avaliação anual (ano

civil, pressupondo o desempenho por um período não inferior a seis meses, seguidos ou

interpolados); esta avaliação não produz efeitos na carreira de origem; para a carreira releva

a avaliação resultante de ponderação curricular (art.º 43.º), atento o disposto nos n.os 5 a 7

do art.º 42.º.

A avaliação dos dirigentes superiores, que constitui inovação face à primeira geração do

SIADAP, integra-se no ciclo de gestão do serviço e baseia-se no grau de cumprimento dos

compromissos assumidos na carta de missão e nas competências de liderança, de visão

estratégica, de representação externa e de gestão. A remessa pelo dirigente máximo do RA

ao membro do Governo é acompanhada de relatório sintético de resultados face aos

Aumento:
- (de 25%) para 35% das quotas de relevante, no SIADAP 2 (dirigentes intermédios) e SIADAP 3
- (de 5%) para 10% das quotas de excelente, no SIADAP 2 (dirigentes intermédios) e SIADAP 3

Reforços orçamentais para:
- mudança de posições remuneratórias ou prémios
- novos projectos de melhoria dos serviços

Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro
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compromissos da carta de missão e os resultados da gestão de recursos (humanos,

financeiros e materiais); este relatório deve incluir, nomeadamente o resultado global da

aplicação dos SIADAP 2 e 3. O dirigente superior de 2.º grau apresenta relatório sintético ao

dirigente máximo do serviço.

A avaliação intercalar do desempenho dos dirigentes superiores é aferida pelos níveis de

sucesso obtidos nos parâmetros de avaliação – compromisso com a carta de missão e

competências. O reconhecimento do mérito, num máximo de 5% dos dirigentes superiores

de todo o ministério, faz-se pela atribuição de desempenho excelente (superação global dos

objectivos). A avaliação tem efeitos nos termos do disposto no respectivo estatuto:

desempenho excelente – prémios de gestão ou renovação da comissão de serviço;

desempenho insatisfatório – cessação da respectiva comissão. Nos termos da lei (art.º 34.º),

a não aplicação do SIADAP, por razões imputáveis ao dirigente máximo do serviço,

determina a cessação das respectivas funções.

O SIADAP 2 (na vertente dirigentes intermédios, de 1.º e 2.º graus60) integra-se no ciclo de

gestão do serviço, com base em resultados obtidos nos objectivos da unidade orgânica que

dirige (assentes em pelo menos três objectivos) e competências61 (no mínimo cinco),

integrando a capacidade de liderança e competências técnicas e comportamentais

adequadas ao exercício do cargo. Trata-se de avaliação intercalar, anual (durante a

comissão e não apenas no fim), nos termos do n.º 2 do art.º 29.º.

Os objectivos são negociados anualmente entre avaliado e avaliador; em caso de

divergência prevalece a posição do avaliador. A definição do objectivo implica também a

definição de indicador ou indicadores de medida, da meta, da superação e da fonte de

verificação. A pontuação final de resultados é a média aritmética das pontuações atribuídas

aos resultados obtidos em todos os objectivos. A pontuação final de competências é a

média aritmética das pontuações atribuídas. A classificação final (até às centésimas ou

milésimas) resulta da média ponderada das pontuações obtidas nos dois parâmetros de

avaliação: resultados e competências.

Aspectos elementares do SIADAP 2 são apresentados na tabela 2-9, que se segue.

60 Os dirigentes intermédios de 1.º grau são avaliados pelo dirigente superior de que dependam directamente; os
dirigentes intermédios de 2.º grau são avaliados pelo dirigente superior ou intermédio do 1.º grau de que
directamente dependam.

61 Previstas na Portaria n.º 1633/2007 de 31 de Dezembro.
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Tabela 2-9 – Aspectos elementares do SIADAP 2 (dirigentes intermédios)

Parâmetros de
avaliação Graduação dos resultados e competências Menções

Resultados
(≥75%)

Competências
(≤25%)62

Objectivo…
- superado: 5
- atingido: 3
- não atingido: 1

Competência…
- demonstrada a um nível elevado: 5
- demonstrada: 3
- não demonstrada ou inexistente: 1

- relevante (4 - 5): 2 pontos
- adequado (2 - 3,999): 1 ponto
- inadequado (1 - 1,999): -1 ponto

Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro

O desempenho relevante está sujeito a quota (inovação face à primeira geração do

SIADAP) de 25%, no universo dos dirigentes intermédios. Deste contingente, 5% podem ser

reconhecidos como excelente (que confere a atribuição de 3 pontos ao avaliado); pode

haver pelo menos um dirigente com tal reconhecimento, mesmo que do cálculo resulte um

número inferior à unidade. O reconhecimento do mérito excelente é apreciado pelo CCA, por

iniciativa do avaliado ou do avaliador. Os desempenhos excelentes (com respectiva

fundamentação) e os prémios de desempenho são objecto de publicitação no serviço “pelos

meios mais adequados”63 (art.º 37.º).

O SIADAP 2 (dirigentes intermédios) contempla a possibilidade de, por despacho do

dirigente máximo do serviço, para a avaliação contribuir a avaliação efectuada pelos

restantes dirigentes intermédios do mesmo grau (se do 2.º grau os dirigentes que exercem

funções na mesma unidade orgânica) e a avaliação pelos dirigentes e trabalhadores

subordinados directamente ao dirigente (n.º 4 do art.º 38.º); a ficha de avaliação destina um

campo a este efeito (ponto 3), apresentado na figura 2-1.

Figura 2-1 – Excerto da ficha de avaliação SIADAP 2

62 Por despacho, fundamentado, do membro do Governo responsável pela AP, podem ser fixadas ponderações
diferentes (n.º 13 do art.º 36.º).

63 Deixar ao critério do serviço o meio de publicitação parece não abonar a favor do princípio de transparência a
que se subordina o processo (art.º 5.º).

3. FORAM CONSIDERADOS OS ELEMENTOS A QUE SE REFERE O N.º 4 DO ARTIGO 38.º DA LEI N.º 66-B/2007,
DE 28 DE DEZEMBRO?

SIM NÃO

Fonte: Portaria n.º 1633/2007 de 31 de Dezembro
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Trata-se duma avaliação pelos colegas ou pelos subordinados64, nos termos referidos no

ponto 2.2, consoante estejamos perante o primeiro ou o segundo casos, respectivamente.

A AD dos dirigentes intermédios tem os efeitos previstos no respectivo estatuto, em matéria

de prémios de desempenho e de renovação, de não renovação ou de cessação da

respectiva comissão de serviço. Esta avaliação não produz efeitos na carreira de origem,

contrariamente ao previsto no SIADAP de primeira geração. Outros efeitos encontram-se

descritos na tabela 2-10.

Tabela 2-10 – Efeitos da avaliação SIADAP 2 (dirigentes intermédios)

A AD dos trabalhadores respeita ao ano civil anterior, sem prejuízo dos modelos adaptados

do SIADAP previstos no respectivo diploma legal. Quando no ano anterior a relação jurídica

de emprego seja de menos de seis meses, a avaliação daquele período deve fazer-se em

conjunto com a do ano em curso. O serviço efectivo deve ser prestado em contacto

funcional directo com o avaliador. Quando este contacto directo não ocorrer, pode haver

lugar a uma avaliação, se o CCA assim decidir. Quando no período a avaliar tiver o avaliado

tido contacto funcional com vários avaliadores, a avaliação é feita por aquele que tiver tal

competência à data da sua realização, considerando os contributos escritos dos demais

avaliadores.

Nos casos em que o CCA não se pronunciar favoravelmente (analisada a inexistência de

contacto funcional), não se procederá à avaliação, relevando para a carreira a última

avaliação obtida através do SIADAP. Não havendo uma avaliação anterior naqueles termos

64 Embora a lei contemple esta possibilidade, não nos parece ir além duma intenção, porquanto o diploma não
determina como deve ocorrer, nem mesmo qual a ponderação para o resultado final.

Desempenho excelente em 3 anos consecutivos, ou quando acumula 10 pontos (art.º 39.º), confere,
alternativamente, o direito a:
- período sabático até 3 meses
- estágio em organismo internacional da AP estrangeira ou em organização internacional
- estágio noutro serviço (público, organização não governamental ou entidade empresarial)
- 5 dias de férias ou a correspondente remuneração

(Os anos em que o avaliado teve prémio de desempenho não relevam para os efeitos descritos).

Desempenho relevante em 3 anos consecutivos confere o direito a 3 dias de férias ou a correspondente
remuneração.

Desempenho inadequado:
- é fundamento para a cessação da comissão de serviço
- em 2 anos consecutivos ou a não aplicação do SIADAP 3 determina a cessação da comissão de

serviço.
Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro
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(ou em caso do avaliado pretender alterá-la), a lei dispõe que a mesma se faça por

ponderação curricular (art.º 43.º), pelo CCA, mediante proposta de avaliador nomeado pelo

dirigente máximo do serviço. Os critérios da ponderação curricular devem ser previamente

fixados em acta publicitada.

A avaliação dos trabalhadores integra-se no ciclo de gestão do serviço, com base em

resultados (assentes em pelo menos três objectivos individuais em articulação com os da

unidade orgânica) e competências (no mínimo cinco) legalmente previstas. Relativamente

ao SIADAP de primeira geração, os trabalhadores deixam de ser avaliados pela atitude

pessoal.

Os objectivos podem ser individuais ou partilhados, derivando deles um resultado

mensurado por um indicador (ou vários) que permitam medir o desempenho. Os objectivos

são de produção (de bens/actos ou prestação de serviços, visando a eficácia), de qualidade

(orientada para a inovação, melhoria do serviço e satisfação das necessidades dos

utilizadores), de eficiência (visando a diminuição de custos de funcionamento) e de

aperfeiçoamento (das competências do trabalhador). Os objectivos são negociados

anualmente entre avaliado e avaliador; em caso de divergência prevalece a posição do

avaliador. A definição do objectivo implica também a definição de indicador ou indicadores

de medida, da meta, da superação e da fonte de verificação. A pontuação final de resultados

é a média aritmética das pontuações atribuídas aos resultados obtidos65 em todos os

objectivos. Se, por razões alheias aos intervenientes na avaliação, não for possível

prosseguir com algum objectivo e não tenha sido possível renegociar novos, a avaliação

deve decorrer relativamente aos demais objectivos não afectados. A lei consagra, no

SIADAP 2 e 3, a possibilidade de reformulação dos objectivos (disponibilizando a respectiva

ficha) devido a factos supervenientes fundamentados, o que constitui novidade face ao

SIADAP de primeira geração.

Tanto no SIADAP 3 como no 2, as competências são escolhidas de entre as constantes das

listas aprovadas66; estas listas são, relativamente ao SIADAP de primeira geração, mais

exaustivas e adequadas às várias realidades. A respectiva avaliação, também no SIADAP 2,

65 No caso de objectivos partilhados, a avaliação obtida, em regra, é idêntica para todos os trabalhados neles
envolvidos; a lei permite a diferenciação da avaliação, fundamentada, pelo avaliador (n.º 4 do art.º 47.º).

66 Portaria n.º 1633/2007 de 31 de Dezembro.
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em três níveis de graduação (5, 3 ou 1) é diferente da do sistema anterior67. A pontuação

final de competências é a média aritmética das pontuações atribuídas.

Nos SIADAP 2 e 3, tanto ao nível dos objectivos como das competências, contrariamente ao

sistema anterior, não há ponderações diferentes, passando todos a ter igual peso no

apuramento do resultado do respectivo parâmetro (tabela 2-11).

Tabela 2-11 – Aspectos elementares do SIADAP 3

A classificação final (até às centésimas ou milésimas) resulta da média ponderada das

pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação: resultados e competências.

Relativamente ao sistema anterior, o actual alterou a designação das menções qualitativas

da avaliação final e reduziu o seu número de cinco para quatro (os excelentes surgem de

entre os relevantes).

O desempenho relevante está sujeito a quota de 25%, no universo dos trabalhadores (com

aproximação por excesso, se necessário), distribuída proporcionalmente por todas as

carreiras. Deste contingente, 5%69 podem ser reconhecidos como desempenho excelente

(que confere a atribuição de 3 pontos ao avaliado). O reconhecimento do mérito excelente é

apreciado pelo CCA, por iniciativa do avaliado ou do avaliador. Os desempenhos excelentes

(com respectiva fundamentação) são objecto de publicitação no serviço “pelos meios

internos mais adequados” (art.º 51.º)70. Ocorre aqui a junção das percentagens previstas no

67 No SIADAP de primeira geração, as competências comportamentais eram avaliadas numa escala de números
inteiros, de 1 a 5.

68 Nos termos do n.º 3 do art.º 50.º, por despacho do membro do Governo responsável pela área da AP ou deste
em conjunto com membro do Governo da tutela, podem ser fixados limites diferentes.

69 Estas quotas (25% e 5%), no SIADAP 2 e 3, podem ser aumentadas (para 35% e 10%), fruto da distinção de
mérito obtida pelo serviço, conforme registamos na abordagem do SIADAP 1, o que evidencia a efectiva
integração dos SIADAP 123.

70 Deixar ao critério do serviço o meio de publicitação parece-nos não abonar a favor do princípio de
transparência a que se subordina o processo (art.º 5.º).

Parâmetros de
Avaliação Graduação dos Resultados e Competências Menções

Resultados (≥60%)

Competências (≤40%)68

Objectivo…
- superado: 5 pontos
- atingido: 3 pontos
- não atingido: 1 ponto

Competência…
- demonstrada a nível elevado: 5 pontos
- demonstrada: 3 pontos
- não demonstrada ou inexistente: 1 ponto

- relevante (4 - 5): 2 pontos
- adequado (2 - 3,999): 1 ponto
- inadequado (1 - 1,999): -1 ponto

Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro
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sistema anterior de 20% (para muito bom) e 5% (para excelente) numa única de 25% para

relevante, da qual é possível distinguir 5% com mérito excelente.

A Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro prevê (art.º 44.º) a publicitação das mudanças de

posição remuneratória na carreira e dos prémios de desempenho (e respectivas

fundamentações)71.

Tabela 2-12 – Efeitos da avaliação SIADAP 3

A lei determina que os procedimentos relativos ao SIADAP 3 têm carácter confidencial; à

excepção do avaliado, todos os intervenientes no processo ou que dele tenham

conhecimento (decorrente das suas funções) ficam sujeitos ao dever de sigilo.

Os intervenientes no processo de avaliação do desempenho, em cada serviço, são o

dirigente máximo do serviço, o CCA, o avaliador, a comissão paritária (CP) e o avaliado.

Importa, de modo sintético, resumir o que compete a cada um, no sistema. A avaliação é da

competência do superior hierárquico imediato (ou, por impossibilidade daquele, do de nível

seguinte).

71 A lei é omissa acerca da forma como deve ser feita a publicitação.

Gerais
- identificação de potencialidades pessoais e profissionais do trabalhador a desenvolver
- diagnóstico de necessidades de formação
- identificação de competências e comportamentos a melhorar
- melhoria do posto de trabalho e dos processos associados
- alteração de posicionamento remuneratório na carreira
- atribuição de prémios de desempenho.

Desempenho excelente em 3 anos consecutivos, ou quando acumula 10 pontos (art.º 39.º conjugado com o art.º
52.º), confere, alternativamente, o direito a:
- período sabático até 3 meses para realização de estudo (os anos em que o avaliado teve prémio de
desempenho não relevam para este efeito)

- estágio em organismo internacional da AP estrangeira ou em organização internacional (os anos em que o
avaliado teve prémio de desempenho não relevam para este efeito)

- estágio noutro serviço (público, organização não governamental ou entidade empresarial) (os anos em que o
avaliado teve prémio de desempenho não relevam para este efeito)

- frequência de acções de formação adequada
- 5 dias de férias ou a correspondente remuneração (os anos em que o avaliado teve prémio de desempenho
não relevam para este efeito).

Desempenho relevante em 3 anos consecutivos confere o direito a 3 dias de férias ou a correspondente
remuneração.

Desempenho inadequado:
- a sua atribuição deve conter os fundamentos, por parâmetro, que possibilitem identificar as necessidades de

formação e o plano de desenvolvimento profissional.
Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro
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Ao dirigente máximo do serviço compete homologar as avaliações anuais, garantir a

adequação do sistema de avaliação às especificidades do serviço, coordenar e controlar o

processo de avaliação anual (presidindo ao CCA), assegurar o cumprimento das

percentagens de diferenciação, decidir das reclamações e garantir a elaboração do relatório

anual da avaliação do desempenho (a incluir no RA do serviço). A competência de delegar

pode ser delegada nos demais dirigentes superiores (art.º 60.º).

O CCA funciona junto do dirigente máximo do serviço e é por este presidido, sendo ainda

composto pelo responsável dos RH e três a cinco dirigentes por aquele designados. Nos

serviços de grande dimensão, para operacionalização deste órgão, podem ser criadas

secções autónomas presididas pelo dirigente máximo do serviço, com competências mais

restritas (art.º 58.º). Quando a estrutura ou natureza do serviço não permitam a criação do

CCA, pode o dirigente máximo determinar a criação de Comissão de Avaliação, nos termos

da lei. O CCA deve reger-se por um regulamento de funcionamento e tem por

competências: estabelecer directrizes para a aplicação objectiva e harmónica do SIADAP 2

e do SIADAP 3 (atento o ciclo de gestão); estabelecer orientações gerais para objectivos,

competências, indicadores de medida e critérios de superação; fixar o número de objectivos

e de competências a adoptar na avaliação (para todos os trabalhadores, por unidade

orgânica ou por carreira). Mais lhe compete garantir o rigor e a diferenciação de

desempenhos do SIADAP 2 e do SIADAP 3, através da harmonização das propostas de

avaliação (cumprimento de quotas) validando as avaliações de desempenho relevante e

desempenho inadequado e reconhecendo o desempenho excelente; tem, ainda, como

atribuição emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos

dirigentes intermédios avaliados.

No quadro das orientações emanadas do CCA, no início do processo, o avaliador negoceia

as competências e os objectivos com o avaliado, fixando indicadores de medida e critérios

de superação. Ao longo do ano monitoriza/acompanha o desempenho, através de reuniões

com o avaliado, nas quais dá conta da evolução e possibilidades de melhoria, ajustando

mesmo objectivos se assim for entendido necessário. Procede à avaliação anual dos seus

subordinados. Compete-lhe assegurar a correcta aplicação do SIADAP, ponderar as

expectativas do avaliado na identificação das necessidades de desenvolvimento,

fundamentar os desempenhos relevante e inadequado, bem como propor (se assim

entender) o reconhecimento de desempenho excelente.
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Também a CP funciona junto do dirigente máximo do serviço e pronuncia-se sobre as

propostas de avaliação antes da homologação, a pedido do trabalhador ao dirigente

máximo. Este órgão consultivo, com mandatos de dois anos, é composto por quatro vogais:

dois representantes da Administração (um deles membro do CCA) designados pelo dirigente

máximo do serviço e dois representantes dos trabalhadores (de entre eles eleitos). Os

representantes da Administração devem ser quatro (dois efectivos e dois suplentes); os dos

trabalhadores devem ser seis (dois efectivos e quatro suplentes), escrutinados secretamente

pelos trabalhadores (todo o universo ou parte dele). A não constituição da CP por falta dos

representantes dos trabalhadores não impede a avaliação72.

O avaliado tem direito, nos termos da lei, aos meios e condições necessários ao

desempenho e à AD. Tem também direito à aplicação e divulgação, em tempo útil, pelo

dirigente do serviço, do sistema de avaliação, garantindo o cumprimento dos seus princípios

e a diferenciação do mérito. É dever do avaliado proceder à auto-avaliação (garantia de

envolvimento e responsabilização no processo) e negociar com o avaliador os objectivos e

respectivos indicadores de medida, bem como as competências. É garantido ao avaliado o

direito de reclamação, de recurso e de impugnação jurisdicional.

A lei define as fases do processo de avaliação dos trabalhadores, dando prioridade ao

planeamento e definição de objectivos73 e resultados a atingir. Neste âmbito, o processo de

AD para o ano “n” inicia com o respectivo planeamento (art.º 62.º), no último trimestre do

ano “n-1”, por iniciativa do dirigente máximo do serviço. Esta fase preliminar deve ter em

conta os documentos/informações que integram o ciclo de gestão, bem como a gestão

integrada dos três subsistemas e, não menos importante, as linhas orientadoras do CCA. O

QUAR assume também um papel de destaque, porquanto é elaborado pelo serviço e

aprovado pela tutela, nesta fase, tal como os objectivos anuais (para os quais devem ter

contribuído dirigentes e demais trabalhadores). O conhecimento do RA do ano que finaliza

(que inclui a auto-avaliação do QUAR, também desse ano) é importante, por permitir propor

ajustes e rever estratégias. A CP e o CCA devem ser constituídos e divulgados nesta fase

de planeamento. A tabela 2-13 resume e caracteriza as demais fases, que designamos por

“etapas”74 do processo de AD, com a respectiva calendarização.

72 A CP reforça, a nosso ver, o envolvimento dos trabalhadores no processo de AD.
73 Neste âmbito, concordamos que investir a montante na fixação dos objectivos pode facilitar a avaliação.
74 Por nos parecer que “etapa” expressa melhor a ideia de sequência e dinamismo.
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Etapa Caracterização Intervenientes Prazo-limite Art.°

66.°
67.°
68.°

Reuniões de
Avaliação e

Contratualização

Reunião, marcada pelo avaliador ou requerida pelo avaliado, para
conhecimento da avaliação, bem como análise do perfil de evolução
do trabalhador, identificação das expectativas e abordagem dos
efeitos da avaliação. Em caso de discordância, deve o avaliado
expressá-la na ficha de avaliação.

Avaliador e
Avaliado

65.º

15 de Janeiro
Antes da
(Hetero-)
Avaliação

Auto-avaliação

Obrigatoriamente, o avaliado entrega ao avaliador a sua ficha de
auto-avaliação, por sua iniciativa ou a pedido daquele. A ficha deve
ser analisada, se possível, em conjunto por ambos. Tem por
objectivos: envolver o avaliado no processo, identificar
oportunidades de melhoria e preparar a avaliação.

Avaliador e
Avaliado

63.°

15 de Janeiro
(após Auto-
avaliação)

(Hetero-)
Avaliação

O avaliador elabora proposta de avaliação a remeter ao CCA,
devendo ter em conta a lei, as orientações daquele, os parâmetros e
os indicadores de desempenho previamente fixados, bem como a
auto-avaliação.

Avaliador

31 de Janeiro
(após

Avaliação)

Harmonização
das propostas
de avaliação

Reuniões do CCA para análise das propostas de avaliação e sua
harmonização, assegurando o cumprimento das quotas. Inicia o
processo que conduz à validação dos desempenhos - relevantes e
inadequados e ao reconhecimento dos excelentes. (Se necessário,
transmite novas orientações aos avaliadores).

CCA
64.°

(62.º)

Reunião de análise do dirigente com todos os avaliados da unidade
orgânica. Esta reunião é obrigatória quando existem objectivos
partilhados decorrentes de documentos que integram o ciclo de
gestão.

Avaliador e
Avaliado

(todos os da
U. Orgânica)

66.°

Contratualização dos objectivos, competências, indicadores e
critérios de superação para o ano em curso, alinhados com os da
unidade orgânica/serviço. Preenchimento das fichas de avaliação e
registo de constrangimentos à concretização dos resultados ou à
sua avaliação. Em caso de discordância, prevalece posição do
avaliador. Devem ser agendadas as reuniões de monitorização (ex:
trimestrais).

Avaliador e
Avaliado

Fim de
Fevereiro  (após
Harmonização)

10 dias úteis a
contar da data

de
conhecimento
da proposta de

avaliação a
submeter a

homologação

Comissão
Paritária

Requerimento, fundamentado, do avaliado ao dirigente máximo, a
solicitar parecer da CP sobre a avaliação proposta pelo avaliador. Avaliado,

Dirigente
Máximo e CP

(CCA,
Avaliador)

70.°

Após reuniões
de Avaliação

Validação das
avaliações e

reconhecimento
de

desempenhos

Validação das propostas de avaliação de desempenhos relevantes
e inadequados; reconhecimento de excelentes (com declaração
formal do CCA). Em caso de não validação, o CCA devolve ao
avaliador a proposta, para que a reformule. Quando as
reformulações das propostas não são acolhidas pelo CCA, este
estabelece a proposta final que transmite ao avaliador para dar
conhecimento ao avaliado e remeter para homologação.

CCA 69.°

10 dias úteis
após solicitação
de parecer pelo

avaliado

Apreciação, não vinculativa, pela CP, do processo de avaliação (e
documentação de suporte). A CP pode pedir elementos ao
avaliador, ao avaliado e ao CCA; pode mesmo ouvir os dois
primeiros.

30 de MarçoHomologação Das propostas de avaliação validadas (e eventuais pareceres da
CP).

Dirigente
Máximo

71.°

5 dias úteis a
contar da

homologação

Conhecimento
da homologação

Pelo avaliado, através da assinatura da ficha de avaliação (campo
próprio).

Avaliado e
Avaliador

71.°

5 dias úteis a
contar do

conhecimento
da

homologaçãoReclamação

Reclamação, fundamentada, face à avaliação homologada, junto do
dirigente máximo.

Avaliado

72.°

15 dias úteis a
contar da data
da reclamação

Apreciação da reclamação e emissão de decisão.
Dirigente
Máximo

Fonte: adaptado da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro, de www.dgaep.gov.pt. e de www.ste.pt.

10 dias úteis a
contar da data
da notificação
da decisão da
reclamação. O
prazo é 90 dias
úteis em caso

de impugnação
jurisdicional

Outras
impugnações

(administrativa,
por recurso
hierárquico,

tutelar,
jurisdicional)

Da homologação e da decisão sobre a reclamação cabe
impugnação administrativa, por recurso hierárquico ou tutelar, ou
impugnação jurisdicional. O avaliado deve submeter toda a
informação relevante para instrução do processo.

Avaliado,
membro do
Governo e
Tribunal

73.°

Constante e
transversal

Monitorização

Acompanhamento do processo de avaliação. Os resultados da
monitorização (adequação de objectivos, clarificação de situações,
recolha de evidências) devem ser registados nas respectivas fichas,
para facilitar a futura avaliação. Estas reuniões podem ocorrer de
acordo com planificação, convocadas pelo avaliador ou requeridas
pelo avaliado. Dela pode derivar a revisão/reformulação de
objectivos.

Avaliador e
Avaliado

74.°

Tabela 2-13 – Etapas do Processo de Avaliação e respectiva calendarização
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Para cada etapa, a tabela anterior apresenta os prazos-limite e os respectivos

intervenientes, legalmente enquadrados no diploma que cria o SIADAP, Lei n.º 66-B/2007 de

28 de Dezembro.

No art.º 77.º, a lei determina a publicitação anual dos resultados: em cada serviço (na

página electrónica ou - se esta não existir - por afixação em local adequado), explicitando as

menções qualitativas por carreira; externamente, pela Direcção-geral da Administração e

Emprego Público (DGAEP).

A lei acautelou, definindo as respectivas especificidades e requisitos (art.º 80.º), o regime

transitório, para os três anos civis após a respectiva entrada em vigor – 2008 a 2010, o qual

previa a possibilidade de a AD, para certos grupos de pessoal, se fazer unicamente através

das competências; existe ficha de avaliação específica para este efeito. O regime transitório

e o facto de deixar de haver fichas por grupos profissionais constituem inovação face ao

SIADAP anterior.

No art.º 84.º, a lei determina como proceder ao desempate entre avaliados com a mesma

classificação final, aplicando-se consecutivamente: a avaliação de “resultados”, a última

avaliação, o tempo de serviço relevante na carreira e no exercício de funções públicas75.

Não podemos deixar de registar a articulação entre o SIADAP, as carreiras e o orçamento

disponível em cada instituição. Esta meta era expressa na Resolução de Conselho de

Ministros n.º 109/2005 de 30 de Junho, bem como na Lei n.º 15/2006 de 26 de Abril. A Lei

de Orçamento de Estado para 200876 veio consagrar alterações nas regras de progressão

na carreira, assente na AD e atentos os constrangimentos orçamentais. A Lei n.º 12-A/2008

de 27 de Fevereiro, LVCR, veio determinar os requisitos para as alterações de

posicionamento remuneratório (trabalhadores) e a atribuição de prémios de desempenho

(dirigentes e trabalhadores), dependentes da avaliação final obtida através do SIADAP e da

existência de dotação orçamental (definida pelo dirigente máximo do serviço, nos termos

legalmente dispostos) que permita a concretização das medidas. Assim, a única via para a

mudança de posicionamento remuneratório (vulga progressão) passa a ser o SIADAP.

75 A nosso ver, o tempo de serviço (ainda que o último critério de desempate) não se enquadra na filosofia da
GPO presente no SIADAP; parece o espírito do sistema aqui ser esquecido. Pertinente seria recorrer à
evidência dos “resultados” e não apenas àqueles.

76 Lei n.º 67-A/2007 de 31 de Dezembro.
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A par da determinação da mudança de posicionamento obrigatório quando acumulados dez

pontos (atentas as classificações finais obtidas no SIADAP), a lei prevê a mudança por

opção gestionária, reunidos os requisitos legalmente definidos e afecta a verba respectiva.

A atribuição de prémios de desempenho (até 5% do universo SIADAP 2 e 3) é igualmente

condicionada a disponibilidade orçamental e decisão do dirigente máximo do serviço. A

progressão na carreira determinada pela antiguidade deu lugar à mudança de

posicionamento remuneratório, baseada na diferenciação do mérito.

O Orçamento de Estado tem, naturalmente, expressão na implementação do SIADAP,

porquanto este ano – 2012 (art.º 20.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro), tal como o

ano anterior77, determina a proibição de valorizações remuneratórias (nas quais se integram

as mudanças de posicionamento remuneratório e a atribuição de prémios de desempenho).

O Decreto-Lei n.º 166/98 de 25 de Junho que institui o Sistema de Controlo Interno da

Administração Financeira do Estado tem também um papel importante no SIADAP

(explanado na caracterização do QUAR). Também esta faceta integradora e abrangente

diferencia o SIADAP face a anteriores sistemas de AD.

Este SIADAP trouxe melhorias relativamente ao sistema implementado em 2004, que

relevam para a sua aplicabilidade. Além das inovações/alterações que foram,

oportunamente, registadas ao longo da descrição do actual sistema, outras há a destacar,

por nós identificadas ou assinaladas por estudiosos destas matérias. A monitorização78

constitui uma inovação face à primeira geração do SIADAP, tendo mesmo sido definida a

respectiva ficha, aplicável ao SIDAP 2 e 3 e ao regime transitório; monitorização com

recurso a comunicação e feedback79 constantes, tornando o processo dinâmico. Rocha

(2010) assinalou: ficha de avaliação mais objectiva (com objectivos da unidade orgânica,

indicadores de medida e critérios de superação); criação da CP80; obrigatoriedade de

publicitação81 dos actos; introdução de ferramenta informática de apoio à gestão do sistema.

77 Nos termos do art.º 24.º da Lei n.º 55-A/2010 de 31 de Dezembro – Orçamento de Estado para 2011.
78 Embora o SIADAP de primeira geração se referisse a monitorização, fazia-o numa perspectiva de controlo;

determinava a obrigatoriedade de envio de relatório sobre o SIADAP à tutela respectiva, no final do processo.
79 “O feedback é essencial para que não haja apenas informação e se passe à comunicação” (Bilhim, 2008: 365).
80 O Decreto Regulamentar n.º 57/80 de 10 de Outubro previa já a Comissão Paritária (Comissão de Avaliação),

com um papel diferente do actual e emitia parecer após homologação.
81 Ainda que não de forma tão completa como na Lei n.º 66-B/2007, já o Decreto Regulamentar n.º 44-B/83 de 1

de Junho previa a publicitação de listas com as menções obtidas na classificação final, desde que o notado não
manifestasse (na ficha) a respectiva não autorização. Também a Lei n.º 10/2004 de 22 de Março e respectiva
regulamentação determinavam que o resultado global da avaliação fosse divulgado no organismo e remetido à
tutela, que elaboraria relatório a remeter à (então) DGAP.
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As figuras de avaliação extraordinária e suprimento desaparecem neste novo diploma.

“O que está em causa com o SIADAP não é a introdução de uma nova técnica de avaliação

de desempenho individual/organizacional para substituir a anterior. O que importa, hoje

estrategicamente, é a introdução de um novo conjunto de valores, nomeadamente centrados

no serviço ao cidadão82 por oposição aos procedimentos administrativos” Bilhim (2005: 20).

Mais defende este autor que, instalado o novo conjunto de valores, a AD será menos

controlo de comportamentos (comparação face a padrões) e mais gestão do desempenho

(acompanhamento e estímulo à melhoria dos indivíduos e dos departamentos).

De acordo com Rocha (2010: 218) “na verdade, é difícil um uso correcto da avaliação de

desempenho na Administração Pública. Torna-se necessário uma adaptação e um

envolvimento dos funcionários no processo, bem assim como um envolvimento do topo do

sistema político. Em segundo lugar, torna-se essencial articular o desempenho individual,

com os objectivos da organização e os resultados da sua actuação. Finalmente, a avaliação

individual deverá ser integrada na avaliação do grupo de trabalho e na gestão da qualidade”.

As quotas têm sido identificadas como a questão polémica do SIADAP, obrigando à

diferenciação: a dificuldade sentida pelos avaliadores tem tido como efeito a tendência para

igualar as avaliações a um nível intermédio83, para o qual não há percentagens máximas

legalmente estabelecidas; outra prática, por nós visualizada, em serviços de pequena

dimensão, é a rotatividade na atribuição das avaliações finais de nível mais elevado,

subvertendo por completo o sistema. Para Seixas (2009), as quotas são o principal alvo de

críticas ao SIADAP, quer de trabalhadores quer de sindicatos, em virtude de não permitirem

que todos os trabalhadores tenham as avaliações mais elevadas. Segundo Vaz (2008), elas

são o motivo central de discórdia, tendo a AP de gerar um clima organizacional capaz de

prevenir a insatisfação e a desconfiança, entre avaliadores e avaliados e que a todos

mobilize para a modernização.

82 Sem descurar que o trabalhador/avaliado é um cidadão e, portanto, não diminuindo os seus direitos, a
satisfação e a qualidade de vida no trabalho.

83 Erro de tendência central.
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3. Avaliação da Aplicação do SIADAP: Estudo de Caso

3.1 Modelo de Análise

O enquadramento teórico detalhadamente apresentado no capítulo anterior, assente numa

perspectiva exploratória e descritiva, permitiu a apreensão de conceitos, posicionamentos

de autores e disposições legais, indispensáveis à formulação do modelo de análise que ora

se expõe.

O estudo empírico delineado tem por orientação a pergunta de partida, o objectivo principal

e os objectivos secundários que para aquele concorrem, expostos na introdução.

Atendendo ao objectivo da investigação, que consiste na elaboração de uma proposta

conducente a um aumento da eficácia do SIADAP enquanto ferramenta de gestão do

desempenho na instituição em estudo, delineámos um diagnóstico da implementação do

sistema, tendo por foco as percepções dos colaboradores – avaliadores e avaliados, com o

propósito de identificar factores críticos, e logo, oportunidades de melhoria, no sistema.

Face à pergunta de partida e aos objectivos traçados, as questões (Q) que se levantam

como estruturantes da investigação são:

Q1. Como é que o SIADAP 3 tem vindo a ser implementado na instituição a estudar?

Q2. Em 2010, a implementação do SIADAP seguiu o processo legalmente previsto?

Q3. Quais os principais problemas apontados pelos avaliadores e avaliados ao sistema?

Q4. Quais os principais ganhos resultantes da sua aplicação à organização, de acordo

com avaliadores e avaliados?

Q5. Que factores poderão conduzir a melhorias da aplicação do SIADAP na instituição?

Parece-nos importante perceber o grau de conhecimento, informação e experiência em

SIADAP, dos entrevistados, pelo que a este aspecto designamos de Q0., como se de uma

questão prévia se tratasse.

Para recolha de informação elegemos um instrumento de observação indirecta – o guião de

entrevista, tendo-se optado pela entrevista semi-estruturada. Quivy & Campenhoudt (1992)

advogam que neste tipo de entrevista o guião não é muito fechado, permitindo ao

investigador a condução da obtenção dos dados que relevam para a pesquisa,
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nomeadamente elementos de reflexão; pareceu-nos, atentos os fundamentos, o instrumento

mais adequado ao propósito do nosso estudo.

Assim, com base a) nas questões definidas (de Q0. a Q5.) e que se plasmam no modelo de

análise, b) na abordagem teórica feita ao longo do segundo capítulo (revisão da literatura e

diplomas legais em vigor) e c) na nossa experiência em SIADAP, foram construídos guiões

de entrevista para avaliadores e avaliados (Anexos I e II, respectivamente). Partindo do

pressuposto de que, em termos globais, o conhecimento dos primeiros relativamente ao

SIADAP é maior, os guiões têm algumas questões diferentes (sete das dezoito), específicas

para cada grupo de intervenientes. Nos guiões de entrevista, foi nossa pretensão fazer o

controlo de algumas respostas, em particular no caso dos avaliados (presumivelmente

menos informados), questionando-os por exemplo acerca de vantagens e pontos fortes, na

expectativa de obter respostas consistentes. Ambos os guiões foram previamente testados

(gravando depoimentos, ouvindo-os e reformulando as abordagens). As entrevistas foram

gravadas (com recurso ao programa life frame 3, em pc) e transcritas, tendo o registo áudio

sido posteriormente destruído. Em anexo, constam as matrizes com as transcrições do que,

das respostas obtidas nas entrevistas releva para a análise e discussão; das mesmas foram

retirados todos os elementos que permitem identificar os inquiridos e, por isso, passíveis de

ferir as premissas de confidencialidade e anonimato (Anexos III, IV e V).

A tabela 3-1 evidencia a relação que entendemos poder ser estabelecida entre as perguntas

dos guiões e as questões estruturantes do nosso estudo na expectativa de ver satisfeitos os

objectivos secundários que concorrem para a prossecução do objectivo principal. Algumas

perguntas (devidamente identificadas) têm, a nosso ver, abrangência geral, contribuindo

para mais do que uma questão estruturante ou para uma apreciação global.

As entrevistas foram aplicadas a uma amostra intencional, tida como heterogénea (no que

concerne a sexo, idade, tempo de serviço, carreira e habilitações), englobando situações

extremas e representativa do universo previamente conhecido - avaliadores e avaliados

SIADAP 3, em 2010, na instituição em estudo. Para facilitar a leitura, os avaliadores estão

identificados ordenadamente de E1 a E8 e os avaliados de E9 a E18.

Todas as tabelas e figuras cuja fonte não esteja identificada são de autoria própria, pelo que

nos escusamos de o referir em cada uma, ficando previamente esclarecido.
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Tabela 3-1 – Relação entre as perguntas dos Guiões de Entrevistas e as Questões Estruturantes

Avaliador Avaliado

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√ √

4 -

5 -

7 - √

8 - √

9 - √

10 - √

11 - √

- 5

- 6 √

- 7 √ √

- 8 √

- 9 √

- 10 √

- 11 √

Guiões de Entrevistas
Nº da Pergunta Perguntas 0

16

Questões Estruturantes

Em que ano começou a ter contacto com o SIADAP?

Tem assumido outros papéis no processo, além de avaliador/avaliado?
Se a resposta for afirmativa: Quais?
Importa-se de preencher a tabela que lhe disponibilizo, sobre as etapas
do processo? (Cumprimento de etapas e prazos).

Há quantos anos é avaliador/ avaliado?

Que etapas considera críticas no processo de avaliação vigente?

1 2 3 4 5

17

18

1

2

3

15

14

13

12

46

Qual a sua opinião sobre o SIADAP?

Em que medida o processo de comunicação tem facilitado, ou não, a
implementação da avaliação?

Frequentou alguma acção de formação sobre o SIADAP? Se a resposta
for afirmativa: Quando? Onde? Se for negativa, teria sido útil (S/N)?
Sente necessidade de desenvolver mais competências nesta matéria?

Conhece o QUAR do organismo?

Que intervenientes são fundamentais no processo?

Que erros deverão ser evitados pelo avaliador?
Como avalia o envolvimento da gestão de topo no processo de
avaliação?

Qual a sua opinião sobre o SIADAP, em termos de eficácia
(prossecução de objectivos individuais estabelecidos anualmente)?
Considera o processo de avaliação eficiente (ou seja, o tempo e esforço
implicados são compensados pelos benefícios recolhidos)?

Que atitudes deverão estes intervenientes assumir?

Considera que há alinhamento entre a gestão estratégica do organismo
e a execução do SIADAP?
Na sua Instituição, em que medida entende que o SIADAP influencia
(tem influenciado) cada um dos objectivos gerais do SIADAP?

Em síntese, poderia apontar as principais vantagens e lacunas/
problemas do SIADAP?

Na sua opinião, há espaço para melhorar o processo de avaliação
vigente no organismo? De que modo?

Que cuidados devem ser tidos no processo de avaliação vigente para
que este possa ser bem sucedido?

Considera que existe um processo de monitorização e
acompanhamento do desempenho pelo avaliador, ao longo do ano?

Qual a relevância da Comissão Paritária no processo de avaliação?

Considera que o avaliador reúne as condições para proceder a uma
avaliação objectiva do seu desempenho?

Como avalia a sua participação no processo de avaliação?

Quais são os pontos fortes e fracos do processo de avaliação?

Geral

Geral

Geral

Geral

Quivy & Campenhoudt (1992: 225) reconhecem a importância da análise de conteúdo na

investigação social, por permitir “tratar de forma metódica informações e testemunhos que

apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade, como, por exemplo, os

relatórios de entrevistas pouco directivas”. Nesta senda, os dados obtidos nas entrevistas

foram alvo de análise de conteúdo e de tratamento estatístico, cujo detalhe é apresentado

no ponto 3.4.
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Na discussão, os resultados da análise de conteúdos das entrevistas (que retratam as

percepções dos entrevistados) foram cruzados com documentação e dados institucionais

(facultados pela organização e obtida no respectivo site), bem como com a informação

plasmada no enquadramento teórico. Para recolha de dados institucionais foi elaborado

guião que, tal como a informação através dele recolhida, constam em anexo (Anexo VI).

Da triangulação de informação referida, que visou validar os dados e incutir coerência à

nossa investigação, resulta a identificação de um conjunto de factores críticos que culmina

na “Proposta de Melhoria de implementação do SIADAP, na ARSA, I.P.”, ou seja, na

concretização do objectivo do estudo.

3.2 Metodologia

A abordagem metodológica assenta num estudo de caso (Yin, 1994), por estarmos a

investigar um fenómeno contemporâneo em contexto real, com recurso a mais do que uma

fonte de evidência, onde se elegem técnicas de recolha de informação de cariz qualitativo.

Para aquele autor o objectivo desta metodologia é explorar, descrever ou explicar.

Defendem Bravo & Eisman (1998) que, no estudo de caso, a constituição da amostra é

sempre intencional, com base em critérios pragmáticos e teóricos, em prejuízo dos

probabilísticos. Stake (1995) advoga que o estudo de caso é geralmente organizado em

torno de um pequeno número de questões. O entendimento de Yin (1994) é que o recurso a

múltiplas fontes de dados, no estudo de caso, proporciona um leque mais vasto de tópicos

de análise e, em simultâneo, permite corroborar o fenómeno em estudo, fazendo

“triangulação” da informação. Também Stake (1995) regista a importância da triangulação

para confirmar a validade interna do processo. A extrapolação dos resultados de um estudo

a outras situações pode acontecer (Yin,1994).

Perante a caracterização teórica do estudo de caso, com recurso aos autores citados, não é

difícil reconhecermos especificidades desta metodologia no nosso trabalho, cujo modelo de

análise está detalhado no ponto 3.1:

 pretendemos avaliar a aplicação do SIADAP na ARSA, I.P., i.e., um fenómeno

contemporâneo em contexto real;

 recorremos a várias fontes de evidência: revisão da literatura, diplomas legais e

informação institucional, bem como resultado de entrevista semi-estruturada; a
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triangulação está presente no nosso estudo, com vista a incutir coerência ao mesmo e

validar dados obtidos;

 elegemos uma amostra intencional;

 definimos “questões estruturantes” (exploratórias), as quais permitiram a construção

dos guiões de entrevista e guião de recolha de dados institucionais;

 a informação obtida é de cariz qualitativo.

Acresce que, não sendo nossa pretensão generalizar os resultados do nosso estudo a

outros, reconhecemos que algumas conclusões e sugestões poderão ser aplicáveis em

situações com idênticas características.

3.3 Caracterização do Caso

3.3.1 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.

O nosso estudo incide sobre a implementação do SIADAP na ARSA, I.P.84, cuja

caracterização aqui expressa se reporta não à actualidade mas ao ano 2010, no qual é

colocado o enfoque, no âmbito do período em análise - 2008 a 201085. A ARSA, I.P.,

enquanto pessoa colectiva de direito público, integrada na administração indirecta do

Estado, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial,

foi criada em Maio de 200786. Trata-se de um serviço desconcentrado do Ministério da

Saúde, que tem por missão garantir à população da sua área geográfica de intervenção o

acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis

às necessidades em saúde, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde na

região Alentejo. A respectiva área de intervenção, de 27.225,53 km2 (quase um terço do

território nacional), abrange os distritos de Beja, Évora e Portalegre e concelhos do distrito

de Setúbal - Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines; nela se encontram cinco

84 A primeira instituição por nós eleita, baseando-se num parecer cuja emissão exigiu uma reflexão de três meses
pela respectiva Comissão de Ética, autorizou “com reservas” o nosso pedido. Não obstante os fundamentos
por nós invocados de potencial contributo do estudo para instituição, esta matéria sensível – SIADAP parece
não ser prioridade de algumas organizações, seja por não lhe reconhecerem pertinência, seja por resistirem à
mudança que tem implícita. Tivemos de “ajustar velas” e optamos pela ARSA, I.P.

85 Actualmente, a ARSA, I.P. rege-se por novos Estatutos assente numa orgânica revista, por força da Portaria
n.º 157/2012 de 22 de Maio (que revoga a Portaria n.º º 652/2007 de 30 de Maio), na sequência do Decreto-Lei
n.º 22/2012 de 30 de Janeiro (que definira a missão e as atribuições das ARS, I.P.).

86 Pela Portaria n.º 652/2007 de 30 de Maio, na sequência do Decreto-Lei n.º 222/2007 de 29 de Maio que definia
o novo modelo a adoptar pelas ARS.
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hospitais (três integrados em Unidades Locais de Saúde – ULS) e quarenta e oito centros de

saúde (organizados em seis Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES).

Importa clarificar que sob a gestão directa da ARSA, I.P. estão os serviços da sede (em

Évora), três ACES (Alentejo Central I e II e Alentejo Litoral) e os serviços de Saúde Pública

(em Évora, Portalegre e Alentejo Litoral), dispondo de uma equipa multidisciplinar de 1123

profissionais, maioritariamente (82,38%) com contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado; os assistentes técnicos representam a maior fatia, seguidos dos

enfermeiros. A estrutura orgânica da ARSA é a que consta da figura 3-1.

Figura 3-1 – Organograma da ARSA, I.P.

A consulta ao site da instituição, em concreto a documentos oficiais nele divulgados,

evidencia que a actividade da ARSA, I.P. assenta em GPO, enquadrada em instrumentos de

gestão complementares de periodicidade anual (nomeadamente QUAR, RA, PA e Balanço

Social); há igualmente divulgação de resultados globais do SIADAP referentes ao período

em estudo. A presente caracterização sumária da instituição baseou-se em informação de

fontes diversas disponibilizadas no site, bem como nos diplomas legais referidos.

Esclarecimentos adicionais de grande utilidade foram prestados pela Unidade de Gestão de

Recursos Humanos (UGRH).

Fonte: Plano de Actividades 2010 da ARSA, I.P.
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A escolha desta instituição para objecto de estudo prendeu-se não só com a curiosidade em

perceber como teria a nossa casa de origem implementado um sistema novo criado em

2004 – ano em que nos encontrávamos ao serviço da instituição, mas também com a

convicção de que algum trabalho estaria feito na ARSA, I.P. dadas as evidências públicas.

Foi possível apurar, através de documentos institucionais, e por nos parecer de relevo fica o

registo, que a avaliação referente ao conjunto dos anos 2004 - 2007 foi feita na ARSA, I.P.

com recurso à ponderação curricular legalmente prevista. Foi já em 2008 que foi concluída

esta recuperação de avaliação pendente, porquanto a primeira geração do SIADAP não fora

aplicada na instituição. Relativamente ao ano 2008 e seguintes, foi implementado o sistema,

cujos resultados estão evidenciados no site.

3.3.2 Universo e Amostra

O universo do nosso estudo é o conjunto de avaliadores e avaliados intervenientes no

SIADAP 3 dos serviços da sede da ARSA, I.P., em funções em 2010 que totalizavam cento

e vinte e nove (catorze e cento e quinze, respectivamente)

Como já referido, a amostra intencional (conhecida a composição do universo) permitiu

garantir que fossem ouvidos avaliadores e avaliados de ambos os sexos, com idades e

tempos de serviço (na instituição e na carreira) diferentes, oriundos de várias carreiras e

com níveis de formação desiguais, algumas mesmo extremas. Esta heterogeneidade na

caracterização dos entrevistados foi vista como um meio de alargamento do leque de

resultados.

Após autorização pelo CD da instituição, em 12 de Junho, perante a limitação de tempo e

atenta a amostra pretendida, foram convidados (por correio electrónico e telefone) para

entrevista trinta colaboradores (onze avaliadores e dezanove avaliados), tendo havido

disponibilidade por parte de 60% destes, i.e., dezoito: oito avaliadores (57% do universo) e

dez avaliados (9% do total de avaliados da sede). Dezasseis das dezoito entrevistas foram

realizadas presencialmente, de 13 a 20 Junho, nas instalações da instituição. Por

incompatibilidade de agenda, duas foram respondidas por escrito e devolvidas por correio

electrónico. Todas foram subtraídas de elementos passíveis de identificação, por forma a

garantir o anonimato que fora assegurado aos entrevistados.
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A globalidade da amostra, composta maioritariamente por elementos do sexo feminino (doze

de dezoito), apresenta uma média de idades de 43 anos (entre 28 e 58), com as mulheres a

contribuírem mais para estes valores, por serem em maior número e, em média, menos

jovens (46 anos face a 38 nos homens). A antiguidade média, na organização é de 11 anos

e na carreira de 12; em ambos os casos, é superior nas mulheres: 13 anos (face a 5) e 14 (7

nos homens), respectivamente. Estamos perante um conjunto de inquiridos oriundos de

carreiras diferentes, desde assistente operacional (um), assistente técnico (dois), técnico

superior (catorze) e médico (um); as habilitações vão da escolaridade mínima obrigatória

(três com 12º ano), bacharelato (um), licenciatura (dez) até mestrado (quatro). No conjunto,

são sete os avaliadores com estatuto de dirigente. Com o detalhe que se entende relevante

para o estudo, adiante são caracterizados os grupos de avaliadores e avaliados

entrevistados. Os dados referentes à caracterização global e por grupo constam do

Anexo III.

A amostra dos avaliadores é composta por cinco elementos do sexo feminino e três do sexo

masculino, com média global de idades de 47 anos (entre 37 e 58): os homens são mais

jovens com idade média de 40 (37 - 44), face às mulheres que em média têm 51 anos (41 -

58). Dos oito avaliadores, seis são licenciados e dois detêm o grau de mestre (ambos

homens); a maioria (sete) é técnico superior87 e um pertence à carreira médica. No conjunto,

apenas um é responsável de serviço sem estatuto de dirigente, sendo os demais dirigentes:

superior (um) e intermédios (seis, equitativamente distribuídos entre 1.º e 2.º graus:

directores de departamento e coordenadores de unidade, respectivamente). A antiguidade

média na carreira é de 18 anos (entre 5 e 36) e na organização de pouco mais de uma

década (entre 4 e 17); se na organização não há diferença significativa entre géneros em

termos de antiguidade (cerca de 11 anos), já na carreira as mulheres têm quase o dobro de

tempo de serviço (22 face a 12).

De entre os avaliados, também as mulheres estão em maioria (sete) face aos homens (três);

a média de idades do conjunto é de 40 anos (28 – 52), sendo nos homens, mais jovens, de

36 (32 – 38) e nas mulheres cerca de 42 (28 – 52). Ao nível das habilitações literárias, três

têm a escolaridade mínima, um é bacharel, quatro são licenciados e dois têm mestrado; a

maioria (sete) é técnico superior88, dois são assistentes técnicos e um assistente

87 Adoptando o critério da instituição em estudo: na carreira de técnico superior estão incluídos os colaboradores
da carreira informática; um dos avaliadores está nesta situação.

88 Adoptando o critério da instituição em estudo: na carreira de técnico superior estão incluídos os colaboradores
da carreira informática; um dos avaliados está nesta situação.
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operacional. Nenhum é dirigente, o que era expectável, por estarmos perante avaliados

SIADAP 3. A antiguidade média na carreira é 7 anos (entre 1 e 20) e na organização 11

(entre 1 e 30); é evidente a diferença entre géneros em termos de antiguidade na carreia,

com as mulheres a registarem mais tempo de serviço (9 anos face a 3 dos homens), o que

se agudiza no que toca à antiguidade na organização (14 face a 3).

3.4 Análise e Discussão dos Resultados

3.4.1 Análise

A análise das respostas obtidas nas entrevistas é feita a cada uma de per si ou, quando se

justifique, agrupando-as dada a sua interdependência ou o facto de caírem no âmbito da

mesma questão estruturante. No caso de questões comuns colocadas a avaliadores e

avaliados a abordagem será conjunta. Para simplificação da leitura, optamos por incluir no

corpo de texto tabelas de análise de conteúdo, deixando para anexos questões de maior

detalhe (tabelas com informação de suporte) que entenda o leitor observar. Conforme

referido no modelo de análise (3.1), os avaliadores estão identificados ordenadamente de

E1 a E8 e os avaliados de E9 a E18.

Grau de conhecimento, informação e experiência dos entrevistados, em SIADAP (Q0.)

Entre os avaliadores, o ano de primeiro contacto com o SIADAP varia entre 2004 e 2009;

2004 e 2007 foram os anos mais apontados (frequência absoluta 2). Relativamente à

experiência como avaliador, as respostas variam entre 3 e 6/7 anos: metade dos

entrevistados identifica 4 anos, sendo a experiência média de cerca de 4,5 anos. Dos oito

entrevistados dois têm assumido outro papel além de avaliador - membro do CCA, no

âmbito do SIADAP (segunda geração); um terceiro foi membro do CCA, mas na primeira

geração do SIADAP (Anexo IV).

O primeiro contacto dos avaliados com o SIADAP é entre 2004 e 2008, tendo respondido

2007 quatro dos avaliados inquiridos; a experiência média como avaliado ronda os 4,5 anos,

tendo sido iniciada entre 2006 e 2008, com cinco dos dez entrevistados a referir 2008.

Apenas um dos avaliados tem assumido outro papel - “apoio técnico à implementação do
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sistema”; ainda que não se trate de um dos intervenientes previstos na lei (art.º 55.º),

registamo-lo (Anexo V).

No que concerne a formação (tabela 3-2), em termos globais, catorze dos dezoito

entrevistados tiveram formação em SIADAP, sendo evidente a diferença entre avaliadores e

avaliados - os primeiros estão claramente em vantagem nesta matéria. Todos os

avaliadores tiveram formação interna (leia-se promovida pela ARSA) sobre SIADAP e

reconhecem-lhe utilidade.

Tabela 3-2 – Frequência de acções de formação sobre SIADAP

Posicionamento Frequência

Sim

todas as fases: antes, durante
e após a implementação interna foi útil E1, E2, E3, E5, E6, E8 6

antes
interna

foi útil E4, E7, E9, E12, E13, E18 6
não útil E14 1

externa
foi útil E14 1
não útil E15 1

durante interna foi útil E7 1
Não ----------- ---------- teria sido útil E10, E11, E16, E17 4

Conforme tabela 3-3, dos avaliadores, quatro não sentem necessidade de ter mais

formação; a outra metade pensa de forma contrária, sendo mesmo sugeridas áreas

específicas de formação em termos de SIADAP - monitorização e evidências, novas áreas

(SIADAP médicos e enfermeiros), competências e definição de objectivos e de indicadores.

Também metade dos avaliados reconhece a necessidade de desenvolver mais

competências em SIADAP.

São mais os avaliados a reconhecer necessitar de formação, entre eles os que ou não a

tiveram ou a tiveram mas não foi útil. “A desmotivação perante o sistema suscita dúvidas

acerca da utilidade da formação” - esta é a justificação do “talvez” voluntariamente

apresentada por um avaliado.

Tabela 3-3 – Necessidade de desenvolver mais competências em SIADAP

Posicionamento Frequência
Sim E3, E4, E5, E8, E11, E12, E15, E17, E18 9
Não E1, E2, E6, E7, E9, E13, E14, E16 8
Talvez E10 1

A maioria dos avaliados participa no processo de avaliação apenas quando lhe é solicitado,

como é observável na tabela 3-4.
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Tabela 3-4 – Participação no processo de avaliação

Posicionamento Frequência
Participa apenas quando lhe é solicitado E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17 8
Participa por iniciativa própria E11, E18 2

A tabela 3-5 evidencia que todos os avaliadores dizem conhecer o QUAR, o que acontece

apenas com sete avaliados. Dos avaliados que não o conhecem, dois admitem não saber de

que se trata.

Tabela 3-5 – Conhecimento do QUAR

Posicionamento Frequência

Sim E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E11, E13, E14, E15, E16,
E17, E18 15

Não E9, E10, E12 3

Um dos avaliados responde que não conhece o papel desempenhado pela CP, pelo que

não opina. De entre os restantes, oito reconhecem-lhe utilidade no processo de avaliação,

enquanto órgão de defesa dos seus interesses, conforme tabela 3-6.

Tabela 3-6 – Relevância da Comissão Paritária no processo de avaliação

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 8

E9

E11
E12
E13

E14

E15

E16

E18

É importante que exista, na defesa do interesse do avaliado, pois
aprecia, a pedido deste, as propostas de avaliação.
É importante por ser um meio de defesa dos direitos dos avaliados.
É importante, porque é útil ao avaliado.
Existe e é útil: é mais uma oportunidade do avaliado se pronunciar e
manifestar discórdia.
Dá mais oportunidade ao avaliado para se pronunciar e por isso é
importante.
Desde que levada a sério, é mais um momento e uma instância a
que pode “recorrer” o avaliado.
É útil ao avaliado, em caso de discordância da proposta de
avaliação.
Aprecia as propostas de avaliação dos avaliados, em caso destes
discordarem das mesmas. Tem pouca relevância porque não teve
contacto funcional com o trabalhador (que permita fazer uma
avaliação diferente da do avaliador). Em vez da CP poderia ser feita
uma avaliação 360º (ex: pelos colegas, com ponderação na
avaliação final do trabalhador).

Não 1
E10 Sabe que existe, mas não conhece a sua actividade e composição.

Se reclamasse, seria junto do avaliador; mesmo que recorresse e
pedisse a intervenção da CP, em nada resultaria.
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Avaliação da implementação do SIADAP na instituição (Q1.)

Nos termos da tabela 3-7, os entrevistados que consideram ter havido envolvimento da

gestão de topo (CD) no processo justificam o seu posicionamento com a evidência do

interesse em implementar o sistema e das decisões tomadas, nomeadamente no apoio ao

serviço com essa atribuição – UGRH.

Tabela 3-7 – Envolvimento da gestão de topo no processo

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 6

E1
E3

E4
E5

E6
E8

Foi maior a preocupação, do que aquilo que transpareceu.
A gestão de topo mostrou, desde o primeiro momento, interesse em
implementar o SIADAP, ainda que fosse pela necessidade de
cumprir a lei. Esta responsabilidade foi entregue a quem, por
inerência, tem estas atribuições. A gestão de topo teve intervenção,
através da tomada de decisões necessárias à prossecução das
etapas a seguir, atempadamente. Deu cobertura à equipa que
implementou o sistema.
Pensa ter havido preocupação, interesse e envolvimento.
Envolveu-se e isso viu-se, dentro dos mínimos - alguma coisa foi
feita. A determinação do topo levou à implementação do sistema.
Sim, mas só se envolveu porque a UGRH assim alavancou.
Sim e é essencial. O esforço e determinação da gestão de topo
foram fundamentais à implementação do SIADAP, face à inexistência
de cultura de avaliação (ao nível dos trabalhadores) e resistência à
mudança.

Não 2

E2

E7

Não tem percepção do envolvimento da gestão de topo, mas da do
director de departamento que foi o responsável pela implementação
do SIADAP.
Não reconhece envolvimento do topo. Não houve, embora devesse
liderar o processo.

São principalmente os avaliadores que consideram haver alinhamento entre a gestão

estratégica do organismo e a execução do SIADAP, como é evidenciado na tabela 3-8. Este

posicionamento favorável, também de metade dos avaliados, baseia-se na constatação de

que objectivos de alguns departamentos estão contemplados no QUAR e de que deste terá

sido dado conhecimento aos avaliadores para definirem os objectivos individuais. Apenas

um entrevistado (avaliado) considera que o alinhamento, a promover pelos dirigentes, não

tem existido.
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Tabela 3-8 – Alinhamento entre a gestão estratégica do organismo e a execução do SIADAP

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 12

E1

E2
E3

E5

E6
E7
E8

E11

E15
E16
E17
E18

Há uma tentativa de que exista; há o QUAR e as orientações por
departamento que estão subdivididas em unidades. Em termos
gerais, ainda que o alinhamento não seja expresso, há essa
preocupação.
Mas depende muito das pessoas.
Obrigatoriamente, porque não pode ser de outra forma. A lógica do
QUAR e do SIADAP nem sempre é exequível, nem fácil de fazer
perceber pelos avaliados.
Procura-se que assim seja, desde o topo, embora não possa estar
tudo no QUAR.
Embora nem todos os departamentos se revejam no QUAR.
Houve algum alinhamento, essencialmente em função das quotas.
No QUAR são tidas em conta as estratégias da organização e do
próprio ministério. Foi dado conhecimento do QUAR aos
avaliadores, para definirem os objectivos dos colaboradores em
consonância com as orientações da organização.
Depende de departamento; pensa que houve pois o QUAR tem
objectivos de alguns departamentos.
O serviço do avaliado é particularmente visado no QUAR.
(não comenta)
(não comenta)
É elaborado o QUAR e a partir daí são contratualizados os
objectivos dos trabalhadores, tendo em conta que as suas
actividades vão contribuir para atingir os objectivos dos serviços.

Não sabe 5

E4
E9
E10
E12
E14

Houve uma tentativa, mas não é evidente.
(não comenta)
Não tem informação.
(não comenta)
Não se revê no QUAR, nem revê o seu departamento no QUAR.

Não 1 E13 Deviam ser os dirigentes a promover este alinhamento, partindo do
topo.

Os avaliadores que reconhecem a comunicação como facilitadora da implementação do

SIADAP colocam o enfoque nas acções levadas a cabo junto dos avaliadores: formação,

sessões de esclarecimento e cooperação entre pares. Na tabela 3-9 é referido que terá

havido circulares informativas, mas não é claro que se destinaram a todos os intervenientes

ou apenas a avaliadores.
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Tabela 3-9 – Processo de comunicação como facilitador da implementação do SIADAP

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 7

E1

E2

E3

E5

E6

E7

E8

Há abertura para a comunicação e ajudou a implementar o sistema;
os avaliados são convidados a sugerir objectivos (para alterar os do
ano anterior). Comunicação muito focada nos momentos da
definição de objectivos e de avaliação.
A comunicação passou, não só pelas circulares, mas também por
formação a avaliadores e avaliados; talvez algumas sessões de
esclarecimento. Houve cooperação entre avaliadores, na definição
de objectivos. Foi muito importante na implementação, em particular
na fase de arranque.
Na implementação, apostou-se em duas áreas: 1) formação prática
a avaliadores (embora também os avaliados necessitassem, mas
não se podia permitir que estes pressionassem aqueles). 2)
comunicação: promover que se acreditasse no processo. Foi muito
importante que os avaliadores se envolvessem e acreditassem para
poderem passar esta mensagem aos avaliados.
O processo de comunicação foi muito importante; o feedback nem
sempre existe, mas pode ser sinal de que correu bem.
A informação em especial aos dirigentes/avaliadores tem facilitado.
O feedback não se faz ao longo do ano, de uma forma geral.
A comunicação foi facilitadora da implementação do SIADAP,
embora a informação não tenha chegado a todos. O "topo" teve
pouco tempo, porém houve divulgação através de circulares.
O processo de comunicação foi essencial para a implementação do
SIADAP, facilitando e melhorando, ao longo dos anos, o processo.

Não 1 E4 Não tem facilitado. A informação não chega a avaliados e estes
estão menos informados.

De acordo com a tabela 3-10, a opinião geral dos avaliados é de que não há monitorização

do desempenho, pelo avaliador, porque constatam que não há tempo nem se pratica a

cultura da evidência (“o avaliador perde a noção dos objectivos individuais do avaliado”).

Tabela 3-10 – Monitorização do desempenho, pelo avaliador, ao longo do ano

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 3

E11

E17
E18

Não sendo “formalmente” feito, acontece um acompanhamento. Já
permitiu, mesmo, reformular os objectivos.
(não justifica o seu posicionamento)

Mas não formalmente.

Não 7

E9

E10

E12
E13
E14
E15

E16

Não há tempo; o avaliador perde a noção dos objectivos individuais
dos avaliados.
Não há tempo; nem poderia ocorrer, pois os objectivos são
conhecidos já depois de concluir o ano.
(não justifica o seu posicionamento)
(não justifica o seu posicionamento)
(não justifica o seu posicionamento)
Não de modo evidente. O acompanhamento dos trabalhos
acontece, mas não focado no SIADAP.
Não pelo avaliador. O próprio avaliado faz a monitorização. Não há
cultura de evidência.
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Os avaliados que consideram, conforme tabela 3-11, que o avaliador reúne condições para

fazer uma avaliação objectiva fundamentam o seu posicionamento com a constatação de

que aquele conhece o trabalho do avaliado e que existe proximidade e conhecimento das

funções deste. Quem discorda, aponta a falta de acompanhamento, de interesse e a

atribuição de avaliações que resultam de uma análise global e que não requerem

fundamentação, como factores indutores de subjectividade nas aferições por parte do

avaliador.

Tabela 3-11 – O avaliador reúne condições para ser objectivo na avaliação

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 6

E11
E12
E15

E16

E17
E18

O avaliador conhece o trabalho do avaliado e trabalham em equipa.
Porque conhecia as funções do avaliado.
Avaliador trabalhava junto da equipa; em muitos processos, era
parte integrante. Estava a par de tudo.
Pela proximidade e conhecimento das atribuições de cada
colaborador.
(não apresenta justificação)
O SIADAP é um sistema de avaliação que permite avaliar com
bastante objectividade desde que os objectivos estejam bem
definidos e com os indicadores adequados; importa monitorizar os
objectivos ao longo do ano.

Não 4

E9

E10

E13

E14

A avaliação resulta de análise global. A multiplicidade de funções e
a falta de monitorização condicionam a objectividade.
São sempre as mesmas pessoas a ter boas notas – os avaliados
têm rótulos. Tendem a avaliar de acordo com o conhecimento geral
sobre o avaliado e não com o que faz em termos de SIADAP. O
avaliador não é isento e não acompanha (monitorização).
Os responsáveis não implementam correctamente o SIADAP: vão
pela via mais fácil (dão notas que correspondem a avaliações não
extremas), evitando fundamentações. Não há monitorização e isso
revela falta de envolvimento e interesse.
Conhecia genericamente os objectivos, mas não acompanhou o
desempenho e havia mesmo um distanciamento físico - estavam
em edifícios diferentes.

Implementação em conformidade com o processo legalmente definido (Q2.)

Em geral, há uma propensão para uma avaliação positiva do respeito pelo processo

legalmente definido aquando da implementação do SIADAP na instituição, conforme

podemos constatar da análise da tabela 3-12. Esta propensão é, contudo, circunscrita a

algumas etapas, excluindo as que se referem à reunião do dirigente com todos os avaliados

da unidade orgânica e à monitorização. Verifica-se um número significativo de respostas

“não sei”, que poderão indiciar desconhecimento sobre alguns aspectos do processo, em

relação às etapas da intervenção da CP, reclamação e outras impugnações. A tendência
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para o reconhecimento da conformidade ao processo legalmente estabelecido não se

estende ao cumprimento dos prazos, particularmente no referente às etapas

intrinsecamente avaliativas (desde a auto-avaliação à reunião de contratualização e ainda

da homologação das classificações e respectivo conhecimento).

Tabela 3-12 – Avaliação, pelo total de inquiridos, da conformidade
legal no processo de implementação (etapas e prazos)

Sim (*) Não Não Sei Sim Não Não Sei
Planeamento: elaboração de QUAR (e

definição de objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

14 1 3
Último trimestre do ano
anterior ao que se refere

a avaliação
6 0 8

Divulgação das orientações do CCA (para
preparar o processo de avaliação e dar a
conhecer os critérios para ponderação

curricular)

13 1 4
Antes de iniciar o

processo de Avaliação
9 0 4

Auto-avaliação 18 0 0
15 de Janeiro

[antes da (Hetero)-
Avaliação]

0 17 1 Em Janeiro.

 (Hetero -) Avaliação 18
15 de Janeiro

(após Auto-avaliação)
1 16 1

2ª semana
Janeiro.

Harmonização das propostas de avaliação 14 2 2
31 de Janeiro

(após Avaliação)
0 11 3 Até 15 Março.

Reunião de avaliação 16 1 1 1 13 2
Simultâneas; s/

comentários.
Reunião (dirigente com todos avaliados da

Unidade Orgânica)
6 9 3 0 6 0 S/ comentários.

Reunião de Contratualização p/ ano em
curso

15 2 1 1 11 3 Simultâneas.

Validação das avaliações e reconhecimento
de desempenhos

14 1 3
Após reuniões de

Avaliação
7 5 2

8 2 8

Solicitação de parecer: 10
dias úteis a contar da

data de conhecimento da
proposta de avaliação a

submeter a homologação

4 0 4

6 2 10

Emissão de parecer: 10
dias úteis após

solicitação de parecer
pelo avaliado

3 0 3

Homologação 18 0 0 30 de Março 0 13 5 1ª quinz. Abril.

Conhecimento da homologação 17 1 0
5 dias úteis a contar da
data da homologação

5 8 4

4 3 11

Formalizar: 5 dias úteis a
contar da data do
conhecimento da

homologação

3 0 1

2 3 13
Apreciar: 15 dias úteis a

contar da data da
reclamação

2 0 0

Outras impugnações (administrativa, por
recurso hierárquico, tutelar, jurisdicional)

2 4 12

Formalizar: 10 dias úteis
a contar da data da

notificação da decisão da
reclamação. O prazo é 90

dias úteis em caso de
impugnação jurisdicional

0 0 2

Publicitação de resultados 11 1 6
Após conclusão do

processo
8 1 2

Monitorização 8 9 1 Constante e transversal 7 1 0

3 x/ano; s/
comentários;

informalmente;
alguns fazem.

Fim de Fevereiro
(após Harmonização)

Intervenção  da
Comissão Paritária

Reclamação

Etapa Prazo-limite
(*) Se a etapa foi cumprida,

respeitou o prazo? Observações
A etapa foi cumprida?
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A comparação das respostas de avaliadores e de avaliados, expressa na tabela 3-13,

confirma a tendência para reconhecer que, em geral, se respeita as etapas contempladas

formalmente em lei (a excepção está na reunião do dirigentes com todos os avaliados na

unidade orgânica e na etapa da monitorização, onde é possível constatar que existem

posicionamentos diferentes entre os avaliadores e os avaliados, com os primeiros a dizerem

que esta é feita e os segundos a discordarem).

Tabela 3-13 – Avaliação comparada, de avaliadores e avaliados, da
conformidade legal no processo de implementação (etapas e prazos)

Sim Não Não Sei Sim Não Não Sei
Planeamento: elaboração de

QUAR (e definição de
objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

8 0 0 6 1 3 3 0 5 3 0 3

Divulgação das orientações do
CCA (para preparar o processo
de avaliação e dar a conhecer
os critérios para ponderação

8 0 0 5 1 4 5 0 3 4 0 1

Auto-avaliação 8 0 0 10 0 0 0 7 1 0 10 0 Em Janº.

 (Hetero -) Avaliação 8 0 0 10 0 0 1 6 1 0 10 0
2ª

semana
Janº.

Harmonização das propostas
de avaliação

7 1 0 7 1 2 0 5 2 0 6 1
até 15
Março.

Reunião de avaliação 8 0 0 8 1 1 1 6 1 0 7 1
Simultâ-

neas.
S/ comentários.

Reunião (dirigente e todos
avaliados da U. Org.)

3 4 1 3 5 2 0 3 0 0 3 0 S/ comentários.

Reunião de Contratualização p/
ano em curso

8 0 0 7 2 1 0 6 2 1 5 1
Simultâ-

neas
Validação das avaliações e

reconhecimento de
desempenhos

8 0 0 6 1 3 3 3 2 4 2 0

5 1 2 3 1 6 2 0 3 2 0 1

4 1 3 2 1 7 2 0 2 1 0 1

Homologação 8 0 0 10 0 0 0 5 3 0 8 2
1ª quinz.

Abril.
Conhecimento da

homologação
8 0 0 9 1 0 2 3 3 3 5 1

3 2 3 1 1 8 2 0 1 1 0 0
2 2 4 0 1 9 2 0 0 0 0

Outras impugnações
(administrativa, por recurso

hierárquico, tutelar,
jurisdicional)

2 3 3 0 1 9 0 0 2 0 0 0

Publicitação de resultados 5 0 3 6 1 3 3 1 1 5 0 1

Monitorização 5 2 1 3 7 0 4 1 0 3 0 0 3 x/ano.
S/ comentários;
informalmente;
alguns fazem.

20 58

Observações

Etapa Avalia-
dores

Avaliados
Avaliadores Avaliados

Cumprimento de etapas Cumprimento de prazos

(*) Se assinalou Sim(*) Se assinalou Sim
AvaliadosAvaliadores

Intervenção  da
Comissão Paritária (soicitação

de parecer; emissão de
parecer)

Reclamação (Formalização e
apreciação)

Sim
(*)

Não
Sei

Não
Não
Sei

Sim
(*)

Não

O contraponto das respostas de avaliadores e avaliados indicia ainda um maior

desconhecimento do processo de avaliação por parte dos avaliados: veja-se que o
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somatório das respostas “não sei” dadas por estes em relação a cada uma das etapas é 58.

Se fizermos a soma para o mesmo tipo de respostas dadas pelos avaliadores verificamos

que é no total 20.

A análise das respostas referentes ao cumprimento dos prazos evidencia que nem sempre

tal se verifica na instituição, sobretudo nas etapas referidas na análise global deste aspecto.

Detalhamos que, no que concerne ao conhecimento da homologação, os avaliadores

dividem opiniões maioritariamente entre “não” e “não sei”. Respeitam-se os prazos na

divulgação das orientações do CCA, na validação das avaliações e na publicitação de

resultados. Embora haja um conjunto de respostas positivas em relação ao cumprimento

dos prazos para a monitorização, uma análise mais fina das respostas faz nascer algumas

dúvidas, quando os inquiridos têm comentários em observações como “3 vezes ao ano”

(avaliadores), “informalmente” e “alguns fazem” (avaliados).

Principais problemas do sistema (Q3.)

Dos vinte nove problemas sinalizados na tabela 3-14, o não cumprimento da lei e o facto de

as quotas potenciarem injustiças nas avaliações são os mais identificados; se o primeiro é

maioritariamente apontado por avaliados, a questão das quotas resulta com maior

expressão da opinião dos avaliadores. Seguem-se a falta de comunicação e de

transparência, fruto essencialmente do registo de avaliados. As quotas geram desmotivação

e este é o problema, seguido do sentimento de iniquidade do sistema e da falta de

objectividade e imparcialidade evidenciadas pelo avaliador (“as notas são sempre para os

mesmos”89, “são atribuídas rotativamente”). A existência de situações conflituantes em que

avaliador e avaliado concorrem para a mesma quota é apontada por avaliadores.

89 Aqueles com os quais o chefe se identifica.
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Tabela 3-14 – Problemas ou lacunas detectados na implementação do SIADAP

Problemas Frequência

Não cumprimento da lei (nomeadamente prazos e etapas) E4, E5, E7, E9, E10, E11,
E12, E13, E14, E15 10

Quotas propiciadoras de injustiças nas avaliações de desempenho E1, E2, E3, E5, E6, E8, E9,
E10, E15, E18 10

Falta de comunicação E4, E5, E7, E9, E10, E11,
E13, E14, E15 9

Falta de transparência E4, E7, E9, E11, E12, E13,
E14, E15 8

Quotas geradoras de desmotivação E2, E6, E7, E8, E9, E10,
E18 7

Origina um sentimento de iniquidade (comparação entre avaliações, atentos
os resultados obtidos) E3, E6, E7, E12, E13, E15 6

Falta de objectividade e de imparcialidade por parte do avaliador (as notas
são sempre para os mesmos ou atribuídas rotativamente), o que é uma
perversão ao sistema

E6, E7, E12, E13, E15 5

Existência de situações conflituantes (avaliador e avaliado concorrem para a
mesma quota) E3, E4, E6, E7 4

Falta de tempo e disponibilidade para um melhor planeamento dos
objectivos e tarefas E1, E4, E18 3

Processo complexo E3, E4, E13 3
A forma como tem sido implementado cria desmotivação E1, E5, E10 3
Recursos humanos escassos E1, E4 2
Harmonização das avaliações pelo CCA (baixando as propostas pelo
avaliador) descredibiliza o sistema E1, E13 2

O SIADAP não tem abrangido todas as carreiras, o que pode desvirtuar
possíveis benefícios (organizacionais) do sistema, nomeadamente o
alinhamento

E2, E3 2

Ausência de uma monitorização constante dos desempenhos E3, E17 2
Situação de privilégio dos membros do CCA, por conhecerem os critérios de
desempate e ordenação E4, E11 2

Níveis de conhecimento do SIADAP díspares (avaliadores conhecem, por
oposição aos avaliados) E5, E10 2

Potencia conflitos entre colegas e superiores hierárquicos E10, E12 2
Há um acesso quase fechado ao CCA (constituído sempre pelos mesmos
elementos) E1 1

Os prazos previstos na lei nem sempre se coadunam com a gestão do
dia-a-dia dos serviços E1 1

Não tem impacto na carreira dos dirigentes (que são depois avaliados por
ponderação curricular) E3 1

Falta de formação (em especial a avaliados) E4 1
Não se baseia numa cultura de evidência E6 1
Há alguma passividade nos avaliados e não contestação que cala o
sentimento de injustiça E6 1

A utilização, no processo de harmonização pelo CCA, de um sistema
paralelo, é tida como pouco transparente E7 1

Ausência de uma cultura de mérito que deveria preceder o SIADAP E8 1
Não cria uma cultura de excelência E14 1
Os efeitos do SIADAP não estão a ser aplicados E16 1
A falta de aceitação do sistema, pelos colaboradores, dificultou a sua
implementação E18 1
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Conforme tabela 3-15, sete dos dez avaliados reconhecem no não cumprimento da lei o

ponto fraco da implementação do sistema de avaliação em apreço; daqueles, cinco

referem-se especificamente à não concretização da etapa “monitorização”. A falta de

comunicação ou a comunicação privilegiada a avaliadores é igualmente uma fragilidade que

poderá contribuir para a falta de transparência apontada por alguns dos entrevistados. A

forma como tem sido implementado o sistema é tida também como uma debilidade, tal como

as quotas (propiciadoras de injustiças). Um dos entrevistados realça a conflitualidade latente

entre a confidencialidade e a transparência, características previstas no próprio diploma que

institui o SIADAP.

Tabela 3-15 – Pontos fracos da implementação do SIADAP

Pontos Fracos Frequência
Não cumprimento da lei (nomeadamente prazos e etapas, com destaque
para a monitorização)

E9, E10, E13, E14, E15,
E16, E18 7

Falta de comunicação ou comunicação parcial, privilegiando avaliadores
em detrimento de avaliados E9, E11, E12, E14, E15 5

A forma como tem sido implementado cria desmotivação E10, E14, E17 3
Falta de transparência E11, E12, E15 3
Quotas propiciadoras de injustiças nas avaliações E12, E14, E16 3

Deficiente definição de objectivos (demasiado fáceis e repetitivos, sem
negociação) e de critérios de superação (inadequados) E9, E13 2

Enfoque no SIADAP pode levar a descurar outras funções E15, E16 2
Perfil inadequado do avaliador E10 1

Conflito entre confidencialidade (das avaliações individuais) e
transparência (do processo e dos resultados globais) E13 1

Harmonização das avaliações pelo CCA (alterando as propostas pelo
avaliador) descredibiliza o sistema E14 1

Benefícios da implementação do SIADAP na organização (Q4.)

A tabela 3-16 reúne as respostas de avaliadores e avaliados acerca das principais

vantagens da implementação do SIADAP; são apontadas uma melhor organização do

serviço e o alinhamento das actividades dos colaboradores com os objectivos definidos,

seguidos da possibilidade de diferenciar desempenhos. A opinião de que o SIADAP

promove maior envolvimento e participação e melhora o controlo de gestão é sobretudo

defendida por avaliados. Dois avaliados afirmam não reconhecer vantagens.
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Tabela 3-16 – Vantagens da implementação do SIADAP

Vantagens Frequência
Melhor organização do serviço (definição de objectivos, funções, divisão
em equipas, definição de responsabilidades)

E1, E4, E5, E6, E7, E11,
E12, E15, E17 9

Alinhamento das actividades com os objectivos E3, E6, E8, E10, E11, E13,
E15, E16, E17 9

Diferencia desempenhos E3, E5, E8, E11, E12, E13,
E18 7

Maior envolvimento e participação no processo de gestão, mediante uma
maior comunicação e partilha E2, E16, E17 3

Melhora o controlo de gestão E5, E15, E16 3

Maior entendimento do papel do indivíduo na organização (percepção do
contributo do indivíduo na cadeia de valor) E2, E3 2

Abre oportunidade para compensar os melhores desempenhos (prémios
pecuniários e não pecuniários) e penalizar os piores E3, E5 2

Aumenta a eficiência E6 1
Promove a cultura da evidência E6 1
Contribui para o levantamento das necessidades de formação E7 1
Promove a cultura do mérito E8 1
Aumenta a motivação (foco na prossecução dos objectivos) E11 1
Cria transparência e justiça na avaliação E16 1

Atenta a informação da tabela 3-17, o ponto forte da implementação do SIADAP, apontado

por metade dos avaliados que opinam, é a capacidade de promover a melhoria da

organização do serviço (através da definição de objectivos e respectivos indicadores),

seguido do facto de diferenciar desempenhos. A implementação do sistema potencia o

alinhamento das actividades do serviço, melhora o controlo de gestão e contribui para o

diagnóstico das necessidades formativas. Pontos fortes assinalados são ainda o

envolvimento do avaliador e o apoio a este prestado pela UGRH. Dois dos avaliados não

identificam pontos fortes, mencionando um deles que “não dá qualquer atenção ao

SIADAP”.

Tabela 3-17 – Pontos fortes da implementação do SIADAP

Pontos Fortes Frequência
Promove melhor organização do serviço (definição de objectivos e
indicadores) E10, E11, E12, E15 4

Diferencia desempenhos E13, E16, E18 3
Potencia o alinhamento das actividades do serviço E13 1
Melhora o controlo de gestão (prazos de execução) E16 1
Envolvimento do avaliador, através de comunicação eficaz E17 1
Contribui para o levantamento das necessidades de formação E18 1
Apoio permanente a avaliadores, pela UGRH E18 1
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Factores para a melhoria da implementação do SIADAP na instituição (Q5.)

É apontado pelos avaliados como o aspecto determinante a ter em conta para que o

processo seja bem-sucedido a definição de objectivos individuais. São da opinião que os

objectivos devem abranger as funções do colaborador, ser negociados, depender apenas do

avaliado e ser exequíveis. O cumprimento da lei é também um requisito a preencher,

reconhecendo-se a importância do avaliador no processo (com perfil adequado), numa

cultura de transparência, com recurso a eficaz comunicação (clarificação do papel de cada

um na cadeia) e monitorização. A concretização destes aspectos, reunidos na tabela 3-18,

tidos como essenciais, facilita e promove o sucesso do sistema, na instituição.

Tabela 3-18 – Factores que promovem o sucesso do processo vigente

Factores Frequência

Definição de objectivos individuais

E9 e E14 (contemplar funções individuais)
E9 (negociação)
E13 e E17 (não dependente do desempenho de terceiros

ou da avaliação de outros que não o avaliador)
E17 (exequíveis)

4

Cumprimento da lei (nomeadamente prazos
e etapas) E10, E12, E15 (não justificam) 3

Ter avaliadores com perfil adequado
E10 (isenção e envolvimento)
E18 (com formação e “competência”)

2

Transparência
E12 (para promoção da justiça)
E16 (entre avaliador e avaliado e em todo o processo)

2

Comunicação eficaz E13, E14 2

Monitorização
E11 (do desempenho)
E18 (do processo, pela UGRH)

2

Definição de objectivos do departamento E13 (clareza) 1
Gestão de RH na organização, para evitar
acumulação de funções nalguns E9 1

Liderança e envolvimento da gestão de topo E18 1

Em 38 registos, evidenciados na tabela 3-19, quase um terço refere-se à definição de

objectivos como a etapa crítica do SIADAP90. A monitorização é identificada

maioritariamente por avaliados, tendo um avaliador (E2) partilhado que esta etapa “compete

ao avaliado”. Não sendo uma etapa contemplada na lei, mas um aspecto a cumprir, os

90 Esta etapa/fase integra-se na que a lei identifica na “reunião de contratualização de objectivos”, mas dado o
enfoque dos entrevistados na definição dos objectivos (como um momento “de per si”), registamo-la
isoladamente. Também na fase de planeamento, poderia a definição de objectivos ter enquadramento.
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entrevistados (maioritariamente avaliadores) fizeram questão de referir o “respeito pelos

prazos”, pelo que aqui se regista.

Tabela 3-19 – Etapas críticas no SIADAP

Etapas Frequência

Definição dos objectivos E1, E2, E4, E6, E7, E8, E10, E11, E12,
E13, E14, E15, E17 13

Monitorização E2, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E14,
E15, E17 10

Respeito pelos prazos (não sendo uma etapa, a lei aponta
as “datas-limite” das etapas) E1, E2, E3, E8, E11, E18 6

Hetero-avaliação E3, E8, E18 3
Reunião de avaliação E4, E16 2
Auto-avaliação E8, E16 2
Reunião de contratualização E13 1
Definição do QUAR E5 1

Uma primeira análise da tabela 3-20 leva-nos a realçar o facto de os avaliadores

identificarem um interveniente não consagrado na lei – UGRH. Ainda que não sendo uma

atitude, e não constante da tabela, registamos que E2 refere que se deve “aproveitar o que

o sistema acarreta e nos pode dar”, pois “já que se está a usar (…) tente-se que seja útil”.

Tabela 3-20 – Intervenientes fundamentais no processo e atitudes que devem assumir

Intervenientes Frequência

Atitudes que devem assumir

Participar

Ser
proactivo/

ter
iniciativa

Acompanhar/
monitorizar

Moti-
var

Liderar Comunicar Interessar-
-se

Gestão de
Topo91

E3, E5,
E7 3 E3, E7 E3 E5 E5 E5, E7 E7

Avaliador E2, E3 2 E3 E3 E6

UGRH E3, E6 2 E3, E6 E3, E6 E6 E6

CCA E4 1 E4

Avaliado E8 1 E8

Todos E1 1 E1 E1

O interveniente tido, pelos entrevistados, como fundamental é a gestão de topo, que deve

assumir a maioria das atitudes identificadas, sendo-lhe atribuído apenas a ela o papel de

liderar e motivar, no âmbito do processo. O avaliador e a UGRH destacam-se também,

91 Que pode ser identificada com o dirigente máximo (nos termos dos intervenientes previstos no art.º 55.º da Lei
n.º 66-B/2007) ou, na instituição em apreço, com o CD.



A Avaliação de Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de Melhoria

77

esperando-se de ambos uma atitude participativa, proactiva e de monitorização. À UGRH é

reconhecida a necessidade de comunicar.

O entrevistado (avaliador) que identifica que “todos” os intervenientes são fundamentais,

especifica “inclusive o avaliado”. O vocábulo “inclusive” pode deixar antever a concepção do

avaliado, detida pelo entrevistado, atribuindo-lhe um papel menor no processo.

Na tabela 3-21, os avaliados apontam, como principal erro a evitar pelo avaliador, o

incumprimento de prazos (fruto do sentimento generalizado de não cumprimento da lei,

expresso nomeadamente nos problemas e pontos fracos). A subjectividade (nas

competências) e a inexistência de cultura de evidência são também apontadas como erros a

evitar, seguidos da definição inadequada de objectivos, a falta de monitorização e “avaliação

global”. E3 refere que são convidados a “forjar datas”, o que promove a descredibilização do

sistema – outro erro a evitar.

Tabela 3-21 – Erros a evitar pelo avaliador

Erros Frequência
Incumprimento de prazos E3, E4, E5, E7 4
Subjectividade (nas competências) E1, E4, E5 3
Inexistência de cultura de evidência E1, E6, E8 3
Definição inadequada de objectivos E7, E8 2
Avaliação global, independentemente dos objectivos E2 1
Promover a descredibilização do sistema E3 1
Falta de monitorização E6 1

O aspecto a melhorar mais sugerido, conforme tabela 3-22, em especial por avaliados, é o

processo de comunicação. O peso dos avaliados no ressalvar desta variável poderá estar

relacionado com a opinião já expressa92 de que estes estão menos informados:

alegadamente a informação não lhes chega, por fragilidades no processo de comunicação.

Eventualmente aliado a este aspecto, é também referida pelos inquiridos a necessidade de

aumentar a transparência. Melhorar a definição de objectivos, particularmente em termos de

clareza e integração, é também mencionada, a par da necessidade de promover a

monitorização contínua e de realizar formação dirigida a avaliados. Outra sugestão é

respeitar escrupulosamente o processo legalmente estabelecido (etapas e prazos). É

sugerido “repensar as quotas”: os avaliadores propõem que se aumente as percentagens ou

se agilize a sua gestão em CCA; já o único avaliado que as menciona defende a respectiva

92 Nos pontos fracos: “Falta de comunicação ou comunicação parcial, privilegiando avaliadores em detrimento de
avaliados”.
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extinção. Embora com pouca expressão, um avaliador sugere a realização de acções

formação e sessões de esclarecimento conjuntas (para avaliadores e avaliados).

Tabela 3-22 – Sugestões de melhoria no processo

Aspectos/propostas Frequência

Melhorar o processo de comunicação E4, E7, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E17,
E18 10

Aumentar a transparência do processo E4, E7, E8, E9, E12, E14 6
Promover a monitorização contínua E8, E9, E10, E11, E12, E15 6

Realizar acções de formação e esclarecimento junto dos
avaliados E3, E4, E5, E11, E13, E17 6

Melhorar a definição dos objectivos

E2 (clareza)
E8 (exigência)
E9 (negociação)
E10 (anualmente)
E13 (clareza e integração)
E15 (integração)

6

Respeitar escrupulosamente o processo estabelecido na lei
(etapas e prazos) E2, E4, E8, E10, E13 5

Repensar as quotas

E2 (não comenta)
E4 (aumentar as %)
E8 (agilizar a sua gestão em CCA)
E10 (extingui-las)

4

Aumentar a disponibilidade dos intervenientes para o
processo de avaliação através de um reforço dos recursos
humanos que evite uma dispersão e sobrecarga no
desempenho das suas funções

E1, E6 2

Informatizar o sistema E3, E7 2
Reduzir a complexidade do processo E4, E15 2
Alargar a aplicação do SIADAP a outras carreiras E2 1
Diminuir o número de avaliados por avaliador E4 1

Definir, ao nível do CCA, mecanismos impeditivos de
avaliador e avaliado concorrerem para a mesma quota E4 1

Promover a atribuição dos benefícios não pecuniários do
SIADAP E16 1

Publicitar os resultados e respectiva fundamentação dos
excelentes E17 1

Realizar acções de formação e esclarecimento conjuntas
(avaliadores e avaliados) E5 1

Realizar acções de formação e esclarecimento junto dos
avaliadores E18 1

Incrementar o envolvimento da gestão de topo no processo E18 1

Perguntas de abrangência geral

Conforme especificado no modelo de análise (3.1), algumas perguntas feitas aos

entrevistados contribuem para mais do que uma questão estruturante ou para uma
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apreciação global. As respostas obtidas são aqui analisadas. Atenta a tabela 3-23, há a

registar que os avaliadores que consideram que o SIADAP incentiva os trabalhadores a

desenvolverem a sua actividade para a prossecução dos objectivos estabelecidos (o sentido

dado a eficácia nesta investigação) justificam o seu posicionamento com a interiorização

que começa a estar presente na organização da necessidade de centrar o desempenho das

funções nos objectivos definidos e no consequente reforço da cultura de avaliação e

responsabilização. Três dos entrevistados não acreditam que o SIADAP promova

actualmente a eficácia, como a definimos, porque não há tempo para implementar a

avaliação e para um desenrolar das actividades focado nos objectivos: os colaboradores

“andam sempre a apagar fogos”. Um deles considera que já se trabalhava por objectivos no

serviço, pelo que o SIADAP não trouxe qualquer alteração ao funcionamento da unidade.

Tabela 3-23 – SIADAP como promotor da eficácia

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 5

E2

E3

E4

E5

E8

É eficaz, pois definidos os objectivos e monitorizados os desempenhos,
tem permitido a concretização dos resultados.
Existe evidência de eficácia dos serviços, pois os objectivos são
genericamente atingidos ou superados. A apreciação é muito positiva:
em 2007 avaliou-se, por ponderação curricular, o período de 2004 a
2007; em simultâneo iniciou-se a implementação do sistema para 2008.
A forma como se implementou o SIADAP a partir de 2008 permitiu
nítidas melhorias na Instituição - existe evidência de alguma eficácia
dos serviços.
É eficaz: atingem-se, genericamente, os objectivos; o sistema está
interiorizado.
Definir objectivos ajuda a orientar a actividade e isso tem acontecido,
nomeadamente nos prazos.
É eficaz na obtenção dos objectivos da organização e individuais,
contribuindo para o desenvolvimento das carreiras. Reforça a cultura de
avaliação e responsabilização.

Não 3

E1

E6

E7

O SIADAP não é particularmente eficaz, em termos de objectivos. Só
com uma equipa farta em recursos humanos se pode ir além do que são
as obrigatoriedades. Porém, no início da sua implementação, permitiu
definir funções e responsabilidades; houve mesmo monitorização, no
primeiro ano. Nos anos seguintes, aumentou o serviço, diminuiu o
número de colaboradores e passou a haver menos disponibilidade para
o sistema.
No caso não, porque o serviço não permite; "andam sempre a apagar
fogos". Os colaboradores não se focam nos objectivos do SIADAP.
Não é eficaz: não mudou a forma de trabalhar, pois já se trabalhava por
objectivos, no serviço.

Dos oito avaliadores entrevistados, cujas respostas estão expressas na tabela 3-24, seis

consideram o processo ineficiente, ou seja, implica custos que não são devidamente

compensados pelos benefícios. O processo é encarado como “burocrático e pesado”, uma

“obrigação”. Há, ainda, quem veja na impossibilidade de premiar os desempenhos
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diferenciados um factor de desmotivação que anula os possíveis ganhos resultantes da

avaliação, pondo em causa o desenvolvimento do processo e levando a um “faz de conta”.

Algumas das razões apontadas prendem-se com a complexidade dos procedimentos e com

o esforço e recursos necessários à sua implementação.

Tabela 3-24 – SIADAP como um processo eficiente (benefícios justificam recursos e esforço empregues)

Posicionamento Frequência Justificação

Sim 2

E3

E5

No global sim e é muito satisfatório, mas se o processo não fosse tão
burocrático e pesado, seria mais eficiente.
Sim, mesmo a nível dos colaboradores: a partir da implementação do
SIADAP passaram a encarar algumas tarefas com mais
preocupação; é uma mais-valia.

Não 6

E1

E2

E4
E6
E7
E8

No primeiro ano houve uma tentativa de motivar as pessoas e
monitorizar os desempenhos e conseguiu-se um pouco essa
orientação; em termos de serviço trouxe vantagens: definição clara
de responsabilidades, mas não é eficiente.
É muito burocrático (seja em papéis seja em aplicações informáticas)
e exige muito tempo. Os resultados não compensam os recursos
afectos.
É mais uma imposição legal.
É uma obrigação.
Não, mas obriga a reflexão e monitorização.
A impossibilidade de premiar os desempenhos diferenciados origina
desmotivação, não se reconhecendo ganhos. Quando há
congelamento de carreiras não existem “prémios” para os
funcionários melhor classificados, o que põe em causa o
desenvolvimento do processo, levando a um “faz de conta”.

A tabela 3-25 revela que mais de metade dos avaliados tem uma opinião desfavorável

quanto à forma como tem sido aplicado o SIADAP na sua instituição, justificando o seu

posicionamento essencialmente com o não cumprimento da lei. Estão também na génese

desta opinião o facto de não lhe ser reconhecida utilidade e do processo não ser encarado

com a devida seriedade. É mesmo tido como “uma obrigação” e injusto. Um dos avaliados

refere, em jeito de desabafo, “estou a borrifar-me”.

Três avaliados têm um posicionamento híbrido: desfavorável, ao referirem que não lhe é

reconhecida utilidade ou que não estão a beneficiar dos efeitos não pecuniários do sistema.

A opinião favorável reside na expectativa de que o SIADAP possa vir a ter resultados e

efeitos. De entre estes três depoimentos, um avaliado menciona que “está feliz com o

SIADAP”.
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Tabela 3-25 – Opinião sobre o SIADAP (forma como tem sido implementado)

Opinião Frequência

Desfavorável

A lei não é cumprida E9, E10, E11, E13, E14 5
Não lhe é reconhecida utilidade E12, E13, E15, E17 4
Não é encarado com seriedade E9, E10, E14 3
É uma obrigação E12 1
Não é justo E13 1

Não estão a beneficiar dos efeitos não
pecuniários que a lei prevê E16 1

Favorável
Poderá vir a ter resultados e efeitos E15, E16, E17 3

É útil, por permitir uma avaliação objectiva,
cumprindo-se genericamente a lei E18 1

Questionamos os entrevistados acerca do contributo da implementação do SIADAP na

ARSA, I.P. para os objectivos globais do sistema, legalmente previstos (art.º n.º 6).

Englobando as respostas dos avaliadores e dos avaliados, constata-se, na tabela 3-26, que

os inquiridos tendem a apontar como objectivos mais favorecidos pela implementação do

SIADAP a melhoria da gestão pública, o desenvolvimento e consolidação de práticas de

avaliação e auto-regulação da AP e a identificação de necessidades de formação

profissional (o SIADAP é tido como um processo que contribui para a prossecução destes

aspectos).

Há opiniões díspares em relação ao objectivo de promoção da motivação e desenvolvimento

das competências (com uns a afirmarem que não contribui e outros a dizerem que contribui)

e ainda no que toca à melhoria da prestação de informação e fomento da transparência na

AP (sendo que uns dizem que pouco contribui e outros consideram que contribui). Os

inquiridos tendem a possuir uma opinião menos favorável em relação ao contributo do

SIADAP como ferramenta de auxílio ao processo de decisão estratégica, ou como elemento

de destrinça de desempenhos quer dos serviços, quer das pessoas. Regista-se ainda uma

tendência para considerar que o SIADAP pouco acrescenta no referente à melhoria da

arquitectura de processos.

Analisando a totalidade das respostas (N=144), 35,42% situam-se no “contribui”, seguido do

“contribui pouco” e do “não contribui”. O posicionamento médio das respostas obtidas é 2,22

(entre “contribui pouco” e “contribui”). Não deixa de ser de realçar que a soma do “não

contribui” com o “contribui pouco” e o “contribui” perfazem 93,06%; a pouca expressão do

“contribui muito” merece registo, como resposta de uma minoria.
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Tabela 3-26 – Contributo da implementação do sistema na ARSA, I.P. para a prossecução dos
objectivos globais do SIADAP contemplados na lei: avaliação pelo total de inquiridos

5 27,78% 3 16,67% 9 50,00% 1 5,56%

3 16,67% 5 27,78% 8 44,44% 2 11,11%

3 16,67% 6 33,33% 7 38,89% 2 11,11%

6 33,33% 5 27,78% 6 33,33% 1 5,56%

7 38,89% 5 27,78% 4 22,22% 2 11,11%

5 27,78% 7 38,89% 5 27,78% 1 5,56%

4 22,22% 7 38,89% 7 38,89% 0 0,00%

7 38,89% 5 27,78% 5 27,78% 1 5,56%

40 27,78% 43 29,86% 51 35,42% 10 6,94%
Posicionamento 3º 2º 1º 4º

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de
resultados e custos - pertinência da existência do serviço)

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os
objectivos das políticas públicas

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-
regulação da AP
Identificar necessidades de formação e desenvolvimento
profissional
Promover a motivação e o desenvolvimento das
competências e qualificações
Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando
uma cultura de excelência e qualidade
Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e
qualidade)

Intervalo de pontuações (possível: 8 - 32), por entrevistado

Legenda: 1= Não Contribui (NC);   2= Contribui Pouco (CP);   3= Contribui (C);   4= Contribui Muito (CM).

Pontuação média, por resposta, por entrevistado

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM
Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei  n.º 66-B/2007) Contributo – Total de Inquiridos

Pontuação média, por entrevistado
8 - 28
17,72
2,22

A análise global apresentada tem a sua génese nas apreciações parcelares por avaliadores

e avaliados: que, por relevarem para o apuramento e interpretação daqueles dados,

entendemos expor na tabela 3-27.

Os avaliadores sinalizam como objectivos mais beneficiados pela implementação do

SIADAP a identificação das necessidades de formação e desenvolvimento profissional, a

melhoria da gestão pública, o desenvolvimento e consolidação de práticas de avaliação e

auto-regulação da AP, bem como o reconhecimento e distinção de serviços e pessoas. As

opiniões divergem quanto ao objectivo promover a motivação e o desenvolvimento das

competências e qualificações (uns entendem que pouco contribui e outros que contribui).

Tendem ainda a registar que a implementação do SIADAP contribui pouco para melhorar a

arquitectura de processos, a prestação de informação e transparência na AP e como

ferramenta de apoio ao processo de decisão estratégica.

O universo de respostas, por entrevistado, pode variar entre 8 e 32 pontos, tendo sido

pontuadas entre 14 e 27; em média, foi atribuído por avaliador 20,25, o que leva a 2,53 por

objectivo. Em termos estatísticos, das 64 respostas (8 questões x 8 entrevistados) 43,75%
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situam-se no “contribui”, a que se segue “contribui pouco” (37,50%); os extremos “não

contribui” e “contribui muito” têm a mesma representatividade (9,38%). A agregação do

“contribui pouco” com o “contribui” representa 81,25% e a pontuação média por resposta é

2,53, situando-se entre aqueles dois posicionamentos, tendendo para o “contribui”.

Tabela 3-27 – Contributo da implementação do sistema na ARSA, I.P. para a prossecução dos objectivos
globais do SIADAP contemplados na lei: avaliação comparada de avaliadores e avaliados

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM 1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM

0,00% 25,00% 62,50% 12,50% 50,00% 10,00% 40,00% 0,00%

0,00% 37,50% 50,00% 12,50% 30,00% 20,00% 40,00% 10,00%

0,00% 12,50% 75,00% 12,50% 30,00% 50,00% 10,00% 10,00%

25,00% 37,50% 37,50% 0,00% 40,00% 20,00% 30,00% 10,00%

25,00% 25,00% 37,50% 12,50% 50,00% 30,00% 10,00% 10,00%

12,50% 50,00% 25,00% 12,50% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00%

0,00% 62,50% 37,50% 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00%

12,50% 50,00% 25,00% 12,50% 60,00% 10,00% 30,00% 0,00%

9,38% 37,50% 43,75% 9,38% 42,50% 23,75% 28,75% 5,00%
Posicionamento 3º 2º 1º 3º 1º 3º 2º 4º

Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei  n.º 66-B/2007) Contributo – Avaliadores Contributo – Avaliados

20,25
2,53

15,7
1,96

14 - 27 8 - 28

Legenda: 1= Não Contribui (NC);   2= Contribui Pouco (CP);   3= Contribui (C);   4= Contribui Muito (CM).

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de
resultados e custos - pertinência da existência do serviço)

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os
objectivos das políticas públicas

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-
regulação da AP
Identificar necessidades de formação e desenvolvimento
profissional
Promover a motivação e o desenvolvimento das
competências e qualificações

Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando
uma cultura de excelência e qualidade
Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e
qualidade)

Pontuação média, por entrevistado
Pontuação média, por resposta, por entrevistado

Intervalo de pontuações (possível: 8 - 32), por entrevistado

Os avaliados consideram que a implementação do SIADAP contribui para a prossecução do

objectivo desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP. São

díspares as opiniões acerca da melhoria da prestação de informação e transparência na AP

(uns entendem que contribui e outros que não contribui). A opinião é menos favorável em

relação ao contributo do SIADAP como: ferramenta de apoio ao processo de decisão

estratégica, meio de distinção entre serviços e pessoas, impulsionador da melhoria da

gestão pública, promotor da motivação e desenvolvimento das competências e meio de

melhoria da arquitectura de processos. Estes inquiridos entendem que o SIADAP contribui

pouco para identificar necessidades de formação.

As respostas assumem pontuações entre 8 e 28; em média, a pontuação atribuída por

avaliador é 15,70 que corresponde a 1,96 por objectivo. Das 80 respostas, 42,50%

situam-se no “não contribui”, seguido do “contribui” (28,75%) e do “contribui pouco”

(23,75%). A pontuação média por resposta (1,96) situa-se entre o “não contribui” e o
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“contribui pouco”, a tender para este. A pouca expressão (5,00%) do “contribui muito”

merece destaque, concorrendo também para o peso menor que este posicionamento tem no

conjunto das opiniões dos entrevistados.

Em termos comparativos, os avaliadores são mais optimistas no que concerne ao contributo

da implementação do SIADAP para a prossecução dos objectivos globais do sistema

consagrados na lei. O único objectivo assinalado por ambos os grupos como favorecido

(posicionamento com mais expressão em “contribui”) é desenvolver e consolidar práticas de

avaliação e de auto-regulação da AP. Os resultados das respostas dos avaliadores

influenciam mais o global, quer com uma pontuação por resposta superior (a tender para 3,

face aos avaliados para 2), quer com um posicionamento relativo idêntico (por ordem

decrescente: “contribui”, “contribui pouco” e “não contribui”).

3.4.2 Discussão

Cabe, neste apartado, discutir os resultados das entrevistas, à luz do enquadramento teórico

e da análise documental realizada, no processo de AD.

Caracterizada a amostra (em 3.3), quisemos aferir o grau de conhecimento, informação e

experiência dos entrevistados, em SIADAP (Q0.). A experiência de avaliadores e avaliados

nos respectivos papéis no processo é idêntica (em média de 4,5 anos). Consideramos ainda

que o exercício de outros papéis no processo (confirmado pela UGRH) potencia um

conhecimento mais amplo e integrado do sistema. A nossa análise permite constatar que os

avaliadores se sentem mais preparados para a adopção do sistema, pois todos

frequentaram formação em SIADAP, contrariamente aos avaliados (alguns afirmam que

tiveram93, mas a informação institucional é clara: de 2008 a 201094 esta formação foi apenas

para avaliadores).

93 Foi possível constatar por evidência documental, na instituição, que a formação a avaliados a que alguns se
referem ocorreu em 2006 (SIADAP de primeira geração).

94 Dois dos objectivos do QUAR 2010 eram “N.º de acções de informação sobre SIADAP 3, dirigidas a avaliados”
e “N.º de acções de formação sobre SIADAP 123, dirigidas a avaliadores”. O RA 2010 e o Parecer do GPEARI
do Ministério da Saúde evidenciam que o primeiro objectivo referido foi substituído, deixando de existir no
QUAR o propósito de realizar formação sobre SIADAP 3 destinada a avaliados e não houve, de facto.
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Os avaliados revelam maior interesse em desenvolver mais competências em SIADAP. O

QUAR95 é conhecido por todos os avaliadores, mas não por alguns avaliados, havendo

mesmo quem não saiba em que consiste, assim como um avaliado não sabe o que é a CP

(embora a maioria lhe reconheça utilidade). Estes elementos levam-nos a reflectir acerca do

grau de conhecimento que os avaliados têm do SIADAP e até do interesse em estar

informados – genericamente participam no processo apenas quando lhes é solicitado.

Afigura-se oportuno relembrar que no âmbito da importância da comunicação na

implementação do sistema (tabela 3-9) um avaliador refere que houve formação prática a

avaliadores e que “embora os avaliados necessitassem, não se podia permitir que estes

pressionassem aqueles” e que “importava que os avaliadores se envolvessem e

acreditassem para poderem passar esta mensagem aos avaliados”. Ficam as reservas

acerca desta transferência de conhecimento, considerando que é também ali referido por

outro avaliador que “a informação não chega a avaliados e estes estão menos informados”.

A avaliação comparada (por avaliadores e avaliados) da conformidade legal do processo

(tabela 3-13) indicia disparidade no conhecimento do processo, com vantagem evidente dos

primeiros. Não nos surpreende que nos problemas (tabela 3-14) sejam identificados o nível

de conhecimento díspar (favorecendo avaliadores) e a falta de formação (em especial a

avaliados), o que é reiterado pela sinalização do ponto fraco “comunicação privilegiada a

avaliadores”. Nas sugestões de melhoria, a realização de acções de formação e

esclarecimento a avaliados é distinguida (por avaliadores e avaliados). O desequilíbrio de

conhecimento e informação sobre o sistema afigura-se sintomático de falta de

transparência96 e factor potenciador de desconfiança dos avaliados perante o sistema e até

face aos demais intervenientes. A não participação voluntária dos avaliados, a nosso ver,

indicia desmotivação. Cabe aqui relembrar a importância dos mecanismos de motivação

(que envolvam o colaborador), da comunicação e da informação divulgada (não exclusiva do

gestor), reconhecida por Rocha (2010), no âmbito da GPO, e expressa na revisão da

literatura.

A avaliação da implementação do SIADAP na instituição (Q1.), reportando-nos ao período

em estudo (2008 – 2010), com enfoque em 2010, permitiu-nos ter um panorama geral da

situação, na ARSA, I.P. Dados institucionais que confirmam os depoimentos dos

95 A nosso ver, e em consonância com a lei, ponto de partida do processo.
96 A Lei n.º 66-B/2007 consagra, no art.º 5.º, nomeadamente, o princípio de “transparência”.
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entrevistados, concretizam que o SIADAP foi implementado na ARSA, a partir de 2008

(segunda geração) com a criação do CCA e da CP já em Junho daquele ano97. O processo

foi melhorado98, tendo em 2010 iniciado em Janeiro (orientações do CCA), com aprovação

do QUAR em Março de 2010 e divulgação de resultados em Fevereiro de 2012. A dilatação

do encerramento do processo ficou a dever-se ao atraso na entrega de propostas de

avaliação por alguns avaliadores, não obstante os alertas constantes da UGRH – este

aspecto reforça a necessidade de informar os intervenientes, em concreto das

consequências do seu incumprimento, arrastando o processo de toda a instituição.

A maioria dos avaliadores considera que a gestão de topo (CD) tem tido envolvimento no

processo, assim como considera haver alinhamento entre a gestão estratégica do

organismo e a execução do SIADAP. Parece pertinente afirmar que o alinhamento

reconhecido (e que a lei determina, quando se refere ao planeamento – art.º 62.º) poderá ter

sido promovido pelo envolvimento da gestão de topo que é tida, por avaliadores, como o

interveniente fundamental no processo de avaliação (tabela 3-20), essencialmente

liderando.

Nos problemas identificados (tabela 3-14), dois avaliadores referem-se à não aplicação do

SIADAP a algumas carreiras (ex: médicos e enfermeiros) como factor perturbador do

indispensável alinhamento, o que a nosso ver poderá ter pertinência, pois há a possibilidade

de colocar em risco a “planificação em cascata” prevista no art.º 62.º da Lei 66-B/2007, ao

haver avaliadores que não são avaliados. Metade dos avaliados desconhece se houve o

alinhamento legalmente previsto. Importa aqui relembrar que Caetano (2008) identifica o

“alinhamento estratégico dos objectivos” como um dos aspectos críticos da GPO. Merece

registo a importância atribuída à UGRH, seja como “interveniente” importante no processo

(ainda que não previsto na lei), seja porque, como referido por um avaliador (tabela 3-7) a

gestão de topo “só se envolveu porque a UGRH assim alavancou”.

A generalidade dos avaliadores reconhece que a comunicação (formação, sessões de

esclarecimento e cooperação entre pares), ainda que mais dirigida àqueles e menos aos

avaliados, tem facilitado a implementação do SIADAP. A aposta inicial terá sido na formação

prática a avaliadores e na comunicação. Como referido anteriormente, os dados

97 Em Dezembro de 2007, o CD da instituição divulgou a calendarização do SIADAP para 2008 (que,
relativamente ao SIADAP 3 contemplava a definição dos objectivos individuais até 31/01/2008).

98 Entenda-se “melhorado” como implementado mais próximo das determinações legais, sem perder de vista as
especificidades e alterações orgânicas institucionais.
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institucionais corroboram que só os avaliadores tiveram formação, mas as circulares

informativas foram divulgadas a todos na organização (conforme constatamos através de

consulta à intranet em Agosto de 2012).

A percepção geral dos avaliados é que o avaliador não monitoriza o desempenho, por falta

de tempo e inexistência de prática de cultura da evidência. A não monitorização é apontada

também nos problemas (tabela 3-14), na análise do cumprimento da lei – em termos globais

e por avaliados (tabelas 3-12 e 3-13) e a sua concretização surge nas sugestões de

melhoria (tabelas 3-22). A monitorização é identificada na lei (art.º 8.º) no âmbito do ciclo de

gestão, nas fases do processo de avaliação (art.º 61.º) e descrita no art.º 74.º99 que dispõe

que “é realizada por iniciativa do avaliador ou a requerimento do avaliado”. Este último

aspecto revela-se importante, porquanto os avaliados apontam esta fragilidade ao avaliador,

mas não manifestaram ter solicitado100 a referida monitorização – se por falta de

informação/esclarecimento ou envolvimento é uma dúvida que deixamos por esclarecer.

“Monitorização” (ainda que não expressamente assim designada) consta dos conceitos de

AD (tabela 2-2) defendidos por Almeida (2006) e Caetano (1998). Pudemos constatar, na

instituição, que não é prática os avaliadores juntarem ao processo de avaliação as fichas de

monitorização (no pressuposto de que as utilizam); não há, pois, evidência de que a mesma

se faça, “com recurso a comunicação e feedback constantes, tornando o processo dinâmico”

como havíamos apontado na revisão da literatura.

Mais de metade dos avaliados considera que o avaliador reúne condições para fazer uma

avaliação objectiva, por conhecer o trabalho e as funções do avaliado. A subjectividade

resulta da falta de acompanhamento e de interesse, bem como da atribuição de avaliações

globais (e não com base nos objectivos) e que dispensam fundamentação (adequado). Há

aqui a referência expressa a erros registados na revisão da literatura como o “efeito de halo”

e o “erro de tendência central”; há ainda a alusão a falta de monitorização (e feedback)

privilegiada pela GPO e legalmente prevista.

De questões anteriores, registamos que a implementação do SIADAP na ARSA, I.P. ocorreu

assente num conhecimento díspar entre avaliadores e avaliados, com a convicção das

“estruturas” de que os primeiros mobilizariam os segundos. Nos problemas detectados na

99 Sintetizada na tabela 2-13 (no 2.4.2).
100 Um dos avaliados refere que ele próprio “faz a monitorização”.
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implementação do sistema (tabela 3-14), avaliadores e avaliado referem que “a forma como

tem sido implementado cria desmotivação”, o que é reiterado nas fragilidades (tabela 3-15)

apontadas pelos avaliados.

Debruçando-nos sobre a conformidade legal da implementação do SIADAP na instituição

(Q2.), os entrevistados – avaliadores e avaliados – consideram que a ARSA respeitou

globalmente as etapas legalmente previstas, com realce para a excepção da monitorização.

Os “não sei” evidenciam desconhecimento de algumas etapas (ex: reclamação). A opinião

geral é que os prazos não são cumpridos, em especial os referentes às etapas

intrinsecamente avaliativas101. A consulta a documentos oficiais102 permite confirmar que, no

caso concreto de 2010, as etapas foram genericamente cumpridas (mas sem evidência de

monitorização103), enquanto os prazos foram além do que a lei indica, porquanto: a) o QUAR

foi elaborado em Fevereiro; b) as fichas de avaliação evidenciam reuniões de

contratualização em Abril e Maio, auto-avaliação em Fevereiro de 2011, reunião de

avaliação em Março e Abril, homologação em Junho e Setembro e tomada de conhecimento

daquela em Junho, Julho e Setembro. Observadas separadamente as respostas dos

avaliadores e as dos avaliados, em termos de etapas, a tendência confirma-se:

genericamente cumpridas.

Os avaliadores consideram que a monitorização é feita. Os avaliados referem que a

monitorização104 não se faz, em sintonia com o que haviam expressado nas opiniões

resumidas na tabela 3-10; o não cumprimento desta etapa é assinalado como um problema

(tabela 3-14).

Os avaliadores parecem conhecer melhor o processo (etapas) do que os avaliados:

cinquenta e oito “não sei” face a vinte. Este confronto de respostas confirma também a

tendência para o incumprimento de prazos; os que são respeitados referem-se a etapas em

que o avaliador e o avaliado têm menor intervenção. Para avaliadores e avaliados, quando a

monitorização é feita, são cumpridos os prazos; porém, as “observações” sugerem que

101 Desde a auto-avaliação à reunião de contratualização e ainda da homologação das classificações ao
respectivo conhecimento.

102 Nomeadamente Actas de Reunião de CCA, QUAR e processos individuais de avaliação (de avaliados
entrevistados).

103 Nos processos individuais de avaliação, não há qualquer ficha de monitorização; anexas às fichas de
avaliação constam as de auto-avaliação, mas sem quaisquer evidências dos resultados, o que a nosso ver o
torna um processo incompleto, omisso de peças essenciais.

104 Reconhecida por avaliadores e avaliados como um etapa crítica no SIADAP (tabela 3-19).
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aquela etapa não acontece. Parece-nos que os avaliadores, mais informados e envolvidos,

tendem a transmitir a ideia de que a monitorização se faz por ser esperado que estes a

promovam.

O incumprimento de prazos é tido, pelos avaliados, como o principal erro a evitar pelo

avaliador (tabela 3-21). O não cumprimento da lei (nomeadamente prazos e etapas) é

assinalado, principalmente por avaliados, como o problema essencial detectado na

implementação do SIADAP (tabela 3-14) e uma fragilidade assinalada pelos avaliados

(tabela 3-15). A lei, ao definir as fases/etapas e os momentos em que estas devem ocorrer,

estabelece um planeamento que, ferido nas primeiras etapas, tenderá a arrastar todo o

processo. Esta questão é ainda mais sensível se tivermos em conta que a avaliação de um

ano condiciona a do ano seguinte, i.e., é suposto os objectivos de 2010 terem em conta os

resultados de 2009 e as necessidades de formação e desenvolvimento então

diagnosticadas. Lembramos que o processo de AD vai além do processo anual, sendo um

percurso contínuo e de melhoria, atentos os resultados anteriores. “Respeitar

escrupulosamente o processo estabelecido na lei (etapas e prazos)” é uma das sugestões

apontadas (tabela 3-22), por avaliadores e avaliados.

Como problemas mais apontados do sistema (Q3.), maioritariamente por avaliados e

avaliadores respectivamente, surgem o não cumprimento da lei e as quotas como

potenciadoras de injustiças nas avaliações (as quotas como geradoras de problemas). A

falta de comunicação e de transparência são essencialmente registo de avaliados. As

quotas como factor de desmotivação (apontado essencialmente por avaliadores), o

sentimento de iniquidade do sistema (percepcionada pelos dois grupos de entrevistados) e a

falta de objectividade e de imparcialidade do avaliador, assinalada até por avaliadores (“as

notas são sempre para os mesmos”105 ou “atribuídas rotativamente”) são também

apontados106. Um olhar mais crítico permite uma abordagem integradora de alguns

problemas, se não, vejamos: considerando que a monitorização é uma etapa/fase, a sua

não concretização, assinalada, poderá ser acrescida ao “não cumprimento da lei

(nomeadamente prazos e etapas)”, o que coloca este problema destacado dos restantes.

105 Aqueles com os quais o chefe se identifica.
106 Estes aspectos deixam reservas acerca da existência de uma cultura de diferenciação e de meritocracia

indispensável à implementação de um sistema de avaliação com as características gestionárias da AD.
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Para controlo das respostas obtidas nos problemas107, questionamos os avaliados acerca

das fragilidades do sistema, o que permite registar uma genérica consistência: o não

cumprimento da lei (com destaque para a não concretização da etapa “monitorização”),

seguido da falta de comunicação (ou a comunicação privilegiada a avaliadores) que poderá

contribuir para a falta de transparência também apontada. A forma como tem sido

implementado o sistema é tida como um ponto fraco, a par das quotas (fonte de injustiças).

O não cumprimento da lei, a falta de transparência e de comunicação – obstáculos à

adequada implementação do sistema (atenta a revisão da literatura), já abordados, mais

uma vez são transmitidos pelos entrevistados.

As quotas, referidas na revisão da literatura como “o principal alvo de críticas ao SIADAP”108,

são apontadas pelos entrevistados não tanto como um problema, mas potenciadoras de

problemas – injustiças nas avaliações e desmotivação, que poderão estar na origem do

sentimento percepcionado de iniquidade do sistema.

A nosso ver, alguns avaliados estão particularmente atentos ao sistema, suscitando

questões não reflectidas pelos restantes, nomeadamente a não aplicação dos efeitos do

SIADAP (tabela 3-14) e a não beneficiação dos efeitos não pecuniários que a lei prevê

(tabela 3-25). Um avaliador e um avaliado apontam a situação de privilégio dos membros do

CCA (conhecedores dos critérios de desempate). A este respeito, questionada a UGRH,

obtivemos como resposta que os critérios de desempate constam da lei (art.º 84.º) e que por

este facto e por terem sido expostos na formação (restrita a avaliadores), não terão sido

divulgados. Apuramos, ainda na instituição, que foram definidos em sede de CCA, os

critérios de atribuição de excelente, os quais foram divulgados na formação e por e-mail aos

avaliadores – ora, mais uma vez fica patente que a comunicação e informação não chegou a

todos, mas apenas a avaliadores109 e que o leque de privilegiados vai além dos membros do

CCA (estende-se a avaliadores), deixando de fora os avaliados (a não ser que sejam

avaliadores, o que não é expectável no SIADAP 3 e atenta a estrutura da ARSA, I. P.). A

conflitualidade110 entre a confidencialidade e a transparência (tabela 3-15), características do

107 Conforme referido no modelo de análise (3.1).
108 Seixas (2009).
109 A transferência de informação a avaliados pelos avaliadores estaria sempre dependente da vontade destes e

já comentamos o facto de um avaliador referir que a formação a avaliados não terá ocorrido para que estes não
pressionassem aqueles.

110 Carácter confidencial das avaliações individuais (n.º 2 do art.º 44.º) e transparência do processo (alínea d do
art.º 5.º).
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SIADAP, previstas na Lei n.º 66-B/2007, constitui fragilidade apontada também por um

avaliado (tabela 3-15) e problema identificado por avaliadores (tabela 3-14).

Os principais benefícios da implementação do SIADAP (Q4.) apontados são uma melhor

organização do serviço e o alinhamento das actividades dos colaboradores com os

objectivos definidos, seguidos da possibilidade de diferenciar desempenhos. O alinhamento

referido é consistente com a percepção da existência de alinhamento entre a gestão

estratégica do organismo e a execução do SIADAP (tabela 3-8), bem como com as

disposições legais nesta matéria (art.os 5.º e 62.º). O ponto forte da implementação do

SIADAP mais visado pelos avaliados (únicos inquiridos a este respeito) é a capacidade de

promover a melhoria da organização do serviço, seguido do facto de diferenciar

desempenhos, ambos consistentes com os benefícios identificados. Outros pontos fortes

reiteram o que fora identificado nas vantagens/benefícios: alinhamento das actividades,

maior envolvimento e contributo para o levantamento das necessidades de formação.

As percepções registadas levam-nos a acreditar que se está a caminhar no sentido que a lei

prevê, fazendo uso do SIADAP como ferramenta de gestão de RH, num âmbito mais

alargado, de gestão estratégica (evidenciado pelo alinhamento de actividades). Se esta

caminhada é a várias velocidades na instituição em estudo é uma questão que deixamos

pendente, mas parece claro que as opiniões não são unânimes.

A identificação de factores que potenciem o aperfeiçoamento da implementação do SIADAP

na instituição (Q5.) é um dos requisitos prévios à formulação da nossa proposta de melhoria.

O aspecto determinante à garantia do sucesso do processo, mencionado pelos avaliados, é

a definição de objectivos individuais (abrangentes das funções do colaborador, negociados,

dependentes apenas do avaliado e exequíveis). Apontam ainda o cumprimento da lei e o

adequado perfil do avaliador (isento, interessado, com formação e competência), numa

cultura de transparência, com recurso a eficaz comunicação e monitorização (do

desempenho individual e do processo).

O reconhecimento da necessidade de liderança e de envolvimento pela gestão de topo tem,

junto dos inquiridos (tabela 3-18), pouca expressão, o que só pode ser entendido em termos

relativos, no conjunto dos cuidados a ter (outros são considerados mais críticos). Não

esqueçamos a importância atribuída à gestão de topo (de seguida referida, enquanto

interveniente no processo) e à respectiva liderança, a nosso ver basilar, atentas a revisão da

literatura, o quadro legislativo em vigor e a experiência de duas gerações de SIADAP. Tal
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como havíamos feito nos problemas, uma reflexão mais crítica permite uma abordagem

integradora de alguns factores promotores do sucesso: sendo a monitorização (do

desempenho individual) e a definição de objectivos individuais111 etapas podem ser

consideradas no âmbito do “cumprimento da lei (nomeadamente prazos e etapas)”, o que

destaca este factor de sucesso dos restantes.

A etapa crítica do SIADAP é a definição de objectivos, seguida da monitorização identificada

maioritariamente por avaliados. Não sendo uma etapa contemplada na lei, mas um aspecto

a cumprir, os entrevistados (maioritariamente avaliadores) referem o “respeito pelos prazos”.

Para os entrevistados, o interveniente tido como fundamental é a gestão de topo112, que

deve assumir a maioria das atitudes identificadas (participar, ser proactiva, monitorizar e

comunicar), a par de liderar e motivar; esta percepção é consistente com o que a lei dispõe

ao atribuir ao dirigente máximo a responsabilidade da implementação do sistema. Avaliador

e UGRH devem ser participativos, proactivos e monitorizar; a UGRH deve ainda comunicar

– aqui reiterada a importância atribuída a este “interveniente” em termos operacionais. O

avaliador que refere “todos”, “inclusive o avaliado”, parece atribuir-lhe um papel menor, no

processo113.

O erro a evitar pelo avaliador mais apontado pelos avaliados é o incumprimento dos prazos

que decorre da percepção generalizada de não cumprimento da lei – registada nos

problemas e nos pontos fracos; o cumprimento da lei é também um dos cuidados que

devem ser tidos (tabela 3-18). Em rigor, não há evidência de que os entrevistados

conheçam os prazos, mas ao serem convidados a “forjar datas”, como refere um dos

entrevistados, está também a promover-se a descredibilização do sistema. Erros a evitar

são ainda a subjectividade nas competências e a inexistência de cultura de evidência; o

segundo concorre para o primeiro, porquanto a falta de registos em nada contribui para a

objectividade e pode mesmo, a par da falta de monitorização e da definição inadequada de

objectivos, estar também na origem da “avaliação global” (“efeito de halo”, de acordo com a

revisão da literatura).

111 Em rigor, esta etapa/fase integra-se na que a lei identifica “reunião de contratualização de objectivos”.
112 Neste estudo trata-se do CD.
113 Convictos da importância do avaliado e da respectiva percepção sobre a implementação do SIADAP na

instituição em causa, não podemos deixar de contemplá-lo nos nossos entrevistados, fonte de informação
singular.
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A sugestão mais apontada, em especial por avaliados, é a melhoria do processo de

comunicação, o que se afigura consistente com o que fora registado nos pontos fracos

(“falta de comunicação ou comunicação parcial, privilegiando avaliadores em detrimento de

avaliados”). A necessidade de aumentar a transparência assinalada poderá ter relação com

a eficácia do processo de comunicação. Melhorar a definição de objectivos (em clareza e

integração), monitorizar (de modo contínuo), realizar acções de formação dirigidas a

avaliados e respeitar o processo legalmente estabelecido (etapas e prazos) são também

propostas. As quotas devem ser repensadas: para os avaliadores há que aumentar as

percentagens ou agilizar a sua gestão em CCA; um avaliado defende que sejam abolidas;

estas haviam sido referidas (tabelas 3-14 e 3-15), a nosso ver, não tanto como um problema

mas potenciadoras de problemas – injustiças nas avaliações e desmotivação. À semelhança

da análise dos problemas e dos factores promotores do sucesso, também nas sugestões é

possível uma reflexão mais crítica através de uma abordagem integradora: a monitorização

e a definição de objectivos são etapas legalmente previstas, pelo que poderão ser

agregadas ao “processo estabelecido na lei (etapas e prazos)”, o que coloca esta sugestão

imediatamente a seguir à de melhoria do processo de comunicação.

É sugerida a realização de acções de formação e sessões de esclarecimento conjuntas

(para avaliadores e avaliados), o que se afigura uma metodologia promotora de

transferência de conhecimentos e experiências interessante e que pode tornar o processo

mais transparente ou, pelo menos, criar este sentimento naqueles que têm vindo a ser

menos esclarecidos – os avaliados. Rocha (2010) reconhece à AD a finalidade de incentivar

e motivar o trabalhador. Ainda a este respeito, e reportando-nos à revisão da literatura e ao

diploma legal em vigor, lembramos a importância do envolvimento do avaliado, no processo.

Foram colocadas perguntas de abrangência geral, à globalidade da amostra, bem como a

avaliadores e avaliados separadamente. Mais de metade dos avaliadores considera que o

SIADAP promove a eficácia, ou seja, incentiva os trabalhadores a focarem o seu

desempenho na prossecução dos objectivos estabelecidos; entendem que o sistema está

interiorizado, reforçando a cultura de avaliação e responsabilização. Os entrevistados que

não reconhecem o SIADAP como promotor da eficácia, invocam que não há tempo para se

focarem nos objectivos, limitando-se a responder às constantes solicitações. Um avaliador

refere que já se trabalhava por objectivos antes do SIADAP. A maioria dos avaliadores

considera o processo ineficiente, i.e., implica custos não compensados pelos benefícios: é

“burocrático e pesado”, sem retorno para a instituição. A actual impossibilidade de premiar

os desempenhos elevados desmotiva, condicionando o desenvolvimento do processo.
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A generalidade dos avaliados opina desfavoravelmente acerca da forma como tem sido

aplicado o SIADAP na sua instituição, em virtude, por ordem decrescente de frequência: da

lei não ser cumprida, de não ser reconhecida utilidade ao sistema e do processo não ser

considerado com a devida seriedade. É tido como “uma obrigação” e injusto. A indiferença

face ao sistema é expressa por um avaliado com “estou a borrifar-me”; no outro extremo há

quem afirme que "está feliz com o SIADAP”. Não obstante a ideia desfavorável geral, é um

facto que há opiniões diferentes, quiçá fruto da intervenção que cada avaliado tem tido no

processo e da aceitação e interiorização do mesmo.

Questionados avaliadores e avaliados acerca do contributo da implementação do sistema na

instituição para os objectivos globais do SIADAP legalmente previstos (art.º 6.º), há a

registar que o conjunto reconhece como mais favorecidos a melhoria da gestão pública, o

desenvolvimento e consolidação de práticas de avaliação e auto-regulação da AP e a

identificação de necessidades de formação profissional. O menor contributo terá sido no

apoio ao processo de decisão estratégica e no reconhecimento e destrinça de desempenhos

de serviços e pessoas. O posicionamento com mais registos situa-se no “contribui”114 – a

implementação do SIADAP na ARSA, I.P. terá contribuído para a prossecução dos

objectivos globais definidos na lei, ainda que “timidamente”. Da análise ressalta o pouco

significado relativo do “contribui muito” (menos de 7,00%), face aos demais posicionamentos

(“não contribui”, “contribui pouco” e “contribui”) que cumulativamente representam 93,06%.

A comparação das opiniões de avaliadores e avaliados permite identificar diferenças, entre

estes grupos. O único objectivo assinalado por ambos como favorecido é desenvolver e

consolidar práticas de avaliação e de auto-regulação da AP. Os resultados das respostas

dos avaliadores (mais optimistas) influenciam mais o global, quer com uma pontuação por

resposta superior, quer com um posicionamento relativo idêntico (“contribui” com maior

expressão).

Para os avaliadores, o objectivo mais beneficiado pela implementação do SIADAP é a

identificação das necessidades de formação e desenvolvimento profissional; o menos

beneficiado é melhoria da prestação de informação e transparência na AP. O

posicionamento com mais registos (43,75%) situa-se no “contribui; os extremos “não

contribui” e “contribui muito” têm a mesma representatividade (9,38%).

114 Com base na escala: “não contribui”, “contribui pouco”, “contribui” e “contribui muito”.
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Os avaliados entendem que a implementação do SIADAP contribui para a prossecução do

objectivo desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP. A opinião

é menos favorável em relação ao contributo do SIADAP como ferramenta de apoio ao

processo de decisão estratégica. Das respostas, 42,50% situam-se no “não contribui”. Há a

destacar a pouca expressão (5,00%) do “contribui muito”, concorrendo para o peso menor

deste posicionamento no do total de inquiridos.

Questionamo-nos acerca desta diferença de opiniões e posicionamentos relativos entre

avaliadores e avaliados (em que os primeiros têm uma visão mais favorável): terá a ver com

o grau de conhecimento do processo por uns e outros, fruto quiçá do papel mais interventivo

e informado dos primeiros? Esta questão pode ser explorada em conjunto com a apreciação

do cumprimento da lei, onde havíamos concluído que os avaliadores revelam estar mais

preparados, em termos de SIADAP.

3.5 Proposta de Melhoria

Feito o diagnóstico detalhado da implementação do SIADAP na instituição em estudo, com

identificação de vantagens e desvantagens, e conhecido o processo “no terreno”, há uma

consistência genérica na informação recolhida, analisada e discutida, que permite identificar

factores críticos de sucesso do sistema, na instituição em estudo: comunicação,

transparência, cumprimento da lei e formação. Debrucemo-nos sobre cada um:

 Comunicação

É um meio que se entende indispensável à promoção do envolvimento de todos os

intervenientes legalmente consagrados, seja através da prestação de informação, seja

dando feedback115. A revisão da literatura e o conhecimento do enquadramento legal

do SIADAP levam-nos a registar que comunicação eficaz, e em tempo, pode potenciar

a transparência. O processo de comunicação havia sido identificado, pela maioria dos

avaliadores, como factor facilitador da implementação do sistema; é identificado como

promotor do sucesso do processo. Melhorar o processo de comunicação é a sugestão

mais registada; a falta de comunicação consta dos problemas mencionados. A não

monitorização e a inerente falta de feedback evidenciam fragilidades na comunicação.

115 Para Bilhim (2008), a comunicação ocorre quando além da informação há também feedback.
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 Transparência

A Lei n.º 66-B/2007 prevê no art.º 5.º “transparência e imparcialidade, assegurando a

utilização de critérios objectivos públicos”. É, pois, um requisito que o processo seja

transparente e do conhecimento geral de todos os intervenientes, desde a fase do

planeamento ao encerramento. A própria divulgação de resultados, também presente

no diploma, tem inerente essa transparência. A necessidade do processo ser

transparente é sentida e expressamente referida pelos inquiridos nos problemas, nos

factores que garantem que o processo seja bem-sucedido e nas sugestões de

melhoria. Relembrando a revisão da literatura, para Carvalho (1998) AD pressupõe

rigor e transparência. Parece-nos que a transparência (que tem de ser percepcionada)

potencia confiança e segurança, motivando e envolvendo, num convite à participação.

Entendemos, ainda, que a prática da cultura da evidência pode promover a

transparência e constitui um sinal de reconhecimento desta pela instituição.

 Cumprimento da Lei

A premissa elementar é cumprir o diploma legal com as necessárias adaptações à

realidade institucional que o mesmo acautelou. Esta necessidade é percepcionada

pelos entrevistados que a evidenciam, nomeadamente nos problemas e na

constatação de que a generalidade dos prazos não é cumprida, o que acontece com

uma minoria das etapas.

Além dos prazos, há etapas reiteradamente focadas que, quer por serem críticas, quer

por estarem a ser realizadas com fragilidades (como é o caso da definição de

objectivos) ou não estarem a ser concretizadas de todo (de que é exemplo a

monitorização) condicionam o processo.

A definição incorrecta e desajustada de objectivos pode enviesar o processo desde o

início, o que, a nosso ver, descredibiliza e desmotiva, retraindo o envolvimento116, em

especial dos menos informados, formados e preparados e por isso com menor

capacidade de negociação – os avaliados. Os objectivos devem de ser:

- claros e mensuráveis, elementares à responsabilização e eficiência117;

- alinhados estrategicamente, analisados periodicamente e eventualmente revistos118;

116 A GPO pressupõe o envolvimento de todos, do topo à base.
117 Hood (1991).
118 Caetano (2008).
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- fixados, atenta a relação meios-resultados, sem descurar a eficiência, a eficácia e a

qualidade119;

- definidos em cascata e de forma integrada, nos termos da lei.

A monitorização, que se pretende constante, se não ocorrer põe em causa um

acompanhamento indispensável à detecção de desvios e eventual reformulação de

objectivos, nos termos da lei (art.º 74.º). A monitorização tende a reduzir a

probabilidade de erros de cotação (como o “efeito de halo”) e de subjectividade,

prepara a avaliação final, facilita a comunicação entre avaliador e avaliado e antecipa

potenciais conflitos, por divergência de opinião acerca do desempenho e respectiva

avaliação. O feedback pode apelar ao envolvimento do avaliado, motivando a

participação.

 Formação

Perante a evidência de que existe desequilíbrio no que concerne ao conhecimento

sobre SIADAP, entre avaliadores e avaliados, com aqueles em vantagem, percebemos

que para esta diferença poderá contribuir o facto dos segundos não terem tido

formação. Independentemente do interesse inato para a AD, a formação (que informa,

prepara e desperta) pode ter um papel diferenciador no conhecimento do SIADAP e no

envolvimento dos intervenientes. Ainda que os avaliadores tenham tido formação, o

disgnóstico traçado leva-nos a registar que, ao não ser correctamente implementado o

sistema e enfermar de fragilidades como a definição incorrecta de objectivos, também

os avaliadores apresentam necessidades de formação em SIADAP e GPO. A

implementação de um sistema de AD como o SIADAP exige que a instituição

previamente desenvolva um contexto cultural apropriado e garanta condições e

procedimentos para que aquele sistema seja tido como fiável e reconhecido como

eficaz por todos os intervenientes no processo; no desenvolvimento desta cultura

prévia, a formação pode assumir um papel importante.

Nesta fase do nosso estudo, e perante os factores identificados, entendemos que os quatro

se interligam. O cumprimento da lei pode ser facilitado pelo conhecimento da mesma,

nomeadamente através de formação e comunicação que devem ser transversais e

destinadas a todos os intervenientes, numa cultura de transparência.

119 Seixas (2009).
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A discussão detalhada das percepções obtidas nas entrevistas, com o enquadramento

teórico (segundo capítulo), a par da experiência de alguns anos de SIADAP, tendo

presentes as sugestões de melhoria transmitidas pelos inquiridos e as evidências

documentais da instituição, permitem delinear a Proposta de Melhoria que nos

propusemos formular. Neste sentido, recomendamos desenvolver acções com vista à

melhoria de cada aspecto identificado como crítico:

Comunicação

 realizar sessão de esclarecimento a todos os colaboradores para clarificação da nova

orgânica, com definição clara das hierarquias e atribuições;

 divulgar a “Proposta de Melhoria”, na intranet;

 remeter e-mail a todos os intervenientes com a informação fundamental, no arranque

do processo de cada ano, a alertar para a necessidade de preparação do mesmo;

 organizar fórum (ex: por departamento/unidade), onde os avaliadores que tiveram

formação sejam os “palestrantes”, numa perspectiva de transferência de conhecimento

àqueles que não tiveram o mesmo acesso à informação e conhecimento;

 organizar debate anual, sobre SIADAP, que envolva todos os intervenientes no

sistema, com convite a apresentação de críticas e sugestões;

 colocar janela pop-up na intranet, durantes as duas semanas que precedem o término

de cada prazo para as etapas legalmente previstas;

 fazer constar da Newsletter da ARSA, I. P., informação regular sobre SIADAP, dando

a conhecer aspectos do interesse dos intervenientes no processo.

Transparência

 realizar sessão de sensibilização acerca da importância de cada um na “cadeia”,

individualmente e como membro de uma unidade/departamento;

 criar, na intranet, portal SIADAP, onde conste:

- legislação em vigor;

- listas de competências, formulários e respectivas instruções de preenchimento;

- informação produzida sobre o sistema (acautelada a confidencialidade),

nomeadamente a proveniente do CCA ou de acções de formação realizadas;

- identificação de interlocutor para o assunto, na instituição: Serviço, nome e contactos

(e-mail e extensão telefónica);

- links a sites relacionados: DGAEP, Secretaria-geral do Ministério da Saúde, …;

 divulgar a criação do portal, através de janela pop-up na intranet e de circular,

recepcionada individualmente por cada colaborador;
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 divulgar as boas práticas que deram origem a desempenhos excelentes.

Cumprimento da Lei

 divulgar orientações do CCA e critérios de desempate e de atribuição de excelente;

 adoptar o GeADAP, nomeadamente como ferramenta de monitorização;

 promover a monitorização, por departamento, através de reuniões com a periodicidade

adequada a cada Serviço, para aferir o ponto de situação do SIADAP, ao longo do

ano;

 definir, em sede de CCA, mecanismo que impeça que avaliadores e avaliados

concorram para a mesma quota;

 incumbir a UGRH de acautelar o criterioso e total preenchimento de todos os campos

das fichas de avaliação, auto-avaliação, monitorização e reformulação de objectivos;

 aferir o cumprimento da lei, através de acções de auditoria interna ao processo.

Formação

 realizar sessões de esclarecimento, a toda a instituição, SIADAP 123;

 realizar acções de formação genéricas, SIADAP 23 a avaliados e a avaliadores;

 realizar acções de formação – definição de objectivos, indicadores de medida, SIADAP

23 a avaliados e a avaliadores;

 realizar acções para conhecimento e manuseio do GeADAP.
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4. Conclusão

É chegado o momento de reflectir sinteticamente sobre tudo o que foi feito no trabalho de

projecto, um percurso guiado pela pergunta de partida formulada, que relembramos: “A

partir da avaliação da implementação do SIADAP 3 no organismo a estudar e traçado o

consequente diagnóstico, quais os factores a considerar para o aumento da eficácia do

sistema enquanto ferramenta de gestão do desempenho?”

Com a pretensão de responder à questão, começámos pela leitura selectiva na senda da

reunião de informação pertinente, capaz de nos ajudar a aprofundar o tema - AD - e os

entendimentos que sobre ele têm sido defendidos, nem sempre convergentes. A revisão da

literatura focou-se nos conceitos e métodos de avaliação, contextualizada na NGP e na

GPO. A evolução da AD na AP portuguesa foi revista, com recurso à análise de diplomas

legais que retratam um cenário tendencial de reforma e modernização, no qual a gestão de

RH dá primazia à AD como mecanismo de diferenciação potenciador de competitividade. A

actualidade situa-nos no SIADAP (segunda geração), em vigor desde 1 de Janeiro de 2008,

por força da Lei n.º 66-B/2007 e portaria que a regulamenta.

Das leituras feitas e do contexto que envolve a AD, entendemo-la como um processo

contínuo, integrado, meticulosamente precedido de uma efectiva cultura organizacional de

meritocracia e responsabilização, capaz de mobilizar todos os intervenientes, mesmo os

menos permeáveis à mudança. Neste processo, assente na GPO orientada para resultados,

a comunicação e os circuitos de informação têm vital importância, dando voz a líderes e

subordinados, todos actores na monitorização permanente.

Não obstante os diferentes entendimentos, as organizações continuam a utilizar sistemas de

AD, nomeadamente o SIADAP (ou adaptações a este), seja por lhe reconhecerem

vantagens, seja por mera imposição legal.

Feito o enquadramento teórico-legal, usando da experiência na matéria e constatado o facto

do SIADAP não ter sido implementado de igual modo nos vários organismos públicos,

enveredamos por um estudo de caso que versou sobre a ARSA, I.P., reportando-nos ao

SIADAP 3, de 2008 a 2010, com enfoque em 2010. Para a prossecução do objectivo

principal “Apresentar uma Proposta de Melhoria de implementação do SIADAP (segunda

geração), na instituição em estudo” concorreram os resultados dos objectivos secundários:

identificamos factores críticos com base no diagnóstico prévio da implementação do
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SIADAP na instituição, ouvidos avaliadores e avaliados. Para o levantamento da informação

foi determinante o modelo de análise que se consubstanciou em questões estruturantes.

A par das opiniões recolhidos através de entrevistas semi-estruturadas a uma amostra

intencional (cuja heterogeneidade enriqueceu o nosso estudo, como era nossa pretensão),

fizemos recolha de informação na instituição para triangulação dos dados. A análise de

conteúdo e tratamento estatístico, bem como a respectiva discussão conduziram-nos aos

factores críticos que, no âmbito do nosso objectivo principal, são indispensáveis à

formulação da proposta de melhoria e respondem à nossa pergunta de partida. Os factores

a melhorar são: Comunicação, Transparência, Cumprimento da Lei e Formação.

Formulámos uma proposta de melhoria, de que demos conhecimento no capítulo

precedente, e que consiste num conjunto de acções a desenvolver, no âmbito de cada factor

crítico identificado na investigação. A sua implementação imediata é recomendada, de forma

a cumprir o fim para o qual foi concebida – melhorar a implementação do SIADAP, na

instituição em estudo. As acções surgem “sob a alçada” do respectivo factor crítico, que a

pergunta de partida reconhecia capaz de “aumentar a eficácia do sistema enquanto

ferramenta de gestão do desempenho”.

Na génese da proposta estão, conforme referido, a discussão crítica dos resultados obtidos

nas entrevistas e na análise documental, de que relevam os seguintes aspectos:

 Existe desequilíbrio em termos de conhecimento do processo: os avaliadores estão

mais preparados do que os avaliados, fruto de maior envolvimento, informação e

formação específica sobre SIADAP;

 Os avaliados não tiveram qualquer formação em SIADAP (segunda geração);

 O processo de comunicação, reconhecido como facilitador da implementação do

sistema, tem fragilidades – nem toda a informação chega a todos, com desvantagem

para os avaliados;

 Transparência e comunicação são factores de sucesso e aspectos a melhorar;

 O SIADAP de segunda geração tem sido implementado não seguindo estritamente o

que a lei dispõe: a generalidade das etapas é realizada, mas com atrasos nos prazos;

 O não cumprimento da lei (nomeadamente etapas e prazos) é o problema mais

apontado; o cumprimento consta das sugestões de melhoria mais referidas;
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 A definição de objectivos (em sede de reunião de contratualização), enquadrada no

cumprimento da lei, é tida como promotor de sucesso do processo, quando adequada

e atempadamente feita;

 A monitorização constante e transversal não se faz, nem há cultura da evidência dos

resultados nos processos individuais de avaliação. Esta fragilidade é apontada ao

avaliador, não havendo a percepção pelos avaliados de que a lei prevê que estes

possam requerê-la;

 A gestão de topo, tida como líder, envolveu-se, potenciando o alinhamento entre a

gestão estratégica do organismo e a execução do SIADAP;

 O avaliador é tido como detentor de condições para ser isento, porém são-lhe

apontados erros na avaliação, como subjectividade e “efeito de halo”;

 A melhoria da organização do serviço e o alinhamento das actividades com os

objectivos são vantagens da implementação do SIADAP;

 Numa apreciação geral, os avaliadores entendem que a implementação do sistema na

instituição contribuiu para a prossecução dos objectivos globais do SIADAP, enquanto

os avaliados, menos optimistas, entendem que não contribuiu; o objectivo apontado

por ambos grupos como favorecido é “desenvolver e consolidar práticas de avaliação

e auto-regulação da AP”;

 Os avaliadores entendem que o SIADAP promove a eficácia (por estar interiorizado),

mas é ineficiente (os benefícios não compensam os custos, sendo uma obrigação);

 Os avaliados têm sobre o sistema uma opinião desfavorável maioritariamente porque

a lei não é cumprida;

 Há avaliados informados acerca de questões não referidas pela generalidade, como

os efeitos não pecuniários do sistema e a situação de privilégio dos membros do CCA

com acesso a toda a informação (ex: critérios de atribuição de excelente) que,

alegadamente, é também do conhecimento dos avaliadores;

 A concorrência para a mesma quota entre avaliador e avaliado enviesa o processo;

 A conflitualidade entre transparência e confidencialidade é registada.

As quotas merecem destaque, não pelo peso que lhe foi atribuído pelos entrevistados, mas

precisamente por não as terem referido como relevantes, de per si. São identificadas não

tanto como problema, mas como potenciadoras de problemas, nomeadamente injustiças. O

facto de alguns avaliados referirem que o processo não é encarado com seriedade e de

terem objectivos demasiado fáceis e repetitivos, convida à reflexão que aqui deixamos: se o

processo fosse correctamente implementado, com definição de objectivos exequíveis, mas
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exigentes e monitorizados, colocar-se-ia o problema das quotas? Seriam estas esgotadas?

Ou poderão as quotas ser uma “falsa questão” que justifica muito do não envolvimento

adequado e atempado dos intervenientes previstos na lei?

De entre os problemas e “não conformidades” identificados pelos entrevistados, são de

destacar o não cumprimento da lei (algumas etapas e a maioria dos prazos), a comunicação

não eficaz e a falta de transparência, que acrescidos da formação são os factores

críticos/oportunidades de melhoria. No conjunto, a par de outras fragilidades, potenciam

injustiças e desmotivação, descredibilizando o sistema e retraindo o envolvimento dos

intervenientes, em especial dos que se sentem em desvantagem – os avaliados.

A desmotivação provocada pela AD, em concreto pelo SIADAP, pode resultar das

disfunções do próprio sistema (de que é exemplo a possibilidade legal de avaliador e

avaliado concorrerem para a mesma quota) ou até da forma como é implementado (não

cumprindo a lei em aspectos elementares, nomeadamente o princípio da transparência,

etapas e prazos); a revisão da literatura referia a possibilidade de um processo não

conduzido de forma adequada poder levar à desmotivação dos intervenientes.

O estudo permite ainda constatar que constrangimentos de natureza estrutural da instituição

(nomeadamente gestão interna) dificultam a implementação do sistema, seja deste –

SIADAP – ou de outro que implique o indispensável planeamento estratégico.

Ao longo da nossa pesquisa, algumas limitações condicionaram os trabalhos, obrigando a

ajustamentos. A par das expectáveis, decorrentes da interioridade, destacamos o tempo

(escasso), a necessidade de mudar de instituição a analisar (em meados de Junho) e a

dificuldade de compatibilização de agenda entre nós e os entrevistados e os colaboradores

da UGRH. Estamos, porém, cientes de que os sobressaltos fazem parte das inevitabilidades

do processo de investigação, sendo a resiliência e a adaptabilidade a única resposta

sensata para que se atinja um resultado final.

Não obstante o peculiar caminho percorrido, consideramos dar um contributo na abordagem

ao SIADAP como ferramenta de gestão de recursos humanos. Além da utilidade da nossa

investigação para a instituição em estudo, entendemo-la como potenciadora de outras

reflexões, muito além da já expressa sobre as quotas. Seria importante perceber se o

SIADAP foi aplicado de modo diferente consoante a tutela a que reporta o serviço. Não

menos interessante seria indagar acerca da aplicação dos efeitos (mecanismos de
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“punição”) previstos na lei pela não avaliação imputável ao avaliador ou ao dirigente

máximo. Terá havido determinação para tal? Terão sido premiados os executores e

cumpridores da lei ou o panorama geral guia-nos a conclusões bem diferentes em que a

diferenciação se fez pelo mau exemplo dos órgãos de gestão?

Deixamos, assim, um legado de algumas reflexões e dúvidas, um trilho para novos estudos

que prendam o investigador como nos cativou o nosso.
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Anexo I
Guião de Entrevista – avaliador

I - Elementos de caracterização do entrevistado:

 Sexo

 Idade (à data da entrevista)

 Habilitações literárias

 Carreira/cargo (se aplicável)

 Antiguidade: na carreira e na organização

 Era dirigente (em 2010)? Em caso afirmativo, de que grau?

II - Questões

1. Em que ano começou a ter contacto com o SIADAP?

2. Há quanto anos é avaliador?

3. Tem assumido outros papéis no processo, além de avaliador?

Se a resposta for afirmativa, quais?

4. Qual a sua opinião sobre o SIADAP, em termos de eficácia (prossecução de objectivos

individuais estabelecidos anualmente)?

A presente entrevista, anónima, reveste um carácter puramente académico, no âmbito

de Tese de Mestrado em Administração Pública, subordinada ao tema - “A Avaliação de

Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de

Melhoria”. Após recolha e registo da necessária informação, as gravações serão

destruídas, garantindo-se, inequivocamente, a rigorosa confidencialidade e o necessário

anonimato. Muito se agradece a sua indispensável colaboração.

A análise refere-se à implementação do SIADAP, na ARSA, I.P., em 2008-2010, com

enfoque em:

- 2010 (em que se presume já alguma maturidade do sistema);

- SIADAP 3.
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5. Considera o processo de avaliação eficiente (ou seja, o tempo e esforço implicados são

compensados pelos benefícios recolhidos)?

6. Importa-se de preencher a tabela que lhe disponibilizo, sobre as etapas do processo?

Sim (*) Não Não Sei Sim Não Não Sei

Planeamento: elaboração de
QUAR (e definição de

objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

Último trimestre do ano
anterior ao que se refere a

avaliação

Divulgação das orientações do
CCA (para preparar o processo
de avaliação e dar a conhecer
os critérios para ponderação

curricular)

Antes de iniciar o processo
de Avaliação

Auto-avaliação 15 de Janeiro
[antes da (Hetero)-Avaliação]

 (Hetero -) Avaliação
15 de Janeiro

(após Auto-avaliação)

Harmonização das propostas
de avaliação

31 de Janeiro
(após Avaliação)

Reunião de avaliação

Reunião (dirigente com todos
avaliados da Unidade

Orgânica)
Reunião de Contratualização

p/ ano em curso
Validação das avaliações e

reconhecimento de
desempenhos

Após reuniões de Avaliação

Solicitação de parecer: 10
dias úteis a contar da data de
conhecimento da proposta de

avaliação a submeter a
homologação

Emissão de parecer: 10 dias
úteis após solicitação de

parecer pelo avaliado

Homologação 30 de Março
Conhecimento da

homologação
5 dias úteis a contar da data

da homologação
Formalizar: 5 dias úteis a

contar da data do
conhecimento da

homologação

Apreciar: 15 dias úteis a
contar da data da reclamação

Outras impugnações
(administrativa, por recurso

hierárquico, tutelar,
jurisdicional)

Formalizar: 10 dias úteis a
contar da data da notificação
da decisão da reclamação. O

prazo é 90 dias úteis em
caso de impugnação

jurisdicional
Publicitação de resultados Após conclusão do processo

Monitorização Constante e transversal

Fim de Fevereiro
(após Harmonização)

Intervenção  da
Comissão Paritária

Reclamação

Etapa
A etapa foi
cumprida? Prazo-limite

(*) Se a etapa foi cumprida,
respeitou o prazo? Observações
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6.1. Que etapas considera críticas no processo de avaliação vigente?

7. Que intervenientes são fundamentais no processo?

8. Que atitudes deverão estes intervenientes assumir?

9. Que erros deverão ser evitados pelo avaliador?

10. Como avalia o envolvimento da gestão de topo no processo de avaliação?

11. Em que medida o processo de comunicação tem facilitado, ou não, a implementação da

avaliação?

12. Frequentou alguma acção de formação sobre o SIADAP?

Se a resposta for afirmativa:

 Em que momento (antes, durante ou após a implementação do sistema)?

 Onde?

 Foi útil?

Se a resposta for negativa:

 A formação teria sido útil?

13. Sente necessidade de desenvolver mais competências nesta matéria?

14. Conhece o QUAR do organismo?

15. Considera que há alinhamento entre a gestão estratégica do organismo e a execução do

SIADAP?
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16. Na sua instituição, em que medida entende que a implementação do sistema influencia

(tem influenciado) cada um dos aspectos abaixo descritos, que constituem objectivos

globais do SIADAP legalmente previstos?

Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei n.º 66-B/2007)
Contributo

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os objectivos das
políticas públicas

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP

Identificar necessidades de formação e desenvolvimento profissional

Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e
qualificações

Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando uma cultura
de excelência e qualidade

Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e qualidade)

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de resultados e
custos - pertinência da existência do serviço)

Legenda:  1= Não Contribui (NC);   2= Contribui Pouco (CP);   3= Contribui (C);   4= Contribui Muito (CM).

17. Na sua opinião, há espaço para melhorar o processo de avaliação vigente no

organismo? De que modo?

18. Em síntese, poderia apontar as principais vantagens e lacunas/problemas do SIADAP?
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Anexo II
Guião de Entrevista – avaliado

I - Elementos de caracterização do entrevistado:

 Sexo

 Idade (à data da entrevista)

 Habilitações literárias

 Carreira/cargo (se aplicável)

 Antiguidade: na carreira e na organização

 Era dirigente (em 2010)? Em caso afirmativo, de que grau?

II - Questões

1. Em que ano começou a ter contacto com o SIADAP?

2. A partir de que ano começou a ser avaliado?

3. Tem assumido outros papéis no processo, além de avaliado?

Se a resposta for afirmativa, quais?

A presente entrevista, anónima, reveste um carácter puramente académico, no âmbito de

Tese de Mestrado em Administração Pública, subordinada ao tema - “A Avaliação de

Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de

Melhoria”. Após recolha e registo da necessária informação, as gravações serão

destruídas, garantindo-se, inequivocamente, a rigorosa confidencialidade e o necessário

anonimato. Muito se agradece a sua indispensável colaboração.

A análise refere-se à implementação do SIADAP, na ARSA, I.P., em 2008-2010, com

enfoque em:

- 2010 (em que se presume já alguma maturidade do sistema);

- SIADAP 3.
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4. Importa-se de preencher a tabela que lhe disponibilizo, sobre as etapas do processo?

Sim (*) Não Não Sei Sim Não Não Sei

Planeamento: elaboração de
QUAR (e definição de

objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

Último trimestre do ano
anterior ao que se refere a

avaliação

Divulgação das orientações do
CCA (para preparar o processo
de avaliação e dar a conhecer
os critérios para ponderação

curricular)

Antes de iniciar o processo
de Avaliação

Auto-avaliação 15 de Janeiro
[antes da (Hetero)-Avaliação]

 (Hetero -) Avaliação
15 de Janeiro

(após Auto-avaliação)

Harmonização das propostas
de avaliação

31 de Janeiro
(após Avaliação)

Reunião de avaliação

Reunião (dirigente com todos
avaliados da Unidade

Orgânica)
Reunião de Contratualização

p/ ano em curso
Validação das avaliações e

reconhecimento de
desempenhos

Após reuniões de Avaliação

Solicitação de parecer: 10
dias úteis a contar da data de
conhecimento da proposta de

avaliação a submeter a
homologação

Emissão de parecer: 10 dias
úteis após solicitação de

parecer pelo avaliado

Homologação 30 de Março
Conhecimento da

homologação
5 dias úteis a contar da data

da homologação
Formalizar: 5 dias úteis a

contar da data do
conhecimento da

homologação

Apreciar: 15 dias úteis a
contar da data da reclamação

Outras impugnações
(administrativa, por recurso

hierárquico, tutelar,
jurisdicional)

Formalizar: 10 dias úteis a
contar da data da notificação
da decisão da reclamação. O

prazo é 90 dias úteis em
caso de impugnação

jurisdicional
Publicitação de resultados Após conclusão do processo

Monitorização Constante e transversal

Fim de Fevereiro
(após Harmonização)

Intervenção  da
Comissão Paritária

Reclamação

Etapa
A etapa foi
cumprida? Prazo-limite

(*) Se a etapa foi cumprida,
respeitou o prazo? Observações

4.1. Que etapas considera críticas no processo de avaliação vigente?

5. Qual a sua opinião sobre o SIADAP?
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6. Que cuidados devem ser tidos no processo de avaliação vigente para que este possa ser

bem-sucedido?

7. Quais são os pontos fortes e fracos do processo de avaliação?

8. Como avalia a sua participação no processo de avaliação?

9. Considera que o avaliador reúne as condições para proceder a uma avaliação objectiva

do seu desempenho?

10. Qual a relevância da Comissão Paritária no processo de avaliação?

11. Considera que existe um processo de monitorização e acompanhamento do desempenho

pelo avaliador, ao longo do ano?

12. Frequentou alguma acção de formação sobre o SIADAP?

Se a resposta for afirmativa:

 Em que momento (antes, durante ou após a implementação do sistema)?

 Onde?

 Foi útil?

Se a resposta for negativa:

 A formação teria sido útil?

13. Sente necessidade de desenvolver mais competências nesta matéria?

14. Conhece o QUAR do organismo?

15. Considera que há alinhamento entre a gestão estratégica do organismo e a execução

do SIADAP?
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16. Na sua instituição, em que medida entende que a implementação do sistema influencia

(tem influenciado) cada um dos aspectos abaixo descritos, que constituem objectivos

globais do SIADAP legalmente previstos?

Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei n.º 66-B/2007)
Contributo

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os objectivos das
políticas públicas

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP

Identificar necessidades de formação e desenvolvimento profissional

Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e
qualificações

Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando uma cultura
de excelência e qualidade

Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e qualidade)

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de resultados e
custos - pertinência da existência do serviço)

Legenda:  1= Não Contribui (NC); 2= Contribui Pouco (CP); 3= Contribui (C); 4= Contribui Muito (CM).

17. Na sua opinião, há espaço para melhorar o processo de avaliação vigente no

organismo? De que modo?

18. Em síntese, poderia apontar as principais vantagens e lacunas/problemas do SIADAP?
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Anexo III
Caracterização da amostra

Global (avaliadores e avaliados)

Sexo N.º
Idade Antiguidade

Média Categoria Habilitação
Literária

Dirigente
Sup Inter

Amplitude Média Carreira Serviço AO AT TS Md S B L M 1.º 2.º

Masc 6 41 - 58 38 7 5 1 0 5 0 1 0 2 3 0 2 1

Fem 12 28 - 44 46 14 13 0 2 9 1 2 1 8 1 1 1 2

Global 18 28 - 58 43 12 11 1 2 14 1 3 1 10 4 1 3 3

Avaliadores

Sexo N.º
Idade Antiguidade

Média Categoria Habilitação
Literária

Dirigente
Sup Inter

Amplitude Média Carreira Serviço AO AT TS Md S B L M 1.º 2.º

Masc 3 37 - 44 40 12 9 0 0 3 0 0 0 1 2 0 2 1

Fem 5 41 - 58 51 22 11 0 0 4 1 0 0 5 0 1 1 2

Global 8 37 - 58 47 18 10 0 0 7 1 0 0 6 2 1 3 3
Nota: Um dos avaliadores (em 2010) era responsável de serviço, sem estatuto de dirigente.

Avaliados

Sexo N.º
Idade Antiguidade

Média Categoria Habilitação
Literária

Dirigente
Sup Inter

Amplitude Média Carreira Serviço AO AT TS Md S B L M 1.º 2.º

Masc 3 32 - 38 36 3 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0

Fem 7 28 - 52 42 9 14 0 2 5 0 2 1 3 1 0 0 0

Global 10 28 - 52 40 7 11 1 2 7 0 3 1 4 2 0 0 0

Legenda:
 Sexo: Masc - Masculino; Fem - Feminino.
 Categoria: AO - Assistente Operacional; AT - Assistente Técnico; TS - Técnico Superior; Md - Médico.
 Habilitações Literárias: S (secundário) - 12º ano; B - Bacharelato; L - Licenciatura; M - Mestrado.
 Dirigente: Sup - Superior; Inter - Intermédio.
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Anexo IV
Respostas dos avaliadores

1. Em que ano começou a ter contacto com o SIADAP?

Entrevistado Resposta
E1 2008
E2 2009
E3 2007
E4 2004
E5 2007
E6 2006
E7 2005/2006
E8 2004

2. Há quantos anos é avaliador?

Entrevistado Resposta
E1 4
E2 3
E3 4
E4 4
E5 5
E6 6
E7 6/7
E8 4

3. Tem assumido outros papéis no processo, além de avaliador? Se a resposta for afirmativa, quais?

Por necessidade de garantir o anonimato dos entrevistados, as respostas individuais são omitidas: três

avaliadores têm sido membros do CCA, sendo que um deles o foi apenas na primeira geração do SIADAP.
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4. Qual a sua opinião sobre o SIADAP, em termos de eficácia (prossecução de objectivos individuais
estabelecidos anualmente)?

Entrevistado Resposta

E1

O SIADAP não é particularmente eficaz, em termos de objectivos. Só com uma equipa farta em
recursos humanos se pode ir além do que são as obrigatoriedades. Porém, no início da sua
implementação, permitiu definir funções e responsabilidades; houve mesmo monitorização, no
primeiro ano. Nos anos seguintes, aumentou o serviço, diminuiu o número de colaboradores e
passou a haver menos disponibilidade para o sistema.

E2 É eficaz, pois definidos os objectivos e monitorizados os desempenhos, tem permitido a
concretização dos resultados.

E3

Existe evidência de eficácia dos serviços, pois os objectivos são genericamente atingidos ou
superados. A apreciação é muito positiva: em 2007 avaliou-se, por ponderação curricular, o
período de 2004 a 2007; em simultâneo iniciou-se a implementação do sistema para 2008. A
forma como se implementou o SIADAP a partir de 2008 permitiu nítidas melhorias na
instituição - existe evidência de alguma eficácia dos serviços.

E4 É eficaz: atingem-se, genericamente, os objectivos; o sistema está interiorizado.

E5 Sim. Definir objectivos ajuda a orientar a actividade e isso tem acontecido, nomeadamente nos
prazos.

E6 No caso não, porque o serviço não permite, "andam sempre a apagar fogos". Os
colaboradores não se focam nos objectivos do SIADAP.

E7 Não é eficaz: não mudou a forma de trabalhar, pois já se trabalhava por objectivos, no serviço.

E8 É eficaz na obtenção dos objectivos da organização e individuais, contribuindo para o
desenvolvimento das carreiras. Reforça a cultura de avaliação  e responsabilização.

5. Considera o processo de avaliação eficiente (ou seja, o tempo e esforço implicados são compensados
pelos benefícios recolhidos)?

Entrevistado Resposta

E1
Não. No primeiro ano houve uma tentativa de motivar as pessoas e monitorizar os
desempenhos e conseguiu-se um pouco essa orientação; em termos de serviço trouxe
vantagens: definição clara de responsabilidades, mas não é eficiente.

E2 Não. É muito burocrático (seja em papéis seja em aplicações informáticas) e exige muito
tempo. Os resultados não compensam os recursos afectos.

E3 No global sim e é muito satisfatório, mas se o processo não fosse tão burocrático e pesado,
seria mais eficiente.

E4 Não, é mais uma imposição legal.

E5 Sim, mesmo a nível dos colaboradores: a partir da implementação do SIADAP passaram a
encarar algumas tarefas com mais preocupação; é uma mais-valia.

E6 Não, é uma obrigação.
E7 Não, mas obriga a reflexão e monitorização.

E8

Não: a impossibilidade de premiar os desempenhos diferenciados origina desmotivação, não
se reconhecendo ganhos. O SIADAP para ser eficiente tem de ser aplicado em todas as suas
vertentes, incluindo a de incentivos e alteração de posicionamento remuneratório dos
funcionários. Quando há congelamento de carreiras não existem “prémios” para os
funcionários melhor classificados, o que põe em causa o desenvolvimento do processo,
levando a um “faz de conta”.
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6. Importa-se de preencher a tabela que lhe disponibilizo, sobre as etapas do processo?

Sim (*) Não Não Sei Sim Não Não Sei

Planeamento: elaboração de
QUAR (e definição de

objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

8 0 0
Último trimestre do ano

anterior ao que se refere a
avaliação

3 0 5 -

Divulgação das orientações do
CCA (para preparar o processo
de avaliação e dar a conhecer
os critérios para ponderação

curricular)

8 0 0
Antes de iniciar o processo

de Avaliação 5 0 3 -

Auto-avaliação 8 0 0 15 de Janeiro
[antes da (Hetero)-Avaliação]

0 7 1 Em Janº.

 (Hetero -) Avaliação 8 0 0
15 de Janeiro

(após Auto-avaliação) 1 6 1
2ª semana

Janº.

Harmonização das propostas
de avaliação 7 1 0

31 de Janeiro
(após Avaliação) 0 5 2 até 15 Março.

Reunião de avaliação 8 0 0 1 6 1 Simultâneas.

Reunião (dirigente com todos
avaliados da Unidade

Orgânica)
3 4 1 0 3 0 -

Reunião de Contratualização
p/ ano em curso

8 0 0 0 6 2 Simultâneas.

Validação das avaliações e
reconhecimento de

desempenhos
8 0 0 Após reuniões de Avaliação 3 3 2 -

5 1 2

Solicitação de parecer: 10
dias úteis a contar da data de
conhecimento da proposta de

avaliação a submeter a
homologação

2 0 3 -

4 1 3
Emissão de parecer: 10 dias

úteis após solicitação de
parecer pelo avaliado

2 0 2 -

Homologação 8 0 0 30 de Março 0 5 3 1ª quinz. Abril.
Conhecimento da

homologação 8 0 0
5 dias úteis a contar da data

da homologação 2 3 3 -

3 2 3

Formalizar: 5 dias úteis a
contar da data do
conhecimento da

homologação

2 0 1 -

2 2 4
Apreciar: 15 dias úteis a

contar da data da reclamação 2 0 0 -

Outras impugnações
(administrativa, por recurso

hierárquico, tutelar,
jurisdicional)

2 3 3

Formalizar: 10 dias úteis a
contar da data da notificação
da decisão da reclamação. O

prazo é 90 dias úteis em
caso de impugnação

jurisdicional

0 0 2 -

Publicitação de resultados 5 0 3 Após conclusão do processo 3 1 1 -

Monitorização 5 2 1 Constante e transversal 4 1 0 3 x/ano.

Fim de Fevereiro
(após Harmonização)

Intervenção  da
Comissão Paritária

Reclamação

Etapa
A etapa foi
cumprida? Prazo-limite

(*) Se a etapa foi cumprida,
respeitou o prazo? Observações
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6.1. Que etapas considera críticas no processo de avaliação vigente?

Entrevistado Resposta

E1 Definição de objectivos (adequados à função e além do que decorre das obrigações) e nos
prazos. O derrapar no início condiciona as restantes etapas.

E2

Definição de objectivos nos prazos. Monitorização (entende que compete ao avaliado). Porque
os objectivos dos avaliados derivam dos do avaliador ou da unidade que este coordena, acaba
este por lhes prestar alguma atenção, ao longo do ano, pela necessidade de monitorizar os
próprios.

E3 A avaliação (condiciona as reuniões do CCA) faz arrastar todo o processo e atrasa a
contratualização para o ano seguinte.

E4 Definição de objectivos (claros e abrangentes). Reunião de avaliação pode ser crítica, pois as
quotas limitam a atribuição de resultados.

E5 Planeamento da gestão de topo (definição do QUAR) e depois em cascata.
E6 Definição de objectivos (adequados às tarefas) e monitorização.
E7 Definição de objectivos, com base em funções alinhadas em termos de responsabilização.
E8 A negociação de objectivos, a auto-avaliação e hetero-avaliação (nos prazos); a monitorização.

7. Que intervenientes são fundamentais no processo?

Entrevistado Resposta

E1 Todos têm o seu papel e são importantes, inclusive os avaliados têm o seu papel (interesse em
ser avaliados e em que a performance seja monitorizada).

E2 O avaliador, porque a ele compete envolver os avaliados.

E3

Os avaliadores – porque ainda que tenhamos um órgão de gestão empenhado e uma
operacionalização técnica eficaz, tudo está nas mãos dos avaliadores. Depende se cumprem
ou não, depende da forma como encaram o processo, pois isso será determinante para o
envolvimento dos avaliados. Os avaliadores fazem toda a diferença - quanto mais eles forem
cumpridores e interessados em implementar um sistema, mais eficaz e eficiente será o
sistema. A gestão de topo deve estar envolvida, nomeadamente na tomada de decisão
(atempada). O serviço de recursos humanos - ou aquele que tem a atribuição de implementar/
apoiar a implementação do SIADAP tem de estar constituído e funcionar.

E4 O CCA, que dá as orientações e assegura o cumprimento das quotas.
E5 A gestão de topo.

E6 Os recursos humanos e o seu responsável. Alavancou mesmo a gestão de topo, de outra
forma não se implementava o SIADAP.

E7 A gestão de topo, que deve ter autoridade, liderar e ser responsável; deve atribuir-se
importância ao processo, de cima para baixo.

E8 Os avaliados são essenciais no processo: devem estar motivados e permeáveis à mudança.

8. Que atitudes deverão estes intervenientes assumir?

Entrevistado Resposta
E1 Devem ser participativos e interessados.

E2 Aproveitar o que o sistema acarreta e nos pode dar. Já que se está a usar o SIADAP e nele a
utilizar recursos (e que dá tanto trabalho), tente-se que seja útil.

E3 Proactivos, envolvidos e até mentores do sistema. A crença na avaliação passa pelo que o
avaliador transmite.

E4 Ser interventivo, no justo limite da lei.

E5 Motivar, envolver, delinear e acompanhar - é importante acompanhar os colaboradores, no
terreno; é uma forma de valorizar os desempenhos.

E6 Ser proactivo, acompanhar, ter iniciativa, preparar a informação e divulgá-la, ser organizado e
integrar todas as peças.

E7 Envolver-se e mostrar-se envolvido, comunicando e dando directrizes. Liderar com autoridade.
E8 Colaboração e envolvimento no processo.
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9. Que erros deverão ser evitados pelo avaliador?

Entrevistado Resposta

E1
Subjectividade, nas competências. Erro, propriamente, não. Faz alguns registos de incidentes
críticos (particularmente bom/mau), como forma de evitar erros. Não praticar a cultura da
evidência.

E2 Avaliar em termos globais (desempenho global do avaliado), não se focando nos objectivos.

E3

Passar uma imagem de descrença no sistema (ex: não dar importância aos prazos, não fazer
nas datas correctas, definir e avaliar em simultâneo os objectivos do próprio ano, convidar a
forjar datas). Descredibilizar o sistema é um erro a evitar; a fazê-lo desta forma, mais vale não
fazê-lo.

E4 Incumprimento dos prazos, não ter saber nas competências - subjectividade.
E5 Não cumprimento de prazos; subjectividade (na avaliação das competências).

E6 A não monitorização (leva a avaliar com base numa ideia geral do avaliado, em particular nas
competências). A falta de cultura de evidência agudiza a falta de monitorização.

E7 Definição incorrecta e extemporânea de objectivos. (Desde que o avaliador tenha objectivos
definidos, define os dos avaliados e segue o processo).

E8
Definição unilateral de objectivos (sem negociação); há que evitar objectivos ambíguos (devem
ser claros, específicos, mensuráveis, ambiciosos mas realistas e temporizados). Há que evitar
a ausência de evidência (registo) dos resultados.

10. Como avalia o envolvimento da gestão de topo no processo de avaliação?

Entrevistado Resposta
E1 Sim: foi maior a preocupação, do que aquilo que transpareceu.

E2 Não tem percepção do envolvimento da gestão de topo, mas da do director de departamento
que foi o responsável pela implementação do SIADAP.

E3

A gestão de topo mostrou, desde o primeiro momento, interesse em implementar o SIADAP,
ainda que fosse pela necessidade de cumprir a lei. Esta responsabilidade foi entregue a quem,
por inerência, tem estas atribuições. A gestão de topo teve intervenção, através da tomada de
decisões necessárias à prossecução das etapas a seguir, atempadamente. Deu cobertura à
equipa que implementou o sistema.

E4 Pensa ter havido preocupação, interesse e envolvimento.

E5 Envolveu-se e isso viu-se, dentro dos mínimos - alguma coisa foi feita. A determinação do topo
levou à implementação do sistema.

E6 Sim, mas só se envolveu porque o UGRH assim alavancou.
E7 Não reconhece envolvimento do topo. Não houve, embora devesse liderar o processo.

E8
Sim e é essencial. O esforço e determinação da gestão de topo foram fundamentais à
implementação do SIADAP, face à inexistência de cultura de avaliação (ao nível dos
trabalhadores) e resistência à mudança.



A Avaliação de Desempenho, através do SIADAP, num organismo público – Diagnóstico e Proposta de Melhoria

125

11. Em que medida o processo de comunicação tem facilitado, ou não, a implementação da avaliação?

Entrevistado Resposta

E1
Há abertura para a comunicação e ajudou a implementar o sistema; os avaliados são
convidados a sugerir objectivos (para alterar os do ano anterior). Comunicação muito focada
nos momentos da definição de objectivos e de avaliação.

E2

A comunicação passou, não só pelas circulares, mas também por formação a avaliadores e
avaliados; talvez algumas sessões de esclarecimento. Houve cooperação entre avaliadores, na
definição de objectivos. Foi muito importante na implementação, em particular na fase de
arranque.

E3

Na implementação, apostou-se em duas áreas: 1) formação prática a avaliadores (embora
também os avaliados necessitassem, mas não se podia permitir que estes pressionassem
aqueles). 2) comunicação: promover que se acreditasse no processo. Foi muito importante que
os avaliadores se envolvessem e acreditassem para poderem passar esta mensagem aos
avaliados.

E4 Não tem facilitado. A informação não chega a avaliados e estes estão menos informados.

E5 O processo de comunicação foi muito importante; o feedback nem sempre existe, mas pode
ser sinal de que correu bem.

E6 A informação em especial aos dirigentes/avaliadores tem facilitado. O feedback não se faz ao
longo do ano, de uma forma geral.

E7 A comunicação foi facilitadora da implementação do SIADAP, embora a informação não tenha
chegado a todos. O "topo" teve pouco tempo, porém houve divulgação através de circulares.

E8 O processo de comunicação foi essencial para a implementação do SIADAP, facilitando e
melhorando, ao longo dos anos, o processo.

12. Frequentou alguma acção de formação sobre o SIADAP?
Se a resposta for afirmativa: em que momento? Onde? Foi útil?
Se a resposta for negativa: a formação teria sido útil?

Entrevistado

Resposta

Sim/Não
Sim Não

Em que momento? Onde? Foi útil? A formação teria
sido útil?

E1 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
E2 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
E3 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
E4 Sim Antes Na ARSA Sim -
E5 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
E6 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
E7 Sim Antes e durante Na ARSA Sim -
E8 Sim Todas as fases Na ARSA Sim -
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13. Sente necessidade de desenvolver mais
competências nesta matéria?

Entrevistado Resposta
E1 Não -
E2 Não -

E3 Sim

Em: monitorização e
evidências, novas áreas -
SIADAP médicos e
enfermeiros.

E4 Sim Sobre competências.
E5 Sim -
E6 Não -
E7 Não -

E8 Sim Em: definição de objectivos e
indicadores.

14. Conhece o QUAR do organismo?

Entrevistado Resposta
E1 Sim
E2 Sim
E3 Sim
E4 Sim
E5 Sim
E6 Sim
E7 Sim
E8 Sim

15. Considera que há alinhamento entre a gestão estratégica do organismo e a execução do SIADAP?

Entrevistado Resposta

E1 Sim
Há uma tentativa de que exista; há o QUAR e as orientações por departamento que
estão subdivididas em unidades. Em termos gerais, ainda que o alinhamento não
seja expresso, há essa preocupação.

E2 Sim Mas depende muito das pessoas.

E3 Sim Obrigatoriamente, porque não pode ser de outra forma. A lógica do QUAR e do
SIADAP nem sempre é exequível, nem fácil de fazer perceber pelos avaliados.

E4 Não
sabe Houve uma tentativa, mas não é evidente.

E5 Sim Procura-se que assim seja, desde o topo, embora não possa estar tudo no QUAR.
E6 Sim Embora nem todos os departamentos se revejam no QUAR.
E7 Sim Houve algum alinhamento, essencialmente em função das quotas.

E8 Sim
No QUAR são tidas em conta as estratégias da organização e do próprio ministério.
Foi dado conhecimento do QUAR aos avaliadores, para definirem os objectivos dos
colaboradores em consonância com as orientações da organização.
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16. Na sua instituição, em que medida entende que a implementação do sistema influencia (tem
influenciado) cada um dos aspectos abaixo descritos, que constituem objectivos globais do SIADAP
legalmente previstos?

Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei n.º 66-B/2007)
Contributo

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os objectivos das
políticas públicas

0 2 5 1

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP 0 3 4 1

Identificar necessidades de formação e desenvolvimento profissional 0 1 6 1

Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e
qualificações 2 3 3 0

Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando uma cultura
de excelência e qualidade 2 2 3 1

Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e qualidade) 1 4 2 1

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP 0 5 3 0

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de resultados e
custos - pertinência da existência do serviço) 1 4 2 1

Legenda: 1= Não Contribui (NC);   2= Contribui Pouco (CP);   3= Contribui (C);   4= Contribui Muito (CM).
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17. Na sua opinião, há espaço para melhorar o processo de avaliação vigente no organismo? De que
modo?

Entrevistado
Resposta

Sim/Não De que modo?

E1 Sim

Aumentando os recursos humanos. Quando o director fizer só papel de director
(que agora acumula com papel de técnico), então terá disponibilidade para o
SIADAP. Enquanto a equipa não for reforçada, dificilmente se conseguirão
melhorias.

E2 Sim

Através de integração de carreiras que têm estado de fora (médicos,
enfermeiros,...); a questão das quotas deve ser repensada, pois cria mais
constrangimentos do que benefícios e gera desmotivação. Definição de objectivos
claros, nos prazos.

E3 Sim
Informatizando o sistema e realizando sessões de informação aos avaliados, para
que passem eles a fazer pressão sobre os avaliadores (estes últimos estão mais
preparados).

E4 Sim

Não ter tantos avaliados (repensar o número de avaliados); tem a ver com a
estrutura interna da própria instituição – seria ideal subdelegar noutros mais
próximos do avaliado. Mais comunicação e formação (que facilitam e envolvem) ao
avaliado. Cumprir prazos e etapas. Alargar as quotas. Reduzir a "burocracia".
Aumentar a transparência, porque as pessoas não conhecem os critérios do CCA,
nomeadamente de desempate de avaliações. Definir, ao nível do CCA, mecanismos
impeditivos de avaliador e avaliado concorrerem para a mesma quota.

E5 Sim

Formação a avaliados (se houve não foi com a necessária notoriedade). Os
avaliados estão menos informados que os avaliadores. A informação é divulgada e
afixada (nota interna), mas ninguém vê; há que chamar a atenção por outras vias:
intranet, talvez. Sessão de esclarecimento/formação em conjunto: avaliadores e
avaliados; os avaliadores podem transferir conhecimento sobre SIADAP aos
avaliados.

E6 Sim Ter mais tempo para dedicar ao SIADAP. (Está-se a retroceder: menos dirigentes,
mais sobrecarga de atribuições e menos disponibilidade para o sistema).

E7 Sim

Começando pela proximidade, de cima para baixo, com transparência para todos;
não deve ser um sistema formatado e fechado, sem ouvir os intervenientes. Devia
haver reflexão conjunta dos resultados, o que não acontece, na maioria dos casos;
a gestão de topo não está receptiva. O "topo" devia envolver-se, de facto, no
processo de avaliação: devia haver reuniões com todos os dirigentes intermédios e
responsáveis de serviços, nomeadamente sobre SIADAP. O poder discricionário da
gestão de topo e do CCA deve ser dentro dos limites da lei: o que os ultrapassa é
parcialidade. Deve retomar-se o uso da ferramenta on-line (GeADAP). Promover a
qualidade e a transparência. Há que, previamente à implementação do SIADAP,
diferenciar o grau de exigência de cada área (com base em critérios definidos e
divulgados); as quotas, a existirem, deviam ser aplicadas de acordo com o grau de
exigência de cada serviço e não com a respectiva dimensão. O QUAR devia ser
mais abrangente: objectivos de vários serviços e não focando-se apenas nalguns.

E8 Sim

Monitorização contínua; tornar mais transparente todo o processo; promover a
cultura da evidência para apoio à monitorização e prestação de contas (tornar o
processo facilmente auditável). Acautelar etapas e prazos. Promover a participação
com vista à mudança organizacional - meritocracia e gestão por objectivos. Aplicar
plenamente o que está definido (lei), com incentivos/penalizações e consequências
na carreira dos profissionais. Definir objectivos mais exigentes, evitando uma
acumulação de avaliações muito elevadas; agilizar a gestão das quotas no CCA,
com critérios claros e universalmente divulgados na organização.
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18. Em síntese, poderia apontar as principais vantagens e lacunas/problemas do SIADAP?

Vantagens

Entrevistado Resposta

E1 Organização evidente do serviço: foram definidas funções, objectivos, divisão em equipas, com
definição clara de responsabilidades.

E2
A existência de objectivos permite ter noção do todo - com envolvimento e interesse, o
avaliado pode perceber qual o seu contributo, na cadeia. Dos objectivos individuais faziam
parte sugestões cuja implementação promoveu a partilha de projectos e documentos.

E3

A principal vantagem é podermos ter os profissionais alinhados com os objectivos do serviço e
os deste com os da política; isso ajuda cada um a perceber o papel na cadeia. Permite
distinguir alguns desempenhos. A par das vantagens organizacionais, pode proporcionar
"pequenas regalias" nos termos da lei.

E4 Ajuda a reflectir sobre as tarefas e as funções e a forma como deve o serviço ser organizado.

E5

Existência de sistema de avaliação, diferenciador. Contribui para alinhar a actividade, orientar
serviços e definir tarefas; ajuda a controlar prazos, através de objectivos definidos. Promove a
reflexão e tem serventia - é uma mais valia; pode ter consequências, nomeadamente na
mobilidade. As pessoas sabem que há objectivos que têm de ser atingidos, sob pena de serem
penalizadas.

E6
Genericamente, teve mais ganhos do que problemas. Ajuda a alinhar tarefas e funções; alguns
objectivos permitiram ganhos pontuais de eficiência. Ajuda a sinalizar questões de distribuição
de trabalho. Promove a cultura da evidência.

E7
Reflexão e consequente melhoria na organização do serviço. O SIADAP pode contribuir para
identificar as necessidades individuais de formação. Evidencia as fragilidades da gestão de
topo - falta de recursos.

E8
Promover a cultura de mérito, diferenciar pessoas e serviços e desenvolver práticas de
avaliação e de responsabilização. Benefícios para a instituição, fruto do alinhamento da
actividade.
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Lacunas/problemas
Entrevistado Resposta

E1

Decorrem da falta de recursos humanos – que não permite definir melhor tarefas e objectivos
que se adequem às funções. Quotas - são um problema porque limitam o acesso a avaliações
elevadas; obrigam a "cortes" e levam a injustiças, porque as avaliações propostas pelos
avaliadores são revistas por quem não conhece o avaliado nem o trabalho por ele desenvolvido,
fragilizando o papel do próprio avaliador. A devolução de avaliações com notas mais baixas
atribuídas pelo CCA, independentemente da nota proposta pelo avaliador, retira crédito ao
sistema. O descrédito e a desmotivação residem também no impedimento do envolvimento das
pessoas nas comissões e CCA, pois são sempre os mesmos. Prazos curtos (não compatíveis
com a gestão quotidiana dos serviços).

E2 A existência de quotas (que entende, mas os avaliados não) cria injustiças e desmotivação. O
facto de haver carreiras de fora - ex: médicos e enfermeiros, desvirtua a “cadeia”.

E3

Tendo sido aplicado só ao regime geral, criou diversos andamentos/desfasamentos. É um
processo que continua a ser pesado (burocracia e parte administrativa). Origina situações
“desconfortáveis”: o avaliado e o avaliador concorrem para as mesmas quotas. Nos dirigentes,
não releva para carreira e depois há que refazê-la por ponderação curricular. Não obstante a
intervenção de harmonização/orientações do CCA, este sistema faz sempre que existam
desigualdades entre as avaliações, dependendo dos serviços e dos avaliadores (tendência para
comparar com o vizinho do lado). As quotas - ainda que não sendo bom, têm de existir, mas
podem criar injustiças (alguns são impedidos de ser premiados). (Alternativa às quotas: haver as
quotas, revistas em sede de harmonização). A monitorização não é constante por não dispor de
ferramenta informática.

E4

A grande carga burocrática e o tempo que exige. A dificuldade de seguir as etapas e nos prazos.
Questões estruturais derivadas da falta de recursos (humanos e tempo). Falta de transparência,
de informação, de comunicação e de formação, em especial aos avaliados. Os avaliadores e
avaliados que têm assento no CCA têm vantagem relativa face a outros, pois, por exemplo,
conhecem os critérios de desempate e ordenação. No SIADAP3 e 2 avaliado e avaliador
concorrem para a mesma quota. Quotas limitam o acesso aos bons resultados. As quotas
limitam o acesso aos bons resultados, mas deve haver diferenciação, pelo que não as considera
um problema.

E5

A disparidade enorme do conhecimento sobre o SIADAP - os avaliados não o conhecem e não o
percebem; os avaliadores estão muito mais informados. Quanto mais abaixo na carreira menos
informadas estão as pessoas. Prazos e etapas não são cumpridos. Quotas são um problema,
embora nem sempre: em serviços mais pequenos (menos gente - mais exigência sobre os que
existem, mas menos quotas), criando injustiças; tem muito a ver com as tarefas e os recursos
existentes. Aumentar a percentagem das quotas não resolve (a tendência é tabelar por cima e
faria com que voltássemos a algo parecido ao sistema anterior). Desmotivação pela sensação
geral de que não tem resultados, mesmo para os que atingem a diferenciação.

E6

Quotas são problema porque impedem a atribuição de avaliações elevadas consideradas justas.
(Excede-se a quota dos TS absorvendo quotas dos AT e AO). Quotas desmotivam (“trabalhe
quem teve boa avaliação”). Perverte-se o sistema, atribuindo relevantes rotativamente. Tanto no
SIADAP3 como no 2, avaliados e avaliadores concorrem para a mesma quota. A cultura da
evidência não é praticada. A passividade dos avaliados e a não contestação não tem levantado
problemas, porém esta postura desvirtua a implementação do sistema.

E7

Avaliador e respectivos avaliados, nalguns casos, concorrem para a mesma quota, o que não
deveria acontecer. Na parte final do processo, não há disponibilidade para reflectir com os
avaliados. Não há reuniões com todos os responsáveis, mas apenas com os directores de
departamento; nem todos foram envolvidos no SIADAP. A aplicação de um sistema paralelo
(recolha prévia de propostas de avaliação, através de folha de excel, pelo CCA), antes das
fichas assinadas pelo avaliador cria desconfiança e parece servir para antecipação de alguns
constrangimentos, aquando da aplicação das quotas e harmonização das avaliações: falta de
transparência. As quotas são um problema, pois restringem (criando injustiças) e desincentivam
os não abrangidos; as notas são atribuídas sempre aos mesmos ou rotativamente,
independentemente dos resultados. Há serviços e colaboradores fora dos departamentos, o que
dificulta o alinhamento da actividade. Quanto à classificação, o sistema não interessa - tudo o
que é muito formatado não resulta: limita a qualidade do processo (leva a que não se cumpra na
realidade a lei - ex: datas limite) e a justeza da avaliação. Desmotivação, por não se ver o seu
trabalho reconhecido.

E8

A sua implementação carece de uma cultura organizacional prévia que a instituição não tinha -
diferenciação pelo mérito. A falta de aceitação pelos colaboradores dificultou o processo. Quotas
são um entrave à justiça na aplicação do SIADAP, não permitindo incentivar todos os
profissionais que mostram competência - desmotivam.
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Anexo V
Respostas dos avaliados

1. Em que ano começou a ter contacto com o SIADAP?

Entrevistado Resposta
E9 2007
E10 2007
E11 2006
E12 2007/2008
E13 2007
E14 2004
E15 2008
E16 2007/2008
E17 2008
E18 2007

2. A partir de que ano começou a ser avaliado?

Entrevistado Resposta
E9 2007
E10 2007
E11 2006
E12 2007/2008
E13 2008
E14 2008
E15 2008
E16 2007/2008
E17 2008
E18 2008

3. Tem assumido outros papéis no processo, além de avaliado? Se a resposta for afirmativa, quais?

Por necessidade de garantir o anonimato dos entrevistados, as respostas individuais são omitidas: um avaliado

tem prestado apoio técnico ao SIADAP.
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4. Importa-se de preencher a tabela que lhe disponibilizo, sobre as etapas do processo?

Sim (*) Não Não Sei Sim Não Não Sei

Planeamento: elaboração de
QUAR (e definição de

objectivos anuais), criação e
divulgação do CCA e da CP

6 1 3
Último trimestre do ano

anterior ao que se refere a
avaliação

3 0 3 -

Divulgação das orientações do
CCA (para preparar o processo
de avaliação e dar a conhecer
os critérios para ponderação

curricular)

5 1 4
Antes de iniciar o processo

de Avaliação 4 0 1 -

Auto-avaliação 10 0 0 15 de Janeiro
[antes da (Hetero)-Avaliação]

0 10 0 -

 (Hetero -) Avaliação 10 0 0
15 de Janeiro

(após Auto-avaliação) 0 10 0 -

Harmonização das propostas
de avaliação 7 1 2

31 de Janeiro
(após Avaliação) 0 6 1 -

Reunião de avaliação 8 1 1 0 7 1 S/ comentários.

Reunião (dirigente com todos
avaliados da Unidade

Orgânica)
3 5 2 0 3 0 S/ comentários.

Reunião de Contratualização
p/ ano em curso

7 2 1 1 5 1 -

Validação das avaliações e
reconhecimento de

desempenhos
6 1 3 Após reuniões de Avaliação 4 2 0 -

3 1 6

Solicitação de parecer: 10
dias úteis a contar da data de
conhecimento da proposta de

avaliação a submeter a
homologação

2 0 1 -

2 1 7
Emissão de parecer: 10 dias

úteis após solicitação de
parecer pelo avaliado

1 0 1 -

Homologação 10 0 0 30 de Março 0 8 2 -
Conhecimento da

homologação 9 1 0
5 dias úteis a contar da data

da homologação 3 5 1 -

1 1 8

Formalizar: 5 dias úteis a
contar da data do
conhecimento da

homologação

1 0 0 -

0 1 9
Apreciar: 15 dias úteis a

contar da data da reclamação 0 0 0 -

Outras impugnações
(administrativa, por recurso

hierárquico, tutelar,
jurisdicional)

0 1 9

Formalizar: 10 dias úteis a
contar da data da notificação
da decisão da reclamação. O

prazo é 90 dias úteis em
caso de impugnação

jurisdicional

0 0 0 -

Publicitação de resultados 6 1 3 Após conclusão do processo 5 0 1 -

Monitorização 3 7 0 Constante e transversal 3 0 0
S/ comentários;
informalmente;
alguns fazem.

Fim de Fevereiro
(após Harmonização)

Intervenção  da
Comissão Paritária

Reclamação

Etapa
A etapa foi
cumprida? Prazo-limite

(*) Se a etapa foi cumprida,
respeitou o prazo? Observações
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4.1. Que etapas considera críticas no processo de avaliação vigente?

Entrevistado Resposta
E9 Monitorização permanente.

E10 Definição/negociação de objectivos e monitorização.
E11 Definição/contratualização de objectivos (nos prazos) e monitorização.

E12 Definição de objectivos, em conjunto, (relacionados com as actividades/tarefas) e
monitorização.

E13 Definição, em reunião de avaliador/avaliado, dos objectivos individuais (a partir dos objectivos
do departamento que devem ser dados a conhecer - planeamento e divulgação).

E14 Definição e divulgação de objectivos de departamento e daí os individuais, num trabalho
equilibrado avaliador/avaliado e monitorização.

E15 Definição e divulgação dos objectivos do serviço, negociação dos objectivos individuais e
implementação de acordo com a lei, do modelo (todas as etapas) para o ano. Monitorização.

E16 Auto-avaliação face à proposta de avaliação final: comunicação avaliador/avaliado.

E17 Definição de objectivos (de acordo com as funções, exigentes, exequíveis ao longo de todo o
ano) e monitorização.

E18 Avaliação (que se ocorrer fora de prazo, por não entrega das propostas por todos), condiciona
a reunião de CCA para harmonizar e as etapas seguintes.
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5. Qual a sua opinião sobre o SIADAP?

Entrevistado Resposta

E9

Não reconhece benefício em relação ao sistema anterior. Não é levado a sério: não se
cumprem etapas, nem prazos, nem há contratualização de objectivos - não é cumprida a lei.
Dependendo do trabalho que se tem, não é possível dar atenção ou prioridade aos objectivos
do SIADAP.

E10

Não encara o sistema com seriedade ("é uma anedota"). Não lhe atribui importância, por
entender não valer a pena: não funciona, desde o início ao fim do processo, porque não é
seguida a lei. Os objectivos são dados a conhecer dias antes da respectiva avaliação, o que
faz com que tudo seja "ajustado" e não apenas as datas.

E11
Opinião desfavorável, por não serem seguidas as orientações legais. Se fosse cumprida a lei
podia ser um sistema adequado à avaliação dos trabalhadores, pois deve haver um sistema de
avaliação e faz todo o sentido.

E12 Actualmente não tem utilidade: não traz vantagens, pois as progressões não ocorrem. Não é
justo, nem veio melhorar as funções. É uma obrigação.

E13 A lei não é cumprida: não é justo nem transparente. Se cumprissem a lei seria talvez correcto.
Tal como existe é inútil, igual ao sistema anterior. Refere "estou a borrifar-me".

E14
Seja o SIADAP ou qualquer outro sistema, a fazer-se tem de ser bem feito, com envolvimento
numa perspectiva de seriedade, rigor, imparcialidade e transparência. A forma como tem sido
implementado não cumpre estes princípios nem a lei e por isso não é credível.

E15
Não lhe é dada a utilidade que, certamente, quem o definiu pretendia que tivesse. É um pouco
inconsequente, a curto prazo. Pode vir a ocorrer a recuperação dos resultados da avaliação.
Havendo que fazer-se, faça-se da melhor forma.

E16

Acredita no SIADAP, mas entende que parece que começa a estar esquecido, por não se ver
resultados. Há-de ter resultados, ainda que a conjuntura agora condicione. Poderá ser crítico
quando se aplicam as percentagens, porque nalguns serviços há gente boa condicionada pelo
facto de haver quotas. Reconhece-lhe vantagens com a expectativa de que venha a ter efeitos
que agora não existem. Há muita coisa que se pode ter já, mas que na instituição não estão a
cumprir (ex: formação). Ainda assim “está feliz com o SIADAP”.

E17
A maioria não lhe reconhece nem utilidade nem resultados. Ninguém está a ligar muito e
poderão vir a ser penalizados, pois poderá vir a ter resultados e quem não se envolveu pode
ficar prejudicado.

E18

Tem sido útil, por permitir uma avaliação objectiva. Baseado em resultados e objectivos,
permite ao avaliador e avaliado, a qualquer momento, terem a percepção do nível do
desempenho. É um sistema com um elevado grau de objectividade uma vez que cada
objectivo tem indicadores de medida e critérios de superação; permite diferenciar
desempenhos. A ARSA tem desenvolvido as actividades conducentes à aplicação do sistema:
reuniões de CCA (definição de orientações - avaliação e contratualização de objectivos);
divulgação das orientações aos avaliadores e avaliados (Circular Informativa); divulgação aos
avaliadores, anualmente, da calendarização (fases e prazos); a UGRH envia aos avaliadores a
documentação de apoio para cada fase; monitorização do processo, controlando prazos para
garantir que todos os trabalhadores tenham objectivos e competências contratualizados no
início do ano e as respectivas avaliações, no final do ano. Houve sessões de informação com
os avaliadores. Permite uma avaliação objectiva, no entanto muitos avaliadores descuraram a
avaliação de desempenho porque é mais fácil dizer que é o sistema que não está adequado. A
lei foi genericamente cumprida.
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6. Que cuidados devem ser tidos no processo de avaliação vigente para que este possa ser
bem-sucedido?

Entrevistado Resposta

E9

Na definição de objectivos há que ter em conta as funções individuais. Devia haver negociação
de objectivos e dar oportunidade aos avaliados de se pronunciarem e envolverem. A
implementação do SIADAP deve ser precedida de gestão de RH na organização, para evitar a
acumulação de funções nalguns.

E10 Implementá-lo como a lei determina e ter avaliadores com perfil adequado (isentos e
envolvidos).

E11 Reuniões entre avaliadores e avaliados, desde a definição dos objectivos à avaliação final, ou
seja: monitorização.

E12 Acautelar prazos, cumprir etapas e levar o processo a sério. Promover justiça nas avaliações,
através de transparência.

E13 Definição de objectivos (claros) do departamento e sua divulgação pelos colaboradores.
Informar e explicar a cada um o seu papel na cadeia.

E14 Definição de objectivos individuais de acordo com as funções do colaborador e unicamente
dependentes dele. Ter orientação dentro do departamento/unidade: o que compete a cada um.

E15 Cumprimento de prazos, em especial nas fases de arranque.
E16 Transparência, entre avaliado e avaliador e em todo o processo.

E17 Definição de objectivos exequíveis, não dependentes do desempenho de terceiros, nem da
avaliação por terceiros (ex: resultados de inquéritos de satisfação).

E18

A gestão de topo deve dar prioridade ao processo e envolver-se, liderando. Os avaliadores
devem ter formação e competência para implementar com rigor o sistema. Deve ter-se
presente que, apesar da conjuntura desfavorável, as alterações de posicionamento
remuneratório têm por base a avaliação de desempenho e não os anos de serviço. A UGRH
deve acompanhar todas fases do processo de avaliação e cumprimento de prazos, bem como
divulgação das orientações.
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7. Quais são os pontos fortes e fracos do processo de avaliação?

Entrevistado
Resposta

Pontos fortes Pontos fracos

E9 Não identifica. Trabalha por três e não dá
qualquer atenção ao SIADAP.

O sistema não está implementado como a lei
define. Falta de monitorização e feedback; não
há negociação de objectivos.

E10

Trabalhar por objectivos ajuda a orientar a
actividade. Embora os objectivos sejam
conhecidos poucos dias antes da avaliação,
como geralmente se mantêm de ano para ano,
seguem-se os do anterior.

Incumprimento da lei: etapas e prazos. Perfil
inadequado do avaliador. Desconhecimento
dos objectivos - não são definidos em tempo
de se trabalhar para os resultados esperados,
o que não promove o envolvimento nem a
motivação.

E11 Definição de objectivos e criação de
indicadores ajuda a orientar a actividade.

Focalização nos objectivos pode levar a
preterir outras tarefas, além SIADAP. Falta de
transparência - avaliadores têm mais
informação do que avaliados.

E12 Os objectivos podem ajudar a orientar as
funções das pessoas.

Injustiça e falta de transparência (não se sabe
qual a proposta do avaliador e o que resulta
da intervenção do CCA); avaliado não tem
conhecimento total do processo. Avaliadores
foram sempre mais informados que os
avaliados. Falta de monitorização.

E13

Constitui uma ferramenta que, bem aplicada,
pode ajudar a alinhar o serviço e responder à
necessidade de avaliação das pessoas (tem
de haver um sistema que diferencie).

Etapas e prazos não respeitados. Objectivos
demasiado fáceis e repetitivos. Não há
monitorização. A confidencialidade choca com
a transparência.

E14 Não identifica.

Não cumprimento da lei. Não há
conhecimento do serviço e da Instituição.
Desmotivação e consequente não
envolvimento e participação. As pessoas
fazem o mínimo para não ter inadequado. As
quotas limitam; por causa delas, o CCA altera
as propostas do avaliador.

E15

Cria um fio condutor para que o avaliado não
se perca, em termos de desempenho, trabalho
e objectivos (estes cobrem a quase totalidade
do conteúdo funcional).

Focar o trabalho nos objectivos do SIADAP
pode levar a deixar de lado outras actividades
nele não contempladas. Os critérios de
superação nem sempre têm sido os mais
adequados. Não há monitorização. Falta de
transparência e comunicação.

E16
Relembra o que há a fazer e os prazos:
orienta e sinaliza. Ter um resultado de
avaliação (que entende ter sido séria).

O enfoque só nos objectivos pode fazer deixar
para trás outras tarefas. Quotas podem criar
injustiças. Não há monitorização.

E17 Interesse e envolvimento do avaliador,
evidenciados por uma comunicação eficaz.

É tido como uma obrigação, o que não
promove o envolvimento e interesse dos
colaboradores.

E18

Todos os trabalhadores (carreira geral) estão
a ser avaliados pelo SIADAP; têm: avaliações
em dia, contagem de pontos para alteração de
posicionamento remuneratório, quando
exequível. O Plano de Formação anual tem
por base a informação identificada (por
avaliador e avaliado) nas fichas. Apoio
permanente do serviço RH no processo aos
avaliadores.

Não cumprimento dos prazos e não
monitorização (objectivos e competências) ao
longo do ano.
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8. Como avalia a sua participação no processo de avaliação?

Entrevistado Resposta

E9 Só participa quando lhe é solicitado: na auto-avaliação (que é obrigatória). Dá prioridade ao
que tem prazos e não aos objectivos.

E10 Só participa quando lhe é solicitado: na auto-avaliação.

E11 É interessado e participativo, em todos os momentos. Faz a sua própria monitorização, com
iniciativa ao longo de todo o processo.

E12 Participa quando é solicitado a participar.
E13 Participa quando é solicitado a participar.

E14 Participa, em regra, quando é solicitado. Porém, quando entendeu necessário, pediu
intervenção da Comissão Paritária e apresentou reclamação.

E15

Participa quando é chamado a participar. Previamente, procura estabelecer os próprios
objectivos e critérios de superação. Há uma negociação. Os objectivos têm sido pacíficos:
discutiam-se mais os critérios de superação/metas. Não tem cultura da evidência: é um pouco
“de cor”.

E16 É interessado, mas participa só quando lhe pedem.
E17 Participa quando lhe é pedido. Nem conhece os prazos.

E18 Participa, por iniciativa, sem esperar que lhe peçam. Como avaliado, participa na definição de
objectivos e competências, na monitorização do processo e na avaliação (auto-avaliação).

9. Considera que o avaliador reúne as condições para proceder a uma avaliação objectiva do seu
desempenho?

Entrevistado Resposta

E9 Não A avaliação resulta de análise global. A multiplicidade de funções e a falta de
monitorização condicionam a objectividade.

E10 Não

São sempre as mesmas pessoas a ter boas notas – os avaliados têm rótulos.
Tendem a avaliar de acordo com o conhecimento geral sobre o avaliado e não com
o que faz em termos de SIADAP. O avaliador não é isento e não acompanha
(monitorização).

E11 Sim O avaliador conhece o trabalho do avaliado e trabalham em equipa.
E12 Sim Porque conhecia as funções do avaliado.

E13 Não

Os responsáveis não implementam correctamente o SIADAP: vão pela via mais
fácil (dão notas que correspondem a avaliações não extremas), evitando
fundamentações. Não há monitorização e isso revela falta de envolvimento e
interesse.

E14 Não Conhecia genericamente os objectivos, mas não acompanhou o desempenho e
havia mesmo um distanciamento físico - estavam em edifícios diferentes.

E15 Sim Avaliador trabalhava junto da equipa; em muitos processos, era parte integrante.
Estava a par de tudo.

E16 Sim Pela proximidade e conhecimento das atribuições de cada colaborador.
E17 Sim -

E18 Sim

O SIADAP é um sistema de avaliação que permite avaliar com bastante
objectividade desde que os objectivos estejam bem definidos e com os indicadores
adequados; importa monitorizar os objectivos ao longo do ano. O avaliador tem
competência para fazer uma avaliação objectiva.
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10. Qual a relevância da Comissão Paritária no processo de avaliação?

Entrevistado Resposta

E9 É importante que exista, na defesa do interesse do avaliado, pois aprecia, a pedido deste, a
proposta de avaliação.

E10 Sabe que existe, mas não conhece a sua actividade e composição. Se reclamasse, seria junto
do avaliador; mesmo que recorresse e pedisse a intervenção da CP, em nada resultaria.

E11 É importante por ser um meio de defesa dos direitos dos avaliados.
E12 É importante, porque é útil ao avaliado.
E13 Existe e é útil, pois é mais uma oportunidade do avaliado se pronunciar e manifestar discórdia.
E14 Dá mais oportunidade ao avaliado para se pronunciar e por isso é importante.

E15 Desde que levada a sério, é mais um momento e uma instância a que pode “recorrer” o
avaliado.

E16 É útil ao avaliado, em caso de discordância da proposta de avaliação.
E17 Não conhece. Não opina.

E18

Aprecia as propostas de avaliação dos avaliados, no caso destes discordarem das mesmas.
Tem pouca relevância porque não teve contacto funcional com o trabalhador (que permita fazer
uma avaliação diferente da do avaliador). Em vez da CP poderia ser feita uma avaliação 360º
(ex: pelos colegas, com ponderação na avaliação final do trabalhador).

11. Considera que existe um processo de monitorização e acompanhamento do desempenho pelo
avaliador, ao longo do ano?

Entrevistado Resposta
E9 Não Não há tempo; o avaliador perde a noção dos objectivos individuais dos avaliados.

E10 Não Não há tempo; nem poderia ocorrer, pois os objectivos são conhecidos já depois de
concluir o ano.

E11 Sim Não sendo "formalmente" feito, acontece um acompanhamento. Já permitiu,
mesmo, reformular os objectivos.

E12 Não -
E13 Não -
E14 Não -

E15 Não Não, de modo evidente. O acompanhamento dos trabalhos acontece, mas não
focado no SIADAP.

E16 Não Não pelo avaliador. O próprio avaliado faz a monitorização. Não há cultura de
evidência.

E17 Sim -
E18 Sim Mas não formalmente.
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12. Frequentou alguma acção de formação sobre o SIADAP?
Se a resposta for afirmativa: em que momento? Onde? Foi útil?
Se a resposta for negativa: a formação teria sido útil?

Entrevistado

Resposta

Sim/Não
Sim Não

Em que momento? Onde? Foi útil? A formação teria
sido útil?

E9 Sim Antes (2006) Na ARSA Sim -
E10 Não - - - Sim
E11 Não - - - Sim
E12 Sim Antes Na ARSA Sim -
E13 Sim Antes Na ARSA Sim -
E14 Sim Antes Na ARSA/externa Não sabe -
E15 Sim Antes Anterior à ARSA Sim Sim, na ARSA
E16 Não - - - Sim
E17 Não - - - Sim
E18 Sim Antes Na ARSA - -

13. Sente necessidade de desenvolver mais
competências nesta matéria?

Entrevistado Resposta
E9 Não

E10 Talvez

A desmotivação perante o
sistema suscita dúvidas
acerca da utilidade da
formação.

E11 Sim -
E12 Sim -
E13 Não -
E14 Não -
E15 Sim -
E16 Não -
E17 Sim -
E18 Sim -

14. Conhece o QUAR do organismo?

Entrevistado Resposta
E9 Não, nem sabe o que é.
E10 Não, nem sabe o que é.
E11 Sim
E12 Não
E13 Sim
E14 Sim
E15 Sim
E16 Sim
E17 Sim
E18 Sim
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15. Considera que há alinhamento entre a gestão estratégica do organismo e a execução do SIADAP?

Entrevistado Resposta
E9 Não sabe -
E10 Não sabe Não tem informação.

E11 Sim Depende de departamento; pensa que houve pois o QUAR tem objectivos de
alguns departamentos.

E12 Não sabe -
E13 Não Deviam ser os dirigentes a promover este alinhamento, partindo do topo.
E14 Não sabe Não se revê no QUAR, nem revê o seu departamento no QUAR.
E15 Sim O serviço do avaliado é particularmente visado no QUAR.
E16 Sim -
E17 Sim -

E18 Sim
É elaborado o QUAR e a partir daí são contratualizados os objectivos dos
trabalhadores, tendo em conta que as suas actividades vão contribuir para atingir
os objectivos dos serviços.

16. Na sua instituição, em que medida entende que a implementação do sistema influencia (tem
influenciado) cada um dos aspectos abaixo descritos, que constituem objectivos globais do SIADAP
legalmente previstos?

Objectivos globais do SIADAP (art.º 6.º da Lei n.º 66-B/2007)
Contributo

1 - NC 2 - CP 3 - C 4 - CM

Melhorar a gestão pública (em razão das necessidades dos
utilizadores) e alinhar a actividade dos serviços com os objectivos das
políticas públicas

5 1 4 0

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-regulação da AP 3 2 4 1

Identificar necessidades de formação e desenvolvimento profissional 3 5 1 1

Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e
qualificações 4 2 3 1

Reconhecer e distinguir serviços e pessoas, estimulando uma cultura
de excelência e qualidade 5 3 1 1

Melhorar a arquitectura de processos (tempo, custo e qualidade) 4 3 3 0

Melhorar a prestação de informação e a transparência na AP 4 2 4 0

Apoiar o processo de decisão estratégica (informação de resultados e
custos - pertinência da existência do serviço) 6 1 3 0

Legenda:  1= Não Contribui (NC); 2= Contribui Pouco (CP); 3= Contribui (C); 4= Contribui Muito (CM).
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17. Na sua opinião, há espaço para melhorar o processo de avaliação vigente no organismo? De que
modo?

Entrevistado
Resposta

Sim/Não De que modo?

E9 Sim

Não sabe se o problema é do SIADAP ou da gestão de topo. Melhorar o que sabe
que não está a ser bem feito: definição e negociação de objectivos, monitorização,
feedback e transparência no processo (conhecimento, por exemplo: das
orientações do CCA que não chegam aos avaliados, mas talvez apenas aos
avaliadores).

E10 Sim
Cumprir etapas e prazos. Definir realmente os objectivos (ano a ano e não sempre
os mesmos) antes de iniciar o período de avaliação e monitorizá-los. Acabar com as
quotas, pois geram injustiças.

E11 Sim

Mudar mentalidades, promovendo que os colaboradores conheçam o SIADAP - em
que consiste e para que serve. Passa por comunicar (informação e feedback):
sessões de esclarecimento, convite ao envolvimento, informação, formação a
avaliados, apoio/monitorização, reuniões entre avaliadores e avaliados (articulação
entre estes dois pontos de vista). Dirigentes têm de mostrar interesse pelas
pessoas e pelo seu contributo. O avaliador deve ter um papel fundamental de
alavancar o processo.

E12 Sim
Monitorização periódica (ex: trimestral) dos objectivos individuais, por
serviço/departamento. Divulgação da informação também a avaliados.
Transparência. O avaliador deve envolver o avaliado no processo.

E13 Sim

Organizar a instituição, definindo e divulgando atribuições de departamentos e,
nestes, dos colaboradores, independentemente do SIADAP. Orientar (e integrar) as
pessoas na estrutura organizacional que não é clara. Passa por uma melhoria na
organização, em termos gerias e estruturantes. Definir objectivos (claros) de cima
para baixo, encadeados. Melhorar a comunicação, a informação (a todos) e a
divulgação. Formar e esclarecer avaliados. Cumprir a lei : etapas nos prazos.

E14 Sim Comunicação, feedback. Transparência em todo o processo. Encarar o processo
numa perspectiva de utilidade (já que é inevitável). Há que envolver as pessoas.

E15 Sim

O foco dinamizador deve ser o avaliador: reunir com todos os colaboradores do
departamento/unidade e explicar os objectivos do serviço; definir objectivos comuns
e só depois os objectivos individuais. Tornar o processo mais claro, simples e
objectivo; monitorizar (ex: bimensalmente) para que as pessoas se sintam
envolvidas no processo. Promover a comunicação (informação e feedback), não
apenas até aos avaliadores, mas também aos avaliados. Promover o alinhamento
em todos os serviços: objectivos em cascata - avaliado cumpre e ajuda o avaliador
a cumprir.

E16 Sim Promover o benefício dos efeitos (não pecuniários) previstos na lei, derivados dos
resultados  diferenciados da avaliação.

E17 Sim
Formação e comunicação a avaliados (as pessoas não se interessam porque não
conhecem); motivar o envolvimento no sistema; publicitação de resultados e
fundamentações respectivas.

E18 Sim

Formação aos avaliadores sobre: a importância da monitorização dos objectivos e
competências, técnicas de entrevista e técnicas para minimizar a subjectividade da
avaliação, inteligência emocional e assertividade. Informação aos dirigentes e
avaliadores sobre as implicações da avaliação de desempenho na vida profissional
dos trabalhadores. Maior envolvimento da gestão de topo  no processo.
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18. Em síntese, poderia apontar as principais vantagens e lacunas/problemas do SIADAP?

Vantagens

Entrevistado Resposta

E9 A única vantagem seria o benefício na carreira, o que agora não existe, pelo que não encontra
vantagens.

E10 A definição de objectivos - à partida são sempre os mesmos. Trabalhar por objectivos é
vantajoso, porque serve de orientação.

E11
Melhorar a gestão pública (através de gestão por objectivos) e promover a motivação
(trabalhar para os objectivos); alinhamento com a tutela (SIADAP1). As quotas restringem e
diferenciam.

E12 Reconhece e diferencia, independentemente de ser justo. A definição de objectivos ajuda a
clarificar as tarefas e a sinalizar problemas.

E13 Há necessidade de avaliação e das pessoas se orientarem - tem de haver um sistema. É
vantajoso existir para alinhar o serviço e diferenciar.

E14 Levar as pessoas a reflectir e constatarem que nada é feito como a lei determina - a questão
não está na concepção, mas na implementação.

E15 Alinhamento, orientação para o trabalho que vai sendo desenvolvido ao longo do ano; focalizar
o trabalho. Dar a conhecer que há regras, prazos e que podem surgir penalizações.

E16 Tem sido transparente e chega-se a uma avaliação justa. Houve envolvimento na definição de
objectivos. Ajuda a orientar e relembrar os objectivos e prazos.

E17 Ajuda a alinhar a actividade e especificar funções; os objectivos trouxeram partilha de
informação.

E18 Diferenciar desempenhos.
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Lacunas/problemas

Entrevistado Resposta

E9

Os problemas resultam principalmente da forma como está a ser implementado e não está a
ser implementado como a lei determina, pelo menos etapas e prazos. O que foi identificado
como a melhorar, são problemas [definição e negociação de objectivos, monitorização,
feedback e transparência no processo]. As quotas geram injustiça e desmotivação. O outro
método era mais justo do que este, porque todos tinham acesso a notas elevadas.

E10

Quotas, não cumprimento de etapas e prazos e não definição em tempo de objectivos, o que
leva a injustiças, desmotivação e conflitos com colegas e superior hierárquico. Falta de
comunicação que promova a divulgação de orientações e resultados; os envolvidos no
processo não o conhecem.

E11

Comunicação insuficiente e falta de interesse entre os profissionais. O sistema, em si, está
perfeitamente delineado na lei; transpô-lo para a realidade tem a ver com as pessoas
(mentalidades) e não tem sido cumprido o que a lei determina. Falta de comunicação entre
avaliadores e avaliados e dentro da instituição (sobre o SIADAP). Falta de transparência no
processo (nomeadamente critérios de desempate do CCA).

E12 Falta de transparência. A atribuição rotativa das notas mais altas tem gerado conflitos e
injustiças e evidencia que a lei não é cumprida (descrédito).

E13

Implementação incorrecta, sem cumprir a lei e sem alinhamento, o que faz com que não se
reconheça importância ao sistema. Falta de comunicação e de transparência - não há
imparcialidade e os avaliadores atribuem as notas mais altas àqueles com que se identificam
mais. Grande carga burocrática para avaliadores. Quotas não são problema (há que
diferenciar).

E14
Falta de comunicação e de transparência. Não há cultura de excelência, nem mesmo o sentido
de pertença à Instituição. A dispersão física dificulta. A lei não é cumprida, o que também leva
ao descrédito. Quotas limitam, mas não são um problema, porque tem de haver diferenciação.

E15

Implementação errada: etapas, prazos, definição de objectivos a melhorar. Falta de
transparência e de informação à maioria dos avaliados que não conhece o processo nem lhe
reconhece utilidade. Imagem de vazio que o sistema transmite: as notas são sempre para os
mesmos…As quotas podem criar injustiças e servem para justificar algumas avaliações. Há o
sentimento generalizado de que "há pessoas que só servem para fazer número".

E16 Não se beneficiar dos efeitos (quaisquer) do SIADAP. Quotas não são problema;
compreende-as e acha de que tem de haver uma selecção.

E17
Falta de monitorização. Embora as quotas condicionem o acesso a notas elevadas e aos
efeitos delas, não desmotivam porque as pessoas nem envolvidas estão e é-lhes “indiferente”;
não são um problema.

E18 Exige tempo aos avaliadores, para que o resultado seja justo e equitativo. A reduzida
percentagem de relevantes é um problema, que desmotiva (ex: passar de 25% para 30%).
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Anexo VI
Guião de recolha de informação institucional

1. No site: evidência de implementação do SIADAP, de 2008 a 2010.
Existe evidência, através da publicitação do QUAR e respectiva avaliação (auto-avaliação

e parecer da tutela), bem como dos resultados do SIADAP 2 e 3. Outros instrumentos de

gestão referem-se ao SIADAP, nomeadamente PA e RA.

2. Na intranet: evidência de implementação do SIADAP, de 2008 a 2010.
Pesquisamos aspectos que não estivessem no site (internet), portanto de acesso restrito

aos colaboradores da ARSA, I.P.: Circulares Informativas (CI), referentes ao período

2008-2010 – orientações do CCA:

 CI n.º 3/2009 de 04/02;

 CI n.º 4/2009 de 06/03;

 CI n.º 10/2009 de 11/12;

 CI n.º 1/2010 de 29/01;

 CI n.º 9/2010 de 22/12.

3. Na instituição: documentação (actas, circulares, processos individuais, …) e
informação transmitida/disponibilizada pela UGRH (cumprimento da lei,
comunicação e formação).

 De 2004 a 2007 a avaliação fez-se, para o conjunto dos anos, por ponderação

curricular. O SIADAP foi implementado em 2008.

 A formação em SIADAP promovida pela ARSA, para avaliados ocorreu apenas na

primeira geração, em concreto em 2006 (observação de certificado de formação

disponibilizado).

 A formação promovida pela instituição (com recurso a empresa de formação externa)

para avaliadores foi de 2008 a 2010. Em 2010 a formação para avaliadores foi um dos

objectivos do QUAR concretizado.

 A primeira CP foi criada, nos termos da lei, em Junho de 2008; nova CP em 2010 (com

divulgação da nova composição em Março de 2010).
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 O primeiro CCA foi nomeado, nos temos da lei, em Junho de 2008; novo CCA em

Dezembro de 2010.

 Quanto ao SIADAP 2008 - em Dezembro de 2007 o CD divulgou aos responsáveis de

serviço a calendarização para 2008 (os objectivos individuais deviam ser definidos até

31/01/2008).

 No que respeita ao SIADAP 2010

- as orientações do CCA datam de Janeiro de 2010;

- a aprovação do QUAR ocorreu em Março de 2010;

- a divulgação dos resultados globais aconteceu em Fevereiro de 2012 (apesar da

insistência do CD – sugerida pela UGRH – junto dos avaliadores em falta);

 Ainda no que concerne ao SIADAP 2010, consultados os processos individuais de

avaliação de entrevistados, as fichas de avaliação revelam:

- ter anexas as respectivas fichas de auto-avaliação, mas sem quaisquer evidências

dos resultados ou das fundamentações;

- não ter anexas quaisquer fichas de monitorização;

- reuniões de contratualização de objectivos e competências em Abril e Maio de

2010, auto-avaliação em Fevereiro de 2011, reunião de avaliação em Março e Abril

de 2011, homologação em Junho e Setembro de 2011 e tomada de conhecimento

da homologação em Junho, Julho e Setembro de 2011.

 Os critérios de desempate (art.º 84.º da Lei n.º 66-B/2007) não foram divulgados por

todos os intervenientes, mas transmitidos na formação a avaliadores. Também os

critérios de atribuição de excelente, definidos em CCA, foram divulgados na formação

e, por e-mail, aos avaliadores.


