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Resumo 

No passado, a tentativa de as organizações estabelecerem um sistema de avaliação dos seus 
colaboradores, tem denotado alguma inconsistência. Isto surge, essencialmente, pela falta de 
objetividade no momento de classificação envolvendo sempre uma forte subjetividade. 

No paradigma atual, cada vez mais as organizações necessitam de implementar modelos de 
avaliação de desempenho que têm a sua base em competências estratégicas e no cumprir de 
objetivos estabelecidos de forma a cimentar a criação de valor de uma organização. 

Na maioria das empresas e organizações o processo de avaliação de desempenho (AD) é uma 
ferramenta de utilização anual servindo apenas de controlo do desempenho dos colaboradores. 

Para Caetano (2008:27), se uma empresa ou organização, quiser ir além da função de controlo 
deve encarar o processo de gestão de desempenho como uma componente da gestão do 
desempenho ao longo de todo o ano. 

A gestão de desempenho deve criar condições para que as atividades desenvolvidas pelos 
colaboradores e os resultados destas contribuam efetivamente para atingir os objetivos da 
organização. 

A gestão de desempenho pode ser entendida como o processo que procura identificar, observar, 
medir e desenvolver o desempenho dos indivíduos, tendo como principal objetivo tornar este 
processo harmónico com os objetivos da organização (Caetano, 2008:28). 

Neste artigo propomo-nos desenvolver um modelo de avaliação de desempenho, para o caso 
da empresa ALFA, que assente nas premissas base de um modelo de avaliação 360º, suportado 
em 3 eixos fundamentais: competências, objetivos e ambiente externo. 

Palavras Chaves: Modelo, Desempenho, Recursos Humanos 
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1. Referencial Teórico 
 

1.1 Enquadramento  

O capital humano é um capital inesgotável, prioritário de uma entidade que cria valor, assegura 
e realiza a missão estratégica, que é a sobrevivência no mercado competitivo global. A escolha 
de uma forma inovadora de desenvolvimento, requer a melhoria do mecanismo de formação e 
uso de capital humano, em todos os seus componentes: contabilidade, análise, motivação, 
controle, etc. 

A gestão de pessoas é um conceito muito amplo; está relacionado com a forma como se age e 
como os indivíduos são estruturados para orientar e gerir o comportamento humano no 
ambiente organizacional, e pode ser a diferença entre empresas que sabem escolher as pessoas 
certas para realizarem as tarefas da organização. Ou seja, que possuem as habilidades e 
competências necessárias para atingir as metas e estão comprometidos com o seu trabalho. A 
Gestão de Pessoas visa coordenar o comportamento interno, aumentar e fortalecer o capital 
humano através da formação e desenvolvimento das aptidões e capacidades, para satisfazer os 
objetivos estratégicos das organizações. No modelo de gestão estratégico, as pessoas são 
definidas como o ativo de maior relevância nas organizações. 

Uma organização é um conjunto de elementos interligados e interdependentes, com objetivos 
específicos. É composta de pessoas, sistemas e processos que interagem entre si, conduzindo a 
uma sinergia exponencial de criação de valor. 

Para Bilhim (2007) a gestão de recursos humanos preocupa-se basicamente com a articulação e 
adaptação entre as pessoas que trabalham na organização e as suas necessidades estratégicas, 
garantindo o uso pleno dos recursos humanos disponíveis. 

Atualmente, uma das principais preocupações dos gestores é a impossibilidade de identificar 
funcionários capazes de assumir posições de liderança no futuro (Bergamini 1980: 13). 

O papel da Gestão Estratégica de Recursos Humanos dentro de uma organização atual, é 
caracterizado pela função diretiva estratégica, que desempenhou um papel positivo nas 
principais decisões de negócios nos últimos anos, decorrentes da missão e objetivos da 
organização e contribuindo ativamente para a consecução dos seus resultados globais. Tal 
confere, pela primeira vez, um papel de parceiro na organização na definição e implementação 
de metas estratégicas ao nível da gestão de topo (Tavares et al, 2000: 52). 

A Gestão de Recursos Humanos (GRH) não trata apenas de questões de recrutamento e seleção 
de funcionários, mas tem uma influência crucial no posicionamento estratégico da organização, 
garantindo a melhor adaptação dos recursos humanos (RH) à cultura organizacional, integrando 
a visão, missão e valores da organização, que garante a existência de um processo efetivo de 
avaliação de desempenho, sistema de gestão de carreiras e gestão adequada das políticas de 
remuneração, entre outros. Desta forma, um sistema eficaz de avaliação de desempenho 
fornece aos gestores um maior grau de confiança ao tomar decisões (Brewster, 2016). 
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Na área da gestão, a GRH é a área responsável por estabelecer políticas, procedimentos e 
explorar teorias que permitam à organização coordenar melhor os seus empregados e 
maximizar o seu potencial, sempre com o objetivo de alcançar o sucesso organizacional 
(Fachada, 2012). A GRH centra-se no desenvolvimento, formação e motivação dos seus RH, na 
determinação de métodos de remuneração, práticas de atração e de retenção de RH, que 
procuram alcançar altos níveis de desempenho (Kivak, 2018). Tudo isto recorrendo a técnicas 
de recrutamento, entrevistas e contratação de novos RH, programas de desenvolvimento e 
formação e melhoria das relações laborais (Kivak, 2018). 

Na maioria das empresas e organizações, o processo de avaliação de desempenho (AD) é uma 
ferramenta anual usada apenas para monitorizar o desempenho dos funcionários. 

Caetano (2008) argumenta que a gestão do desempenho pode ser entendida como o processo 
que procura identificar, observar, medir e desenvolver o desempenho dos indivíduos, com o 
principal objetivo de harmonizar esse processo com as metas da organização. 

A GRH possui um conjunto de áreas funcionais que contribuem para alcançar o sucesso dos 
objetivos estratégicos de uma organização (Fernandes, 2016), no qual o chamado sistema de 
Gestão do Desempenho (GD) ocupa um lugar central (Câmara, Guerra, & Rodrigues, 2016). 
Neste sentido, a GD trata de todo o processo organizacional, através do qual se definem as 
metas pré-estabelecidas, de acordo com a estratégia organizacional (Abbad, Lima, & Veiga, 
1996), pela via de atividades como (Felgueiras & Proença, 2013): 

a) Definição de objetivos organizacionais, departamentais, de equipas e individuais; 
b) Implementação de um sistema de avaliação de desempenho; 
c) Desenho de sistemas de compensação; 
d) Estratégias de formação e desenvolvimento; 
e) Feedback, comunicação e coaching; 
f) Planeamento de carreiras. 

Daqui se infere que através da GD, há uma preocupação constante de alinhar as ações e 
atividades dos indivíduos com os valores e objetivos da organização. 

1.2 A gestão de recursos humanos verde  

Para Carollo, L., & Guerci, M. (2018), alguns estudiosos vincularam a gestão de recursos 
humanos à gestão ambiental, apelidando-a de “gestão verde de recursos humanos” ou “gestão 
ambiental de recursos humanos (Renwick et al, 2013). Este aspeto da gestão de recursos 
humanos ligada a questões ambientais, leva os estudiosos a desenvolveram procedimentos 
específicos para a implementação de práticas verdes de gestão de recursos humanos. Por 
exemplo, Milliman e Clair (1996) propuseram quatro etapas para uma avaliação ambiental no 
modelo de GRH: 

(1) fornecer uma visão ambiental como um guia; 
(2) treinar empregados para partilhar a sua visão ambiental e os objetivos; 
(3) avaliar o desempenho ambiental dos empregados; e  



 
4 

 

(4) reconhecer atividades ambientais dos empregados usando programas de 
recompensa.  

Similarmente, Daily e Huang (2001) sugeriram uma estrutura concetual para envolvimento de 
elementos dos recursos humanos no sistema de gestão ambiental. O modelo proposto incluía 
(1) o apoio de executivos seniores, (2) formação, (3) poder e (4) recompensas como principais 
componentes dos RH ambientais. A gestão de topo comunica a política ambiental, o plano e 
outras informações pertinentes aos colaboradores. A formação dos colaboradores ajuda-os a 
entender novas práticas ambientais e habilita-os a envolverem-se em atividades ambientais. 
Além disso, as recompensas podem estimular os funcionários a serem ambientalmente 
responsáveis (Renwick et al, 2013). 

Portanto, a gestão verde de recursos humanos refere-se ao desenvolvimento de habilidades 
ecológicas no recrutamento, seleção, formação e desenvolvimento da liderança verde. Esta 
gestão verde visa motivar os empregados avaliando e recompensando o seu desempenho verde. 
Visa igualmente estimular os recursos humanos ao envolvimento nas questões do meio 
ambiente gerando uma cultura organizacional amigável. 

2. Avaliação do desempenho  

Atualmente, muito se ouve sobre o desempenho intelectual e profissional. O profissional para 
atender às exigências e expectativas do mercado de trabalho, deve ter as habilidades de um 
empreendedor, criatividade, liderança, negociador, trabalho em equipa e proatividade. No 
entanto, todas estas qualidades e habilidades precisam de ser traduzidas em resultados, para 
que o profissional seja eficaz nas suas funções, o que significa que ele (ou ela) devem ter um 
bom desempenho. 

As organizações são compostas por pessoas e dependem uma da outra para atingir os seus 
objetivos e necessidades pessoais; por exemplo o apoio à família. Por outro lado, a empresa 
também precisa de pessoas motivadas e determinadas para atingir os objetivos propostos. Para 
alcançar os objetivos, é necessário fornecer estruturas e ferramentas para que os colaboradores 
possam atingir os seus objetivos individuais e sentirem-se motivados para apoiar as empresas a 
alcançar as suas metas. 

A avaliação do desempenho é um conceito dinâmico porque um empregado é sempre avaliado, 
seja numa avaliação direta ou indireta. É um meio pelo qual se identificam problemas para o 
controlo da equipa, reflete a integração de um colaborador na organização ou nas funções 
existentes ou, simplesmente, um desaproveitamento do empregado nas funções atuais, porque 
este evidencia um nível de potencial superior. 

Assim, de acordo com os tipos de problemas identificados, uma avaliação de desempenho pode 
colaborar na determinação e desenvolvimento de uma política apropriada de recursos 
humanos, para atender às necessidades da organização (Chiavenato, 2008). 

A avaliação do desempenho é todo o conjunto de instrumentos que permitem medir o 
desempenho de um individuo de forma justa e rigorosa (Mulvaney, 2017). Esses instrumentos 
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podem ser diferentes consoante o estilo de gestão adotado. Segundo Rego et al. (2015), há 
certas condições fundamentais à eficácia dos sistemas de AD, a saber: 

• Relevância – as dimensões estabelecidas para AD num determinado posto de trabalho 
devem ser realmente importantes para o desempenho do mesmo; 

• Sensibilidade – capacidade de distinguir entre bom e mau desempenho; 
• Fiabilidade – devem evitar-se subjetividades do avaliador e influência de fatores que 

sejam externos ou que não dependam diretamente do avaliado; 
• Aceitabilidade – critério muito importante, pois, no caso de os empregados não 

aceitarem o sistema, os seus procedimentos e critérios, acabam desconfiados e 
consideram o mesmo injusto; 

• Praticabilidade – deve ser possível considerá-lo útil e prático; 
• Confiança – essencial no relacionamento entre todas as partes interessadas no 

processo; a sua ausência sempre levantará reservas e boicotes. 

Maçães (2014, p. 553) define a AD como “uma interação entre o avaliador e o avaliado, em que 
o trabalho desenvolvido ao longo do período é analisado e discutido por ambas as partes”, 
procurando identificar os aspetos positivos e negativos, assim como encontrar formas de 
melhorar o desempenho, garantindo sempre que a pessoa avaliada sabe o que a organização 
espera dela (Mulvaney, 2017). 

Para Sousa et al (2006) objetivos específicos da AD podem ser agrupados em quatro grandes 
áreas: 

• Atingir os objetivos estratégicos da organização, onde os objetivos individuais vêm 
diretamente das principais metas organizacionais; 

• Promover a inovação e a adaptação às mudanças organizacionais; 
• Superar os desempenhos médios, mudança de comportamentos, no caminho da 

excelência; 
• Melhorar a comunicação interna. 

 
2.1 Modelos de Avaliação do desempenho 

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de meritocracia que procura reconhecer e 
diferenciar os colaboradores de uma organização. Logo, é possível identificar os pontos fortes, 
assim como os pontos que os empregados devem procurar aperfeiçoar e alcançar através de um 
plano de desenvolvimento para que a empresa possa capacitá-los a fim de que não se tornem 
dispensáveis. 

Existem diversas formas de classificar o desempenho, e cada empresa, em função do objetivo 
pretendido, deve encontrar o modelo que melhor se adapte às suas necessidades (Bergamini, 
1980; Abbad et al, 1996). 

2.1.1 Modelo da Escala Gráfica 

Este método é o mais fácil e o mais tradicional; a avaliação é feita preenchendo um formulário 
em colunas, no qual na primeira coluna se colocam os valores em linhas, habilidades, atitudes e 
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comportamentos que devem ser analisados e verificados. Variáveis como pontualidade, 
relacionamento com colegas e habilidades técnicas estão incluídas neste espaço. A partir das 
colunas, é criada uma escala de valores de aumento ou redução, que avalia o nível em que o 
funcionário classificado se insere, geralmente os números nessa escala variam de 1 a 5, 
representando (péssimo, mau, regular, bom ou excelente) ou ainda (satisfeito, indiferente ou 
insatisfeito). O objetivo deste modelo é facilitar a avaliação dos funcionários, acabando por ser 
o mais usado e menos eficaz. 

2.1.2 Modelo da Escolha Forçada 

Este modelo de avaliação consiste na estruturação de um formulário com uma lista de perguntas 
que não estão diretamente relacionadas entre si. Estas são agrupadas em quatro artigos: 

3. Irrita-se facilmente;  
4. Não atrasa a entrega das tarefas;  
5. Está sempre atrasado;  
6. Não possui o conhecimento técnico.  

O líder ou o avaliador deve então escolher dois dos elementos e seleciona aquele que mais se 
aplica e o que menos se aplica ao desempenho da pessoa que está a ser avaliada e qual é o mais 
próximo da realidade de seu trabalho. Para Gil (2001), ele pode ser apresentado de várias 
formas, mas o mais comum é apresentar, para cada colaborador, duas expressões positivas e 
duas negativas. Na análise do empregado, o avaliador seleciona a que mais se aplica e a que 
menos se aplica ao seu desempenho. Assim, o método da escolha forçada requer mais atenção 
do avaliador, porque as perguntas são entendidas corretamente e devem ter dados precisos e 
confiáveis. 

Por esse motivo, o processo também exige mais cuidado de quem prepara o formulário e cria as 
perguntas que nele devem constar. É importante que o líder de RH avalie se as perguntas deste 
questionário são de facto estratégicas e se podem definir o colaborador. 

2.1.3 Método da Pesquisa de Campo 

É um método com base em entrevistas de um especialista em avaliação de desempenho com o 
avaliador, através das quais se avalia o desempenho dos seus subordinados. Avaliam-se as 
causas, as origens e os motivos desse desempenho, observando dados e factos. Nesta forma de 
avaliação, o especialista vai a cada área respetiva para entrevistar a chefia sobre o desempenho 
dos colaboradores. Nesta forma de AD existe um apoio ao avaliador. Porém, neste método há 
fatores negativos que são os custos operacionais que ele acarreta, por ter que trabalhar com 
assessoria de especialista, pouca participação do avaliado e por ser um processo de avaliação 
lento e demorado. 

2.1.4 Método da Autoavaliação 

Este método é aquele em que o próprio indivíduo se avalia, o que pode ser feito através de 
relatórios, escalas gráficas ou frases descritivas. Só é válido se o colaborador tiver um elevado 
grau de maturidade profissional e descreverá o que aparenta e faz realmente enquanto 
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desempenha o seu papel na empresa. Após a avaliação do empregado, o seu líder ou superior, 
irá ler e discutir o que pode ser feito para melhorar o desempenho do colaborador. 

Através da autoavaliação, é possível identificar quando e como o profissional avaliado é capaz 
de fazer uma análise de seu comportamento e resultados. Quando um empregado reconhece 
os seus pontos fortes e pontos fracos que precisam de ser melhorados, é mais fácil haver uma 
promoção ou um aumento dos salários. 

2.1.5 Método da Avaliação por Competências 

A avaliação por competências é um processo através do qual se extraem as evidências de 
desempenho e conhecimento do avaliado tendo em conta as suas habilidades profissionais. Este 
género de avaliação está além do que se diz desempenho dos empregados. Considera três 
fatores conhecidos como CHA. 

C - Conhecimento: habilidades cognitivas, "saber algo". 
H - Habilidade: domínio psicomotor, "saber fazer". 
A - Atitude: fator motivador, "querer fazer”. 

Portanto, neste método de avaliação, o questionário deve levar em conta as competências 
técnicas e comportamentais do colaborador. O avaliador e o avaliado devem considerar as 
questões profissionais e comportamentais do empregado. Este último responde ao questionário 
como autoavaliação, apontando as habilidades que já possui, as que estão em desenvolvimento 
e as que ainda precisam de ser desenvolvidas. Em seguida, o supervisor em conjunto com o 
empregado avaliado, emite a sua opinião sobre as respostas deste e, juntos, desenvolverão um 
plano de ação para melhorar o que for necessário. 

2.1.6 Matriz 9 Box para desenvolver talentos 

A Matrix 9 Box é uma ferramenta visual que serve de base à criação de um modelo de 
meritocracia nas empresas. Com base nela, é possível fazer melhores avaliações e tomar 
decisões importantes em relação aos empregados. Esta matriz ajuda a desenvolver a capacidade 
dos membros da equipa, tendo em consideração aspetos de competência, comportamento, 
resultados e habilidades. Por ser uma ferramenta simples e prática, os resultados são relevantes 
para qualquer tipo de empresa, conforme demonstra a figura abaixo. 

 

Fig. 1 – Matriz 9 Box 
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Fonte: STRATWs One (2019) 

2.1.7 Metas e resultados 

Este método de avaliação do desempenho possui uma abordagem quantitativa. Aqui, são 
considerados os resultados alcançados pelo empregado num determinado período. O objetivo 
é identificar se o avaliado conseguiu responder às expectativas da empresa. Por se basear em 
números, esta avaliação é mais segura e mais assertiva. 

Exemplos de fatores a serem considerados: 

 Absentismo; 
 Conversão de vendas; 
 Satisfação dos clientes; 
 Retenção. 

A avaliação por metas e resultados também pode ser aplicada à equipa como um todo, para 
descobrir quem são os funcionários mais e menos produtivos. 

2.1.8 Modelo da Avaliação participativa por objetivos (APPO) 

Este modelo de avaliação tem uma abordagem quantitativa ao considerar os resultados 
alcançados pelo empregado num determinado período e por metas alcançadas. O objetivo é 
identificar se o avaliado pode atender às expectativas da organização, o grau de contribuição e 
os esforços organizacionais do colaborador. 

Os métodos modernos surgiram em resposta às limitações dos métodos tradicionais e procuram 
a participação do colaborador e do seu desempenho. Para Chiavenato (2008), o método APPO 
é democrático, participativo, envolvente e motivador. Consiste em seis fases: formulação de 
metas consensuais, compromisso pessoal com a consecução desses objetivos, negociação sobre 
a alocação de recursos e meios para atingir os objetivos, desempenho, monitorização dos 
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resultados e comparação com metas formuladas, feedback intensivo e avaliação conjunta e 
contínua. 

2.1.9 Método de avaliação 360º 

O método de avaliação 360º é considerado um dos mais completos. Isto ocorre porque todos os 
colaboradores envolvidos na rotina de trabalho são convidados a participar do processo. 

Líderes, membros da equipa, o próprio empregado, bem como clientes e fornecedores, 
participam da avaliação. No final do processo, é feita uma comparação entre as considerações 
dos avaliadores e as dos avaliados que geram feedback extremamente valioso. 

Esse modelo de avaliação 360º é um método de avaliação mais rico e fiável, que traz resultados 
ao longo do tempo. Pode aumentar a fiabilidade do sistema de avaliação de empregados e 
líderes, permite o surgimento de metas consistentes com os parâmetros da organização, 
minimiza os aspetos de erros de avaliação, assim como reduz a insatisfação e a incerteza dos 
empregados. 

2.1.10 Avaliação do Desempenho do Líder 

Tal como os colaboradores, também os líderes precisam de ser avaliados. O líder é responsável 
por liderar a equipa rumo ao sucesso. Quando o seu desempenho é mau, a tendência é para que 
isso se reflita nos membros da equipa. Daí que, também ele, deva passar por um processo de 
avaliação e adquirir feedback sobre o seu desempenho. Nesse caso, a avaliação dos funcionários 
e dos seus superiores, pode fornecer uma visão geral do seu desempenho. Desta forma, o líder 
e a sua equipa serão capazes de entender melhor se estão no caminho certo e quais os aspetos 
que podem ser melhorados. 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo é o método dedutivo utilizado pela 
pesquisa bibliográfica e documental (Silva, et al. 2005). A pesquisa bibliográfico-documental 
utilizada neste artigo baseia-se no estudo teórico dos principais autores sobre o assunto, tanto 
nacionais como estrangeiros. 

Em ligação com a metodologia apresentada acima, também será efetuado um estudo de caso 
descritivo, conforme observado por Vieira et al (2009). Este género de estudo de caso detém 
material para descrever técnicas e práticas seguidas pelos gestores. 

Será uma pesquisa exploratória, porque tem como finalidade conhecer o método de avaliação 
aplicado numa organização. 

 

4. A Avaliação de Desempenho no Setor Público - SIADAP 

Os modelos de avaliação de desempenho implementados no setor público são baseados numa 
metodologia de gestão por objetivos, desenvolvida por Peter Drucker após a Segunda Guerra 
Mundial, em oposição ao modelo taylorista e ao modelo weberiano, dominantes até então. A 
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ênfase estará em "fazer bem o trabalho mais relevante para os objetivos da organização" em 
vez de "fazer bem o trabalho" (Drucker, 1954). Deste modo, a organização começa a concentrar-
se na mensuração e controlo dos resultados, procura adequar o desempenho individual às 
metas organizacionais e fornecer feedback constante (Bilhim, 2000, 2012 e 2013; Araújo, 2007). 
A sua implementação nas organizações consiste, de maneira geral e consensual, em quatro 
etapas: definição de objetivos, planeamento de ações, autocontrolo e revisões periódicas 
(Caetano, 1996). 

A implementação de um sistema de avaliação do desempenho exige uma cultura organizacional 
orientada para os resultados e para o mérito, fundamentalmente vocacionada para o sucesso 
global da organização 

O SIADAP – Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho na Administração Pública, é um 
processo de avaliação de desempenho projetado para avaliar órgãos e instituições do setor 
público, diferentemente dos sistemas de avaliação de desempenho mencionados 
anteriormente, que são mais aplicados a entidades privadas. Este enquadra-se no processo de 
reforma assente nos objetivos de “qualidade e excelência”; “liderança e responsabilidade” e 
“mérito e qualificação1”. 

O SIADAP tem como objetivos essenciais: 

 Promover a qualidade dos serviços e organismos da Administração Pública; 
 Mobilizar os funcionários em torno da missão essencial do serviço, orientando a sua 

atividade em função de objetivos claros e critérios de avaliação transparentes; 
 Reconhecer o mérito; 
 Potenciar o trabalho em equipa; 
 Promover a comunicação entre hierarquias; 
 Identificar necessidades de formação. 

Esse sistema foi projetado com parâmetros bem definidos e especificados, sendo diferente das 
avaliações de desempenho aplicadas a entidades privadas, uma vez que fornece uma 
distribuição permanentemente forçada nas avaliações. Por outras palavras, existem quotas 
definidas que são distribuídas aos trabalhadores, ou seja, níveis de classificação “relevante”, 
“adequado” e “inadequado”, em vez do sistema de classificação anterior, em que se evidenciava 
o erro de leniência, em que todos os funcionários públicos tinham classificações favoráveis. 

O SIADAP supõe que sejam distribuídas avaliações por quotas. Assim, o art.º 75º da Lei 66-
B/2007, de 28 dezembro2, sob a epígrafe “Diferenciação de desempenhos” estabelece o 
seguinte: “1-Sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 27.º, a diferenciação de 
desempenhos é garantida pela fixação da percentagem máxima de 25 % para as avaliações finais 

                                                            
1 O SIADAP foi criado em 2004, pela Lei n.º 10/2004, de 22 de março e esta, foi regulamentada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de maio – 1.ª geração. Foi revisto e aperfeiçoado pela Lei 
n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro e esta, foi alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2009), pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do 
Estado para 2011) e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013) 
– 2.ª geração. 
2 Alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, Lei n.º 55-A/2010, de 31/12 e Lei n.º 66-B/2012, de 31/12. 
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qualitativas de desempenho relevante e, de entre estas, 5 % do total dos trabalhadores para o 
reconhecimento de desempenho excelente. 2-As percentagens previstas no número anterior 
incidem sobre o número de trabalhadores previstos nos n.ºs 2 a 7 do artigo 42.º, com 
aproximação por excesso, quando necessário, e devem, em regra, ser distribuídas 
proporcionalmente por todas as carreiras”. 

Ora, segundo a mesma Lei, a solução do limite percentual foi considerada legalmente 
indispensável, por imperativos de equilíbrio, face à cultura prevalecente em certos setores da 
Administração Pública e tendo presente o sistema de efeitos previstos que se reconhece à 
avaliação de desempenho. 

É expressa em menções qualitativas nos seguintes termos: 

Quadro 2 – Tipos de classificação 

Desempenho Classificação 

Desempenho Relevante Corresponde a corresponde a uma avaliação final de 4 

a 5 

Desempenho Adequado Corresponde a uma avaliação final de 2 a 3,999 

Desempenho Inadequado Corresponde a uma avaliação entre 1 a 1,999 

Fonte: elaboração própria 

Na avaliação final, o reconhecimento de excelência ocorre por iniciativa do avaliado ou do 
avaliador, devidamente fundamentada, e será objeto de apreciação do Conselho Coordenador 
de Avaliação e alvo de publicação no serviço. 

Em termos de efeitos da avaliação, o colaborador com desempenho excelente em 3 anos 
consecutivos tem direito a 5 dias de férias ou remuneração correspondente, mais um período 
sabático com duração máxima de 3 meses para realização de um estudo, estágio em organismo 
da administração pública estrangeira ou organização internacional, estágio em outro serviço 
público, organização não governamental ou entidade empresarial não governamental ou 
entidade empresarial, frequências de ações de formação adequadas ao desenvolvimento 
profissional. O desempenho relevante em 3 anos consecutivos dá direito a 3 dias de férias ou 
remuneração correspondente.  

5. Estudo de Caso 

A instituição da qual iremos apresentar os dados, que denominaremos por entidade X, é um 
organismo público dotado de autonomia administrativa e financeira da área da educação, que 
no ano de 2019 teve ao seu serviço 395 trabalhadores3 conforme se pode verificar no mapa 
abaixo.  

Quadro 1 – Efetivos 2019/2018 

                                                            
3 No ano de 2018 tinha 404, e sujeitos a avaliação 399.  
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Fonte: Balanço social 2019, entidade X 

Se atendermos às categorias, a situação é a que se encontra evidenciada no quadro 2 seguinte: 

 

Quadro 1 – Efetivos 2019/2018 por tipo de categoria 

 

Fonte: Balanço social 2019, entidade X 

De acordo com a mesma fonte, no que respeita ao género, os trabalhadores maioritariamente 
são mulheres (65%) e os restantes são homens (35%). 

No que respeita à avaliação do desempenho, dado que se trata de entidade que presta 
globalmente serviços aos alunos, os assistentes operacionais realizam tarefas às quais se aplica 
a “avaliação por competências”, visto que são consideradas as habilidades que o empregado 
possui e as que precisam de ser melhoradas. Neste contexto, considera-se relevante o 
envolvimento da liderança e do futuro avaliado em todo o processo, desde a definição das 
competências necessárias à organização, até à identificação de competências individuais.  Desta 
forma, garante-se o envolvimento de todos no processo, podendo o supervisor, em conjunto 
com o empregado, desenvolver um plano de ação para melhorar o que for necessário.  

Na categoria de assistente técnico domina a avaliação de “adequado”, enquanto que a quota de 
“relevante” foi preenchida pelos Técnicos Superiores. Na classificação atribuída em 2019, 
referente ao ano de 2018 foi atribuído um “excelente”. 

Conclusões 

O que se expôs, permite concluir que os sistemas de avaliação do desempenho aparentam 
mostrar diversos benefícios para as organizações públicas, uma vez que contribuem para a 
melhoria da produtividade e da qualidade dos serviços prestados. 

A revisão da literatura sobre gestão de pessoas e dos seus subsistemas, com ênfase no 
mapeamento de habilidades e no desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho, 
reforça a relevância dessas ações no contexto organizacional. 

Destaca-se a importância da avaliação de desempenho como ferramenta de gestão de pessoas. 
Um sistema de avaliação de desempenho deve conseguir acompanhar e monitorizar, ao longo 
de todo o período de avaliação, tanto os avaliados como os avaliadores. 

2019 2018 Nº %
Efetivos 393 399 -6 -1,50%
Ausências superiores a 6 meses 2 5 -3 -60%
Total de postos de trabalho ocupados 395 404 -9 -2,23%

Nº de Recursos Humanos Variação 

CTFP t. indet CTFP a termo Mobilidade Total CTFP t. indet CTFP a termo Mobilidade Total 

Assistente Operacional 287 2 1 290 Assistente Operacional 290 1 291
Assistente Técnico 46 46 Assistente Técnico 49 49
Outros 54 1 2 57 Outros 57 2 59
Total 387 3 3 393 396 3 399

2019 2018
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No setor público, a avaliação do desempenho deve passar pela adoção de métodos 
diferenciados de avaliação do desempenho, que contemplem critérios comuns e outros 
específicos, relacionados com as caraterísticas dos vários organismos públicos. 

Considera-se ser vantajoso obter a contribuição e o compromisso dos diversos intervenientes 
nas várias fases do processo de avaliação do desempenho. 

Com fundamento nos resultados e nos pressupostos da literatura, este artigo apresenta 
relevância na medida em que realça a importância de indivíduos talentosos e competentes 
nas organizações e o modo como podem contribuir para a melhoria do processo de gestão.  
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