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RESUMO  

A presente dissertação incide sobre a temática da Avaliação de Desempenho na 

Administração Pública, no âmbito do Ministério da Saúde. Visamos a avaliação do 

processo de implementação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho 

(SIADAP), quer na sua representação social junto dos atores envolvidos (Avaliadores 

e Avaliados), quer no desempenho e resultados da organização. Para tanto, 

procedemos a Estudo de Caso aplicado ao Centro Hospitalar Público - 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - comparando-o com os resultados de estudo 

similar efetuado sobre o conjunto das instituições que integram o Ministério da Saúde. 

A nossa investigação utiliza metodologicamente uma vertente qualitativa, suportada 

na recolha de percepções junto dos atores que protagonizaram o processo, bem como 

em indicadores de atividade da organização exante e expost. Envolve informação 

recolhida através de processo de inquirição por entrevista semi-dirigida e por 

questionário junto dos avaliadores, bem como informação recolhida através de 

consulta e análise de informação estatística e de indicadores de funcionamento e de 

resultados da organização/Hospital, comparando o 1º trimestre de 2012 com o 1º 

trimestre de 2013. Comparámos os resultados a que chegámos com os resultantes das 

percepções recolhidas a nível nacional.   

Desta forma verificámos se o SIADAP aplicado em 2012 constituiu um instrumento 

de gestão, promovendo a clarificação da missão do Hospital junto dos trabalhadores, 

aumentando a sua motivação e alinhamento estratégico com os objetivos da 

organização e com a resposta às necessidades dos cidadãos. 
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ABSTRACT 

This dissertation focuses on the issue of Performance Evaluation in Public 

Administration under the Ministry of Health. We aim to evaluate the process of 

implementation of the Integrated Performance Assessment (SIADAP), either in their 

social representation among the actors involved (evaluators and evaluated) or the 

performance and results of the organization. Therefore, we carried out a case study 

applied to the Public Hospital Center – Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE), thus 

comparing it with the results of a similar study carried out within the whole of the 

public hospital centers under the Health Minister.  Our research uses a qualitative 

methodological strand, based on the collection of perceptions among actors, and  

performance indicators of the organization. Involves information gathered through the 

inquiry process by semi-structured interview and questionnaire to evaluators, as well 

as information gathered through consultation and analysis of statistical information 

about indicators and operational results of the organization during 2012. We have 

compared the findings we have reached with the resulting perceptions collected at 

national level. 

 By doing so we have been able to verify that SIADAP applied in 2012 was a 

management tool, providing clarification of the mission of the Hospital for workers, 

increasing their motivation and strategic alignment with the organization's goals and 

the needs of citizens.
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Parte I – Enquadramento do Estudo e do SIADAP 

1. Introdução  

O presente trabalho de investigação incide sobre a temática da avaliação do 

desempenho na Administração Pública, no âmbito do Ministério da Saúde, mais 

concretamente sobre a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP) a um Centro Hospitalar Público - 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - comparando os resultados com os que foram 

obtidos em estudo realizado a nível nacional junto do conjunto dos Centros 

Hospitalares Públicos. Visa-se avaliar o impacto da implementação do SIADAP, quer 

na sua representação social junto dos atores envolvidos (Avaliadores), quer no 

desempenho e resultados da organização.   

Segundo Cunha et al. (2010), o desempenho pode ser abordado como o resultado da 

interação homem-trabalho através do qual se definem os padrões de resultados e 

valores organizacionais, de acordo com a estratégia e os objetivos da organização. 

Assim, através da gestão do desempenho estimulam-se e promovem-se melhorias nas 

atividades e nos resultados do trabalho das pessoas, de forma a atingir os padrões 

definidos. 

A avaliação do desempenho constitui aqui uma ferramenta importante como 

promotora da obtenção dos diferentes objetivos, que, em síntese, serão: a melhoria do 

desempenho individual; a melhoria da performance organizacional.  

O objetivo central da avaliação será pois a avaliação do desempenho do indivíduo, 

assumindo a sua relação direta com o desempenho da organização em que está 

inserido, seja a nível global, seja a nível departamental. Aquele desempenho 

referencia-se a padrões expressos quer nos objetivos definidos, quer na forma e no 

nível ou grau como são concretizados. Aquela diferenciação está replicada nos 

sistemas de avaliação.  

Assim sendo, podemos identificar diferentes níveis de avaliação: a avaliação a nível 

micro, que coloca o enfoque na análise dos comportamentos individuais sobre o 

desempenho; a avaliação a nível macro que coloca o enfoque no desempenho da 
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organização e nos instrumentos de avaliação que formula e aplica, por forma a que 

contribuam de forma positiva para a eficácia do desempenho dos indivíduos e se 

integrem na estratégia da organização (Caetano, 2008a).  

Com este trabalho pretendemos analisar os efeitos da aplicação do SIADAP numa 

organização da Administração Pública – o Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - no 

ano de 2012, percebendo ainda a sua relação com os resultados obtidos a nível 

nacional . 

Mais concretamente, visámos perceber se o SIADAP tinha constituído um 

instrumento de gestão, promovendo a clarificação da missão do Hospital junto dos 

trabalhadores, aumentando a sua motivação e alinhamento estratégico com os 

objetivos da organização e com a resposta às necessidades dos cidadãos. 

A pergunta de partida enuncia-se da seguinte forma: 

A avaliação de desempenho aplicada em 2012 (SIADAP) junto do Centro Hospitalar 

Cova da Beira foi compreendida pelos atores como instrumento de gestão? 

 

 

2. Enquadramento Metodológico  

 

Esta dissertação tem como enfoque a análise dos efeitos da aplicação do SIADAP 

numa organização da Administração Pública – o Centro Hospitalar Cova da Beira, 

EPE - no ano de 2012, cotejando-os com os resultados de percepções obtidas a nível 

nacional junto dos avaliadores das instituições integradas no Ministério da Saúde. 

Mais concretamente, pretendemos perceber se o SIADAP constituiu um instrumento 

de gestão, promovendo a clarificação da missão do Hospital junto dos trabalhadores, 

aumentando a sua motivação e alinhamento estratégico com os objetivos da 

organização e com a resposta às necessidades dos cidadãos. 

A pergunta de partida tem o seguinte enunciado: 

A avaliação de desempenho aplicada em 2012 (SIADAP) junto do Centro Hospitalar 

Cova da Beira foi compreendida pelos atores como instrumento de gestão? 
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A nossa investigação configura um Estudo de Caso, de matriz qualitativa, suportado 

na recolha de percepções junto dos atores que protagonizaram o processo – 

avaliadores  – bem como na recolha de indicadores de performance da organização. 

Procedemos ainda ao seu cotejo com os resultados das percepções recolhidas junto 

dos avaliadores dos centros hospitalares públicos do continente. 

A informação foi angariada através:  

 de recolha de dados primários por aplicação de processos de inquirição por 

entrevista semi-dirigida e por questionário (ambos diferenciados) junto dos 

avaliadores; 

 de consulta e análise de informação sobre as percepções dos avaliadores das 

instituições integradas no Ministério da Saúde, no decurso da aplicação do 

processo SIDAP, reportada em estudo realizado em 2012 por  Flora Silva no 

âmbito da sua tese de doutoramento sob o tema “O Impacto da Implementação do 

Sistema de Avaliação do Desempenho, na Administração Pública Portuguesa 

(SIADAP), no âmbito do Ministério da Saúde”, apresentada na Universidade de 

Santiago de Compostela. 

 de consulta e análise de informação estatística e de indicadores de funcionamento 

e de resultados da organização/Hospital, comparando o 1º trimestre de 2012 com 

o 1º trimestre de 2013 (ou seja, antes e depois da aplicação do SIADAP).  

Foram inquiridos, naquele Centro Hospitalar, 79 avaliadores (a totalidade dos 

avaliadores), no âmbito da aplicação do processo SIADAP, que incidiu sobre 617 

avaliados. Deste trabalho não faz parte qualquer recolha de percepções junto dos 

avaliados.  

No conjunto do Ministério da Saúde, consultámos informação relativa às percepções 

de 321 avaliadores do processo SIADAP, num total de 1534 dirigentes superiores e 

intermédios. Parte daquela informação consta de Tese de Doutoramento sobre “O 

Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho, na 

Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da Saúde”, 

realizada em 2012 por Flora Silva,  na Universidade de Santiago de Compostela.  

O estudo de caso assume-se como o exame de um fenómeno específico, seja ele um 

programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição ou um grupo 
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social. A singularidade da situação ou contexto que é selecionada como objeto de 

estudo não permite fazer generalizações empíricas.  

O estudo de caso permite a análise em profundidade de uma situação ou contexto, 

podendo mobilizar para a investigação aspetos de outras metodologias. A 

singularidade dos casos investigados não impede, por outro lado, que se não possam 

extrair importantes conclusões sobre a globalidade dos fenómenos estudados. 

Nenhum caso singular é isolado. Nele se encontram elementos próprios, exclusivos 

idiossincráticos e elementos inerentes às estruturas sociais em que se integram. Os 

ganhos obtidos neste procedimento consistem na possibilidade de interpretação dos 

processos de geração dos fenómenos, isto é, de observação da ação social no seu 

próprio momento de emergência, e não apenas nas suas consequências ou indicadores 

(Sampieri et al. 2006). 

De acordo com Miles e Huberman (1994: 26), o estudo de caso pode ainda assumir a 

seguinte tipologia: os estudos de definição espacial, que incidem sobre indivíduos, 

papéis sociais, pequenos grupos, organizações e comunidades ou contextos ou em 

nações; e os estudos de definição temporal, que incidem sobre episódios ou situações, 

acontecimentos ou períodos limitados de tempo. 

Num trabalho que pretende fundamentalmente descrever e compreender o caso 

específico de uma organização, que é o caso presente, apresenta-se o estudo de caso 

numa dimensão que, de acordo com a tipologia proposta por Miles e Huberman, 

poderá apelidar-se de espacio – temporal. 

Acresce ainda, que as preocupações metodológicas que possuímos se inserem no 

paradigma interpretativo de investigação sociológica. A análise da ação e das 

interpretações da ação que são realizadas pelos atores sociais constituem o cerne 

dessas preocupações. Como afirma Bernier: “…não existe melhor porta de entrada 

para as realidades humanas e as práticas sociais do que as interpretações que os 

seres humanos formulam” (Bernier, 1987: 14, cit. In Lessard-Hebert et al., 1990:46). 

No âmbito do presente estudo identificámos 8 parâmetros de análise decorrentes da 

própria estrutura dos questionários utilizados, quer no estudo de âmbito nacional já 

referenciado, quer no processo de inquirição levado a cabo no Centro Hospitalar da 

Cova da Beira. 



 12 

Aqueles parâmetros, que seguidamente se enunciam, desagregam-se em items que 

permitem uma recolha de perceções mais analítica. Os 8 parâmetros enquadram, 

assim,  a perspetiva de observação e de análise das percepções recolhidas e são: 

1) Conhecimento global que os dirigentes possuem acerca do SIADAP, que 

integra os seguintes items: 

 suporte legislativo do SIADAP 

 processo de definição de objetivos, no âmbito do SIADAP 

 componentes do SIADAP 

 metodologia  de implementação do SIADAP 

 relevância da avaliação do SIADAP 

 impacto do SIADAP no Ministério de Saúde 

 contributo do SIADAP para a reforma administrativa em Portugal 

 conhecimento global sobre o SIADAP. 

2) Tipo de domínio que os dirigentes possuem sobre as atividades relacionadas 

com a implementação do SIADAP, que integra os seguintes items: 

 elaboração do plano estratégico 

 quantificação e caracterização dos objetivos 

 avaliação de competências comportamentais 

  e atitude pessoal dos colaboradores 

 o preenchimento das grelhas de avaliação de desempenho 

 realização de entrevistas com os avaliados 

 resolução de reclamações 

 elaboração do relatório de atividades 

 desenvolvimento de ações de formação sobre o SIADAP. 

3) Consequências do SIADAP na actividade dos serviços de saúde, que integra 

os seguintes items: 

 organização dos serviços de saúde 
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 desenvolvimento de cultura de avaliação de desempenho 

 consequências para a eficácia 

 produtividade dos serviços 

 credibilidade do sistema de saúde 

 atividade focalizada para os objetivos definidos 

 recurso a equipas multidisciplinares, responsáveis pelas práticas e 

métodos de trabalho 

 relações profissionais 

 imagem dos serviços de saúde 

4) Consequências da avaliação do desempenho nas competências profissionais 

em relação aos seus colaboradores, que integra os seguintes items: 

 comunicação fluida e aberta  

 cooperação entre os colaboradores 

 partilha de tarefas 

 participação nas decisões da instituição, por parte dos colaboradores 

 concretização dos objetivos definidos 

 desenvolvimento de competências pessoais e técnicas 

 atribuição de funções com rigor e responsabilidades 

 a frequência de ações formação 

 alteração de funções e tarefas do colaborador. 

5) Impacto da avaliação de desempenho na organização do trabalho, que integra 

os seguintes items: 

 promoção de cargos 

  aumento de remuneração 

 formação profissional desenvolvida 

 motivação no desempenho da função 
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 impacto na estrutura e modelo organizacional 

 processos e procedimentos de trabalho 

 eficácia nos serviços 

 influência na gestão da organização. 

6) Impacto do SIADAP nas competências de liderança e gestão dos dirigentes, 

que integra os seguintes items: 

 desenvolvimento de competências profissionais 

  exigência e rigor nas funções 

 existência de conflitos 

 delegação de competências 

 capacidade de decisão 

 existência de liderança participativa 

 partilha na definição dos objetivos 

 influência na gestão da organização. 

7) Impacto da avaliação do desempenho para os dirigentes, que integra os 

seguintes items: 

 progressão e promoção na carreira 

 conversão da nomeação provisória em definitiva 

 renovação do contrato de trabalho 

 redução do tempo para progressão ou promoção de carreira 

 dispensa de concurso para a progressão na carreira dos dirigentes 

 atribuição do prémio de desempenho 

 renovação e cessação da comissão de serviço 

 gozo de períodos sabáticos, estágios e férias 

 desempenho da função atual 

 identificação de competências próprias 
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 motivação para o desempenho da função 

8) Nível de satisfação pessoal dos dirigentes sobre o SIADAP, que integra os 

seguintes items: 

  classificação obtida no último ano 

 progressão e promoção na carreira decorrente da avaliação do 

desempenho 

 aumento de remuneração 

 formação profissional frequentada 

 desenvolvimento de competências profissionais 

 participação na tomada de decisão 

 desempenho dos seus colaboradores 

 eficácia e eficiência dos serviços 

 contribuição e participação, como dirigente no SIADAP 

 implementação do SIADAP. 

 

Aqueles parâmetros permitem-nos deter o conhecimento global sobre a perspetiva que 

os Avaliadores construíram acerca do processo de aplicação do SIADAP em que 

estiveram envolvidos e, desde logo, sobre a sua consideração enquanto instrumento de 

gestão. 

 

 

3. Enquadramento Teórico  

Os atores e os fatores que intervêm nos processos de avaliação de desempenho não 

são em si neutros. Ou seja, o formato, o instrumento utilizado, as características dos 

avaliadores e avaliados, a formação dos avaliadores e até as caraterísticas do contexto 

em que se desenvolvem e a própria finalidade da avaliação representam influências 
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que podem imprimir rumos e validade diferentes nos processos de que são palco, 

instrumentos ou agentes (Lessard-Hebert et al, 1990). 

 Os modelos de Avaliação de Desempenho aplicados na Administração Pública 

decorreram da evolução de paradigmas de Gestão Pública, que procuraremos 

documentar em síntese. 

Após a I Guerra Mundial e no âmbito das suas consequências, alguns Estados 

manifestaram a necessidade de intervenção na economia, garantindo nomeadamente 

condições de bem-estar social para as suas populações. Instituíram assim o  modelo 

de Estado de Welfare que se tornou então dominante (Bilhim, 2008: 61).  

Todavia, a origem desta tendência de intervenção situa-se no fim do séc. XIX e 

decorre das condições sociais que a Revolução Industrial implicou no seio da vida dos 

trabalhadores. Aquelas condições foram designadas pelo Papa Leão XIII como 

“miséria imerecida” e motivaram movimentos sociais e políticos.  

Em 1880 Bismark instituía na Alemanha programas de seguros sociais que se 

tornaram modelos para outros países, constituindo a base do futuro Welfare State. 

Neste quadro, Bismark introduziu pensões de reforma, seguros de acidentes de 

trabalho, assistência médica e seguros de desemprego (Caeiro, 2008: 32-33). Com a 

aprovação do  Clayton Act em 1914 (Bilhim, 2008: 61), vieram a reforçar-se as 

iniciativas de intervenção dos Estados no sentido de contornar as necessidades sociais 

despoletadas pela industrialização (Baldock et al., 2003b: 19). Esta tendência veio a 

ser reforçada no período pós-guerra e sobretudo com a Grande Depressão de 1929. 

Iniciada nos Estados Unidos no decurso da governação de Roosevelt, os seus efeitos 

fizeram-se sentir em grande número de países. Atingindo a sua maior gravidade em 

1933, os efeitos da Grande Depressão motivaram que Roosevelt introduzisse um 

conjunto de programas que ficaram conhecidos como New Deal, cuja racionalização 

foi concretizada pelo economista Keynes. Aqueles programas incluíam políticas 

económicas e programas de ajuda social. Traduzia um modelo de significativa 

intervenção do Estado que assim assumia um papel na minimização dos efeitos da 

Depressão e no surgimento de estímulos a economia.  

Toda esta situação configurada o Estado Social que assim vinha substituir a 

predominância do Estado Liberal caracterizado pela não intervenção do Estado no 

funcionamento da economia. 



 17 

Entre a década de 30 e a década de 70 do séc. XX o investimento dos países da 

Europa em benefícios e serviços de Welfare registou crescimento significativo, até 

porque traduzia o modelo de intervenção do Estado que cumpria as condições de 

concretização de cidadania social” (Lowe (1993) por Baldock et al., 2003b: 21).  

A intervenção do Estado nos múltiplos domínios de funcionamento da sociedade veio 

a implicar a construção e o alargamento de uma máquina administrativa, sobre a qual 

assentava a implementação das políticas e intervenções públicas.  

Aquela máquina administrativa era inspirada na organização burocrática concebida e 

teorizada por Max Weber, enquanto sistema de organização mais racional. Traduziu-

se no designado  Modelo Profissional de Administração Pública.  O Modelo 

Profissional da Administração Pública, assentava em estruturas hierarquizadas e com 

elevados índices de formalização e estandardização das tarefas (Silvestre, 2010: 68).  

O Modelo Profissional da Administração Pública (Burocrático), prevaleceu durante 

décadas, muito embora tendo vindo a ser alvo de criticas decorrentes, nomeadamente, 

do seu desvirtuamento e rigidez funcional. A formalização, a estandardização e a 

departamentalização provocavam a diminuição do sentido da organização como um 

todo e da sua missão. A organização deixava de existir como um todo com uma 

direção de trabalho comum, para subsistir com subconjuntos disjuntos, de difícil 

articulação e com problemas de fluidez de comunicação.  

Aquela fragmentação tornou-se também responsável por significativas perdas de 

eficiência e de eficácia, com custos para o Estado que envolviam programas de larga-

escala que não produziam os efeitos desejados.  

As crises energéticas da década de 70 do séc. XX trouxeram problemas agravados 

com as alterações demográficas que tiveram como consequência uma redução do 

número de trabalhadores (contribuintes) e o aumento de não-trabalhadores 

(beneficiários).  O contexto veio a implicar uma clara necessidade de contenção 

orçamental (Baldock et al., 2003b: 21). Passava-se assim para uma situação em que o 

Estado deixava de ser capaz de dar resposta a todas as atividades e exigências 

colocadas pela sociedade (Pierre, 2000b: 4).  

Agravado pela Globalização e por uma crescente complexidade na estrutura das 

sociedades, o Sector Público foi impelido a introduzir transformações no seu 

funcionamento, na sua dimensão e no seu decorrente custo. Por outro lado, a 
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consciência dos cidadãos enquanto contribuintes veio colocar uma maior atenção 

relativamente as suas necessidades, bem como a questões de eficiência, de 

flexibilidade de escolha e de transparência (OECD (1993) por Bovaird e Löffler, 

2003c: 17).  

A redução do peso do Estado passou a ser defendida pelas correntes Neo-Liberais 

inspiradas, nomeadamente, no economista Milton Friedman. Naquela perspetiva a 

intervenção do Estado produzia efeitos nefastos sobre a eficiência económica e o 

empreendorismo empresarial, promovendo assim uma cultura de dependência social 

(Domingues, 2005: 18,19).  

Passou então a vigorar corrente que defendia a adopção de mecanismos de gestão do 

Sector Privado na condução eficiente de Gestão Pública. Designava-se também por 

Administração Pública Managerialista ou Gestionária. Incluía como princípios, a 

orientação para o cidadão/ cliente, a flexibilidade e a privatização em sentido lato 

(Kickert (1997) por Carvalho, 2008: 71). Este movimento assenta então no 

pressuposto de que a solução de grande parte dos males da sociedade e da economia 

seria uma “boa gestão” que investisse, entre outras coisas, em (Pollitt (1993) por 

Bilhim, 2008: 45-46):  

 Produtividade;  

 Tecnologias sofisticadas;  

 Força de trabalho altamente treinada e disciplinada;  

 Gestores de qualidade e com profissionalismo;  

 Liberdade de “manobra” para gerir.  

Conhecendo expressão sobretudo através do movimento do  New Public 

Management,  a Administração Pública Managerialista tem como principais 

características (Carvalho, 2008: 75-76):  

 Avaliação do desempenho assente na quantificação;  

 Ênfase no controlo dos resultados, em detrimento dos inputs e processos;  

 Introdução de mecanismos de competição na provisão de bens e serviços;  

 Recurso à contratualização, em substituição das relações hierárquicas;  

 Desagregação e achatamento das organizações e descentralização de funções, 

fortalecendo a Administração Indireta e reduzindo a atuação da Administração 

Direta;  
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 Reforço da autonomia dos dirigentes dos organismos públicos;  

 Prestação de serviços “orientados para o cliente”, de acordo com mecanismos de 

gestão da qualidade;   

 Primazia de valores como a eficácia e a eficiência, em detrimento da equidade e 

universalidade;  

 Estabelecimento de redes de cooperação com o sector privado e com o terceiro 

sector.  

Como consequência da aplicação daqueles princípios, “o Estado reduz ou modifica a 

sua intervenção na economia em favor do sector privado” (Bilhim, 2008: 70).  

O modelo managerialista assume a defesa de princípios de gestão universais, 

ignorando assim as diferenças entre público e privado. 

O Estado restringe-se assim mais a uma posição de Regulador, em detrimento de uma 

posição de Prestador - “to steer rather than to row” (Osborne e Gaebler, 1992).  

De acordo com Bilhim (2008: 69) podem referir-se como estando na origem desta 

tendência as seguintes razões:  

− melhoria do funcionamento e qualidade do bem/ serviço, acompanhada de queda 

dos preços, como consequência da introdução de mecanismos de concorrência 

(nível microeconómico);  

− revitalização do mercado e redução da despesa pública (nível macroeconómico).   

O New Public Management constituiu um movimento de reforma administrativa com 

enorme expressão ao nível mundial. Todavia, a aplicação dos seus princípios com 

excessiva rigidez (Carvalho, 2008: 90), sem a consideração das diferenças entre o 

Sector Público e o Sector Privado, veio demonstrar a inadequação do New Public 

Management relativamente a alguns contextos (Moar (1999) por Bilhim, 2008: 47).  

Para contrapor aquelas insuficiências surge o novo paradigma Public Governance .  

A avaliação do desempenho tem vindo também a ser contestada e posta em causa 

(Rocha, 2011) pela sua eventual falta de exatidão, devida, nomeadamente, aos aspetos 

relacionados com o processo e ao enviesamento e às incorreções relacionadas com a 

atuação dos avaliadores. Aquelas questões podem acarretar desconfiança no processo, 

quebra da motivação, diminuição da identificação com a organização, degradação das 
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relações entre superiores e os subordinados e consequentes diminuições nos próprios 

níveis de desempenho (Cunha et al. (2010).  

 

 

4. O SIADAP na Administração Pública Portuguesa 

À Administração Pública Portuguesa foram colocados novos desafios, reforçados, 

quer pelas tendências internacionais, quer pelo poder político pressionado por razões 

orçamentais e ideológicas e pela crescente pressão por parte dos cidadãos e 

instituições, que manifestam expectativas cada vez maiores quanto à qualidade e 

performance do desempenho dos serviços públicos. Esta pressão colocou um enorme 

desafio às instituições públicas no sentido de se adaptarem a uma nova realidade e 

modernizarem as suas práticas de gestão de desempenho.  

No âmbito das reformas da Administração Pública portuguesa, a avaliação do 

desempenho constituiu sempre um mecanismo estruturante, procurando assegurar um 

acompanhamento permanente do desempenho dos serviços no cumprimento da sua 

missão, permitindo desta forma o reconhecimento da iniciativa e do mérito no 

desempenho dos serviços, dirigentes e funcionários (Bilhim, 2003). 

 Na Administração Pública a reformulação dos métodos tradicionais de avaliação do 

desempenho ocorreu por força de novas perspetivas sobre as organizações e sobre os 

modelos de gestão pública que emergiram internacionalmente mais centrados na 

prossecução de objetivos, na obtenção de ganhos de eficiência e de competitividade e 

na resposta às novas exigências colocadas ao sector público. 

 À Administração Pública portuguesa também foram colocados novos desafios, 

reforçados, quer por aquelas tendências internacionais, quer pelo poder político 

pressionado por razões orçamentais e ideológicas e pela crescente pressão por parte 

dos cidadãos e instituições, que manifestam expectativas cada vez maiores quanto à 

qualidade e performance do desempenho dos serviços públicos. Esta pressão colocou 

um enorme desafio às instituições públicas no sentido de se adaptarem a uma nova 

realidade e modernizarem as suas práticas de gestão de desempenho.  

O processo de reforma administrativa no sector público inclui a concepção de um 

sistema de avaliação de desempenho com o qual se visava a valorização dos seus 
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funcionários e agentes, a racionalização e modernização das estruturas 

organizacionais, a promoção de uma cultura de avaliação e responsabilidade, onde se 

incluis a distinção do mérito.  

Com vista a implementar uma avaliação do desempenho baseada na meritocracia, e 

por questões associadas à produtividade e à competitividade do serviço público foi 

instituído o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP), criado pela Lei nº. 10/2004, de 22 de Março.  

O SIADAP tem carácter de aplicação universal à Administração central, regional e 

autárquica, e assenta numa concepção de avaliação integrada de serviços, dirigentes e 

funcionários, centrada em objetivos. O sistema integra assim os três componentes: O 

SIADAP 1 - Avaliação dos serviços; O SIADAP 2 - Avaliação dos dirigentes e 

SIADAP 3 – Avaliação dos funcionários. Baseia-se programaticamente em resultados 

e contém a limitação das classificações superiores por um sistema de quotas.  

Os resultados devem ser medidos mediante indicadores previamente fixados que 

permitam, entre outros, a transparência e a imparcialidade.  

Com o SIADAP pretende-se também alavancar uma política de formação de recursos 

humanos dirigida para a qualificação e motivação de todos os funcionários e 

dirigentes, considerando-se o caráter estratégico do desempenho dos recursos 

humanos nas organizações públicas. 

Subjacente ao sistema está o modelo gestionário que se pretende introduzir e/ou 

reforçar na Administração Pública e que se reflete na orientação para resultados e na 

preocupação com a eficiência, eficácia e a qualidade dos serviços públicos. 

O período mais recente das reformas na Administração Pública portuguesa pode 

situar-se a partir do PRACE, em Março de 2006, com o qual se pretendeu, em síntese, 

reduzir as estruturas do Estado e identificar e quantificar os trabalhadores excedentes. 

Visava-se racionalizar as estruturas do Estado e aumentar a sua eficiência e eficácia. 

Outra reforma consistiu na reestruturação da avaliação do desempenho, iniciada com 

a implementação do SIADAP em 2004 e posteriormente, através da Lei nº. 66-B/2007 

de 28 de Dezembro. Aplicou-se a avaliação aos serviços e organizações públicas, bem 

como aos dirigentes. Estes passaram a ser também avaliados pelo desempenho das 

instituições de que são responsáveis.  
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Em 2008 prosseguiram-se medidas de alteração de vínculos, carreira e remunerações 

(Lei nº.12-A/2008 de 27 de Fevereiro), substituindo o vínculo de nomeação por 

contrato de trabalho para a grande maioria dos trabalhadores do Estado. Verifica-se 

uma redução das categorias e carreiras, fazendo-as depender as promoções e 

remunerações, da avaliação do SIADAP, desde que exista orçamento disponível.  

Como refere Rocha (2011:50), com estas reformas “todas as peças se encaixam, não 

há contradições e tudo se orienta para operacionalizar o quadro teórico do 

managerialismo: racionalização de custos, ganhos de eficiência e importação de 

métodos e técnicas de gestão privada”.  

Mais recentemente foram envidados esforços no sentido de maior profissionalização e 

isenção no recrutamento de dirigentes da Administração Pública. Para tanto, foi criada 

a CReSAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, 

através do Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, “para proceder à avaliação 

curricular não vinculativa sobre a adequação das competências das entidades 

propostas para o exercício de cargos de gestor público”. 

Lê-se, a propósito, no site da CReSAP: “Pela primeira vez, em Portugal, com a 

publicação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, o poder político assume atribuir a 

uma entidade independente a condução do processo concursal destinado à seleção da 

alta direção da Administração Pública.” (www.cresap.pt) 

A CReSAP “assegura com transparência, isenção, rigor e independência as funções de 

recrutamento e seleção de candidatos para cargos de direção superior da 

Administração Pública e avalia o mérito dos candidatos a gestores públicos” 

(www.cresap.pt).   

Tal como é referido pelo seu presidente, João Bilhim, “A Comissão de Recrutamento 

e Seleção para a Administração Pública Portuguesa (CReSAP) é um novo organismo 

e, simultaneamente, um organismo novo na história da Administração Pública 

Portuguesa. 

Com a sua criação faz-se história já que são seus corolários o abandono de uma velha 

prática de nomeações e a abertura de uma porta à boa governação, inserindo Portugal 

no seio de um punhado de nações que lideram a introdução do mérito nas suas 

Administrações. 
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Com a CReSAP, a alta direção da Administração Pública portuguesa passará a ser 

nomeada através de um sistema meritocrático, ou seja, um sistema em que as posições 

sociais, no interior da Administração e das empresas públicas, são preenchidas com 

base no mérito individual e não em virtude de critérios tais como a cor partidária, a 

religião, o género, a etnia, entre outros.” (www.cresap.pt) 

 

 

 

Parte II - Estudo de Caso - O SIADAP no Centro Hospitalar 

Cova da Beira  

O presente trabalho incide sobre a temática da avaliação do desempenho na 

Administração Pública, no âmbito do Ministério da Saúde, mais concretamente sobre 

os Centros Hospitalares Públicos, em particular sobre a aplicação do SIADAP ao 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, enquanto Estudo de Caso. 

No conjunto do Ministério da Saúde, consultámos informação relativa às percepções 

de 321 avaliadores do processo SIADAP, num total de 1534 dirigentes superiores e 

intermédios. Parte daquela informação consta de Tese de Doutoramento sobre “O 

Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho, na 

Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da Saúde”, 

realizada em 2012 por Flora Silva,  na Universidade de Santiago de Compostela.  

Quanto ao Centro Hospitalar Cova da Beira, foram inquiridos 79 avaliadores (a 

totalidade dos avaliadores), no âmbito da aplicação do processo SIADAP, que incidiu 

sobre 617 avaliados. Deste trabalho não faz parte qualquer recolha de percepções 

junto dos avaliados.  

Os resultados obtidos junto do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) revelaram-se 

com tendências idênticas aos obtidos para o conjunto das instituições integradas no 

Ministério da Saúde, sobre as quais foi consultada informação que aqui se apresenta e 

analisa.  

Considerando o tipo e volume de informação obtidos no âmbito do estudo empírico 

realizado entendemos pertinente, para melhor interpretação e leitura dos resultados, 
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apresentar este capítulo dividido pelos pontos correspondentes aos objetivos 

específicos que estabelecemos para a recolha de percepções. Aquela recolha foi 

organizada de acordo com as questões que considerámos deverem corresponder à 

utilização consubstanciada do SIADAP, enquanto instrumento de gestão e, por 

conseguinte, de informação sustentada e partilhada. 

Neste sentido, a recolha de informação foi submetida à seguinte estrutura alicerçada 

em 8 parâmetros de análise: Conhecimento global que os dirigentes possuem acerca 

do SIADAP; Tipo de domínio que os dirigentes possuem sobre as atividades 

relacionadas com a implementação do SIADAP; Consequências do SIADAP na 

actividade dos serviços de saúde; Consequências da avaliação do desempenho nas 

competências profissionais em relação aos seus colaboradores; Impacto da avaliação 

de desempenho na organização do trabalho; Impacto do SIADAP nas competências 

de liderança e gestão dos dirigentes; Impacto da avaliação do desempenho para os 

dirigentes; Nível de satisfação pessoal dos dirigentes sobre o SIADAP.  

Aqueles tópicos norteiam o apuramento das percepções recolhidas por inquirição 

junto dos Avaliadores, no âmbito do processo de aplicação do SIADAP, em 2012. 

Faremos subordinar a apresentação dos resultados para os tópicos de estrutura, acima 

referidos, pela seguinte ordem: 1º Perceções dos Avaliadores, a nível nacional (a 

partir de inquirição a 321 avaliadores do Ministério da Saúde, realizada no âmbito do 

estudo já mencionado); 2º  Perceções dos Avaliadores, a nível do Centro Hospitalar 

Cova da Beira (a partir de inquirição por nós realizada e processada junto de 79 

avaliadores do CHCB, no âmbito da aplicação do SIADAP, no primeiro trimestre de 

2012). 

 

1. Conhecimento global que os dirigentes possuem acerca 

do SIADAP 

Avaliar o conhecimento global que os dirigentes possuem acerca do SIADAP é 

fundamental para analisar o impacto da implementação do sistema de avaliação, na 

Administração Pública portuguesa, em particular do Ministério da Saúde, 

principalmente quando estamos perante os dirigentes  responsáveis pelo 

desenvolvimento e evolução do sistema. Qual a relevância do SIADAP? Qual o 
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contributo para a reforma administrativa em Portugal, em geral, e para o Ministério da 

Saúde, em particular? Qual o conhecimento sobre a metodologia de implementação? 

São questões, entre outras, que estão relacionadas com a estrutura e conteúdo do 

SIADAP, as quais se revelaram importantes para o nosso estudo. 

Assim, neste primeiro ponto apresentam-se os resultados obtidos em relação ao 

seguinte objetivo do presente estudo: Analisar se o nível de conhecimento que os 

dirigentes possuem sobre o SIADAP, tem influência na execução e implementação do 

mesmo. 

O SIADAP é encarado como uma das principais mudanças introduzidas pela atual 

reforma da Administração Pública portuguesa, suportando e viabilizando a 

concretização de uma nova política de gestão dos recursos humanos do Estado 

(Resolução do Conselho de Ministro, nº 53/2004 de 21 de Abril).  

Daí que o nível de conhecimento que os dirigentes possuem sobre o conjunto destas 

atividades se manifeste de real importância para o seu sucesso, uma vez que 

determinará a implementação do sistema de avaliação, dada a sua intervenção, direta 

ou indireta, em todo o processo. 

Neste ponto apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, o nivel de conhecimento que 

detêm acerca da estrutura e conteúdo do SIADAP, de acordo com as questões 

colocadas no questionário.  

 

1.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico (gráfico 1), consta o conjunto 

das principais questões relacionadas com a estrutura e conteúdo do SIADAP, e sobre 

as quais os dirigentes detêm influência e responsabilidade pela sua realização e 

concretização. 
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Gráfico 1.  Conhecimento global que possui sobre a estrutura e conteúdo do  

SIADAP 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Podemos observar que relativamente ao nível de conhecimento que os dirigentes, no 

âmbito do Ministério da Saúde, possuem quanto ao suporte legislativo do SIADAP, 

57,6% considera que tem um nível médio de conhecimento, comparativamente com 

os dirigentes que afirmam ter bastante (30,2%), pouco (9,7%) ou nada (2,5%). Poderá 

traduzir, em certa medida, o nível de participação dos dirigentes no desenvolvimento 

do processo de avaliação, devido ao tipo de funções que desempenham, e daí resultar 

que o grau de participação influencie o nível de conhecimento acerca do suporte 

legislativo. 

Destaca-se o facto de a maioria (57,6%) possuir um nível médio de conhecimento, o 

que poderá indicar, não só, o tipo de participação no processo, mas também, o grau de 
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implementação do SIADAP. Podem, eventualmente, os dirigentes considerarem que o 

nível de conhecimento que possuem é regular, ou seja, foi suficiente, comparando, 

com o nível de participação e o sucesso na implementação do sistema de avaliação, na 

sua instituição. 

Também na questão, acerca do processo de definição de objetivos, no âmbito do 

SIADAP, podemos concluir que a maioria dos dirigentes considera que possuiu um 

nível de conhecimento médio (63,7%), comparativamente com 31,2% que afirma 

possuir bastante conhecimento. De salientar a semelhança do valor das percentagens 

nas respostas dos dirigentes que afirmam possuir muito conhecimento (2,8%) com os 

que afirmam possuir pouco (2,2%) conhecimento. A aproximação das valorizações 

entre esta questão e a anterior, leva-nos a concluir que sendo o nível dominante o 

conhecimento regular poderá significar que estamos na presença de dirigentes que 

demonstram possuir, não só conhecimento, mas também participação na execução e 

desenvolvimento do processo de avaliação, dado que a definição de objetivos implica, 

obrigatoriamente, o domínio mínimo do suporte legislativo vigente.  

Quanto ao nível de conhecimento que os dirigentes possuem sobre as componentes do 

SIADAP, verifica-se que a percentagem mais elevada (52%), corresponde ao nível de 

conhecimento médio, que 25,5% corresponde aos dirigentes que consideram possuir 

bastante, 2,8% aos que possuem muito e, 19,6% aos que possuem pouco 

conhecimento. 

De destacar que a percentagem que corresponde ao nível médio de conhecimento 

(52%), nesta questão, comparativamente com as atividades anteriores (suporte 

legislativo do SIADAP, 57,6% e processo de definição de objetivos (63,7%), é mais 

baixa, o que traduz também níveis diferentes de intervenção e participação, por parte 

dos dirigentes, na implementação do SIADAP. 

Relativamente ao nível de conhecimento sobre a metodologia  de implementação do 

SIADAP, 52,8% dos dirigentes consideram que detêm um nível médio, 24,1% 

consideram que detêm bastante conhecimento, 18,8 % entende que detém pouco, e 

apenas 4,4% afirmam que detêm muito. 

Quanto à relevância da avaliação do SIADAP, do total de dirigentes da amostra, 53% 

considera que possui um nível médio de conhecimento, 24% considera que possuem 

bastante conhecimento e 20,9 % conhece pouco. Destaca-se a aproximação dos 
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valores extremos, 1,9% dos dirigentes que afirmam conhecer muito e 0,3% que não 

conhece nada sobre a relevância da avaliação. 

Relativamente ao nível de conhecimento que os dirigentes possuem sobre o impacto 

do SIADAP no Ministério de Saúde, a maioria (53,6%), considera que tem pouco 

impacto, 24,9% considera que tem algum, 12,6% bastante, 8,2% nada, e apenas um 

pequeno grupo (0,6%) considerou que tem muito impacto. 

O facto de se constatar que a percentagem mais elevada neste item, corresponde a 

53,6%, poderá significar que a maioria dos dirigentes pode não conhecer 

relativamente bem o impacto do SIADAP no Ministério da Saúde. 

No que diz respeito ao contributo do SIADAP para a reforma administrativa em 

Portugal, 51% dos dirigentes consideraram que o SIADAP contribuiu pouco, 

comparativamente com 28,2% que consideram que existiu algum contributo, 

enquanto que 11,5%, consideraram que teve bastante contribuição, 8,7% entende que 

não contribui nada e, apenas 0,6% entende que contribuiu muito. 

Pode concluir-se que, genericamente, a maioria dos dirigentes (76,6%), têm um nível 

regular de conhecimento global sobre o SIADAP, sendo que 19% conhece bastante, 

0,6% muito,3,4% conhece pouco, e apenas 0,3 %, não tem nenhum conhecimento. 

Desde um objetivo exclusivamente de descrição dos dados, apresentamos a 

comparação entre instituições acerca do impacto do SIADAP no Ministério da Saúde e 

do contributo para a reforma administrativa em Portugal (gráfico 2), em função dos 

respectivos valores médios das duas valorações, permite-nos desenhar graficamente as 

situações destacadamente. Assim, em primeiro lugar, verificamos que os valores 

médios relativos ao nível de conhecimento global sobre o SIADAP são todos muito 

próximos, o que traduz, em certa medida, que a classe dirigente do Ministério da 

Saúde, possuiu praticamente o mesmo nível de conhecimento sobre esta dimensão, ou 

seja, um nível regular. 
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Gráfico 2. Comparação do impacto do SIADAP  e contributo para a Reforma 

Administrativa em Portugal entre instituições 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

    

 

1.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

Sobre o conhecimento que os avaliadores possuem acerca da estrutura e conteúdo do 

SIADAP, os avaliadores do Centro Hospitalar da Cova da Beira revelaram:  
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Gráfico 3. Distribuição relativa das percepções por componentes de 

conhecimento SIADAP 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

Os Avaliadores consideraram, maioritariamente deter um conhecimento médio sobre 

os diversos componentes do SIADAP: Conhecimento Legislativo; Processo de 

Definição de Objetivos; Componentes do SIADAP; Metodologia de Implementação 

do SIADAP; Relevância da Avaliação do SIADAP para a Instituição; Impacto do 

SIADAP no Ministério da Saúde. 

Todavia, é sobre o Objetivos, a Metodologia de Implementação e a Relevância da 

Avaliação que os respondentes se sentem mais habilitados (>80%). 

A legislação, os componentes do SIADAP, o impacto no Ministério da Saúde e a sua 

contribuição para a Reforma da Administração detêm maior peso dos que respondem 

“pouco” ou “nada” (>25%). 

 

 

 



 31 

2. Tipo de domínio que os dirigentes possuem sobre as 

atividades relacionadas com a implementação do SIADAP 

 

O SIADAP constitui um instrumento estratégico para a criação de dinâmicas de 

mudança, de motivação profissional e de melhoria na Administração Pública. É, 

obrigatoriamente, desenvolvido de acordo com a legislação e os procedimentos em 

vigor e acompanha todo o ciclo de vida do funcionário em termos de desempenho 

(objetivos e competências). 

Com a publicação da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, que estabelece a 

constituição do SIADAP, tornou-se crucial desenvolver uma solução coerente e 

integrada para gerir o novo modelo global de avaliação. Mais determina a referida lei 

que os modelos de fichas de avaliação do desempenho de dirigentes intermédios e 

demais trabalhadores da Administração Pública, bem como as listas de competências 

e demais atos necessários à sua aplicação, sejam aprovados por portaria do membro 

do Governo responsável pela área da Administração Pública. 

O SIADAP integra-se no ciclo anual da gestão de cada serviço e organismo da 

Administração Pública e consta das seguintes fases: a) Estabelecimento do plano de 

atividades para o ano seguinte, tendo em conta os objetivos estratégicos, as 

orientações da tutela e as atribuições orgânicas; b) Estabelecimento dos objetivos de 

cada unidade orgânica, a prosseguir no ano seguinte; c) Estabelecimento dos objetivos 

a atingir por cada trabalhador e ou equipa no ano seguinte; d) Elaboração do relatório 

de atividades, e ainda e) Avaliação dos desempenhos. 

Dada a interligação existente entre o sistema de avaliação e o ciclo anual da gestão de 

cada serviço, foram introduzidas no questionário algumas questões, relacionadas com 

as fases acima expostas, na perspectiva de obtermos o tipo de domínio que os 

dirigentes possuem sobre as atividades relacionadas com o processo de 

implementação do SIADAP. 
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2.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Neste ponto apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, o tipo de domínio que os 

dirigentes possuem sobre as atividades relacionadas com o processo de 

implementação do SIADAP. 

Assim, dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico 4, consta o conjunto 

das principais atividades relacionadas com a implementação do SIADAP, e sobre os 

quais os dirigentes tem participação direta, em virtude do cargo que ocupam ou por 

força das funções que desempenham na instituição.  

 

Gráfico 4. Tipo de domínio que os dirigentes possuem sobre as actividades 

relacionadas com o SIADAP 

 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 
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Sendo a elaboração do plano estratégico, uma das fases do ciclo anual da gestão de 

cada serviço e organismo da Administração Pública, as valorações obtidas sobre esta 

questão significam que 42,4% dos dirigentes consideram que possuem um domínio 

regular sobre as atividades relacionadas com a implementação do SIADAP, enquanto 

17,1% considera possuir bastante e 6,5% possuiu muito domínio.  

Também no que se refere à atividade relacionada com a definição, quantificação e 

caracterização dos objetivos, no âmbito do sistema de avaliação, constatamos que 

43,1% possui bastante domínio, sendo que 36,3% considera que possuiu um domínio 

regular e, 15,6% possui pouco. Começamos a identificar, cada vez mais, a relação 

existente entre o grau de dirigentes e o nível de intervenção nas atividades 

relacionadas com o SIADAP, tal como a legislação assim o estabelece. Se 

considerarmos, ainda, os dirigentes que afirmaram possuir pouco (15,6 %) ou nenhum 

(3,4%) domínio, reforçamos ainda mais tal constatação. 

Conforme se constata no gráfico 3, os dirigentes consideram possuir, exatamente, o 

mesmo tipo de domínio, bastante (40%) e regular (40%), quanto à avaliação de 

competências comportamentais. E o mesmo se repete quanto à atitude pessoal dos 

colaboradores, dado que 39,9% considera possuir bastante, 40,2% julga possuir um 

domínio regular e apenas 1,6% possui bastante, em ambas as atividades. 

Também ao nível dos dirigentes que consideram possuir pouco ou nenhum domínio, 

as respectivas valorações quase que se confundem. Sobre a avaliação de competências 

comportamentais, 15,3% dos dirigentes entende que possui pouco domínio, perante 

15% que também considera dominar pouco a atividade sobre a avaliação da atitude 

pessoal, face a 3,4% que não possui nenhum domínio acerca das duas atividades. 

Os dirigentes consideram possuir bastante domínio sobre o preenchimento das 

grelhas de avaliação de desempenho (41,4%), sobre a realização de entrevistas com 

os avaliados (45,5%) e acerca da resolução de reclamações (37,8%).  

Se analisarmos, no gráfico 4, a percentagem mais elevada (45,5%) do ponto em 

análise corresponde à realização de entrevistas com o avaliado.  

As valorações referentes aos dirigentes que afirmaram possuir muito domínio sobre 

estas atividades alteram-se ligeiramente, comparativamente com as anteriores, uma 

vez que não se concentram as percentagens e os valores não são tão próximos entre si. 
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Assim, verifica-se que 13,7% tem muito domínio no preenchimento das grelhas de 

avaliação de desempenho, 11,1%na realização de entrevistas com os avaliados e 

23,1% na resolução de reclamações. Salienta-se o facto da percentagem mais elevada 

ser referente a resolução de reclamações, o que poderá significar que existe um 

número relevante de reclamações que poderá traduzir algum descontentamento ou 

discordância com a classificação atribuída aos funcionários da instituição. 

Quanto ao domínio que os dirigentes demonstraram possuir sobre a elaboração do 

relatório de atividades, apuramos que 45,2% dos dirigentes consideram ter um 

domínio regular, 36,8% considera possuir bastante, 10,9% pouco, 4% muito e apenas 

3,1% possuiu nenhum domínio. 

Considerando a relação que se estabelece entre a elaboração do plano estratégico e o 

relatório de atividades na gestão das instituições, seria perfeitamente normal que as 

valorações fossem idênticas. Não só por se tratar de duas atividades que fazem parte 

do ciclo de gestão anual, mas também porque a realização de uma atividade implica a 

outra. Acontece que, conforme podemos averiguar no gráfico 4, 36,8% dos dirigentes 

consideram ter bastante domínio na elaboração do relatório de atividades, contra 

17,1% na elaboração do plano estratégico, no âmbito do mesmo domínio. Depreende-

se, desta averiguação que, efetivamente, a definição das estratégicas, que se revelam 

nos planos, é concretizada apenas pelos dirigentes de topo.  

Nessa perspectiva, continuamos a constatar a mesma relação entre domínio e 

participação dos dirigentes, nas atividades do SIADAP, dado que 10,9% dos 

dirigentes julgam possuir pouco domínio, na elaboração do relatório de atividades, 

perante 33%, que, sobre a elaboração do plano de atividades, considera possuir, 

também, pouco domínio. O facto de não participarem na elaboração das atividades, 

não lhes permite obter informação sobre o tipo de domínio que possuem. 

O desenvolvimento de ações de formação sobre o SIADAP deve estar em sincronia 

com o diagnóstico das necessidades de formação, com base na avaliação do 

desempenho e nas considerações relativas ao potencial de evolução e 

desenvolvimento do avaliado. Tendo em conta que a percentagem de dirigentes que 

considera ter pouco domínio ou regular sobre esta atividade é exatamente a mesma 

(40,3%), poderá indicar a forma como está organizada e definida a responsabilidade 

de desenvolvimento desta atividade nas instituições, uma vez que habitualmente é 
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confinada a um único departamento. E, assim sendo, só os dirigentes diretamente 

responsáveis pela atividade têm capacidade para promover e desenvolver formação.  

No entanto, devem ser identificadas as necessidades de formação prioritárias, na sua 

associação às exigências do posto de trabalho, e considerados os recursos disponíveis 

para esse efeito, o que implica a participação de todos os dirigentes. Daí, verificamos 

que 12,5% consideram possuir bastante domínio, o que traduzirá a participação e o 

envolvimento de outros dirigentes, para além dos que têm, diretamente, tal 

responsabilidade. 

2.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

Este ponto exigia, de certa forma, a demonstração de maior domínio técnico exigido 

para o prosseguimento das atividades inerentes à implementaçaõ do SIADAP. 

A maior concentração das frequências situa-se sobretudo nos graus “regular” e 

“pouco”, à exceção dos tópicos “avaliação de competências comportamentais”, 

“avaliação de atitude pessoal” e “preenchimento de grelhas de avaliação”, onde os 

Avaliadores se sentem francamente confortáveis. Todavia, estas serão eventualmente 

as áreas onde eventualmente pode cair maior subjetividade. 

 

Gráfico 5. Perceções dos Avaliadores quanto ao domínio sobre as atividades 

de implementação do SIADAP 

 

 

Fonte: Produção própria 
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De referir ainda que os Avaliadores manifestam necessidade de maior 

Desenvolvimento de Ações de Formação sobre SIADAP.  

 
 

3. Consequências do SIADAP na actividade dos serviços de 

saúde 

A reforma da Administração Pública portuguesa foi perspectivada, ao longo dos 

últimos anos, como uma exigência indispensável ao desenvolvimento 

socioeconómico, devendo constituir-se como vector de competitividade e dinamismo 

numa sociedade moderna. Constituiu uma das prioridades da política do Governo, 

pelos seus impactos na produtividade, na competitividade da economia, na 

sustentabilidade das finanças públicas e na melhoria da qualidade do serviço 

prestado.   

Também, a reforma do sector da saúde tem constituído um vector prioritário de 

atuação de todos os Governos, no sentido de introduzir uma profunda reestruturação 

no Serviço Nacional de Saúde, de forma a transformar o atual sistema público num 

sistema de saúde moderno e renovado, mais justo e eficiente, e, fundamentalmente, 

orientado para as necessidades dos utentes. Nesse sentido, criaram-se condições para 

a adoção de novos modelos organizativos, mais ágeis e flexíveis, redefiniram-se as 

competências e responsabilidades dos dirigentes e desenhou-se um sistema integrado 

para a avaliação do desempenho dos serviços, o SIADAP1.   

Um dos eixos prioritários de desenvolvimento da Reforma da Administração pública, 

consistiu na organização dos serviços, materializando-se no desenvolvimento de um 

novo modelo organizacional que, ao capitalizar em boas práticas de desenho 

organizativo, promovesse o alinhamento e responsabilização pela prossecução da 

missão individual de cada unidade, a redução de níveis hierárquicos, a 

desburocratizarão de circuitos de decisão e a melhoria dos processos e da colaboração 

entre serviços. É, no fundo, a busca de uma Administração Pública mais eficiente e 

mais eficaz. 
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3.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Neste ponto, apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, as consequências do SIADAP 

na actividade dos serviços de saúde, de acordo com os itens colocados no 

questionário. 

Assim, dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico 4, consta o conjunto 

das principais consequências do SIADAP na actividade dos serviços de saúde, e sobre 

as quais os dirigentes manifestaram a sua percepção e opinião, que nos permitiu 

analisar uma das consequências na avaliação do desempenho.  

De acordo com o exposto no gráfico 6, a percepção que os dirigentes demonstraram 

possuir sobre as consequências do desenvolvimento do SIADAP, na organização dos 

serviços de saúde, evidencia que, da avaliação do desempenho, resultaram poucas 

(42,5%) ou nenhumas (30,3%) consequências. Muito embora, alguns dirigentes 

considerassem que resultaram as consequências normais (24,4%), e até bastantes 

(2,8%), apesar de esta ter a mais baixa expressão e, ainda, de nenhum dos dirigentes 

ter reconhecido a existência de muitas consequências.  

Gráfico 6. Consequências do SIADAP na actividade dos serviços de saúde 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 
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Assistimos à mesma constatação, no que se refere às consequências do SIADAP1 

para o desenvolvimento de cultura de avaliação de desempenho, dado que se apura no 

gráfico 6 que os dirigentes consideraram existir poucas (51,4%) ou algumas (27,7%) 

consequências, até mesmo nenhumas (20,6%), perante apenas 0,3% que consideraram 

existir muitas consequências. Daí que se possa considerar que a reorganização de 

serviços e os processos organizacionais implicam o desenvolvimento de uma nova 

cultura de desempenho. 

Se analisarmos o exposto no gráfico 6, verificamos que da implementação do 

SIADAP não resultaram consequências para a eficácia (50,6%) e produtividade dos 

serviços (50,5%), tendo em conta que estamos perante as valorações de metade dos 

dirigentes inquiridos. Se atentarmos que a eficácia e produtividade são princípios 

fundamentais do SIADAP, assim como parâmetros de avaliação, e sobre os quais os 

dirigentes consideraram que o sistema de avaliação teve bastante (15,9%) 

consequências para ambos os princípios, poderá significar que o parâmetro de 

avaliação relativo aos “objetivos de eficácia”, entendida como medida em que um 

serviço atingiu os seus objetivos, foram concretizados apenas num reduzido número 

de instituições. Esta constatação é ainda reforçada com a afirmação dos dirigentes, 

que consideraram existir poucas consequências do sistema de avaliação, quer na 

eficácia (26,9%), quer na produtividade (27,1%) dos serviços. 

As valorações referentes aos dirigentes que consideraram que do sistema de avaliação 

resultaram muitas consequências para a eficácia (6,6%) e produtividade (6,5%) dos 

serviços de saúde, podemos afirmar que, realmente, da implementação do SIADAP, 

praticamente, não resultaram consequências.  

Ao pretendermos avaliar as consequências do SIADAP para a credibilidade do 

sistema de saúde, verificamos (gráfico 6) que, na perspectiva dos dirigentes, a maioria 

não identificou (49,2%) quaisquer consequências, uma minoria identificou poucas 

(26,8%), sendo que 7,5% constatou algumas consequências do sistema de avaliação 

na credibilidade. 

A definição de objetivos e a avaliação de resultados permitirão valorizar o contributo 

útil de cada organismo e o interesse público do seu desempenho, envolvendo os 

dirigentes e funcionários num projeto comum e responsabilizando pela otimização 

dos recursos. Assim, na sequência da implementação do SIADAP, os dirigentes 
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consideraram existir poucas (52,3%), ou nenhumas (22,1%) consequências quanto à 

atividade focalizada para os objetivos definidos, perante 16,2% que afirmaram existir 

muitas, face a 9,3% que entendeu que se verificaram as consequências normais.   

Neste âmbito, assumem particular relevância a partilha de estruturas, a organização de 

sistemas de informação, a flexibilidade estrutural com redução de níveis hierárquicos 

e a organização por programas com recurso a equipas multidisciplinares, responsáveis 

pelas práticas e métodos de trabalho, e sobre as quais 44,5% dirigentes reconhecerem 

que o SIADAP não teve consequências nenhumas, mediante 32,1% que considerou 

que teve poucas, perante (15,9%) que entendeu que teve bastantes e normais (7, 5%) 

consequências.  

Se analisarmos as percentagens refletidas no gráfico 6, constatamos que tais 

expectativas não se concretizaram, atendendo a que 39,5% dos dirigentes considerou 

que existiram poucas consequências do SIADAP nas relações profissionais, enquanto 

16,3% considerou que não existiram nenhumas. Perante as valorações dos dirigentes 

que consideraram que se verificaram bastantes (23,2%) e muitas consequências 

(2,5%).  

Ao procuramos identificar a percepção que os dirigentes têm sobre as consequências 

da implementação do SIADAP, na imagem dos serviços de saúde, constatamos que a 

larga maioria (57%) considerou que não existiram consequências, face a uma minoria 

que considerou existirem poucas (18,7%), ou, eventualmente, as normais (15,9%), 

perante apenas 8,4%, que considerou existirem bastantes consequências (gráfico 6). 

 

3.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

Neste ponto verifica-se que os Avaliadores tenderam a concentrar as suas respostas 

nos três graus intermédios de satisfação, com maior tendência positiva, expressa nos 

graus “bastante” e “regular”. 
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Gráfico 7. Distribuição relativa das percepções dos Avaliadores sobre as 

consequências do SIADAP nos Serviços de Saúde 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Produção própria 

 

Os graus extremos (“muito” e “nada”) recolheram as menores pontuações com 

percentagens exatamente idênticas em todos os tópicos. 

 
 
 
 

4. Consequências da avaliação do desempenho nas 

competências profissionais em relação aos seus 

colaboradores 

 

Para uma melhor compreensão deste ponto julgamos conveniente apresentar uma 

breve explicação sobre o conceito de competência e, a forma como são avaliadas na 

perspectiva do SIADAP3, antes de iniciarmos a análise das consequências da 
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avaliação do desempenho nas competências profissionais em relação aos seus 

colaboradores, segundo a óptica dos dirigentes. 

No âmbito do SIADAP 3, define-se como “ Competência” o parâmetro de avaliação 

que traduz o conjunto de conhecimentos, capacidades de ação e comportamentos 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz, adequado ao exercício de funções. 

A avaliação do desempenho dos trabalhadores integra--se no ciclo de gestão de cada 

serviço tem carácter anual e incide sobre os seguintes parâmetros: 

a) Resultados - obtidos na prossecução de objetivos individuais em articulação com os 

objetivos do respectivo serviço ou unidade orgânica. 

b) Competências - visam avaliar os conhecimentos, capacidades técnicas e 

comportamentais adequadas ao exercício da função. 

As competências a desenvolver pelos trabalhadores são definidas e listadas em perfis 

específicos, decorrentes da análise e qualificação das funções correspondentes à 

respectiva carreira, categoria, área funcional ou posto de trabalho, e concretizam -se 

nos modelos específicos do SIADAP 3, preferencialmente por acordo entre os 

intervenientes na avaliação (avaliador e avaliado). 

O parâmetro relativo a “Competências” assenta em competências previamente 

escolhidas para cada trabalhador em número não inferior a cinco. A seleção das 

competências a avaliar é efetuada de entre as constantes numa lista que consta dos 

instrumentos regulamentares do SIADAP3 (Portaria n.º 1633/2007 de 31 de 

Dezembro).  

 

A avaliação de cada competência é expressa em três níveis: 

a) Competência demonstrada a um nível elevado, a que corresponde uma pontuação 

de 5; 

b) Competência demonstrada, a que corresponde uma pontuação de 3; 

c) Competência não demonstrada ou inexistente, a que corresponde uma pontuação 

de 1. 

A pontuação final a atribuir ao parâmetro “Competências” é a média aritmética das 

pontuações atribuídas às competências escolhidas pelo avaliado. 
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Como nota final, evidencia-se que uma das condições fundamentais para a mudança 

consiste no facto dos colaboradores possuírem as competências profissionais 

adequadas às novas missões, metas e objetivos e, ainda a observarem os dirigentes 

que mais respeitam a pilotar o processo de mudança. 

4.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Nesta secção, apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, as consequências do SIADAP 

nas competências profissionais em relação aos seus colaboradores, de acordo com as 

perguntas colocadas no questionário. 

Assim, dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico 8, consta o conjunto 

das principais ações relacionadas com as consequências da avaliação do desempenho 

nas competências profissionais dos colaboradores, e sobre as quais os dirigentes 

manifestaram a sua percepção e opinião, permitindo-nos analisar tais consequências. 

Ao procurarmos avaliar se existiram consequências da avaliação do desempenho na 

comunicação fluida e aberta, verificamos que 52,5% dirigentes consideraram que a 

comunicação é normal na sequência da implementação do SIADAP, perante 24,1% 

que considerou existir poucas consequências, de acordo com o exposto no gráfico 

(gráfico 8). Seria normal que das avaliações atribuídas aos colaboradores resultasse 

alguma conflitualidade, o que em certa medida poderá justificar o facto de 24,1% dos 

dirigentes terem considerado que existiram bastantes (18,8%) e muitas (4,4%) 

consequências na comunicação.  
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Gráfico 8. Consequências da avaliação do desempenho nas competências 

profissionais em relação aos seus colaboradores 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Também no âmbito da cooperação entre os colaboradores 52,3% dos dirigentes 

consideraram que da avaliação de desempenho resultaram poucas consequências, face 

a 27,1% que afirmaram ser normais. Poderá existir, nesta questão, a manifestação do 

tipo de cultura e clima organizacional da instituição. O facto de 12,1% considerarem 

que existiram poucas consequências e 8,4% bastantes, traduzirá o número reduzido de 

instituições, onde se pode averiguar a existência de consequências do SIADAP3 na 

cooperação entre os colaboradores, embora não nos indique o tipo de cooperação. 

No que se refere à partilha de tarefas, que em certa medida poderá estar relacionada 

com a cooperação entre colaboradores, o gráfico 8 mostra-nos que a maioria dos 

dirigentes afirmaram que existiram poucas (53,6%) e nenhumas (12,5%) 

consequências, na sequência da avaliação do desempenho, o que significará que as 
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rotinas de trabalho se mantêm e não sofreram alterações com a implementação do 

SIADAP3, embora para um grupo de dirigentes existissem algumas consequências 

normais (25,5%) e até bastantes (8,4%), na partilha de tarefas.  

O facto da maioria dos dirigentes afirmar que, na sequência do resultado da avaliação 

do desempenho, os seus colaboradores participam pouco (51,7%) nas decisões e 

pouco (50,2%) na contribuição dos objetivos definidos poderá significar que, 

efetivamente, da implementação do SIADAP 3 não se assistiu à promoção da 

participação dos colaboradores na gestão das instituições.  

No entanto, poderemos deduzir, face ao exposto no gráfico 8, que será possível 

identificar o estilo de gestão praticado pelos dirigentes nas instituições. Se 

observarmos as valorações dos dirigentes que afirmaram que os seus colaboradores 

têm uma participação normal (27,1%) na tomada de decisões e, igualmente, normal 

(21,2%) na concretização dos objetivos definidos, reforçamos tal constatação.  

Ao analisarmos, sob a mesma perspectiva, as valorações que correspondem aos 

dirigentes que afirmaram não existir nenhumas (17,1%) consequências na tomada de 

decisões e, também, nenhumas (15,9%) na concretização dos objetivos, confirmamos 

que a participação dos colaboradores nas ações relacionadas com a gestão das 

instituições depende do estilo de liderança do dirigentes, e sobre as quais o SIADAP3 

não teve, ainda, quaisquer consequências.  

O desenvolvimento de competências pessoais e técnicas deve culminar na atribuição 

de funções com rigor e responsabilidades e, considerando que a avaliação de 

desempenho produz informação relevante sobre estas ações, consideramos importante 

recolher junto dos dirigentes a percepção que têm sobre as consequências que daí 

resultaram para os seus colaboradores.  

Verificamos que existe uma convergência total nas valorações apresentadas pelos 

dirigentes para as duas ações. Ou seja, os dirigentes consideraram que resultaram 

poucas (49,8%) e nenhumas (19%) consequências, do SIADAP3, para o 

desenvolvimento de competências pessoais e técnicas e para a atribuição de funções 

com rigor e responsabilidades, perante 26,2% que afirmou existirem consequências 

normais.  

Atendendo ao ilustrado no gráfico 8, na óptica de 52,2% dos dirigentes inquiridos, do 

desenvolvimento do SIADAP3 resultaram poucas consequências para a frequência de 
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ações formação, enquanto que para 32,8% resultaram consequências normais e para 

11,9% nenhumas, perante 3,1 % que considerou existirem muitas consequências.  

Mediante as valorações espelhadas no gráfico 8, constata-se que os dirigentes 

consideraram que a avaliação de desempenho produziu poucas (43,6%) ou nenhumas 

(23,6%) consequências, na alteração de funções e tarefas do colaborador. 

Muito embora, o facto de 21,8% considerar que produziu consequências normais, 

assim como, 5% afirmar que produziu bastantes, possa significar que estamos perante 

dirigentes e instituições que pela sua capacidade de gestão souberam desenvolver e 

implementar o SIADAP.  

 

4.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

 
Mais uma vez se regista que os Avaliadores, de uma maneira geral, expressaram 

idênticos valores de resposta para os graus “muito” (6,3%) e “nada” (5,1%), à 

exceção do tópico “alteração de funções e tarefas”, em 15,2% dos respondentes 

consideraram não ter ocorrido nada. 

Gráfico 9. Distribuição Relativa das Perceções sobre as consequências da 

avaliação do desempenho nas competências profissionais em relação aos seus 

colaboradores 

 

 

Fonte: Produção própria 
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O grau “regular” recolheu a maior concentração das perceções dos Avaliadores em 

matéria de consequências sobre a fluidez e a da comunicação, a cooperação entre 

colaboradores, a partilha de tarefas, a concretização de objetivos, a atribuição de 

funções com rigor e responsabilidade, a alteração de funções e tarefas (>50%). Esta 

mediania pode todavia constituir elemento preocupante, já que nestes fatores reside 

grande parte do êxito de uma unidade de trabalho. 

 

  

 

5. Impacto da avaliação de desempenho na organização do 

trabalho 

Analisar o impacto da avaliação de desempenho na organização do trabalho, no 

âmbito dos serviços de saúde, implica, obrigatoriamente, confirmar o cumprimento de 

princípios estabelecidos no SIADAP que, neste caso concreto, são a coerência e 

integração alinhando a ação dos serviços, dirigentes e trabalhadores na prossecução 

dos objetivos articulando melhorias dos sistemas organizacionais e processos de 

trabalho com o desenvolvimento das competências dos dirigentes e dos trabalhadores. 

O SIADAP impõe novos desafios de gestão organizacional, designadamente em 

matéria de eficiência, eficácia e qualidade de prestação de serviço. Tais desafios 

exigem o envolvimento da estrutura e níveis organizacionais, isto é, de todos aqueles 

que fazem a organização. A "lógica do contributo individual" apela a um alinhamento 

tático de todos os colaboradores no sentido (e com sentido) da unidade de serviço e do 

todo organizacional.  

No entanto, por vezes, a genuína e incontornável essência deste instrumento de gestão 

integrada - gestão das organizações, dos serviços e das pessoas - é amputada por uma 

aplicação restrita (e inadequada) aos profissionais avaliados, centrada em conteúdo 

funcional, restringindo, deste modo, as suas potencialidades e, consequentemente, os 

seus resultados. Ora, sendo este um dos objetivos do SIADAP, entendemos pertinente 

analisar o impacto na organização dos serviços. 
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5.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Neste ponto apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, o impacto da avaliação de 

desempenho na organização do trabalho, de acordo com as perguntas colocadas no 

questionário. 

Assim, dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico 10, consta o conjunto 

das principais atividades relacionadas com as consequências da avaliação do 

desempenho na organização do trabalho, e sobre as quais os dirigentes manifestaram a 

sua percepção e opinião, permitindo-nos analisar o impacto da avaliação de 

desempenho na organização do trabalho, no âmbito dos serviços de saúde. 

Constatamos que 61,3% dos dirigentes reconheceram pouco impacto na promoção de 

cargos, 20% nenhum e 18,8% o normal, decorrente do desenvolvimento do SIADAP. 

Assim, 58,3% dos dirigentes afirmaram que existiu pouco impacto, 28,3% nenhum e 

13,4% o normal. 

Também acerca do impacto do SIADAP sobre a formação profissional desenvolvida a 

maioria dos dirigentes considerou que existiu pouco (52,3%) e nenhum (15,6%), para 

um pequeno grupo normal (29,6%) e bastante para 2,5% dos dirigentes.  

Gráfico 10. Impacto da avaliação do desempenho na organização do 
trabalho 
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Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Quanto à motivação no desempenho da função salienta-se que não existem 

dirigentes muito ou bastante motivados no cumprimento das suas funções, por 

consequência da aplicação do SIADAP, dado que os dirigentes consideraram que da 

avaliação do desempenho resultou um impacto normal 39,3%, até mesmo pouco 

(34,9) e nenhum (25,9) relativamente à motivação no desempenho das suas funções. 

O SIADAP teve para um grupo de dirigentes pouco (15,6%) e nenhum (56,1%) 

impacto na estrutura e modelo organizacional, verificando-se, exatamente, o 

mesmo no que se refere aos processos e procedimentos de trabalho dado que 

consideraram ter pouco (19,3%) e nenhum (55,1%). No entanto, um grupo 

significativo de dirigentes considerou que teve bastante (6,2%) e normal (22,1%) 

impacto na estrutura e modelo organizacional, assim como, também, teve bastante 

(10,3%) e normal (15,3%) nos processos e procedimentos de trabalho. 

Também sobre a eficácia nos serviços e a influência na gestão da organização, a 

maioria dos dirigentes considerou que o SIADAP não causou impacto, atendendo a 

que 63,2% o afirmaram sobre a eficácia nos serviços e 62,9% sobre a influência na 

gestão da organização.  

Apenas um pequeno grupo de dirigentes considerou que sobre a eficácia nos serviços 

existiu pouco (12,8%), normal (5,6%) e até bastante (18,4%) impacto.  

Também, consideraram pouco (11,8%), normal (15%) e, também, bastante (10,3%) 

sobre a influência na gestão da organização (gráfico 10).  

 

5.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

Neste ponto começam a revelar-se perceções com maior concentração em graus de 

sentido negativo. Os graus “muito” e “bastante” não recolhem nenhuma ou recolhem 

escassas perceções  ao nível da “promoção de cargos” e “aumento de remunerações”.  
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Gráfico 11. Percepções sobre o impacto da avaliação de desempenho na 

organização do trabalho 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

 

 

Nenhum avaliador considerou de atribuir “muita” satisfação ao “aumento de 

remunerações”, “formação profissional desenvolvida”, “motivação no desempenho da 

função”, “alargamento de competências profissionais” e “estrutura e modelo 

organizacional”. Entendidos como fatores de estímulo (material e não material) no 

trabalho, os respetivos graus de satisfação podem  revelar-se preocupantes para a 

sustentabilidade de uma clima de progressão institucional.   

 

 

 

6. Impacto do SIADAP nas competências de liderança e 

gestão dos dirigentes 

Entre as várias conclusões a tirar dos estudos sobre a liderança, destaca-se que esta 

depende da natureza do trabalho, do grupo e dos seus membros individualmente 

considerados do meio e da personalidade do líder. E, embora não haja muitos estudos 
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sobre a liderança nas organizações públicas estas conclusões aplicam-se à 

Administração Pública portuguesa (Rocha 2010:101). 

Para um melhor enquadramento do tema julgamos conveniente explicar, 

sumariamente, em que consiste a avaliação das competências dos dirigentes 

superiores e intermédios.  

A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores integra -se no ciclo de gestão do 

serviço e efetua se com base nos seguintes parâmetros: 

a) “Grau de cumprimento dos compromissos” constantes das respectivas cartas de 

missão, tendo por base os indicadores de medida fixados para a avaliação dos 

resultados obtidos em objetivos de eficácia, eficiência e qualidade nelas assumidos e 

na gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais afectos ao serviço; 

b) “Competências” de liderança, de visão estratégica, de representação externa e de 

gestão demonstradas. 

Os dirigentes superiores do 2.º grau, no início da sua comissão de serviço e no quadro 

das suas competências legais, delegadas ou subdelegadas, assinam com o dirigente 

máximo uma carta de missão, a qual constitui um compromisso de gestão onde, de 

forma explícita, são definidos os objetivos, se possível quantificados e calendarizados, 

a atingir no decurso do exercício de funções, bem como os indicadores de 

desempenho aplicáveis à avaliação dos resultados. 

A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores é feita no termo das respectivas 

comissões de serviço, conforme o respectivo estatuto, ou no fim do prazo para que 

foram nomeados. É objeto de avaliação intercalar, efetuada anualmente. O período de 

avaliação intercalar corresponde ao ano civil, pressupondo o desempenho como 

dirigente por um período não inferior a seis meses, seguidos ou interpolados. 

A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios integra -se no ciclo de gestão 

do serviço e efetua-se com base nos seguintes parâmetros: Resultados obtidos nos 

objetivos da unidade orgânica que dirige e Competências, integrando a capacidade de 

liderança e competências técnicas e comportamentais adequadas ao exercício do 

cargo. 

O parâmetro relativo a “Competências” assenta em competências previamente 

escolhidas, para cada dirigente, em número não inferior a cinco, e são escolhidas, 
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mediante acordo entre avaliador e avaliado, prevalecendo a escolha do superior 

hierárquico se não existir acordo, de entre as constantes em lista aprovada por portaria 

do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública. Desenvolver 

o potencial de liderança e a capacidade de motivar colaboradores e fomentar a 

criatividade devem ser objetivos a cumprir, pelos dirigentes, no âmbito das suas 

competências de gestão e liderança. Nesse sentido, procuramos avaliar as 

consequências da implementação do SIADAP 2 no desenvolvimento de tais 

competências.  

 

6.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Neste ponto apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, sobre o impacto do SIADAP 

nas competências de liderança e gestão dos dirigentes, de acordo com as perguntas 

colocadas no questionário. Assim, dentro desta dimensão, conforme apresentamos no 

gráfico 12, consta o conjunto das principais ações na actividade no âmbito da 

liderança e gestão dos dirigentes, e sobre as quais os dirigentes emitiram a sua 

experiência e opinião, permitindo-nos analisar o impacto da aplicação do SIADAP em 

tais competências. 
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Gráfico 12. Impacto do SIADAP nas competências de liderança e gestão dos 

dirigentes

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Atendendo ao exposto no gráfico 12, constatamos que uma percentagem significativa 

de dirigentes considerou que da aplicação do SIADAP 2, verificaram-se poucas 

consequências para o desenvolvimento de competências profissionais (58,3%) 

assim como na exigência e rigor nas funções (52,3%) que desempenham, perante um 

pequeno grupo que afirmou não existirem consequências para o desenvolvimento 

(28,3%) e na exigência e rigor de funções (15,6%). Poderá significar que as 

competências e funções que os dirigentes exercem não são significativas para a 

avaliação do desempenho ou, ainda, o nível de intervenção dos dirigentes na 

aplicação do SIADAP. 

Na sequência da implementação do SIADAP 2, nos serviços de saúde, podemos 

constatar que ao nível da existência de conflitos não se registou aumento de 

conflitualidade que fosse percebida pelos dirigentes. Daí, 39,3% dos dirigentes terem 

manifestado que a existência de conflitos é a normal, mediante 34,9% que consideram 

pouca e 25,9%nenhuma.  



 53 

Esta constatação poderá ter várias interpretações. Se por um lado, pode significar a 

baixa importância atribuída ao SIADAP, não dando lugar à existência de conflitos, 

por outro lado, traduzirá um sinal positivo para a gestão dos serviços se analisarmos 

na perspectiva de desenvolvimento de novas competências. Para João Bilhim (2008) a 

gestão de conflitos é uma competência que qualquer dirigente deve possuir. 

Mais de metade dos dirigentes consideraram que a avaliação do desempenho teve 

pouco (57%) impacto na delegação de competências e nenhum (56,1%) na 

capacidade de decisão. Esta constatação poderá traduzir o nível de implementação 

do SIADAP, nas instituições, tendo em conta que, da aplicação da Lei nº. 66-B/2007 

os dirigentes passam a assumir mais responsabilidades. Talvez por essa razão 27,7% 

dos inquiridos tenham considerado que na delegação de competências não se 

verificou impacto e 15,3% considerasse pouco na capacidade de decisão.  

Na mesma perspectiva de análise, o facto de alguns dirigentes afirmarem a existência 

de um impacto regular (15,3%) no âmbito da delegação de competências e na 

capacidade de decisão (22,1%), poderá significar que o desenvolvimento do SIADAP 

está, altamente, relacionado com a capacidade de intervenção do dirigente e das 

respectivas competências de gestão que possuiu. A consolidar esta observação temos 

a constatação de um pequeno grupo de dirigentes que afirmou existir bastante 6,2% 

impacto sobres estas duas ações que analisamos. 

Quanto à existência de liderança participativa nos serviços de saúde, averigua-se 

que a grande maioria (55,1%) dos dirigentes consideraram que a aplicação do 

SIADAP 2 não teve nenhum impacto sobre o estilo de liderança, e 19,3% que 

considerou existir pouca. Importa salientar que a reforma na Administração Pública 

implica o abandono duma liderança autocrática e a sua substituição por um estilo 

democrático, mais participativo, uma vez que qualquer mudança implica a 

participação dos trabalhadores. 

 Esta consciência de mudança pode justificar a razão pela qual 10,3% dos dirigentes 

afirmaram que da avaliação do desempenho resultou bastante e normal (15,3%) 

impacto na liderança. 

Verificamos que a larga maioria dos dirigentes consideraram que, no que se refere à 

partilha na definição dos objetivos, provocou pouco 12,8% e nenhum(62,9%) 

impacto resultante da aplicação da SIADAP e, ainda quanto à influência na gestão 
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da organização verificou-se, também, pouco (11,8%) e nenhum (63,2%). Porém, 

também, se verificou que alguns dirigentes consideraram que provocou bastante 

(18,4%) e regular (5,6%) impacto, sobre a partilha na definição dos objetivos e, 

igualmente consideraram que provocou bastante (18,4%) e regular (5,6%) influência 

na gestão da organização.  

 

6.2.  Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 

Associada às questões colocadas no ponto 5, a distribuição das perceções sobre as 

competências de liderança e de gestão dos dirigentes, impulsionadas pelo SIADAP, 

revelam sentido de mediania e escassez de gradação muito positiva.  

 

Gráfico 13. Distribuição relativa das percepções sobre o impacto do SIADAP 

face às competências de liderança e de gestão dos dirigentes 

 

 

Fonte: Produção própria 
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Todavia, para além dos estímulos materiais e de trabalho, estas competências 

constituem fatores determinantes para o sucesso organizacional e das unidades de 

trabalho. 

 

 

7. Impacto da avaliação do desempenho para os dirigentes 

O impacto da avaliação do desempenho para os dirigentes está, até certa medida, 

estabelecido na legislação, designadamente, no Estatuto do Pessoal Dirigente.  

Do conjunto das consequências e do impacto do SIADAP, para os dirigentes fazem 

parte a atribuição de prémios de gestão e de renovação ou de cessação da respectiva 

comissão de serviço, entre outras. No entanto, destacamos a renovação da comissão 

de serviço considerando que esta, de acordo com o dispositivo legal, depende 

estritamente do resultado da avaliação do desempenho e pode condicionar a 

continuidade no exercício das funções, apesar de nunca se ter verificado que tal 

situação tivesse acorrido.  

Nos cargos de direção superior e intermédia a renovação da comissão de serviço 

depende dos resultados evidenciados no respectivo exercício. Para efeitos de eventual 

renovação da comissão de serviço, os titulares dos cargos de direção superior darão 

conhecimento do termo da respectiva comissão de serviço ao membro do Governo 

competente, sendo esta comunicação acompanhada de relatório dos resultados obtidos 

durante o mandato e de uma síntese da aplicação do sistema de avaliação no 

respectivo serviço. 

Quanto aos titulares dos cargos de direção intermédia darão conhecimento do termo 

da respectiva comissão de serviço ao dirigente máximo do serviço, ficando a 

renovação dependente da análise circunstanciada do respectivo desempenho e dos 

resultados obtidos, a qual terá como referência, designadamente, o processo de 

avaliação do dirigente cessante. No caso de não renovação, as funções são 

asseguradas em regime de gestão corrente até à nomeação de novo titular, pelo prazo 

máximo de 90 dias. 
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Nesta secção, apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, sobre o impacto que a 

avaliação do desempenho representou para os dirigentes, de acordo com as questões 

colocadas no questionário. 

 

7.1. Percepções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Assim, dentro deste ponto, conforme apresentamos no gráfico 14, consta o conjunto 

das principais medidas relacionadas com o SIADAP, e sobre as quais os dirigentes 

classificam o impacto consequente da avaliação do desempenho. 

A aplicação do SIADAP parece não ter tido impacto na progressão e promoção na 

carreira para 46,7% dos dirigentes, teve pouco para 23,8 % e normal para 19.7%. Já 

para um pequeno grupo de dirigentes teve bastante (7,5%) e muito (2,2%).  

Poder-se-á afirmar que, mediante as valorações verificadas, para um grupo 

significativo de dirigentes a avaliação do desempenho não tem qualquer repercussão 

na carreira profissional, concretamente, na progressão e promoção.  

Poderá ainda verificar-se aqui a existência de situações em que ainda não tenha sido 

implementado o SIADAP. Convém salientar que nestas circunstâncias encontramos 

os dirigentes de nível superior que ocupam os cargos, não por progressão na carreira, 

mas por nomeação política e, ainda, os que normalmente já estão posicionados no 

topo da categoria profissional.  
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Gráfico 14. Impacto da avaliação do desempenho (SIADAP) para os 

dirigentes 

 

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Quanto ao impacto do SIADAP na conversão da nomeação provisória em 

definitiva, constatou-se que para 85,9% dos dirigentes não teve nenhum, para 9,4% 

teve o normal e para 4,4% pouco. Apenas para 0,3% teve muito e, o qual traduz uma 

das formas possíveis de acesso aos cargos de dirigentes nos serviços públicos. A 

conversão da nomeação provisória em definitiva, resulta de uma modalidade previstas 

de ingresso na Administração Pública, designada de nomeação, sendo restrita às 

carreiras que envolvam autoridade e, supõe a existência de um período experimental 

que deve ser concluído com sucesso, onde o resultado da avaliação do desempenho 



 58 

deve ser considerado para tal. Também se conclui que a percentagem de funcionários 

que iniciam funções como dirigentes, nesta modalidade é muito baixa. 

Também para a renovação do contrato de trabalho a maioria dos dirigentes 

considerou que o SIADAP não teve impacto nenhum (74,6%), muito embora um 

pequeno grupo de dirigente considerasse que contribui pouco (13,8%) e o normal 

(11,6%).  

No que se refere ao impacto da avaliação do desempenho na redução do tempo para 

progressão ou promoção de carreira, para 62,1% dirigentes não existiu nenhum, 

para 25,1% existiu pouco e para 4,7% o normal. Apesar de ter existido para um 

número reduzido de dirigentes bastante (5,6%) e muito (2,5%).  

Relativamente ao impacto que o SIADAP provocou na dispensa de concurso para a 

progressão na carreira dos dirigentes constatou-se, conforme o exposto no quadro 

15, que para 70,8% não teve impacto e para 16,9% teve pouco. Muito embora para 

5% dos dirigentes tivesse provocado bastante e para 2,5% muito. 

A atribuição do prémio de desempenho foi, talvez, a mais profunda alteração que o 

SIADAP introduziu no processo de avaliação do desempenho. Nesse sentido, 

consideramos interessante averiguar qual a percepção que os dirigentes têm sobre o 

impacto que teve na sua vida profissional. Assim, face ao espelhado no quadro 15, os 

dirigentes consideraram que o sistema de avaliação teve pouco (26,1%) e nenhum 

(33,3%) impacto. Já para 17,5% teve muito, para 15,7% bastante e para 7,5% foi 

normal, na atribuição do prémio de desempenho.  

Quanto à renovação e cessação da comissão de serviço, esta é uma das principais 

causas previstas no estatuto de dirigente e uma das sanções previstas da não aplicação 

do SIADAP. Assim, verificamos que 70,6% dos dirigentes consideraram que não 

existiu impacto e 25,9% pouco. Apesar de 1,3% ter considerado muito e normal e 

apenas 0,3% bastante. Convém salientar que a atribuição da menção de desempenho 

inadequado em dois anos consecutivos ou, a não aplicação do SIADAP 3 aos 

trabalhadores dependentes do dirigente intermédio, faz cessar a comissão de serviço 

ou impedir a sua renovação. O que significa que apesar do SIADAP 3 não ter sido 

aplicado, em algumas instituições, e se desconhecer a atribuição de desempenho 

inadequado a avaliação do desempenho não foi considerada para a continuidade das 

funções de dirigente. 
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Se analisarmos o gráfico 14 podemos observar que quase metade dos dirigentes 

considerou que da aplicação do SIADAP resultou pouco (42,3%) e nenhum (21,8%) 

impacto sobre o gozo de períodos sabáticos, estágios e férias, contrariamente a um 

pequeno grupo que afirmou ter resultado muito (14,2%), bastante (12,9%) e normal 

8,8% impacto.  

Interrogados os dirigentes sobre o impacto da aplicação do SIADAP no desempenho 

da função atual e na identificação de competências próprias, mais de um terço 

(38,8%) responderam que não teve impacto, em contrapartida com 29,7% dos 

dirigentes que afirmaram ter pouco e normal, e 1,9% que disseram ter bastante. É 

possível, em função das percentagens observadas, concluir que os dirigentes poderão 

não estar suficientemente envolvidos com a estrutura e conteúdo do SIADAP e dai 

não lhes ser possível identificar o real impacto nas competências para o desempenho 

da função atual. 

Quando perguntamos sobre a motivação para o desempenho da função, os 

dirigentes revelaram estar pouco (34,7%) ou nada (28,4%) motivados, perante 30% 

que revelou estar o normal e 6,9% bastante. Mediante os resultados e conclusões que 

analisamos nas questões anteriores, quanto ao impacto da implementação do SIADAP 

para os dirigentes, não é surpreendente que os dirigentes se sintam pouco motivados. 

Em grande parte a eficiência de uma organização explica-se pelo nível de motivação. 

Mais de metade dos dirigentes (54,1%) indicaram que realizaram pouca formação, ou 

mesmo nenhuma (23,4%), enquanto que 16,6% indicou que realizou a normal e 5,9% 

bastante.  

 

7.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 
 

Neste ponto pode detetar-se a conjugação de uma significativa carga negativa sobre 

os graus de satisfação que os Avaliadores expressam relativamente a fatores objetivos  

Que regem e concretizam a sua evolução profissional e de carreira. 

Para além da exiguidade ou mesmo ausência de estímulos materiais, fica aqui 

documentado o deficiente investimento em mecanismos que se inscrevem em 
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processos  de estrutura e de organização das próprias carreiras e cargos, bem como de 

modelos de funcionamento das organizaçãoes. 

  

Gráfico 15. Distribuição relativa sobre as perceções dos impactos do SIADAP no 

próprio avaliador 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

 
 

O preenchimento do grau “nada” com mais de 70% das respostas em 7 de 12 tópicos 

constitui motivo de reflexão para quem tutela as áreas da gestão da Administração 

Pública, em geral, e da Saúde, em particular. 

 

 

 8. Nível de satisfação pessoal dos dirigentes sobre o SIADAP 

A diversidade de situações com que os dirigentes das instituições de saúde se 

deparam, devido à multiplicidade de atividades que executam, desde clínicas a 

administrativas, implica que qualquer dirigente desenvolva um conjunto de 
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competências múltiplas sob pena de, não o fazendo, se tornarem dirigentes incapazes 

de liderar processos de mudança. 

Para liderar um processo de mudança com eficácia, como o SIADAP, é necessário 

desenvolver competências baseadas no poder de relacionamento e não no poder do 

cargo. Isto, porque a capacidade de liderança é, para além de, um atributo pessoal, um 

atributo relacional, que pressupõe aceitação e reconhecimento dos colaboradores da 

organização. O poder do cargo não significa capacidade de influenciar; esta 

capacidade deriva do reconhecimento dos líderes por parte dos seus colaboradores. 

A liderança de um processo de mudança não pode ser delegada, o sucesso tem de ser 

assegurado pelas pessoas chave da organização, desde os dirigentes de topo até às 

chefias diretas. Estes devem liderar o processo de mudança com empenho e 

competência baseando os seus comportamentos na força de relacionamento e não na 

força do cargo, mas têm, sobretudo, de estar todos motivados para tal.  

Nesse sentido, a satisfação e motivação dos dirigentes representa uma grande 

importância não só para a implementação do SIADAP, mas também na continuidade 

do mesmo, e daí resultou o interesse em avaliar neste estudo o nível de satisfação 

pessoal dos dirigentes. 

 

8.1. Perceções dos Avaliadores, a nível nacional 

 

Neste ponto, apresentamos os resultados das valorizações dos dirigentes interrogados 

sobre uma das dimensões deste estudo, concretamente, o nível de satisfação pessoal 

dos dirigentes, sobre o SIADAP, de acordo com as perguntas colocadas no 

questionário. 

Assim, dentro desta dimensão, conforme apresentamos no gráfico 16, consta um 

conjunto de questões relacionadas como o SIADAP, que nos permite avaliar e 

identificar o nível de satisfação dos dirigentes, sobre a implementação do sistema de 

avaliação. 
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Gráfico 16. Nível de satisfação pessoal sobre o 

SIADAP

 

Fonte: Silva, Flora, 2012. “O Impacto da Implementação do Sistema de Avaliação do 

Desempenho, na Administração Pública Portuguesa (SIADAP), no âmbito do Ministério da 

Saúde” 

 

Para um número significativo de dirigentes o nível de satisfação pessoal sobre o 

desenvolvimento de competências profissionais é pouco (45,9%) ou 

nenhum(41,1%), comparativamente, como grupo que considerou que o nível 

satisfação é bastante (6,6%)ou normal (6,3%), o que poderá significar que a 

insatisfação resulta da performance das instituições, pelos fracos resultados 

apresentados. Espera-se que para fazer face à incerteza e à mudança contínua das 

organizações, os dirigentes desenvolvam competências, de forma que se tornem 

polivalentes e possam corresponder às exigências sempre crescentes das 

organizações. Em regra trata-se de capacidades genéricas no domínio da capacidade 

de adaptativa, flexibilidade, iniciativa, autonomia, responsabilidade, liderança, 
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comunicação, atuação em equipa, capacidade organizativa, criatividade e capacidade 

de resolução de problemas (Rocha, 2010). 

Ao indagarmos sobre a participação na tomada de decisão constatamos que o nível 

de satisfação dos dirigentes é nenhum (41,1%) ou pouco (30,7%), perante 28,2% que 

mostraram um nível médio. Poderá significar o tipo de participação que os dirigentes 

têm nas decisões sobre as políticas e programas que têm de desenvolver e 

implementar nas instituições que dirigem, face às orientações da tutela. Na maioria 

das situações os dirigentes são meros executores das políticas definidas 

superiormente. É possível que a discordância a que às vezes se assiste resultante das 

dificuldades de implementação, de tais políticas, e sobre as quais não participaram, se 

manifeste em insatisfação.  

Averiguou-se ainda que não existem dirigentes que estejam muito ou bastantes 

satisfeitos com o desempenho dos seus colaboradores. Constatamos que 38,7% dos 

dirigentes estão satisfeitos, ou seja, o normal, face a 29,6% que estão pouco e 31,8 % 

nada satisfeitos. A baixa satisfação dos dirigentes poderá traduzir a baixa satisfação 

dos colaboradores. Em Abril de 2011, o Ministério das Finanças divulgou que cerca 

de 90% dos funcionários públicos foram avaliados no âmbito em SIADAP em 2009, 

tendo-se verificado o cumprimento generalizado da percentagem máxima de 

diferenciação de desempenho prevista na lei, mas foram detectadas irregularidades 

nas opções gestionárias em 26 organismos, as quais foram âmbito de investigação 

pela Inspeção Geral de Finanças.  

Quanto à satisfação dos dirigentes sobre impacto do SIADAP na eficácia e eficiência 

dos serviços, constatamos que a maioria (58,8%) não está satisfeita, 27,9% está 

pouco e apenas 21,9% está o normal. Em termos práticos, podemos afirmar que uma 

maior eficácia e eficiência dos serviços exigem o uso adequado dos recursos, 

prestação adequada de cuidados e boa gestão dos serviços públicos de saúde. Devido 

à pressão contínua para a minimização  dos gastos, numa época de contenção 

orçamental, e uma pressão simultânea para a melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde, a avaliação do desempenho assume importância fundamental para qualquer 

dirigente, considerando que a eficácia e eficiência dos serviços dependem, em parte, 

das suas competências. É possível que a insatisfação dos dirigentes resulte dos fracos 

resultados que constantemente são divulgados sobre eficácia e eficiência dos serviços 

no sector da saúde. 
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No que diz respeito à contribuição e participação, como dirigente no SIADAP, 

averiguou-se que 24,3% dos dirigentes indicam que não estão satisfeitos,29,7% estão 

pouco, contrariamente, a 31,5% que indicam que estão satisfeitos, perante 13,9% que 

não estão bastante satisfeitos, face a 0,6% que indicam estar muito. A insatisfação dos 

dirigentes poderá estar relacionada com o sucesso de implementação do sistema da 

avaliação na instituição. A resolução das dificuldades e obstáculos identificados, quer 

na fase de implementação, quer na fase de desenvolvimento em certos casos, 

ultrapassam a capacidade de intervenção do dirigente.  

 

8.2. Perceções dos Avaliadores, a nível do CHCB 

 
Os dados constantes do Gráfico 16 são de uma maneira geral reveladores das 

perspetivas que decorrem da aplicação do SIADAP quando destituida de 

consequências que premeiem o mérito efetivo e os bons resultados organizacionais. 

Fala-se das frequências concentradas no grau “nada” que, aos níveis da “progressão e 

promoção na carreira”, do “aumento de remuneração” e da “formação profissional 

frequentada” registam valores superiores a 50% das respostas.  

 

 

Gráfico 17. Distribuição relativa das percepções sobre o nível de satisfação 

pessoal face ao SIADAP 

 

 

 
 

Fonte: Produção própria 
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9. Desempenho e Resultados da Atividade do Centro 

Hospitalar da Cova da Beira 

O Centro Hospitalar da Cova da Beira registou, no decurso de 2012, atividade e 

desempenho que se relacionaram com definições estratégicas e intervenções de 

gestão, levadas a cabo para além dos próprios contornos do SIADAP e da sua 

aplicação no período. 

O impacto do SIADAP regista, pois, maior expressão ao nível das percepções 

recolhidas a propósito das questões desenvolvidas nos pontos de 1 a 8 do presente 

capítulo.  

O movimento assistencial sofreu alterações, com acréscimos ou decréscimos de 

tipologia de intervenções decorrentes de decisões de gestão distintas do quadro do 

SIADAP. 

O Centro Hospitalar integra os Hospitais Pêro da Covilhã e do Fundão. 

Em 2012, o Hospital Pêro da Covilhã realizou 142 910 consultas médicas, 

distribuídas por 40 especialidades, valor que correspondeu a um decréscimo relativo 

de 1,8% entre 2011 e 2012..  

Em idêntico período foram realizadas no Hospital do Fundão 20 759 consultas, 

correspondentes a  20 especialidades, com idêntico peso relativo de decréscimo deste 

tipo de atividade. 

Para além daquelas foram ainda realizadas mais 2 768 consultas correspondentes a 

mais 12 especialidades, no conjunto do CHCB. 

O Centro Hospitalar providenciou ainda 7 351 visitas domiciliárias, valor que 

representou um acréscimo de 3,3% face ao ano anterior. 

Realizaram-se 5 251 cirurgias e internamentos com 12 527 altas em 2012, tendo-se 

registado uma média de 260 doentes internados por dia.  Aqueles internamentos 

agudos  reportaram-se a 24 especialidades, no conjunto do CHCB. 

O número de cirurgias realizadas em Bloco Central aumento 4,8% e as cirurgias em 

Bloco Ambulatório diminuíram 7,5%, no período a que reporta a presente análise. 

O tempo médio de internamento devido a intervenções cirúrgicas diminuiu de 6 dias 

para 5,6 dias.  

A variação dos indicadores não nos permite concluir sobre a efetiva repercussão do 

SIADAP enquanto instrumento de gestão no Centro Hospitalar Cova da Beira. 
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Todavia é de referir que o processo decorreu em clima estável e sem conflitualidade 

expressa.  

 

 

 

Parte III - Considerações Finais 

 

No decurso da realização do presente trabalho e decorrendo da análise da informação 

apresentada podemos tecer considerações finais relativas ao processo SIADAP 

aplicado ao Ministério da Saúde e ao processo SIADAP aplicado ao Centro 

Hospitalar Cova da Beira. Para este último ponto recuperamos a pergunta de partida: 

A avaliação de desempenho aplicada em 2012 (SIADAP) junto do Centro Hospitalar 

Cova da Beira foi compreendida pelos atores como instrumento de gestão? 

Para responder a esta questão há que circunstanciar as condições de aplicação do 

SIADAP, ressaltando assim limitações que excedem o próprio  CHCB. 

 

1. Questões de caráter geral 

 

As condições estatutárias e a estrutura e organização da Administração Pública 

Portuguesa impõem constrangimentos que não se coadunam com a ambição do 

SIADAP, enquanto sistema e instrumento de gestão de Pessoas, de Recursos, de 

Organizações.  A reestruturação ao nível das qualificações dos Recursos Humanos e a 

modernização da Administração, dos seus processos e dos seus resultados, tal como 

percebidos pelos cidadãos, assenta em pressupostos que emergem de uma verdadeira 

Reforma, não só da Administração, como do próprio Estado. 

A missão, as finalidades e os objetivos, numa perspetiva dinâmica de realização, 

ganharão em ser concretizados num contexto em que os estímulos e incentivos (de 

vária ordem) possam ser acionados, bem como as recompensas possam ser seletiva e 

exemplarmente aplicadas.  
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Sem aquelas condições, o SIADAP vê-se prejudicado, aparecendo fragilizado, quer na 

sua aplicação e consistência de afirmação, quer nas consequências e sinergias que 

obviamente não encontram lugar.  

Ao nível dos estímulos e da qualificação dos Recursos Humanos, os processos de 

valorização devem situar-se no eixo dos interesses do serviço público, dos resultados 

da organização e dos interesses da pessoa. 

Pesquisas recentes (Houston, 2000) concluem no sentido de que os funcionários 

públicos são menos motivados por incentivos financeiros do que os trabalhadores do 

sector privado. Aqueles são atraídos, predominantemente, pela participação no 

processo de decisão política, envolvimento no interesse público, filantropia ou mesmo 

autossacrifício. Esta razão, entre outras, justificará as valorações observadas, dado 

que demonstra que o espírito que subsiste ao desempenho da função não sofreu 

alteração com a aplicação do SIADAP à classe dos dirigentes. 

Assim, a formação ao estar ao serviço do desenvolvimento estratégico da 

Administração, também se ancora na emergência de pensamento estratégico e no 

incremento de uma cultura de serviço público, aos quais não é alheio o  

desenvolvimento de novas competências.  

Se a descentralização da Administração Pública continua necessária, torna-se forçoso  

criar condições para que os dirigentes exerçam a sua função, avaliando-os e 

responsabilizando-os, mas também estimulando a motivação do pessoal e 

desenvolvendo a sua autonomia, com os meios necessários para que se prossiga 

sustentadamente. 

A gestão participada a todos os níveis de decisão,  a promoção do diálogo e do 

espírito cooperativo, para além de alvos desejáveis, constituem metas fundamentais a 

desenvolver e preparar, nomeadamente através de Formação para dirigentes, para 

chefias intermédias e para colaboradores.  

A qualidade dos dirigentes está também relacionada com o seu processo de 

recrutamento e seleção. Aqui foi já implementada a CReSAP, aguardando-se as suas 

desejáveis consequências.  

As políticas de gestão de recursos humanos deverão incentivar o desenvolvimento e a 

valorização pessoal dos profissionais atribuindo um papel relevante à avaliação de 

desempenho e introduzindo mecanismos de discriminação positiva e de 
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reconhecimento pelo mérito. Todavia, ainda existe um largo caminho a percorrer, 

quer ao nível da cultura das organizações e dos seus dirigentes, quer ao nível dos 

sistemas e dos processos de trabalho. 

O contexto de crise económica e financeira em que o País se encontra não facilita a 

situação, por um lado, mas vem colocar com maior emergência a reforma da 

Administração Pública, nas suas várias vertentes.  

Pesquisas recentes (Houston, 2000) concluem no sentido de que os funcionários 

públicos são menos motivados por incentivos financeiros do que os trabalhadores do 

sector privado. Aqueles são atraídos, predominantemente, pela participação no 

processo de decisão política, envolvimento no interesse público, filantropia ou mesmo 

autossacrifício. Esta razão, entre outras, justificará as valorações observadas, dado 

que demonstra que o espírito que subsiste ao desempenho da função não sofreu 

alteração com a aplicação do SIADAP à classe dos dirigentes. 

Tem sido apontado como constrangimento à mudança organizacional e eficácia nos 

serviços de saúde a situação em que se encontram os sistemas de informação. 

Segundo os autores Fernandes, Barros e Fernandes (2011:97) a reforma do sistema de 

saúde requer uma forte aposta nos sistemas de informação, enquanto fator crítico de 

mudança. É fundamental promover a integração dos diferentes sistemas e aplicações 

com vista à automatização e à simplificação do processo administrativo, 

estabelecendo comparações nos deferentes níveis de utilização de modo a influenciar 

positivamente o comportamento dos diferentes agentes. 

Salienta-se o carácter integrado do SIADAP, dado que os parâmetros e objetivos 

estabelecidos no QUAR (SIADAP 1) são refletidos nos subsistemas (SIADAP 2 e 

SIADAP3) que funcionam de forma integrada pela coerência entre objetivos fixados 

no âmbito do sistema de planeamento, objetivos do ciclo de gestão do serviço, 

objetivos fixados na carta de missão dos dirigentes superiores e objetivos fixados aos 

demais dirigentes e trabalhadores. 

Concluímos que da implementação do SIADAP não foi possível reconhecer e 

distinguir serviços, dirigentes e trabalhadores pelo seu desempenho e pelos resultados 

obtidos e estimulando o desenvolvimento de uma cultura de excelência e qualidade. 

Nem tão pouco contribuiu para melhorar a arquitetura de processos, gerando valor 

acrescentado para os utilizadores, numa ótica de tempo, custo e qualidade. 
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2. Sinopse Comparativa 

 

A apreciação sintética sobre os resultados do processo de inquirição sobre as 

percepções dos Avaliadores, quer a nível do Ministério da Saúde, quer a nível do 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, a propósito do implementação do SIADAP, 

levam-nos a estabelecer comentários comuns reportados aos 8 parâmetros de análise 

utilizados. 

Parâmetro 1. - Sobre o nível de conhecimento que os dirigentes possuem sobre o 

SIADAP, concluiu-se, em síntese:  

 Existe uma relação entre a implementação do sistema de avaliação e a capacidade 

de intervenção dos dirigentes/ Avaliadores nas instituições.  

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Os dirigentes, na sua maioria, indicam possuir um nível regular de 

conhecimento sobre a globalidade do sistema de avaliação, com especial 

destaque para as atividades relacionadas com o processo de definição de 

objetivos o suporte legislativo e  sobre a relevância da avaliação  

o É também sobre as atividades relacionadas com a definição de objetivos e 

o suporte legislativo que uma minoria de dirigentes indica possuir bastante 

domínio.  

o A maioria dos dirigentes reconhece que da implementação do SIADAP 

resultou pouco impacto para o Ministério da Saúde e ainda que contribui 

pouco para a reforma da Administração Pública em Portugal. 

o Estas constatações poderão traduzir que estamos perante os dirigentes 

responsáveis, não só pelo processo de implementação do SIADAP, mas 

também pelas decisões estratégicas nas instituições, no âmbito do 

Ministério da Saúde.  

o Podemos ainda concluir que, em certa medida, poderá existir também uma 

relação entre a implementação do sistema de avaliação e a capacidade de 

intervenção dos dirigentes nas instituições.  

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 
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o Existe maioritariamente um conhecimento regular sobre o SIADAP. 

o Reflete-se uma elevada consideração sobre a relevância da Avaliação de 

Desempenho. 

o Entende-se um considerável domínio sobre o modo de implementação do 

SIADAP. 

o Considera-se que o SIADAP tem maior impacto no Ministério da Saúde 

do que na reforma da Administração. 

o O processo de definição dos objetivos foi razoavelmente conhecido.  

Parâmetro 2. - Os principais resultados obtidos em relação ao tipo de domínio que 

os dirigentes possuem sobre as atividades relacionadas com a implementação do 

SIADAP resumem-se seguidamente: 

 Uma percentagem média de dirigentes/avaliadores expressa que possuiu bastante 

domínio acerca das atividades relacionadas com a implementação do SIADAP. 

 No âmbito das atividades relacionadas com a avaliação das competências 

comportamentais e da atitude dos colaboradores os dirigentes/avaliadores 

mostram  ter bastante e regular domínio.  

 Os dirigentes/avaliadores indicaram maioritariamente ter entre bastante e 

razoável domínio quanto à realização de entrevistas com os avaliados, quanto à  

definição, quantificação e caracterização dos objetivos e quanto ao preenchimento 

das grelhas de avaliação de desempenho.  

 Percebe-se, no entanto, que é na elaboração do plano estratégico, no 

desenvolvimento de ações de formação e na elaboração do plano de atividades 

que os dirigentes/avaliadores manifestam um domínio predominantemente 

regular. 

 Mais uma vez, se constata a relação entre o nível de conhecimento e participação 

no desenvolvimento do sistema de avaliação. Só é possível obter conhecimento 

sobre os componentes do SIADAP, se existir um domínio regular acerca dos 

suportes legislativos que lhe estão implícitos. 

 Relativamente às atividades relacionadas com a avaliação de competências 

comportamentais e atitude pessoal dos colaboradores, verifica-se que as 
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valorações são praticamente iguais, o que poderá traduzir a forma e tipo de 

intervenção por parte dos dirigentes/avaliadores no SIADAP. Estas atividades são 

realizadas conforme disposto na legislação, daí resultando a sua padronização e 

harmonização na intervenção. 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Identificaram-se diferenças significativas relativamente ao domínio que os 

dirigentes possuem nesta dimensão e o tipo de instituição, sendo que tais 

diferenças se registaram entre os Hospitais, Institutos e os ACES. 

Concluímos que são os dirigentes que exercem funções nos Hospitais que 

têm mais domínio sobre o SIADAP. 

o Praticamente todos os dirigentes, independentemente do grau, participam, 

não só na definição e quantificação, na caracterização dos objetivos 

estratégicos, no âmbito do sistema de avaliação (SIADAP1), mas também 

na missão das instituições que dirigem, as quais constituem o Ministério 

da Saúde. 

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

o Para além das conclusões enunciadas neste ponto para o Ministério da 

Saúde, cujo sentido se alinha com o CHCB, sublinha-se a pontuação 

acentuadamente positiva face à relevância atribuída à Avaliação de 

Desempenho e ainda face ao conhecimento da metodologia de 

implementação do SIADAP. 

o Existe uma consideração mais positiva sobre o impacto do SIADAP no 

Ministério da Saúde do que sobre a sua contribuição para a reforma da 

Administração. 

Parâmetro 3. - Ao nível das consequências do SIADAP na atividade dos serviços 

de saúde, os principais resultados obtidos são, em síntese:  

 Se tivermos em consideração o disposto nas alíneas e), do artigo 5º, da Lei 66-

66-B/2007 de 28 de Dezembro, o SIADAP subordina -se ao seguinte 

princípio: Eficácia, orientando a gestão e a ação dos serviços, dos dirigentes e 

dos trabalhadores para a obtenção dos resultados previstos. 
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 A credibilidade do sistema de saúde reflete a evolução do sector, cuja 

responsabilidade, derivada do objeto da sua atividade, é incompatível com 

processos de mudança sucessivos, que têm contribuído para diminuir, quer a 

credibilidade do sistema junto do público, quer a dos dirigentes junto dos 

profissionais de saúde que, assim, criam resistências que se consubstanciam 

numa atitude de indiferença às linhas estratégicas delineadas. 

 Existe uma certa incongruência entre um dos princípios fundamentais do 

SIADAP, a definição de objetivos, e o tipo de atividade desenvolvida, 

passados quase sete anos após o desenvolvimento do sistema. 

 As relações profissionais nas organizações de saúde revestem-se de maior 

importância para um adequado e produtivo trabalho em equipa. Se 

considerarmos que as relações profissionais são aquelas em que geralmente 

existe um objetivo comum, mas não existe necessariamente intimidade e 

temos que conviver por períodos prolongados, percebemos a sua 

complexidade.  

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Os dirigentes mostram conhecer as principais consequências do SIADAP 

na atividade dos serviços de saúde, sobre as quais consideraram que 

existiram poucas consequências para a organização dos serviços e nas 

relações profissionais. 

o Mais de metade dos dirigentes manifesta que da implementação do 

sistema de avaliação não resultaram consequências para a imagem, 

eficácia e produtividade dos serviços de saúde.  

o Uma percentagem assinalável de dirigentes indica que da aplicação do 

sistema de avaliação resultaram poucas consequências para a atividade 

focalizada nos objetivos definidos, assim como, para o desenvolvimento 

de uma cultura de avaliação do desempenho.  

o São os dirigentes que desempenham funções nos Centros Hospitalares que 

manifestam conhecer melhor as consequências do sistema de avaliação 

para os serviços de saúde, face aos dirigentes que desempenham funções 

nos Centros de Saúde, que indicam conhecer menos. 
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o Os dirigentes perceberam que, na sequência da implementação do 

SIADAP, não foram sentidas alterações significativas na organização dos 

serviços, no âmbito do Ministério da Saúde, apesar das múltiplas 

alterações efetuadas. 

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

 Registou-se incidência de percepções de sentido claramente positivo ao 

nível das consequências do SIADAP na eficácia e produtividade dos 

serviços. 

 O SIADAP teve ainda consequências de incidência positiva ao nível da 

focalização nos objetivos da organização, ao nível dos métodos de 

trabalho utilizados, bem como das Organização dos serviços e das 

relações profissionais.  

Parâmetro 4. - As Consequências da avaliação do desempenho nas competências 

profissionais em relação aos colaboradores, apresentam-se em síntese: 

 É necessário considerar o tipo de importância que os colaboradores atribuem à 

avaliação que obtiveram, mas também o momento em que se encontra a 

aplicação do SIADAP3. Convém salientar que na sequência da aplicação das 

medidas de austeridade, na administração pública, não há atribuição de 

prémios nem progressão de carreiras, o que, com toda a certeza, influência o 

comportamento dos colaboradores. 

 Seria legítimo e expectável que mediante os resultados da aplicação do 

SIADAP3 os dirigentes/avaliadores considerassem a possibilidade de 

promover os colaboradores, de acordo com o quadro legal, com vista ao 

desempenho de funções e tarefas compatíveis com a avaliação atribuída. 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o De acordo com a percepção de mais de 50% dos dirigentes são poucas 

as consequências da avaliação do desempenho no desenvolvimento das 

competências profissionais dos colaboradores. 

o É na partilha de tarefas, na cooperação entre os colaboradores e na 

frequência de ações de formação que os dirigentes evidenciaram a 

existência de poucas consequências da avaliação de desempenho.   
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o Existe uma débil convicção quanto aos impactos no desenvolvimento 

nas competências pessoais e técnicas dos colaboradores como 

consequência da avaliação do desempenho. 

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

o Existe uma incidência mais positiva nas percepções dos avaliadores 

sobre a concretização dos objetivos, o desenvolvimento de 

competências e a atribuição de funções, em consequência do SIADAP. 

o A concentração de valorações mais negativas situa-se ao nível da 

participação nas decisões. 

Parâmetro 5. - Sobre o Impacto da avaliação do desempenho na organização do 

trabalho apresentam-se os seguintes resultados: 

 Os dirigentes/avaliadores inquiridos indicam que existiu pouco ou nenhum 

impacto da avaliação do desempenho na organização do trabalho. 

 Foi sentido pelos dirigentes/avaliadores pouco impacto da avaliação na 

promoção de cargos, aumento de remuneração e no alargamento de 

competências profissionais. 

 Independentemente da avaliação atribuída, o sistema de avaliação provocou 

pouca alteração nos cargos. Este dado confirma-se com a constatação acerca 

do aumento de remuneração, uma vez que a promoção implica aumento de 

remuneração. 

 Seria expectável que, em função do resultado da avaliação do desempenho, 

fosse desenvolvida formação, para fazer face à incerteza e à mudança 

constante nas organizações, mas tal não verificou. 

  Pretendia-se com a formação aumentar as competências dos 

dirigentes/avaliadores, de forma a desenvolver capacidades genéricas no 

domínio da capacidade de liderança, comunicação, trabalho em equipa, 

capacidade de resolução de conflitos e organizativa.  

 Não existem dirigentes/avaliadores muito ou bastante motivados no 

cumprimento das suas funções, por consequência da aplicação do SIADAP 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 
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o A maioria dos dirigentes expressa que não existiu impacto da avaliação 

na eficácia dos serviços e na gestão da organização, resultante da 

avaliação do desempenho. 

o Também uma percentagem significativa de dirigentes manifesta que 

não existiu impacto na estrutura e modelo organizacional e nos 

processos e procedimentos de trabalho, na sequência da avaliação do 

desempenho. 

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

o Neste parâmetro regista-se concentração de percepções de sentido 

negativo, sobretudo ao nível do aumento de remunerações (totalmente 

negativo) e da promoção de cargos. 

o Também têm sentido negativo as percepções quanto  

à formação profissional e ao desenvolvimento de competências 

profissionais. 

o Não se registou uma única atribuição do grau “bastante” aos items 

relacionados com as percepções sobre o impacto da avaliação do 

desempenho na organização do trabalho quanto ao aumento de 

remuneração, à formação profissional, à motivação, às competências 

profissionais e ao modelo organizacional. 

Parâmetro 6. - Como resultados sobre o  Impacto do SIADAP nas competências 

de liderança e gestão dos dirigentes refere-se, em síntese: 

 Para uma larga maioria de dirigentes/avaliadores o SIADAP teve reduzido 

impacto nas competências de liderança e gestão, principalmente na influência 

da avaliação na gestão da organização, na partilha da definição dos objetivos, 

na capacidade de decisão e na existência de liderança partilhada.  

 O SIADAP produziu algum impacto e contributo na implementação de uma 

gestão por objetivos que visa introduzir um imperativo de rigor na avaliação e 

o desenvolvimento de um  novo modelo organizacional. 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Os dirigentes indicam que o SIADAP teve pouco impacto no 
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desenvolvimento de competências profissionais, na delegação de 

competências e ainda na exigência e rigor das funções. 

É na existência de conflitos que os dirigentes indicaram que o SIADAP 

teve algum impacto.   

o A liderança parece ser um dos principais problemas apontados pelo 

dirigentes.  

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

o Os items que registaram respostas mais favoráveis no parâmetro sobre 

o  impacto do SIADAP nas competências de liderança e gestão situam-

se na eficácia dos serviços e nos níveis de exigência e rigor. 

o Registaram respostas menos favoráveis os items sobre a  influência do 

SIADAP  na gestão da organização, o desenvolvimento de 

competências de resolução de conflitos e os processos de delegação de 

competências.  

Parâmetro 7. - Como resultados sobre o Impacto da avaliação do desempenho 

(SIADAP) para os dirigentes, referimos, em síntese: 

 A maioria dos dirigentes/avaliadores inquiridos manifestou que o SIADAP 

não teve impacto, principalmente nos seguintes aspetos 

- Conversão da nomeação provisória em definitiva  

- Renovação do contrato de trabalho 

- Dispensa de concurso para progressão na carreira 

 Estamos perante um contexto onde o exercício de cargos de dirigentes, na 

modalidade de contrato de trabalho é reduzido, e onde o resultado da avaliação 

do desempenho não representa grande importância. 

 Embora possamos afirmar que a maioria dos dirigentes poderá não fazer 

carreira no cargo que ocupa (e, daí o tempo para a progressão ou promoção 

não ter importância, assim como, o resultado da avaliação do desempenho) 

convém também frisar que acresce a estas circunstâncias a capacidade 

operativa da implementação do SIADAP nas instituições que dirigem. 
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 A atribuição dos incentivos não funcionou como fator de motivação na 

implementação do sistema de avaliação na instituição. Revelam-se também as 

consequências da atribuição de um prémio de desempenho, em função de 

quotas disponíveis, que apenas abrange uma minoria, apesar da motivação e 

da capacidade de implementação do SIADAP. 

 A capacidade de implementação do SIADAP nas instituições poderá ser 

condicionada, dado o baixo impacto deste tipo de benefícios, apesar dos 

períodos sabáticos e estágios também possam ser atribuídos à luz de outros 

diplomas legais, independentemente da avaliação do desempenho. Por outro 

lado, na sequência da aplicação das medidas de contenção orçamental, os 

trabalhadores e dirigentes intermédios do Estado que este ano têm direito a 

cinco ou três dias de férias extra, por terem obtido bom desempenho nos três 

anos anteriores, só poderão trocar este bónus pela respetiva remuneração se 

houver cabimento orçamental. 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Embora com uma valoração mais baixa, mas não menos importante, 

alguns dirigentes indicam que a avaliação do desempenho, também, 

não teve impacto na identificação de competências próprias. 

o Do total dos dirigentes inquiridos menos de 20% expressaram que 

existiu bastante impacto da avaliação do desempenho para os 

dirigentes, na atribuição de prémios de desempenho. 

o A nível nacional, estamos perante um perfil dominante de dirigentes 

que se encontram no exercício do cargo por nomeação política ou no 

topo da carreira profissional e para os quais o resultado da avaliação 

não tem impacto irrelevante, apesar de poder ser relevante para a 

instituição que dirigem, principalmente, sobre estas mesmas questões 

para a maioria dos funcionários. 

o Conclui-se que, ao nível desta dimensão, o SIADAP teve pouco ou 

nenhum impacto para os dirigentes. 

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 
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o Se regista a maior concentração de percepções quanto à nulidade de 

resultados do SIADAP  quanto a: dispensa de concursos de progressão, 

redução de tempo de progressão, ocorrência de progressão e de 

promoções, renovação de contratos, nomeações definitivas, atribuição 

de prémios de desempenho. 

o Os items relacionados com a motivação para o desempenho das 

funções e identificação de competências próprias parecem  ter sido os 

menos gravosos neste parâmetro. 

Parâmetro 8. - Os principais resultados obtidos em relação ao Nível de satisfação 

pessoal dos dirigentes sobre o SIADAP são apresentados seguidamente: 

 Apesar de mais de 50% dos inquiridos manifestarem que estão satisfeitos com 

a última classificação atribuída pela SIADAP, mais de 60% mostram-se 

insatisfeitos, concretamente com o aumento de remuneração resultante da 

avaliação do desempenho.  

 A nível pessoal mostraram-se também insatisfeitos com o resultado da 

aplicação do SIADAP na progressão e promoção de carreira, assim como, ao 

nível organizacional, mostraram-se igualmente insatisfeitos quanto às 

consequências do SIADAP na gestão da organização e na eficácia e eficiência 

dos serviços. 

 A larga maioria dos dirigentes demonstrou que não está satisfeita com a 

progressão e promoção na carreira decorrente da avaliação do desempenho. 

Esta constatação significa, em certa medida, que as consequências da 

avaliação do desempenho previstas e divulgadas não se concretizaram. A 

progressão na carreira efetua-se mediante as quotas disponíveis, mas só se 

efetivam se existir capacidade orçamental para tal. Considerando que as 

progressões na carreira foram congeladas em toda a Administração Pública, 

implicitamente conclui-se que da implementação do SIADAP na instituição 

não resulta qualquer efeito na carreira dos dirigentes.  

 Também no que diz respeito ao nível de satisfação pessoal sobre o aumento de 

remuneração, na sequência da aplicação do SIADAP, mais de metade dos 

Avaliadores demonstraram não estar satisfeitos. O aumento de remuneração, 
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tal como a atribuição de prémios e a progressão e promoção na carreira foram 

congelados, desde 2010, e atingiram uma grande parte de dirigentes.  

 Quanto à formação profissional frequentada, uma larga maioria de dirigentes 

considerou que o nível de satisfação pessoal é pouco ou nenhum.  Pela 

primeira vez na história da Administração Pública, todos os dirigentes – desde 

o diretor-geral a presidente de instituto a chefe de divisão – receberam ao 

mesmo tempo formação nos mesmos módulos de formação dirigida para a 

mudança. Todavia, tão importante como formar para a mudança é o 

acolhimento nos postos de trabalho, quando regressam da formação. É o day 

after da formação. Para que haja efeito sinergético é indispensável que alguém 

responsável pelo processo de reforma e mudança, que acompanhe e estimule o 

processo. Caso contrário, a formação tem como efeito apenas a obtenção de 

um documento administrativo que permitirá a quem a frequente com 

aproveitamento ser reconduzido no cargo. O facto de atualmente não haver um 

rosto a protagonizar a mudança pode levar a que os frutos da formação 

profissional que os dirigentes frequentam não atinjam no terreno os efeitos 

previstos (Bilhim, 2008). 

 Ao nível do Ministério da Saúde verifica-se que: 

o Os Avaliadores demonstraram reduzido nível de satisfação acerca da 

implementação do SIADAP. A insatisfação evidenciada resulta, em 

parte, das consequências demonstradas do sistema de avaliação, quer 

para os dirigentes, quer para os colaboradores e até, mesmo, para as 

instituições. A perspetiva anunciada, e não concretizada, da 

possibilidade do sistema de avaliação atribuir remunerações adequadas 

e melhor adequação das competências às tarefas, justifica a 

insatisfação generalizada a que se assiste.  

o No que diz respeito à satisfação dos dirigentes sobre a implementação 

do SIADAP na instituição, nenhum Avaliador demonstrou estar muito 

satisfeito com a implementação do sistema de avaliação.  

 Ao nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira verifica-se que: 

o Embora seguindo a tendência verificada a nível nacional para o 

Parâmetro ´sobre o Nível de satisfação pessoal dos dirigentes sobre o 



 80 

SIADAP, registaram-se percepções mais favoráveis quanto: à última 

classificação obtida, à eficácia e à eficiência conseguidas, à 

contribuição e participação no SIADAP e suas consequências na 

gestão e organização da instituição. 

 

 

3. Conclusões no âmbito do Centro Hospitalar Cova da Beira 

 

A problemática referida e os condicionalismos que lhe são inerentes influenciam e 

influenciaram a aplicação do SIADAP no Centro Hospitalar Cova da Beira, tal como 

nos restantes Centros Hospitalares. 

À pergunta sobre se A avaliação de desempenho aplicada em 2012 (SIADAP) junto 

do Centro Hospitalar Cova da Beira foi compreendida pelos atores como instrumento 

de gestão? podemos responder através da informação recolhida nas perceções dos 

avaliadores e, de certa forma também, através da Informação Assistencial que aquele 

Centro Hospitalar realizou no decurso de 2012. 

O contexto inibidor na Administração Pública, associado à crise económica e 

financeira, prejudicaram o SIADAP enquanto instrumento de gestão, nomeadamente e 

em síntese, porque: 

 a utilização de estímulos, de incentivos, de recompensas exemplares não foi 

aplicado; 

 a qualificação e o desenvolvimento dos RH através de Formação ou de outro 

tipo de ações de Valorização não foi suficientemente conseguida; 

  os processos e sistemas de trabalho não foram suficientemente agilizados e 

modernizados. 

Contudo, ao nível do Centro Hospitalar Cova da Beira foram implementadas medidas 

de gestão fora do SIADAP, que corresponderam a intervenções direcionadas para 

problemas do âmbito da sua atividade. 

Assim, verificou-se, entre outros indicadores que: 
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 Os Avaliadores demonstram na generalidade um conhecimento e uma 

compreensão razoáveis sobre os mecanismos de gestão de que dispõem; 

 Os tempos de espera para intervenções cirúrgicas diminuíram; 

 O tempo médio de internamentos agudos diminuiu; 

 O número de domicílios efetuados aumentou. 

No cômputo geral e em comparação com o registado para o Ministério da Saúde, a 

implementação do SIADAP no Centro Hospitalar da Cova da Beira foi percebida 

pelos Avaliadores com um sentido mais positivo. A sua consideração como 

instrumento de gestão encontrou-se limitada pelos constrangimentos oportunamente 

enunciados, vindo a colocar-se de forma mais favorável provavelmente em função de 

uma cultura organizacional menos massificada e com recurso a intervenções de gestão 

mais direcionadas e controladas.  
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