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Conselho Coordenador da Avaliação 
Ata número doze 

 

 
Aos 19 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas 15 horas, nas instalações do Instituto 
de Emprego da Madeira, IP-RAM, reuniu o Conselho Coordenador da Avaliação, constituído pelos 
seguintes elementos:  
Maria do Rosário de Oliveira Serra Alegra Baptista – Presidente do Conselho Diretivo; 
Manuel Rafael Mendes Lopes – Vogal do Conselho Diretivo; 
Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva – Vogal do Conselho Diretivo; 
Maria Marta Mendes de Gouveia Loja – Diretora Administrativa e Financeira; 
Marisa Araújo de Nóbrega – Diretora de Planeamento e Promoção de Emprego.  
 
A reunião teve como ordem de trabalhos o planeamento do ciclo avaliativo 2019-2020 e a 
definição de orientações gerais para a avaliação de desempenho relativa ao biénio 2017-2018. 
 
A Presidente do CCA deu início à reunião alertando para o facto de nos encontrarmos no último 
trimestre do ano anterior ao novo ciclo avaliativo, fase esta de planeamento do ciclo seguinte, de 
2019-2020. Ficou, entretanto, designada como secretária do CCA para o ano 2019 a vogal do 
Conselho Diretivo, Drª Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva. 
 
Foi apresentado aos presentes o QUAR para o ano 2019, aprovado a 18 de dezembro pela Exma 
Senhora Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Drª Rita Andrade. Esta tomada de 
conhecimento prendeu-se com a necessidade do alinhamento dos objetivos dos serviços com os 
das unidades orgânicas e os dos respetivos trabalhadores, assegurando-se, assim, uma 
planificação vertical, a uniformização de prioridades e o ajustamento interno da atividade do 
serviço com os resultados a obter.   
 
Foi apresentado o cronograma geral do processo avaliativo do SIADAP-RAM que consta em anexo 
(Anexo I), bem como a lista de avaliadores para o biénio 2019-2020, proposta pela presidente do 
CCA (Anexo II). Importa referir que o nome do avaliador da Divisão de Colocação e Orientação 
Profissional (DCOP) dependerá do desfecho do procedimento concursal em curso para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão da DCOP. 
 
Passou-se, de seguida, ao planeamento dos objetivos e resultados a atingir pelos dirigentes, 
unidades orgânicas e trabalhadores, estabelecendo-se orientações para uma aplicação objetiva e 
harmónica do sistema de avaliação do desempenho, para a fixação de indicadores, em particular 
os relativos à superação de objetivos, obedecendo a critérios de transparência com base em 
evidências apresentadas. 
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Ao nível da fixação do número de objetivos e de competências, estabeleceu-se o número máximo 
de objetivos e de competências a que se deve subordinar a avaliação de desempenho para todos 
os trabalhadores:  
 

 N.º Objetivos/ 
Resultados 

N.º Competências 

SIADAP - RAM 2 4 
 (excecionalmente 5) 

5 

 

SIADAP - RAM 3 

4  
 

- - - 

5 
(Trabalhadores em geral) 

8 
(Assistentes operacionais) 

 
Relativamente às competências a desenvolver pelos dirigentes e pelos trabalhadores, estas foram 
definidas e listadas em perfis específicos, decorrentes da análise e qualificação das funções 
correspondentes às respetivas carreiras, tendo sido definidas as de carácter obrigatório e as 
restantes, arbitrariamente selecionadas de acordo com as áreas de trabalho ou postos de 
trabalho, preferencialmente por acordo entre os intervenientes na avaliação, prevalecendo, 
todavia, a decisão do superior hierárquico. Conforme decisão do dirigente máximo do serviço e 
relativamente à carreira de Assistente Operacional, ficou decidido que a avaliação destes 
trabalhadores será feita apenas com base no parâmetro “Competências”, sendo avaliados em oito 
competências, entre elas obrigatoriamente a que se refere à capacidade de realização e 
orientação para resultados. Assim, de entre as competências da lista constante do anexo VI, da 
Portaria nº 359/2013, de 13 de dezembro, estipulou-se: 
 

 
 

Cargos ou carreiras Competências obrigatórias 

 
 
 
 
 
 
Assistente Operacional 

N.º 1 – Realização e orientação para resultados 
N.º 2 – Orientação para o serviço público 
N.º 4 – organização e método de trabalho 
N.º 5 – Trabalho de equipa e cooperação 
N.º 7 – relacionamento interpessoal 
N.º 8 – Adaptação e melhoria contínua 
N.º 9 – Inovação e qualidade (Obrigatória para trabalhadores com 
funções de coordenação de equipas) 
N.º 10 – Otimização de recursos 
N.º 12 – responsabilidade e compromisso com o serviço 
N.º 14 - Orientação para a segurança (Obrigatória para 
trabalhadores com funções de motorista) 

Assistente Técnico  
N.º 1 – Realização e orientação para resultados 
N.º 5 – Adaptação e melhoria contínua  
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No que concerne às carreiras e categorias subsistentes como a de Técnico de Emprego, Chefes de 
Departamento e de Informática, ficou decidido que os trabalhadores a elas pertencentes serão 
incluídos nas carreiras de Técnico Superior ou de Assistente Técnico, respetivamente para os 
casos em que sejam ou não detentores de habilitações académicas de nível superior.   
 
A Presidente apresentou os níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação, tendo o CCA 
concordado em manter o legalmente estipulado através do DLR nº 12/2015/M, de 21 de 
dezembro: 
 

 Objetivos Competências 

SIADAP - RAM 2 75% 25% 

SIADAP - RAM 3 60% 40% 

 
Quanto à questão da diferenciação de desempenhos, o estabelecimento de quotas é realizado por 
carreira, garantindo-se a percentagem máxima de 25% para as avaliações finais qualitativas de 
Desempenho Relevante e, de entre estas, de 5% para o reconhecimento de Desempenho 
Excelente.  
 
Passou-se, de seguida, às orientações gerais para a avaliação de desempenho relativa ao biénio 
2017-2018. Ficou estabelecido que será realizada uma reunião nos primeiros dias de janeiro com 
todos os notadores com o objetivo de serem alertados para o cumprimento de datas, 
nomeadamente as relativas à autoavaliação e avaliação, e para o cumprimento integral das 
diretrizes do SIADAP-RAM (Anexo III). Foram os presentes informados que em email da vogal do 
Conselho Diretivo, de 17/12/2018, os notadores foram esclarecidos da obrigatoriedade da 
autoavaliação, bem como das avaliações, até ao dia 15 de janeiro, tendo nesta mesma 
comunicação sido enviada a todos o modelo das fichas de autoavaliação. A partir da segunda 
quinzena de janeiro o CCA reunirá para proceder à harmonização das propostas e à diferenciação 
de desempenhos. Para a correta aplicação desta exigência legal, foi apresentada grelha com 
percentagem máxima de atribuição de Desempenho Relevante (25%) e eventual reconhecimento 
de Excelente, percentagens estas distribuídas por carreiras (Anexo IV).  
 

Cargos ou carreiras Competências obrigatórias 

Técnico Superior 
N.º 1 – Realização e orientação para resultados 
N.º 4 – Análise da informação e sentido crítico 

Dirigente intermédio 
N.º 4 – Liderança e gestão das pessoas 
N.º 11 – Responsabilidade e compromisso com o serviço 
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Para finalizar, concluiu-se, de acordo com indicações do núcleo de Recursos Humanos, que de 
todos os trabalhadores do IEM, três não reúnem os requisitos funcionais para avaliação, a saber: 
Dr.ª Elis Ferraz, Dr.ª Margarida Azevedo e Eng.º Duarte Costa. 
 
Nada mais havendo a deliberar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. 
 

 
 

A Diretora Administrativa e Financeira 
 

_____________________________ 
Maria Marta Mendes de Gouveia Loja 

 

A Diretora de Planeamento e Promoção de Emprego 
 

_____________________________ 
Marisa Araújo de Nóbrega 

 
 
 

A Presidente do Conselho Diretivo  

 
O Vogal do Conselho Diretivo  

 
A Vogal do Conselho Diretivo  

 

_____________________________ ______________________________ ______________________________ 

Maria do Rosário de Oliveira Serra  
Alegra Baptista  

Manuel Rafael Mendes Lopes  Maria Adelaide da Luz Drummond 
Borges Baptista Silva 
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