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O Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho do IEM (SIADAP-RAM (1)) tem como objetivo evidenciar o modelo de avaliação dos trabalhadores, consubstanciado num ciclo de 

avaliação cronologicamente organizado desde a fase de planeamento à de resultados de avaliação final.  

O Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) e a Comissão Paritária (CP) do IEM, encontram-se constituídas nos termos do art.º 54.º e 55.º do SIADAP-RAM, respetivamente. 

O processo de avaliação dos trabalhadores do IEM no biénio de 2019-2020 deverá obedecer às seguintes etapas formais (art.º 57º): 
 

FASES DATA AÇÃO INTERVENIENTES OBJETIVO DATA LIMITE 

Sistema de planeamento e ciclo de 
gestão (Art.º 7.º) 

25 de setembro 2018 Reunião 
 Dirigente máximo do 

serviço; 

 Membro do Governo. 

 Aprovar dos objetivos para o ano seguinte 
(2019); 

 Elaborar o Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (QUAR) para o ano de 2019. 

 

30 de 
novembro 

(2018) 

30 de novembro 
(2018) 

 
 
 

Planeamento do processo de 
avaliação (Art.º 58.º) 

Último trimestre do ano 
anterior ao novo ciclo 

avaliativo 
(2018) 

Reunião  

 Dirigente máximo do 
serviço; 

 Dirigentes 
intermédios; 

 Trabalhadores; 

  CCA. 

 Aprovar a lista de avaliadores para 
o biénio 2019-2020; 

 Estabelecer o n.º máximo de objetivos e de 
competências para todos os trabalhadores, por 
Unidade Orgânica (UO) ou por carreira; 

 Fixar objetivos gerais por UO/área funcional 
para o biénio 2019-2020; 

 Escolher competências e indicadores de 
medida; 

 Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de 
avaliação. 

Outubro e 
novembro 

(2018) 

Dezembro  
(2018) 

Realização da autoavaliação e da 
avaliação referente a 2017-2018 

(Art.º 59.º) 

1.ª quinzena de janeiro 
2019 

 
Preenchimento das 

fichas de autoavaliação 
e de avaliação 

Avaliador e avaliado 

 Analisar a autoavaliação; 

 Dar conhecimento ao avaliado da avaliação 
feita pelo avaliador e devidamente 
harmonizada pelo CCA no caso do SIADAP - 
RAM 2. 

Até 15 de 
janeiro 2019 

15/01/2019 

 
Harmonização das propostas de 

avaliação (Art.º 60.º) 

2.ª quinzena de janeiro 
2019 

Reunião              CCA 

 Analisar e harmonizar as propostas de 
avaliações ,garantindo o rigor e a diferenciação 
de desempenhos. 

 

 
Entre 16 e 

31/01/2019 
31/01/2019 

Avaliação 2017-2018 
Contratualização dos parâmetros 
de avaliação para o biénio 2019-

2020: objetivos, respetivos 
indicadores e fixação das 

competências (Art.º 61.º a 63.º) 

Fevereiro 2019 Reunião Avaliador e avaliado 

 Apresentar ao avaliado a avaliação do biénio 
2017-2018; 

 Contratualizar os objetivos e competências 
para o biénio 2019-2020 através do 
preenchimento da ficha de avaliação. 

Entre 10 e 
22/02/19 

 
 

 
28/02/2019 

 
 
 

Validações e reconhecimento 
avaliações (Art.º 65.º) 

Abril 2019 Reunião CCA 

 Validar as propostas de avaliações de 
Desempenho Relevante e Desempenho 
Inadequado (neste último caso identificar 
necessidades de formação); 

 Reconhecer o Desempenho Excelente. 

Abril 2019 
 
 

30/04/2018 
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Apreciação do processo de 
avaliação por parte da Comissão 

Paritária a requerimento do 
avaliado (Art.º 66º) 

(10 dias úteis após tomada 
de conhecimento) 

Reunião Comissão Paritária 
 Apreciar o requerimento apresentado pelo 

avaliado com documentos que suportem a  
fundamentação. 

 

(10 dias úteis a 
partir da data 
da solicitação) 

30/04/2018 

Homologação e conhecimento da 
homologação 

(Art.º 67.º) 
Abril 2019 

Envio das fichas de 
avaliação à Presidente 

do IEM 

 Presidente do IEM  

 Avaliador e Avaliado 

 Homologar e apresentar ao avaliado a avaliação 
final; nos casos dos dirigentes avaliados pela 
Presidente, as fichas são enviadas à Secretária 
para homologação. 

Abril 2019 

Dar 
conhecimento 

avaliado no 
prazo 5 dias 

úteis) 
30/04/2019 

Reclamação do ato de 
homologação e outras 

impugnações (Art.º 68.º) 

10 dias úteis após tomada 
de conhecimento da 

homologação 
Análise da reclamação 

Dirigente máximo 
(ouvidos o avaliador, 
avaliado, CCA e CP) 

 

 Decidir sobre a reclamação relativa ao ato de 
homologação. 

 

Maio 2019 

(10 dias úteis 
após tomada  

conhecimento 
da 

homologação) 

Decisão sobre a reclamação  
(Art.º 68.º e Art.º 69.º) 

 
15 dias úteis a partir da 

data do parecer prévio do 
CCA) 

Decisão sobre a 
reclamação 

Dirigente máximo  
 Proferir decisão final sobre a reclamação 

relativa ao ato de homologação 
Maio 2019 

(15 dias úteis a 
partir da data 
da solicitação) 

Entrega aos serviços da SRIAS do 
Relatório Síntese 

 

Junho 2019 ou julho 2019 
(caso existam ou não 

reclamações sobre o ato 
de homologação) 

Envio da documentação 
à SRIAS 

Área de Recursos 
Humanos do IEM 

 Consolidar as avaliações homologadas 
Junho ou 

Julho 2019 
Julho 2019 

Monitorização intercalar da 
avaliação – SIADAP - RAM 2 

(Art.º 70.º) 

Até 15 de abril 
2017 e 2018 

Reunião para entrega 
do Relatório Sintético 

 Dirigente máximo 

 Avaliador e Avaliado 

 Monitorizar a evolução anual dos resultados 
obtidos face aos objetivos negociados no início 
da comissão de serviço; 

 Rever e reformular objetivos e resultados a 
atingir caso se afigure necessário. 

No decorrer do 
período de 
avaliação 

Até 15 de abril 
de cada ano 

civil da 
comissão de 

serviço 

Monitorização intercalar da 
avaliação – SIADAP - RAM 3 

(Art.º 70.º) 

Semestralmente durante o 
biénio 

2019-2020 

Reunião 
Preenchimento da ficha 

de reformulação e 
objetivos (eventual) 

Avaliador e Avaliado 

 Monitorizar a evolução anual dos resultados 
obtidos face aos objetivos negociados no início 
da comissão de serviço; 

 Rever e reformular objetivos e resultados a 
atingir caso se afigure necessário. 

Semestralmente 
durante o biénio 

2019-2020 

Semestralmente 
durante o 

biénio 
2019-2020 

       

 


