
Orientação Técnica n.º 03/DGAP/2005 

Avaliação do desempenho dos recursos humanos da 
Administração Pública. Adaptações do SIADAP.

Encarrega-me Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Administração Pública de 
divulgar junto dos serviços e organismos da Administração Pública a imperatividade de ser 
dado cumprimento célere ao legalmente determinado em matéria de adaptações ao SIADAP.  

Assim, os serviços e organismos deverão ter em conta o seguinte:  

 O novo sistema de avaliação do desempenho dos funcionários, agentes e demais 
trabalhadores dos serviços e organismos da administração pública (SIADAP), criado pela Lei 
nº 10/2004, de 22 de Março prevê a possibilidade de adaptação do modelo à situação 
específica dos vários organismos da Administração Pública , assim como à das 
carreiras de regime especial e corpos especiais , desde que observados os princípios e 
objectivos constantes da lei e as regras essenciais ao controlo e normalização de 
procedimentos (cfr.artº 21º da Lei).  

O Decreto Regulamentar nº 19-A/2004, de 14 de Maio, diploma que regulamenta o SIADAP, 
instituiu no nº 5 do seu artº 41º um prazo para a adaptação do sistema de avaliação do 
desempenho nos serviços que dispusessem de um sistema de avaliação específico, prazo 
esse que, encontrando-se nalgumas situações ultrapassado, não deverá inviabilizar a 
aplicação do sistema de avaliação no corrente ano.  

 Assim,  

•  Devem todos os serviços e organismos compreendidos no nº 5 do artº 41º do Decreto 
Regulamentar nº 19-A/2004, proceder com a maior urgência à apresentação às respectivas 
tutelas da proposta adaptação prevista no nº1 do artº 21º da Lei nº 10/2004; 

•  Devem, com igual carácter de urgência, para todos os corpos especiais e carreiras de 
regime especial que não possam aplicar directamente o SIADAP, ser promovidas as 
necessárias adaptações ao SIADAP.  

Os projectos de adaptação a apresentar , nos termos do estabelecido no nº1 do artº 21º da 
Lei nº 10/2004, deverão observar o essencial dos seguintes princípios : 

- Anualidade do processo de avaliação;  

- Avaliação por objectivos;  

- Diferenciação do mérito e excelência;  

- Avaliação por superior hierárquico ou coordenador que tenha contacto funcional mínimo de  

seis meses com o avaliado;  

- Existência de um órgão de apoio e consulta;  

- Garantias de reclamação e recurso;  

- Necessidade de elaboração, pelo organismo, do relatório (normalizado) anual de avaliação.  
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