
Circular n.º 01/DGAP/2006  

SIADAP. Cálculo da avaliação. Arredondamentos. 

Os artigos 6.º, 7.º e 8.ºdo Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio, 
estabelecem as regras a observar na avaliação das diversas componentes da avaliação de 
desempenho bem como no cálculo da avaliação final. 

O facto de a redacção daqueles preceitos legais não ser completamente clara tem levado a 
diferentes entendimentos sobre a forma de calcular a avaliação. 

Assim, no sistema informático de apoio à aplicação do SIADAP, disponibilizado por esta 
direcção-geral, optou-se, na esteira da interpretação preconizada no Manual de Apoio à 
Avaliação de Desempenho, pelo entendimento de que a avaliação de cada uma das 
componentes da avaliação devia ser expressa em número inteiro, procedendo o sistema, 
automaticamente, aos arredondamentos necessários. 

Reanalisada e reponderada a questão, concluiu esta Direcção-Geral que aquele entendimento 
não é o mais consentâneo com o espírito da lei pois apresenta um carácter redutor, e 
injusto, na medida em que reconduz a um mesmo número inteiro avaliações situadas num 
intervalo de nove décimas, para além de anular, ainda que parcialmente, o efeito das 
ponderações atribuídas a cada um dos objectivos e a cada uma das competências. 

Nesta conformidade, devem os serviços e organismos, para efeitos do cálculo da avaliação 
de desempenho, observar as seguintes regras: 

1- Os valores da componente objectivos e da componente competências comportamentais 
devem apresentar duas casas decimais, correspondendo ao respectivo cálculo, sem 
arredondamentos nem truncagens. 

2- A avaliação final é calculada com quatro casas decimais, sendo o resultado final 
apresentado com uma casa decimal, com arredondamento. 

Estas regras, que garantem que o sistema informático não altera a avaliação atribuída pelo 
avaliador, devem, já, ser observadas na avaliação de desempenho relativa ao ano de 2005. 

- A DGAP promoveu a alteração das regras de cálculo inseridas no sistema informático de 
apoio ao Siadap para que este efectue os cálculos de acordo com as regras ora adoptadas. 

- Face aos princípios de segurança jurídica as avaliações relativas a 2004 não devem ser 
alteradas. 
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