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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 37    Proc.7.2.17    Data 24/01/2018 

 

Assunto: Suprimento de avaliação do desempenho de ex-membros dos Gabinetes de apoio dos 

titulares dos órgãos de governo da Região 

 

 A Secretaria-Geral d…, submete à apreciação desta Direção Regional algumas questões no 

âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma 

da Madeira (SIADAP-RAM), constante do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de 

agosto, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro1, 

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

 A primeira questão é relativa a saber se um trabalhador, que exerceu funções de membro de 

Gabinete de membro do Governo Regional entre 2007 e 2015, mas que detinha uma avaliação prévia no 

                                                           
1 O regime decorrente da alteração introduzida ao D.L.R. n.º 27/99/M, só se aplica aos desempenhos e ciclo avaliativo que se 

inicia em 2017 (cfr. n.º 1 do artigo 3.º do D.L.R. n.º 12/2015/M. 

    

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot


 

 

 

 

 

 

2 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal 
E-mail: drapma@madeira.gov.pt - http://www.madeira.gov.pt/drapma  

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

âmbito do SIADAP-RAM, poderia, aquando do seu regresso ao serviço de origem, fazer relevar a 

última avaliação obtida ao abrigo do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 39.º do SIADAP-RAM, na redação 

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

 Como decorre do citado n.º 6 do artigo 39.º, na sua redação original, ao trabalhador que não 

tinha sido avaliado no âmbito do SIADAP-RAM 3, por falta do correspondente serviço efetivo, embora 

tivesse relação jurídica de emprego público, é relevada, para efeitos da respetiva carreira, a última 

avaliação atribuída nos termos do SIADAP-RAM. Tal relevância abrange também as classificações 

obtidas no âmbito da anterior Lei n.º 10/2004, de 22/03, regulamentada pelo D.L.R. n.º 11/2005/M, de 

29/06, como estabelece a al. a) do n.º 3 do artigo 77.º do SIADAP-RAM 

 A segunda questão colocada consiste em saber se no caso de o trabalhador relevar a última 

avaliação, esta se encontra sujeita às regras relativas à diferenciação de desempenhos. 

 Nesta situação, de relevância da última avaliação atribuída, sobre esta, não incidem as 

percentagens relativas à diferenciação de desempenhos, previstas no n.º 1 do artigo 71.º do SIADAP-

RAM, uma vez que essa diferenciação já ocorreu aquando da atribuição da mesma2, aliás, esta questão 

consta do ponto 6 da Circular n.º 1/DRAPMA/2016, de 04/01/2016, disponível para consulta na página 

eletrónica desta Direção Regional (www.madeira.gov.pt/drapma). Refira-se, a este propósito, que a 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, consagra, na faq n.º 2, do ponto VI - 

Diferenciação de desempenhos, da página eletrónica de FAQ – SIADAP, idêntica posição. 

 

 Quanto às terceira e quarta questões, importa mencionar que caso o trabalhador, aquando do seu 

regresso em 2015, tivesse requerido a avaliação por ponderação curricular, o resultado dessa avaliação 

reportar-se-ia apenas ao processo avaliativo em curso nesse ano e relativo ao biénio 2013-2014, visto os 

processos de avaliação do desempenho relativos a ciclos avaliativos anteriores se encontrarem, nessa 

data, concluídos. 

 

 CONCLUSÃO: 

 1 - Ao trabalhador que não tivesse sido avaliado no âmbito do SIADAP-RAM 3, por falta do 

correspondente serviço efetivo, por se encontrar a exercer funções de membro de Gabinete de membro 

do Governo Regional, embora tivesse relação jurídica de emprego público, é relevada, nos termos dos 

n.os 5 e 6 do artigo 39.º, conjugado com a al. a) do n.º 3 do artigo 77.º, todos do SIADAP-RAM, a 

                                                           
2 Na atual redação do n.º 6 do artigo 39.º do D.L.R. n.º 27/99/ M, de acordo com o D.L.R. n.º 12/2015/M, está, 

expressamente consagrado, que em caso de relevância da última avaliação sobre esta não incidem as percentagens relativas à 

diferenciação de desempenhos. 
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possibilidade de relevar, para efeitos da respetiva carreira, a última avaliação atribuída nos termos do 

SIADAP-RAM. 

 2 – Aos trabalhadores que tenham sido abrangidos pelo mecanismo de relevação da última 

avaliação sobre esta não incidem as percentagens de diferenciação de desempenhos, previstas no n.º 1 

do artigo 71.º do SIADAP-RAM. 

 3 – Caso o trabalhador, aquando do seu regresso em 2015, tivesse requerido a avaliação por 

ponderação curricular, o resultado dessa avaliação reportar-se-ia apenas ao processo avaliativo em curso 

nesse ano e relativo ao biénio 2013-2014, visto os processos de avaliação do desempenho relativos a 

ciclos avaliativos anteriores se encontrarem, nessa data, concluídos. 

 

 É tudo o que nos apraz informar. 

 À consideração superior. 
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