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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 172   Proc.7.2.5     Data  16/03/2016 

 

 

Assunto: Contratualização dos parâmetros de avaliação em sede do Sistema Integrado de Gestão 

e Avaliação do Desempenho 

  

 Através de e-mail enviado no dia 11 do corrente mês de março, a Direção Regional …, questiona 

se podem ser contratualizados os parâmetros relativos ao presente ciclo de avaliação de desempenho, 

considerando que se encontra decorrido um ano sobre o mesmo, assegurando-se, contudo, o contacto 

funcional mínimo de um ano após a dita contratualização. 

 Sobre o assunto, cumpre-nos informar quanto segue: 

  X  

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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 Conforme determina o art. 62.º do D.L.R. n.º 27/2009/M, de 21 de agosto (que aqui invocaremos 

na sua versão inicial, posto que, conforme determina o art. 3.º do D.L.R. n.º 12/2015/M, de 21 de 

dezembro, as alterações introduzidas por este diploma aplicam-se aos desempenhos e ciclo avaliativo 

que se inicia em 2017), a contratualização dos parâmetros de avaliação é efetuada: 

a) No início de cada período anual de avaliação; 

b) No começo do exercício de um novo cargo ou função; 

c) Em todas as circunstâncias em que seja possível a fixação de objetivos a atingir. 

 Como é consabido, o XII Governo Regional da Madeira foi constituído em meados do ano 

transato e, entre outros factos, não sendo desejável, é humanamente compreensível, que a sucessão dos 

correspondentes mandatos se repercuta em algumas rotinas de procedimentos dos serviços, 

designadamente, nas que respeitam à avaliação.  

 Assim, para o que ora nos interessa, objetivamente, cumpre referir que a contratualização dos 

parâmetros de avaliação, em que se incluem os objetivos a prosseguir pelos dirigentes e restantes 

trabalhadores deveria ter ocorrido, em geral, no início do ano de 2015. Todavia, assim não tendo sido e 

olhando ao facto da lei mencionar a possibilidade de contratualizar os respetivos parâmetros “Em todas 

as circunstâncias em que seja possível a fixação de objetivos a atingir”, somos de entender que, uma vez 

que se mostre assegurado o cumprimento do prazo mínimo de contacto funcional permissor da 

realização da avaliação, a que se refere o n.º 2 do art. 39.º do D.L.R. 27/2009/M, aumentado de seis 

meses para um ano, através da alteração introduzida pelo D.L.R. n.º 12/2015/M, julgamos ser possível a 

contratualização de objetivos (parâmetros de avaliação) com os dirigentes e trabalhadores da …, em 

conformidade com os objetivos do serviço, posto que aquele período mínimo, exigido para o próprio 

contacto funcional, permissivo da realização de avaliação, se encontre assegurado. 

 Em conclusão: 

 Somos de entender que, uma vez que se mostre assegurado o cumprimento do prazo mínimo de 

contacto funcional permissor da realização de avaliação, a que se refere o n.º 2 do art. 39.º do D.L.R. 

27/2009/M, aumentado de seis meses para um ano, através da alteração introduzida pelo D.L.R. n.º 

12/2015/M, julgamos ser possível a contratualização de objetivos (parâmetros de avaliação) com os 

dirigentes e trabalhadores da …, em conformidade com os objetivos do serviço, posto que aquele 

período mínimo exigido para o próprio contacto funcional se encontre assegurado. 
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É tudo o que nos apraz informar. 

À consideração superior. 
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