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DESPACHO N.º1-SIADAP/2008 

 

A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, sendo a nova disposição legal que regula o 

sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, 

integra os seguintes subsistemas:  

SIADAP 1 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração 

Pública; 

SIADAP 2 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração 

Pública; 

 SIADAP 3 – Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da 

Administração Pública; 

Esta Lei subordina todo o sistema ao princípio da coerência e articulação de todas as 

acções da Instituição, nomeadamente ao nível dos objectivos do IPCA e respectivas 

unidades orgânicas (SIADAP 1), dos dirigentes (SIADAP 2) e dos trabalhadores (SIADAP 

3). 

Neste momento, o IPCA está a trabalhar na elaboração e implantação do Plano 

Estratégico do Instituto incluindo o Balanced Scorecard. Um grupo de trabalho, 

orientado por elementos da Universidade Politécnica da Cataluña (Barcelona), está a 

desenvolver um estudo que permitirá, numa primeira fase, definir a missão e os 

respectivos objectivos estratégicos e operacionais do IPCA, para os próximos 5 anos. 

Está previsto que esta primeira fase esteja terminada no final do corrente mês de Abril. 

Até finais de Junho estará concluído o Plano Estratégico e o Balanced Scorecard 

sendo de imediato colocado no Site do IPCA para divulgação pública. 

Antes de terminado o mês de Abril, não estão, assim, reunidas as condições para 

iniciar a aplicação do SIADAP 1 e do SIADAP 2, uma vez que este último está 

inteiramente relacionado com o primeiro. No entanto, uma vez que é urgente dar 

início ao processo de aplicação do SIADAP de 2008 no IPCA, o SIADAP 3 será o 

primeiro a avançar, pedindo, desde já, a melhor compreensão para este facto e 

informando que, da parte da presidência do Instituto, haverá orientações aos 

avaliadores para que, na medida do possível, sejam fixados objectivos coerentes com 

o trabalho que está a ser desenvolvido ao nível do Plano Estratégico. Por outro lado, 
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este novo SIADAP prevê que, no decorrer do período de avaliação, sejam 

reformulados os objectivos nos casos de condicionantes que impeçam o previsto 

desenrolar da actividade, pelo que, se após os objectivos do IPCA estarem definidos, 

o avaliador, por sua iniciativa ou a requerimento do avaliado, no seio da unidade 

orgânica, assim o entender, pode decidir pela reformulação dos objectivos já fixados. 

Assim, com o objectivo de dar início à aplicação do SIADAP 3, informo que vai ser 

concretizado o seguinte plano de acção: 

 

CALENDÁRIO ACÇÃO 

Dia 9 de Abril 

Das 9h30 às 13h30 e 

das 14h30 às 16h30 

(total de 6 horas) 

Formação promovida pelo IPCA, com formador externo, dirigida aos 

elementos do CCA e avaliadores 

Dia 16 de Abril 

 

Reunião do Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) para, entre 

outros assuntos, dar prosseguimento às competências que lhe são 

conferidas pelo art. 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro 

Dia 17 de Abril (a 

confirmar) 

Das 10h00 às 13h00 e 

das 14h30 às 17h30 

(total de 3 horas por 

grupo) 

Formação promovida pelo IPCA, com formador externo, dirigida a 

avaliados 

(um grupo da parte da manhã; outro grupo da parte da tarde) 

Até 18 de Abril Divulgação das decisões tomadas pelo CCA aos avaliados 

Até 18 de Abril Despacho do Presidente do IPCA com a fixação dos níveis de 

ponderação dos parâmetros de avaliação 

Dia 24 de Abril Eleição dos representantes dos trabalhadores para a Comissão Paritária 

(CP) 

Até 30 de Abril Fixação dos objectivos e respectivos indicadores de desempenho 

Até 30 de Abril Criação de um sistema informático para a monitorização da avaliação 

de desempenho dos trabalhadores do IPCA 
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Relativamente aos intervenientes do processo de avaliação de desempenho no IPCA 

em 2008, presto as seguintes informações: 

1. AVALIADORES 

No ano de 2008, os avaliadores do IPCA serão os seguintes: 

Dra. Isabel Martins: para os trabalhadores afectos aos Serviços Centrais; 

Prof. Luís Moutinho: para os trabalhadores afectos à Escola Superior de Tecnologia; 

Dr. Agostinho Silva: para os trabalhadores afectos à Escola Superior de Gestão; 

Dra. Tatiana Ribeiro: para os trabalhadores afectos aos Serviços de Acção Social. 

 

2. AVALIADOS 

Têm carácter de “avaliado”, os trabalhadores do IPCA que exerçam funções 

profissionais na instituição, independentemente da modalidade de constituição da 

relação jurídica de emprego público, observados os requisitos funcionais para a 

avaliação presentes no art. 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Os docentes, até clarificação da actual legislação, não serão avaliados através do 

SIADAP. 

3. CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO 

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, o Conselho 

Coordenador da Avaliação de 2008 do Instituto Politécnico do Cavado e do Ave tem 

a seguinte constituição: 

- Prof. João Carvalho, na qualidade de dirigente máximo do serviço; 

- Prof. Luís Moutinho, na qualidade de dirigente; 

- Dr. Agostinho Silva, na qualidade de dirigente. 

- Dra. Isabel Martins, na qualidade de dirigente; 

- Dra. Tatiana Ribeiro, na qualidade de dirigente; 

4. COMISSÃO PARITÁRIA 

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, a Comissão 

Paritária do IPCA será constituída, pelo período de dois anos, por: 

- Dois representantes da Administração; 

- Dois representantes dos trabalhadores. 

Os representantes da Administração são designados pelo dirigente máximo do serviço, 

em número de 4 (2 efectivos e 2 suplentes). 

Os representantes dos trabalhadores são eleitos em número de 6 de entre os seus 

pares (2 efectivos e 4 suplentes). 
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NOTA: 

 Dando cumprimento ao estipulado do art. 79.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, esta informação será colocada na página electrónica do IPCA, bem 

como todos os documentos que venham a ser posteriormente produzidos relativos à 

aplicação do SIADAP. 

 

Barcelos, 8 de Abril de 2008 

 

O Presidente do IPCA 

 

 

Enviar por email para: 

� Directores das Escolas 

� Administradora do IPCA 

� Administradora dos SAS 

� Todos os docentes e funcionários do IPCA 


