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Orientações para uma aplicação objetiva e harmónica do sistema de avaliação do 

desempenho/orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de 

competências e de indicadores de medida/estabelecimento do número de objetivos e de 

competências/ garantia do rigor e da diferenciação de desempenhos do SIADAP 3 (ciclo 

de 2019/2020) 

I 

Enquadramento 

Nos termos do disposto no art.º 58º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, tendo em consideração os documentos 

que integram o Ciclo de Gestão previstos no artigo 8.º, da referida lei, compete ao Conselho de 

Coordenação de Avaliação: estabelecer as orientações para a aplicação objetiva e harmónica do 

SIADAP 3; estabelecer as orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de 

competências e de indicadores de medida, em especial os relativos à caracterização da situação 

de superação de objetivos; estabelecer o número de objetivos e de competências a que se deve 

subordinar a avaliação e garantir a diferenciação dos desempenhos. ------------------------------------- 

 

II 

Orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de 

indicadores de medida 

 

1. Devem tomar-se como orientações gerais no âmbito do SIADAP 3 as seguintes disposições 

legais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, 

de 31 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na administração pública (SIADAP): Art.º 45.º (parâmetros de avaliação), 

art.º 46.º (resultados) n.º1 e n.º3, art.º 48.º (competências) n.º1, art.º 49.º (avaliação das 

competências), art.º 50.º (avaliação final), art.º 63.º (autoavaliação e avaliação), art.º 

64.º (harmonização de propostas de avaliação), art.º 66.º (contratualização dos 

parâmetros), art.º 67.º (contratualização dos objetivos), art.º 68.º (contratualização das 
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competências), art.º 69.º (validações e reconhecimentos), art.º 74.º (monitorização), 

art.º 75.º (diferenciação de desempenhos), e 84.º (critérios de desempate); ---------------- 

b) Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro, que aprova os modelos de fichas de 

autoavaliação e avaliação do desempenho no âmbito do sistema integrado de gestão e 

avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP) e as listas de 

competências dos diferentes grupos de pessoal; ---------------------------------------------------- 

c) Portaria n.º 759/2009, de 16/07, que procede à adaptação do sistema integrado de 

gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública ao pessoal não docente 

dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. De acordo com Art. 46º, nº 2, da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as sucessivas 

alterações, os objetivos são, designadamente:  

a) De produção de bens e atos ou prestação de serviços, visando a eficácia na 

satisfação dos utilizadores;  

b) De qualidade, orientada para a inovação, melhoria do serviço e satisfação das 

necessidades dos utilizadores; 

c) De eficiência, no sentido da simplificação e racionalização de prazos e 

procedimentos de gestão processual e na diminuição de custos de funcionamento. 

De aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências individuais, técnicas e 

comportamentais do trabalhador.  

3. Os objetivos deverão ser definidos de forma clara e rigorosa e, para cada um, devem ser 

estabelecidos indicadores de medida (quantitativos e qualitativos) e critérios de superação. 

Os indicadores de medida não poderão ser mais de 3 por objetivo e deverão incidir sobre 

aspetos ligados à eficiência, eficácia e qualidade. 

4. No caso de objetivos com mais do que um indicador, uma vez que a Lei n.º 66-B/2007, de 28 

de Dezembro, é omissa, o CCA estabeleceu que o resultado do objetivo deve ser apurado 

ponderando os resultados dos indicadores e expresso por um número arredondado às 

décimas (por defeito, se as centésimas se situarem abaixo de 0,05, ou por excesso, se 

aquelas forem iguais ou superiores a 0,05). 

Exemplo: lnd. 1 (Ponderação 35%) = 3 . lnd.2 (Ponderação 65% = 5  Pontuaçäo do objetivo: 

(0,35x3) + (0,65x5) = 4,3O = 4,3 

5. Outrossim, os objetivos: 

a) Devem também ser tangíveis, levando em consideração os recursos existentes. 

http://data.dre.pt/eli/port/359/2013/p/dre/pt/html
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b) Devem ser orientados para resultados concretos e não para atividades, 

procedimentos ou tarefas que caracterizem a função do trabalhador ou de uma 

equipa ou ainda para o cumprimento de regras e procedimentos. 

c) Devem integrar critérios qualitativos (como já se referiu) que complementem os 

critérios quantitativos, valorizando o contributo para a melhoria do serviço e evitando 

a excessiva tendência para o “esforço em função do número”;  

d) Devem ser mensuráveis – a cada objetivo deverá estar associado a uma métrica 

com base na qual seja definida a respetiva meta a atingir, de forma a permitir tanto o 

conhecimento do nível de exigência envolvido como o seu acompanhamento e 

monitorização (e eventual correção ou reformulação). 

e) Devem mencionar as fontes de verificação. 

f) Devem ser negociados e acordados entre avaliador e avaliado no início do período 

da avaliação, com prevalência da posição do avaliador em caso de discordância. 

g) Não devem traduzir valorações equacionadas em sede de avaliação de 

competências, como sejam: o interesse, o empenho, a motivação, os conhecimentos 

especializados, as capacidades de organização, a adaptação, o espírito de equipa 

ou ainda a responsabilidade. ---------------------------------------------------------------- 

6. O número de objetivos é de três, podendo um deles ser partilhado; --------------------------------- 

7. A avaliação dos objetivos é expressa em três níveis: objetivo superado – 5; objetivo atingido 

– 3; e objetivo não atingido – 1; --------------------------------------------------------------------------------- 

8. O objetivo considera-se superado quando se verifica um desvio positivo entre o resultado 

obtido e o resultado esperado, a que corresponde uma pontuação de 5. ------------------------- 

9. O objetivo considera-se atingido quando se verifica um desvio nulo entre o resultado obtido e 

o resultado esperado, a que corresponde uma pontuação 3. ---------------- 

10. O objetivo considera-se não atingido quando se verifica um desvio negativo entre o resultado 

obtido e o resultado esperado, a que corresponde uma pontuação de 1. ------------ 

11. As competências a demonstrar pelos trabalhadores são definidas e listadas em perfis 

específicos, decorrentes da análise e qualificação de funções correspondentes à respetiva 

carreira, categoria, área funcional ou posto de trabalho (artigo 68º nº 1 alínea a) ). -------------- 

12. A avaliação das competências, para além da aferição do mérito individual, deverá, ainda, 

constituir um instrumento para o desenvolvimento pessoal, identificando potencialidades e 

necessidades de formação e apoiando a evolução profissional numa perspetiva de melhoria 

do desempenho e de valorização do mérito; ------------------------------------------------------------ 
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13. A escolha das competências a avaliar deverá ter como base a natureza das funções a 

desempenhar e a relevância das competências requeridas para o seu desempenho; ----------- 

14. As competências serão avaliadas em três níveis: competências demonstrada a um nível 

elevado – 5; competência demonstrada – 3; e competência não demonstrada ou inexistente 

– 1; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. O número de competências escolhidas é de cinco. Serão escolhidas mediante acordo entre 

o avaliador e o avaliado. Serão preenchidas no início do período de avaliação.------------------- 

16. No caso, do artigo 80º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro, o número de competências 

é de oito. Destas, duas competências são fixas e comuns a todos os avaliados de entre as 

constantes nas listas de competências para os assistentes operacionais, a saber: “realização 

e orientação para os resultados” e a de “otimização de recursos”. No caso dos 

coordenadores acresce a competência nº 6 – “Coordenação”------------------------------------------- 

17. A cada competência pode ser atribuída ponderação diversa, no caso dos trabalhadores 

avaliados pelo art.º 80º da Lei da Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro; Neste caso, as 

competências fixas e comuns terão a ponderação de 25%; --------------------------------------------- 

18. As restantes seis competências de aplicação ao grupo profissional – assistentes 

operacionais - serão escolhidas de acordo entre o avaliador e o avaliado; ------------------------- 

19. As percentagens máximas a que se refere o nº 5 do art.º 75º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, serão aplicadas ao número de trabalhadores do Ministério da Educação e que 

integram o Agrupamento de Escolas; -------------------------------------------------------------------------- 

20. Na determinação da classificação final aos parâmetros “resultados” e “competências será 

atribuída uma ponderação de 60% e 40% respetivamente. No caso do artigo 80º da Lei nº 

66-B/2007, de 28 de Dezembro, às competências é atribuído o valor de 100%; ------------------ 

 

III 

Diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do sistema de avaliação do 

desempenho 

1. As diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica das avaliações de desempenho, de 

forma a assegurar o cumprimento das percentagens relativas à diferenciação de 

desempenhos, são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------- 

Desempenho Excelente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A avaliação deverá demonstrar o cumprimento dos seguintes critérios: --------------------------------- 

1.º Critério – Ter contribuído para o aumento da qualidade da Instituição; ---------------------------- 

2.º Critério – Ter evidenciado e referenciado boas práticas para os restantes trabalhadores; ---- 

3.º Critério – Deliberação por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

Desempenho Relevante: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A avaliação deverá demonstrar o cumprimento dos seguintes critérios: -------------------------------- 

1º Critério – Ter mais de 50% dos objetivos/competências individuais alinhadas com os 

objetivos fixados para a unidade onde os trabalhadores estão inseridos; ------------------------------- 

2.º Critério – Ter executado com rigor e elevadas qualidade, eficácia e eficiência as atividades 

necessárias (nas áreas administrativas ou de apoio à atividade pedagógica ou de ação social 

escolar ou de apoio geral) para que o processo educativo seja bem conseguido 

nomeadamente, nos planos: simplificação e agilização de procedimentos; otimização e 

valorização de meios e recursos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Critério – Ter demonstrado elevado empenho e compromisso com o serviço; ------------------ 

Desempenho Inadequado: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º Critério – Não ter atingido 50% (cinquenta por cento) dos objetivos individuais; ----------------- 

2.º Critério – Não ter desenvolvido a maior parte das competências estipuladas. ----------------- 

Ainda relativamente à harmonização das avaliações prévias de "Relevante" e de "lnadequado", o 

CCA irá desenvolver as seguintes ações, em conformidade com a alínea d), n.º 1 do artigo 58.º e 

em conjugação com o artigo 64.º:  

a) Verificar eventuais disparidades na forma de apreciação dos níveis de cumprimento das 

componentes de avaliação;  

b)  Verificar a comprovada existência de fundamentação para as propostas de "Relevante" 

e "Inadequado", sob pena de indeferimento liminar;  

c)  Verificar se os fundamentos apresentados reúnem os critérios definidos pelo CCA e 

constantes no presente documento. Atento ao disposto no artigo 69.º do SIADAP, em 

caso de não validação da proposta de avaliação por força da aplicação dos critérios de 

harmonização, o CCA devolve o processo ao avaliador, acompanhado da respetiva 
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fundamentação, para que este reformule a sua proposta ou a mantenha, neste segundo 

caso apresentando a devida fundamentação. 

 Para suportar a análise, deliberou o CCA utilizar os seguintes critérios:  

a) Serão procurados equilíbrios de quotas por carreira e por unidade orgânica, com 

aproximações por defeito;  

b)  A primeira seleção será feita por ordem crescente das notas quantitativas;  

c)  Complementarmente será efetuada uma análise qualitativa das fundamentações das 

avaliações elaboradas pelos avaliadores, podendo ocorrer repescagem de casos 

excluídos na primeira seleção;  

d) Em caso de empate serão utilizados os critérios previstos no artigo 84.s da Lei n.º 66- 

B/2007, de 28 de dezembro. 

 

Mangualde, aos 28 de dezembro de 2018 

A Conselho Coordenador da  Avaliação 

______________________________________________ 

(António Agnelo Figueiredo) 

_______________________________________________ 

(Fernando António Espinha) 

_______________________________________ 

(Maria Goreti de Jesus Damião Santos Tavares) 

________________________________________ 

(Ana Teresa Beja Correia) 

_______________________________________ 

(Rosa gGrcia) 

_________________________________________ 

(Vanda Cristina Lopes) 


