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Parecer:      Despacho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

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

 

Informação nº 500    Proc. 7.2.5    Data 26/10/2018 

 

Assunto: Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional 

autónoma da Madeira – SIADAP-RAM 

 

O …, vem submeter à apreciação desta Direção Regional, várias questões sobre o SIADAP-

RAM, pelo que, no âmbito das competências desta Direção Regional, cumpre informar o seguinte: 

 

Como nota prévia importa referir que esta Direção Regional, face à atualização operada no 

SIADAP-RAM, decorrente da alteração efetuada ao Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 

de agosto, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, elaborou a Circular n.º 
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1/DRAPMA/2017, que complementa a Circular n.º 1/DRAPMA/2016, onde são abordadas inúmeras 

questões práticas, para as quais se remete, reafirmando que os entendimentos constantes da presente 

informação encontram-se em consonância com as orientações emanadas por aquelas circulares. 

 

Refira-se ainda que a avaliação dos dirigentes efetua-se nos termos referidos no artigo 25.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, na sua atual redação. 

Assim, a avaliação dos dirigentes superiores efetua-se tendo em conta o grau de cumprimento 

dos objetivos assumidos no quadro de avaliação e responsabilização, tendo por base os respetivos 

indicadores de medida fixados, e a correspondente monitorização intercalar, como previsto nos artigos 

26.º a 30.º do mencionado Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M. 

Já no tocante aos dirigentes intermédios, a avaliação global do desempenho é feita no termo da 

respetiva comissão de serviço, sendo objeto de monitorização intercalar, com periodicidade anual, e é 

efetuada de acordo com as regras constantes dos artigos 31.º a 37.º do referido Decreto Legislativo 

Regional n.º 27/2009/M. 

 

Passamos então às questões que nos foram submetidas pelo …, tendo em conta que os artigos 

indicados são do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, na sua atual redação: 

 

1. A primeira pergunta apresentada é se, em caso de avaliação do desempenho, através do 

recurso ao mecanismo previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 39.º, o serviço deve tomar a iniciativa de relevar 

a última avaliação atribuída ou se, ao invés, deve ser dado ao avaliado prazo para que este, previamente, 

opte entre a relevância da última avaliação atribuída e a avaliação efetuada nos termos do n.º 7 do citado 

artigo 39.º (ponderação curricular)? 

Atendendo ao disposto no n.º 6 do artigo 39.º, verifica-se que o legislador dispõe que nas 

situações aí elencadas, o serviço faz relevar a última avaliação atribuída ao trabalhador. Caso o 

trabalhador não tenha avaliação que releve, ou tendo-a, se pretender a sua alteração, poderá então 

requerer que a sua avaliação se efetue nos termos descritos no n.º 7 do citado artigo 39.º, através de 

ponderação curricular. 

Assim, como decorre da redação do n.º 6 do artigo 39.º, incumbe ao serviço a iniciativa de 

avaliar o trabalhador, através do recurso à relevação da última avaliação atribuída, sendo a intervenção 

do trabalhador, neste caso, uma faculdade que deverá ser exercida no início do período de avaliação. 
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2. A segunda questão colocada consiste num pedido de clarificação da não aplicação de quotas à 

avaliação efetuada ao abrigo do n.º 6 do artigo 39.º - relevância da última avaliação atribuída. 

Sobre esta questão apraz-nos referir que a relevância da última avaliação atribuída ao 

trabalhador, por força da aplicação da disposição constante do n.º 6 do artigo 39.º, está excluída das 

quotas previstas no n.º 1 do artigo 71.º, porquanto, neste caso, não existe, efetivamente, uma nova 

avaliação, o que existe é uma repescagem de uma avaliação anteriormente atribuída e que, aquando do 

momento em que a mesma foi atribuída, esteve sujeita às quotas legalmente previstas. 

Daí o legislador, neste caso, ter afastado a aplicação das percentagens previstas no n.º 1 do artigo 

71.º ao universo dos trabalhadores, cuja avaliação consista na relevação da última avaliação atribuída. 

 

3. A terceira questão colocada prende-se com a determinação do universo de trabalhadores sobre 

o qual irá incidir as percentagens previstas no n.º 1 do artigo 71.º. 

Quanto a esta questão refira-se que as percentagens previstas no n.º 1 do artigo 71.º, como 

expressamente mencionado no n.º 2 da mesma norma, incidem sobre o número de trabalhadores 

previstos nos n.os 2 a 7 do artigo 39.º, com aproximação por excesso, quando necessário. 

Assim, o universo de trabalhadores sobre o qual incide as percentagens será composto por todos 

os trabalhadores que preencham os requisitos funcionais para a avaliação no ciclo avaliativo em causa, e 

que não se encontrem, legalmente, excluídos desse universo e ainda, por aqueles que nesse ano tenham 

requerido a ponderação curricular. 

 

4. A quarta questão submetida pela entidade consulente prende-se com a questão de concretizar 

qual a avaliação que releva para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 39.º? 

O n.º 6 do artigo 39.º dispõe que releva a última avaliação atribuída nos termos do presente 

diploma ou das suas adaptações, pelo que deve ser tida em consideração, para os efeitos desta norma, 

essa última avaliação, conquanto a mesma tenha sido realizada ao abrigo do SIADAP-RAM, não tendo 

o legislador feito destrinça sobre a natureza das funções que estiveram subjacentes a essa última 

avaliação. 

 

5. A quinta questão colocada é relativa a saber se, no caso em que se opte pela avaliação prevista 

no n.º 7 do artigo 39.º conjugado com o n.º 1 do art. 40.º ou seja, a ponderação curricular, se a mesma é 

efetuada no serviço de origem do trabalhador ou no serviço onde exerce funções? 
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A avaliação através de ponderação curricular, deve ser realizada no serviço de origem do 

trabalhador, atendendo a que a mesma respeita sempre à carreira de origem do trabalhador e reflete-se 

na mesma, devendo como tal serem utilizados os mesmos critérios de ponderação que são adotados para 

os restantes trabalhadores. 

 

6. Os trabalhadores em exercício de funções dirigentes integram as mesmas quotas dos restantes 

trabalhadores ou será constituída uma quota específica? 

Atendendo à revogação das normas constantes do n.º 6 do artigo 28.º e do n.º 5 do artigo 34.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, que fixavam quotas para a diferenciação de desempenhos 

dos dirigentes superiores e intermédios, operada pelo artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

12/2015/M, inexiste atualmente a obrigatoriedade de obediência a percentagens máximas para a 

atribuição da menção de Desempenho Relevante, no âmbito do SIADAP-RAM 2, ou seja no que 

respeita à avaliação atribuída enquanto dirigente. 

Já no que concerne à avaliação a atribuir ao dirigente enquanto trabalhador - SIADAP – RAM 3, 

nos termos do referido nos pontos 3 e 8, o dirigente integra as mesmas quotas que os restantes 

trabalhadores quando solicite a avaliação através de ponderação curricular. 

 

7. A sétima questão prende-se com a aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 25.º aos 

trabalhadores que se encontram investidos em cargos dirigentes de nível superior. 

O artigo 25.º engloba-se no capítulo de disposições gerais do título III do SIADAP-RAM, 

relativo ao subsistema de avaliação do desempenho dos dirigentes, pelo que o n.º 5 desta norma é 

aplicável aos trabalhadores que exercem cargos dirigentes, não fazendo o legislador qualquer distinção 

quanto ao nível desses cargos, pelo que teremos de entender que a norma em apreço é aplicável, 

independentemente do nível do cargo dirigente. 

 

8. A oitava questão colocada é no sentido de saber se em caso de ausência de avaliação, por não 

aplicação do SIADAP, a falta de avaliação é colmatada pela aplicação dos n.os 6 e 7 do artigo 39.º. 

Sobre esta questão, afigura-se-nos necessário distinguir a situação em que o trabalhador dispõe 

de uma anterior avaliação atribuída no âmbito do SIADAP, incluindo uma avaliação anterior atribuída 

por ponderação curricular, e pode fazê-la relevar, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 39.º, sendo que 

neste caso, como já referido na resposta à 2.ª questão, os trabalhadores cuja avaliação decorreu da 
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relevação da última avaliação atribuída não são contabilizados para o universo dos trabalhadores a que 

se refere o n.º 1 do artigo 71.º. 

Caso o trabalhador não disponha de avaliação anterior que possa fazer relevar, poderá requerer a 

sua avaliação através da ponderação curricular, nos termos previstos no n.º 7 do artigo 39.º, sendo, neste 

caso incluído no universo dos trabalhadores a que se refere o n.º 1 do artigo 71.º. 

 

9. Questionam, por fim, se nos casos de não aplicação do SIADAP, o serviço deve tomar a 

iniciativa de notificar estes trabalhadores da sua situação ou deve deixar essa iniciativa aos 

trabalhadores? 

Apesar do SIADAP-RAM não prever a notificação desses trabalhadores, afigura-se-nos que, 

atendendo a que esses trabalhadores poderão ser contabilizados para efeitos de determinação do 

universo a que se refere o artigo 71.º, se pretenderem a avaliação por ponderação curricular, o serviço 

pode diligenciar no sentido de os notificar para efeitos da sua eventual inclusão no processo avaliativo. 

 

 É tudo o que nos apraz informar. 
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