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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 864   Proc. 7.2.5     Data   21/12/2017 

 

 

Assunto:  Avaliação de desempenho de trabalhador oriundo de uma entidade pública 

empresarial que exerceu funções ao abrigo de um acordo de cedência de 

interesse público em organismo da administração indireta da Região 

Autónoma da Madeira 

  

  Através de e-mail datado de …, é questionado se deveria ter sido avaliado, ao 

abrigo do SIADAP-RAM 3, relativamente ao período decorrente entre 01/08/2013 a 

04/02/2015, uma trabalhadora, oriunda de entidade pública empresarial do continente 

português,  que exerceu funções ao abrigo de acordo de cedência de interesse público no 
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então, …, entidade onde veio a constituir relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado. 

 Sobre o assunto, cumpre-nos informar, concluindo, quanto segue: 

1. Os serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do diploma que estabeleceu o 

sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional 

autónoma da Madeira (SIADAP-RAM), constante do D.L.R. n.º 27/2009/M, de 

21/081, são todos os que integram a administração direta e indireta da Região 

Autónoma da Madeira, bem como os serviços de apoio dos órgãos de governo da 

Região, como prevê o n.º 1 do art. 2º. do citado diploma; 

2. Pelo n.º 3 do referido art. 2.º, o regime constante do mesmo diploma aplica-se, 

designadamente, ao desempenho “dos trabalhadores em geral da administração 

regional autónoma, independentemente da relação jurídica de emprego público 

constituída”; 

3. O exercício de funções num serviço integrado na administração indireta da Região, 

na sequência de acordo de cedência de interesse público, abrangido pelo regime 

então vigente, a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), pressupunha a 

constituição da modalidade adequada de relação jurídica de emprego público, como 

determinava, o n.º 10 do art. 58º. da LVCR2. 

4. Assim sendo, somos de concluir que estando o trabalhador cedido a exercer 

funções num serviço integrado no âmbito de aplicação do SIADAP-RAM e devendo 

a situação ser titulada pela correspondente modalidade de relação jurídica de 

emprego público, assim se cumprindo, o mesmo estaria abrangido pela 

aplicabilidade do SIADAP-RAM 3, com a correspondente contratualização de 

objetivos e de competências comportamentais e com a consequente avaliação em 

2015, do ciclo 2013/2014, cumpridos que fossem, os requisitos constantes do art. 

39.º do D.L.R. n.º 27/2009/M, aplicável na sua versão originária.  

  À consideração superior. 

                    

 

                                                           
1 Alterado pelo D.L.R. n.º 12/2015/M, de 21/12. 
2 A que hoje corresponde o n.º 2 do art. 243.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06, com a última alteração constante da Lei 

n.º 73/2017, de 16/08. 
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