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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 381   Proc. 7.2.5               Data 2016/06/06 

 

 

Assunto: Avaliação do desempenho na situação de licença sem vencimento/ sem 

remuneração. 

 

O Gabinete do Secretário Regional da …  vem questionar esta Direção Regional 

acerca da possibilidade de proceder à avaliação do desempenho de trabalhador, através 

de ponderação curricular, tendo em conta que este esteve em situação de licença sem 

vencimento/sem remuneração desde abril de 2002 até março de 2016 e, em 1/04/2016, 

iniciou nova licença, pelo que nos cumpre dizer o seguinte:    

 

I. Enquadramento legal 

  X  
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A) Licenças sem vencimento/sem remuneração  

Em abril de 2002, data do início da presente situação de licença sem vencimento, tal 

como referido pela SR…, em matéria de férias, faltas e licenças, aplicava-se o Decreto-Lei n.º 

100/99, de 31 de março1, na redação então conferida pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de 

maio. 

Nesta senda, o elenco das licenças encontrava-se no art. 73.º do citado Decreto-Lei 

n.º 100/99, sendo que nos parece estarmos perante uma licença de longa duração, prevista 

na alínea c) do n.º 1 deste preceito, já que a entidade consulente refere que “(…) nos dois 

primeiros anos exerceu funções numa empresa com capitais públicos e nos restantes exerceu 

funções privadas (…)”.   

Com efeito, embora a entidade consulente se reporte a “ licença sem vencimento por 

interesse público”, em sede do referido Decreto-Lei n.º 100/99, a licença que fundava em 

razões de interesse público era a licença sem vencimento por um ano, a que se reportava a 

alínea b) do n.º 1 do mencionado art. 73.º, embora tivesse a duração máxima de três anos.  

Assim, partindo da premissa que estamos perante uma licença sem vencimento de 

longa duração, nos termos do n.º 1 do art. 80.º do mesmo diploma, a concessão desta licença 

determinava a abertura de vaga e a suspensão de vínculo com a Administração. 

Este princípio também norteou o então Regime do Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas (RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro2, cujo n.º 1 do art. 235.º 

determinava que a concessão de licenças sem remuneração suspendia o contrato.  

Nesta senda, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, ao abrigo da 

qual o trabalhador iniciou nova licença, em 1/04/2016, segundo a SR…, manteve aquele 

princípio de suspensão do vínculo (cfr. n.º 1 do art. 281.º LTFP). 

Ora, a suspensão do vínculo tem os efeitos que a lei determina, no caso, constante 

dos supra explanados preceitos, sendo de salientar que, relativamente à antiguidade para 

efeitos de carreira, o n.º 2 do citado art. 80.º do mencionado Decreto-Lei n.º 100/99, 

determinava que a licença sem vencimento de longa duração determinava, para além da 

perda da remuneração, o desconto na antiguidade para efeitos de carreira. 

                                                           
1 Revogado pela alínea g) do n.º 1 do art. 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
2 RCTFP foi revogado pela alínea e) do n.º 1 do art. 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
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Face ao supra explanado, afigura-se-nos não ser possível, no caso em análise, 

proceder à avaliação do desempenho do trabalhador, face à ausência de norma que tal 

permita. 

Não obstante o referido, importa aferir de tal possibilidade, em sede do regime jurídico 

aplicável em matéria de avaliação do desempenho.   

 

B) Classificação de serviço/ avaliação do desempenho 

● O Decreto Regulamentar Regional n.º 23/83/M, de 4 de outubro, adaptou à RAM 

o Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de junho, que, por seu turno, reviu o regime de 

classificação de serviço na função pública. 

Por seu turno, a Lei n.º 10/2004, de 22 de março, veio criar o sistema integrado de 

avaliação do desempenho da Administração Pública (SIADAP), sendo aplicável aos 

organismos da administração directa do Estado e dos institutos públicos (vide arts. 1.º e 2.º). 

Com efeito, o n.º 3 do art. 2.º daquela Lei determinava que a mesma é aplicável a 

todo o território nacional, embora seja susceptível de adaptação à administração regional 

autónoma, tendo a alínea a) do n.º 1 do art. 23.º deste diploma procedido à revogação do 

referido Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de junho. 

Nesta senda, o Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de maio, procedeu à 

regulamentação da citada Lei n.º 10/2004, sendo aplicável apenas aos organismos da 

administração direta do Estado.    

 

● Assim, o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2005/M, de 29 de junho, procedeu 

à regulamentação da Lei n.º 10/2004, tendo determinando, nos artigos 39.º e 40.º, que a 

avaliação do desempenho relativa aos anos de 2003 e 2004 seria efetuada de acordo com o 

sistema de classificação constante do Decreto Regulamentar Regional n.º 23/83/M, de 4 de 

outubro, sendo que a avaliação do desempenho relativo ao ano de 2005, a efetuar em 2006, 

deveria iniciar-se com a fixação dos fatores componentes da avaliação. 

Aqui chegados, importa chamar à colação do disposto no art. 17.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 11/2005/M, relativamente ao qual a então DRAPL entendeu estarem englobados os 

casos de requisição porquanto aí estava subjacente o interesse público, visto que a sua 
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autorização dependia de despacho superior pelo que, não tendo o então designado funcionário 

sido objeto de avaliação durante o período que exerceu funções naquele regime e pretendendo 

apresentar-se a um concurso de acesso no serviço de origem, a classificação que deveria relevar 

para aquele efeito seria a obtida no último ano imediatamente anterior ao início de funções em 

regime de requisição, nos termos do referido art. 17.º. 

Acresce que o art. 18.º do mesmo diploma regulava a matéria do suprimento da 

avaliação, no entanto, não se nos afigura possível enquadrar a situação em causa, tendo em vista 

que o vínculo do trabalhador estava suspenso e, mesmo que tal fosse possível, neste momento 

seria extemporâneo utilizar tal mecanismo. 

● Por seu turno, o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, 

estabeleceu o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho vigente na administração 

regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM), tendo consagrado, nos arts. 39.º e 40.º, a matéria 

relativa aos requisitos funcionais para avaliação e a ponderação curricular. 

Com efeito, o n.º 6 do mencionado art. 39.º refere que, caso o trabalhador não reúna os 

requisitos aí plasmados, sobretudo relativos à duração da relação jurídica de emprego público e 

ao tempo de serviço prestado, poderá relevar a última avaliação obtida nos termos deste diploma 

ou do citado Decreto Legislativo Regional n.º 11/2005/M, conforme determina o n.º 3 do art. 77.º 

do referido Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M.   

Acresce que, tal como refere o n.º 7 do art. 39.º, se o trabalhador não tiver aquela 

avaliação ou pretender substituí-la, pode requerer ponderação curricular, devendo ser observado 

o disposto no referido art. 40.º. 

Ora, aqui chegados, importa referir que, caso fossem passíveis de ser aplicados ao caso 

concreto, que não nos parece, os aludidos mecanismos deveriam ser utilizados dentro dos prazos 

legalmente fixados para o efeito, ou seja, no ano a que se reportasse a avaliação em causa.    

● Mais recentemente, o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de 

dezembro, procedeu à alteração do referido Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 

21 de agosto, de molde a efetivar a conformação do regime vigente na Região com o vigente 

a nível nacional, constante da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações 
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introduzidas pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 

66-B/2012, de 31 de dezembro. 

Nesta senda, importa chamar à colação o disposto no n.º 1 do art. 3.º do citado 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, nos termos do qual as alterações operadas ao 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, se aplicam aos desempenhos e ciclo avaliativo 

que têm início em 2017. 

 

II. Apreciação do caso sub judice  

● A primeira dúvida suscitada pela SR… prende-se com a questão de determinar 

se, até dezembro de 2012, seria possível efetuar, anualmente, a ponderação curricular no 

caso em apreço, de molde a poder ocorrer a então designada progressão. 

Ora, como vimos, do regime jurídico aplicável ao caso em análise resulta inexistir 

preceito que permita efetuar a avaliação do desempenho através de ponderação curricular, 

mecanismos que não estavam nem estão talhados para situações de licença sem 

vencimento/remuneração, em que o vínculo está suspenso. 

Acresce que, ainda que o caso concreto fosse enquadrável nas referidas normas, 

em nosso entender, não seria possível efetuar, em 2016, a ponderação curricular relativa 

aos anos de 2002 a 2016, por ser extemporâneo. 

● A SR… questiona também se é possível, tendo em conta que o trabalhador 

assim o requereu, efetuar a ponderação curricular relativa ao biénio de 2013/2014, ao 

abrigo dos mencionados arts. 39.º e 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M. 

Ora, tal como acima afloramos, estes mecanismos só podem ser utilizados desde 

que estejam reunidos os requisitos e no momento fixado pelo legislador para tal. 

No entanto, tal como já referimos, da análise destas normas decorre não estarem 

abrangidos pelas mesmas os casos de ausência ao serviço por motivo de licença sem 

remuneração.  

 

Conclusão:  

Face ao exposto, importa concluir no sentido de considerar não ser possível 

efetuar a ponderação curricular no caso sub judice tendo em conta que o trabalhador 

se encontra, grosso modo desde abril de 2002, em situação de licença sem vencimento, 
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atualmente designada licença sem remuneração, situação que, apesar da sucessão de 

regimes jurídicos, dita a suspensão do vínculo de emprego público, inexistindo norma 

jurídica que, em sede de diplomas que regulam a avaliação do desempenho na Região, 

permitam proceder à mesma.  

  

À consideração superior.  
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