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Resumo 

Nos dias de hoje, marcados por um contexto económico-financeiro difícil e de grande 

competitividade, as organizações têm sentido a necessidade de perspetivar os seus 

recursos humanos como um fator da maior importância para a produtividade e sucesso 

organizacionais. A avaliação do desempenho, enquanto ferramenta estratégica da gestão 

do desempenho de pessoas, surge, assim, ao serviço da própria organização. Partindo 

deste quadro, o presente estudo pretendeu aferir da adequação do modelo de avaliação do 

desempenho especificamente desenvolvido para a realidade organizacional de uma 

instituição particular de solidariedade social. A investigação realizada assentou na análise 

crítica do modelo de avaliação referido, bem como nas observações feitas in loco e nos 

resultados obtidos em sede de autoavaliação dos colaboradores da organização estudada, 

tendo sido possível concluir pela necessidade de proceder a algumas alterações ao modelo 

desenvolvido. 

 

Palavras-chave: gestão do desempenho, avaliação do desempenho por competências, 

instituição particular de solidariedade social. 

 

Abstract             

These days, marked by a difficult economic and financial context and high 

competitiveness, organizations have felt the need to look at their human resources as a 

factor of utmost importance to productivity and organizational success. Performance 

appraisal, as a strategic tool of performance management, thus arises at the service of the 

organization itself. The present study sought to assess the adequacy of the performance 

appraisal model, specifically developed to the reality of a Third Sector organization. The 

study was based on the critical analysis of the model, as well as on the observations made 

on the spot and on the results obtained in the self-assessment made by the employees of 

the studied organization. It was possible to conclude by the need to make some changes 

to the model itself. 

 

Keywords: performance management, competency performance appraisal, Third Sector 

organization. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

No atual contexto económico-financeiro, os recursos humanos de uma 

organização são cada vez mais perspetivados como um dos principais fatores de 

competitividade. 

Citando Caetano e Vala (2007):  

os principais fatores competitivos das empresas não são os recursos financeiros, 

tecnológicos ou logísticos, mas sim as pessoas que as compõem, porque se 

pressupõe que, quanto mais motivados e empenhados estiverem os colaboradores 

nas suas atividades, maior será o índice de produtividade que a organização 

consegue alcançar [, pelo que] a gestão de recursos humanos constitui, hoje, um 

fator determinante do sucesso das empresas. (p. 359) 

 

Matos (2012) refere que o capital humano é hoje perspetivado como condição 

essencial para o posicionamento estratégico de uma organização no mercado, afigurando-

se como “fundamental desenvolver ferramentas que conjuguem os interesses da 

organização e dos seus colaboradores” (p. 1), com vista à sua sustentabilidade e vantagem 

competitiva. Ainda de acordo com esta autora é precisamente neste contexto que a 

avaliação do desempenho de pessoas surge como uma importante ferramenta da gestão 

dos recursos humanos existentes numa dada organização, constituindo um mecanismo 

para aferir a contribuição individual para o resultado global de uma organização. 

O recurso a sistemas de avaliação do desempenho traduz-se numa medida de 

gestão estratégica das próprias organizações, incidindo no indivíduo ou no coletivo, 

permitindo aos seus gestores retirarem e adequarem as informações necessárias a uma 

melhor tomada de decisão no que respeita à própria gestão dos recursos humanos, 

nomeadamente no que toca à promoção e orientação da evolução do crescimento pessoal 

e profissional dos colaboradores avaliados (Oliveira, 2011; Matos, 2012). Segundo 

Oliveira (2011) os gestores passam a estar dotados de um: 

conjunto de vantagens para melhorar a produtividade, sendo esta um meio para 

desenvolver os recursos humanos da organização, pois permite identificar o grau 

de contribuição de cada empregado, identificar os empregados que possuem 

qualificação superior à requerida pelo cargo e em que medida os programas de 

formação têm contribuído para a melhoria do desempenho. (p. 5)  
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O recurso a sistemas de avaliação do desempenho permite, para além de aferir da 

adequação das funções desempenhadas ao perfil dos seus executantes, identificar e suprir 

necessidades de formação profissional sentidas pelos colaboradores, o que, em última 

instância, vai traduzir-se no esforço de prossecução dos grandes objetivos e estratégias 

organizacionais previamente determinados. 

A escolha desta temática prende-se, não só com a vontade de aprofundar os 

conhecimentos na área da gestão de recursos humanos em geral, mas também na gestão 

e avaliação do desempenho de pessoas em particular, sendo o estudo realizado na cidade 

de Leiria onde se encontra localizada a AMITEI, objeto da presente investigação, que se 

disponibilizou para a realização da presente investigação. 

A AMITEI encontra-se integrada no Terceiro Setor, sendo uma instituição 

particular de solidariedade social nos termos previstos na alínea e) do artigo 4.º da Lei n.º 

30/2013, de 8 de maio, diploma que estabeleceu a Lei de Bases da Economia Social. 

Seguindo de perto os estudos anteriormente desenvolvidos naquela instituição por 

Teixeira (2015) e por Godinho (2014), nos quais foi desenvolvido o modelo de avaliação 

do desempenho dos colaboradores da AMITEI, a presente dissertação pretende descrever 

os últimos passos conducentes à colocação em prática do referido modelo, prendendo-se 

tal implementação, nas palavras de Teixeira (2015) com 3 fatores: 

i) Inexistência total de uma avaliação do desempenho formal dos colaboradores, 

específica e ajustada à instituição; ii) a importância e a influência que este setor 

tem vindo a ganhar na economia portuguesa e iii) a elevada dificuldade da 

implementação da avaliação do desempenho devido à ausência de motivação para 

o lucro e para os números destas Instituições (p. 6). 

 

Em termos de metodologia de investigação a que se recorreu na presente 

dissertação, foi seguida a abordagem proposta por Quivy e Campenhoudt (2005) que, por 

ter um alcance geral, é suscetível de ser aplicada a todo o tipo de trabalho científico 

realizado em ciências sociais.  

Estes autores dividem o procedimento científico em três atos distintos: i) a rutura, 

enquanto ato que consiste em romper com os preconceitos e as falsas evidências e que 

deve ser encarado como o primeiro ato constitutivo do próprio procedimento científico; 

ii) a construção, enquanto expressão da lógica que se supõe estar na base do fenómeno a 

estudar e que permitirá a previsão de um plano de pesquisa, a definição das operações 

que serão necessárias levar a cabo, bem como a identificação das consequências que 
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poderão esperar-se no termo da observação. Trata-se, assim, da construção de um quadro 

teórico de referência, no seio do qual será possível submeter uma hipótese ao teste dos 

factos; iii) a verificação, teste pelos factos, ou seja, o momento de experimentação da 

proposição elaborada em sede de construção (Quivy, & Campenhoudt, 2005). 

Os três atos do procedimento supra referidos não são, contudo, estanques e 

independentes uns dos outros. Ao invés, estes três atos são levados a cabo ao longo de 

uma sucessão de operações que podem ser reagrupadas em sete etapas, conforme Figura 

1 seguinte. 

 

 

Figura 1. Etapas do procedimento científico. 

Fonte: Quivy e Campenhoudt (2008, p. 27). 

 

Neste contexto, e partindo dos estudos anteriormente efetuados por Godinho 

(2014) de desenvolvimento do modelo funcional e Teixeira (2015) de desenvolvimento 

do modelo transversal de avaliação do desempenho para a AMITEI, o objetivo geral do 

presente estudo traduz-se em aferir da adequação deste modelo de avaliação do 

desempenho para a AMITEI. 

Os objetivos específicos daqui decorrentes são: 

 Determinar se as competências a avaliar são as mais adequadas a uma clara 

e justa avaliação do desempenho; 
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 Aferir da necessidade de colocar o modelo novamente à discussão do 

grupo de atores que o construiu. 

 

Neste sentido, esta dissertação pretende responder à seguinte pergunta central de 

investigação: Que alterações poderão ser necessárias efetuar ao modelo de avaliação do 

desempenho dos colaboradores da AMITEI na sua implementação? 

 Desta questão central derivam, entre outras, as seguintes questões derivadas: 

QD1: Como colocar o modelo de avaliação em prática? 

QD2: Como identificar a necessidade de alteração do modelo e de que forma é que tal 

será feito? 

QD3: Quais as implicações que uma alteração ao modelo terá na avaliação dos 

colaboradores? 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, sendo que os capítulos 

2 e 3 têm um caráter teórico, resultante da extensa revisão bibliográfica desenvolvida, 

com vista a possibilitar ao leitor uma fácil apreensão das perspetivas, conceitos e 

metodologias utilizadas na presente dissertação e, em particular, no desenvolvimento do 

caso prático. 

Já os capítulos 4 e 5 traduzem uma vertente mais prática do estudo, reportando-se 

à metodologia utilizada e ao caso prático de implementação do modelo de avaliação do 

desempenho desenvolvido para a AMITEI. No capítulo 6, referente às conclusões, 

enunciam-se as reflexões finais. 
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Capítulo 2 – Gestão e Avaliação do Desempenho 

 

 

Antes de, com maior profundidade, se tratarem as temáticas objeto do presente 

capítulo, ou seja, a gestão e a avaliação do desempenho, começar-se-á por tentar 

determinar o que deve entender-se por “desempenho”. 

Segundo o dicionário Priberam, a expressão “desempenho” significa “o ato de 

desempenhar; o cumprimento; o modo de representar”. A Infopédia, por seu turno, define 

“desempenho” como o “cumprimento de obrigação ou tarefa; execução; modo de agir ou 

de se comportar; atuação, comportamento; grau de eficiência no cumprimento de 

determinada função; recuperação daquilo que estava empenhado”. 

A expressão “desempenho” parece, assim, assumir diferentes significados 

consoante o contexto em que se encontre inserida. 

Neste sentido também as expressões “gestão do desempenho” e “avaliação do 

desempenho” são, não raras vezes, utilizadas como se de sinónimos se tratassem. A 

própria gestão do desempenho é frequentemente circunscrita à avaliação do desempenho, 

mas ver-se-á nas próximas páginas que se trata de realidades e processos distintos, ainda 

que ligados entre si. 

Segundo Nascimento e Pereira (2015), a gestão e a avaliação do desempenho 

pretendem apresentar soluções para decisões que, necessariamente, têm de ser tomadas 

em relação aos colaboradores, nomeadamente no que toca a promoções, despedimentos 

ou até a aumentos salariais. As autoras referem, assim, que a avaliação do desempenho 

passou, de há cerca de 20 anos a esta parte, a consagrar “uma abordagem de caráter mais 

estratégico na integração das atividades de gestão de pessoas com as políticas 

organizacionais: a gestão do desempenho” (p. 249). A gestão do desempenho é, nesta 

perspetiva, “um processo de gestão estratégica de pessoas pelo qual uma organização 

mede a eficiência e a eficácia de cada um dos seus colaboradores e integra e alinha as 

práticas de gestão de pessoas com o projeto organizacional” (p. 250). 

Também Câmara (2015) entende que gerir o desempenho e avaliar o desempenho 

não são sinónimos. Para este autor, avaliar o desempenho de um colaborador será fazer 

uma apreciação ou um juízo de valor sobre a sua atuação no passado, com vista a 

fundamentar uma decisão de o premiar ou, ao invés, de o punir. 



 
6 

Por seu turno, e seguindo ainda a perspetiva de Câmara (2015), a gestão do 

desempenho procura minimizar, ou mesmo eliminar o caráter subjetivo patente na 

avaliação do desempenho, com recurso à gestão por objetivos, onde estes devem ser 

discutidos, definidos e acordados com cada colaborador no início do período em avaliação 

(geralmente anual), promovendo o seu acompanhamento de forma a garantir o sucesso 

do colaborador e avaliando o seu desempenho no final em função desses mesmos 

objetivos. 

 

2.1. Gestão do Desempenho 

 

Segundo Câmara (2015), às organizações já não é possível, nos dias de hoje, não 

definir objetivos de negócio e metas organizacionais exigentes, de forma a garantir a sua 

competitividade num mercado cada vez mais aberto ao mundo. Neste contexto, revela-se 

imprescindível que as organizações se encontrem dotadas de mecanismos que 

possibilitem a medição da performance (desempenho) organizacional. E é precisamente 

aqui que surgem os sistemas de gestão do desempenho, enquanto “ferramenta essencial 

para monitorizar e controlar o desempenho da organização como um todo, o desempenho 

de cada uma das áreas funcionais e, por fim, o desempenho individual de cada 

colaborador” (p. 7), mas tudo numa ótica de atuação com vista à melhoria contínua. 

Para Câmara (2015) a gestão do desempenho enquadra-se, assim, no contexto de 

um sistema integrado de gestão de pessoas, em que “tudo tem a ver com tudo” (p. 12), 

conforme se pode ver na Figura 2. 

Para o autor, a gestão do desempenho traduz-se num sistema-chave da gestão de 

pessoas em contexto organizacional, tendo influência direta nos processos essenciais de 

uma política de gestão de recursos humanos, pois: 

a) Serve para validar os métodos de recrutamento e de seleção de pessoas. 

A gestão do desempenho tentará determinar se o candidato desempenha (ou não) a 

função nos exatos moldes que se pretendem. Se se vier a concluir que um elevado 

número de colaboradores, reiteradamente, fica aquém dos padrões e metas definidos, 

a organização deverá questionar se as metodologias de recrutamento e seleção de que 

se socorre serão as mais adequadas ao que pretende. 

b) Tem impacto na gestão da formação, das recompensas e das carreiras. 

De facto, através da entrevista de avaliação e da análise dos resultados obtidos, é 

possível detetar as insuficiências de um colaborador, as quais deverão ser tidas em 
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linha de conta no plano de desenvolvimento do colaborador e, posteriormente, no 

plano de formação da empresa. No campo das recompensas, a gestão do desempenho 

tem influência direta na diferenciação do nível de recompensas atribuído aos 

colaboradores de determinada organização. E o mesmo valerá no que respeita às 

carreiras e à sua progressão, na medida em que esta depende, não só do potencial de 

cada colaborador, como também do desempenho referente aos anos anteriores. 

 

 

Figura 2. Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. 

Fonte: Adaptado de Câmara (2015, p. 12). 

 

De acordo com Armstrong (2006), a gestão do desempenho pode ser definida 

como “um processo sistemático com vista ao aperfeiçoamento do desempenho 

organizacional através do desenvolvimento do desempenho dos colaboradores e das 

equipas” (p. 1). Trata-se de uma forma de obter melhores resultados, tanto por parte da 

própria organização, como das equipas e dos seus colaboradores, através de uma 
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perspetiva de gestão do desempenho assente em objetivos definidos e num claro 

entendimento quanto ao que se espera alcançar, gerindo e desenvolvendo as pessoas para 

que o sucesso seja atingido a curto prazo, mas de forma continuada. 

Armstrong (2006) entende que o principal objetivo da gestão do desempenho se 

traduz na implementação de uma cultura de desempenho em que as equipas e os 

colaboradores assumem a responsabilidade pela contínua melhoria dos negócios e pelas 

suas próprias capacidades, aptidões e contribuições para o sucesso dentro do que se 

encontra definido pela organização. A gestão do desempenho caracteriza-se, em suma, 

por ser um processo planeado assente nas ideias de acordo, de medição, de feedback, de 

reforço positivo e de diálogo, assente nas seguintes atividades básicas: Planear, Agir, 

Monitorizar e Rever, conforme mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Atividades básicas da gestão do desempenho. 

Fonte: Adaptado de Armstrong (2006, p. 16). 

 

Para Cunha, Rego, Cunha, Cabral-Cardoso, Marques e Gomes (2010), numa 

perspetiva igualmente partilhada por Nascimento e Pereira (2015), o processo de gestão 

de desempenho assenta nas seguintes fases: (i) Definição de objetivos (estratégicos, 

operacionais, individuais e de equipa), (ii) Implementação de um sistema de avaliação do 

desempenho, (iii) Plano de comunicação, (iv) Estratégias de formação e 

desenvolvimento, (v) Desenho de sistemas de compensação; (vi) Desenho da gestão de 

carreiras e (vii) Gestão da cultura organizacional, conforme mostrado na Figura 4. 

Planear

Agir

Monitorizar

Rever
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Figura 4. Fases do processo de gestão de desempenho. 

Fonte: Adaptado de Nascimento e Pereira (2015, p. 251). 

 

Para Aguinis (2013), a gestão do desempenho deve ser perspetivada como “um 

processo contínuo de identificação, medição e desenvolvimento dos indivíduos e das 

equipas e de alinhamento do respetivo desempenho com os objetivos estratégicos da 

organização” (p. 2). O que significa, de acordo com o autor, que a gestão do desempenho 

é um processo ininterrupto de definição de metas e de objetivos, de observação do 

desempenho, de dar e receber feedback. E exige que os gestores de uma organização 

garantam que as atividades e resultados obtidos pelos seus colaboradores sejam 

congruentes com as metas definidas pela organização, de forma a contribuírem para a 

aquisição de vantagens competitivas por parte da organização a que pertencem. O autor 

refere ainda que: “a gestão do desempenho cria uma ligação direta entre o desempenho 

dos colaboradores e as metas organizacionais e torna os contributos dos colaboradores 

em prol da organização explícitos” (p. 3). 

A gestão do desempenho pode também ser perspetivada como um processo 

através do qual “se gere a performance, alinhando-a com os objetivos e estratégias 

definidos” (Gordo, 2010, p. 12). 

Thomaz (2005), por seu turno, considera que a gestão do desempenho se traduz 

num sistema constituído por três fases distintas: (i) planeamento, momento em que as 

metas e os objetivos são definidos; (ii) acompanhamento (coaching), momento da 

intervenção do gestor no processo, dando feedback e ajustando o desempenho; e (iii) 

Definição de objetivos:

a) estratégicos;

b) Operacionais;

c) Individuais e de equipa.

Implementação de um 
sistema de avaliação de 

desempenho
Plano de comunicação

Estratégias de formação e 
desenvolvimento

Desenho de sistemas de 
compensação

Desenho da gestão de 
carreiras

Gestão da cultura 
organizacional
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avaliação, fase de medição do desempenho, na sua documentação formal e na entrega de 

feedback. 

Para Cunha et al. (2010) a relação dinâmica que se estabelece entre a ação dos 

colaboradores e os objetivos e valores organizacionais revela-se fundamental à 

compreensão, pelos próprios colaboradores, de qual o papel por si levado a cabo no seio 

da organização e de que forma o desempenho contribui para o seu sucesso. Esta última 

definição conduz a “que a gestão do desempenho (nomeadamente por via da avaliação do 

desempenho) questione, avalie e melhore os processos de trabalho, as tecnologias, os 

sistemas organizativos determinantes na eficácia, na eficiência e na qualidade das 

atividades dos empregados” (p. 494). A gestão do desempenho enquanto sistema aberto 

leva a que os colaboradores contribuam de forma dinâmica para a prossecução dos 

objetivos e resultados na qual se integram, o que acaba por ajudar ao seu desenvolvimento 

(pessoal e profissional), à sua autoestima e ao seu desempenho. 

Aguinis (2013) salienta que distinta da gestão do desempenho é a avaliação do 

desempenho, pois esta última traduz-se na descrição sistemática dos pontos fortes e das 

fraquezas de um colaborador, devendo ser perspetivada como uma componente 

importante do processo de gestão do desempenho, nele integrada. 

 

2.1.1. Objetivos da gestão do desempenho 

 

Para Armstrong (2006), a gestão do desempenho prossegue os seguintes objetivos: 

 Alinhamento dos objetivos individuais com os objetivos organizacionais, assegurando 

que os colaboradores assumem os grandes valores da organização como seus.  

 Desenvolvimento da capacidade de os colaboradores irem ao encontro daquilo que 

deles se espera, superando-se e desenvolvendo o seu potencial em benefício deles 

próprios e da organização. 

 

Para Aguinis (2013) existem seis grandes propósitos a atingir com a gestão (e 

também com a avaliação) do desempenho: (i) o estratégico, que pretende reforçar o 

comportamento dos colaboradores com vista a alcançar os objetivos organizacionais; (ii) 

o administrativo, considerando que a avaliação do desempenho fornece um importante 

leque de informações necessárias à tomada de decisões de caráter administrativo 

referentes aos trabalhadores; (iii) o comunicacional, na medida em que os sistemas de 

gestão do desempenho devem ter por base a informação aos colaboradores sobre aquilo 
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que deles é esperado, bem como a forma como estão a desempenhar as suas funções e o 

que é necessário melhorar; (iv) o desenvolvimentista, assente no feedback aos 

trabalhadores; (v) o de manutenção organizacional, diagnosticando necessidades de 

formação, medindo os sucessos da organização; (vi) o documental, pretendendo avaliar 

novos instrumentos de recrutamento e seleção. 

Pode, ainda, dizer-se que a gestão do desempenho visa prosseguir, enquanto 

processo organizacional que pretende garantir o sucesso estratégico da organização, três 

grupos de objetivos: (i) estratégicos; (ii) de desenvolvimento individual; (iii) de gestão e 

organização (Cunha et al., 2010). 

Os objetivos estratégicos traduzem-se na definição de resultados e valores 

organizacionais transversais a toda a organização e que são posteriormente concretizados 

em resultados e comportamentos de caráter individual. A prossecução destes objetivos 

estratégicos requer a sua articulação com as expectativas, com as competências e com as 

capacidades de aprendizagem dos colaboradores. A articulação pretendida terá 

necessariamente de ser objeto de medição, incidindo esta, por seu turno, nos indicadores 

concretos de execução dos objetivos estratégicos da organização e nos objetivos 

concretos dos colaboradores. Com vista a esta articulação, e considerando que a gestão 

do desempenho é um processo aberto, é importante que os objetivos sejam acordados 

entre as partes, devendo, de igual forma, o progresso e os resultados alcançados ser objeto 

de monitorização e de feedback (Cunha et al., 2010). 

Por seu turno, os objetivos de desenvolvimento individual pretendem identificar o 

potencial de desenvolvimento dos colaboradores, melhorando-o no futuro. Assentam na 

identificação daquilo que não carece de ser desenvolvido, ou, ao invés, que necessita 

imperiosamente de o ser com vista a suprir as faltas detetadas com recurso a formação 

profissional ou a reajustamentos de funções aos postos de trabalho (Cunha et al., 2010). 

Por fim cumpre fazer alusão aos objetivos de gestão e de organização, os quais 

pretendem garantir a correta tomada de decisões em matérias respeitantes a salários, a 

promoções e a progressões na carreira dos colaboradores, ou em processos de 

recrutamento e seleção (Cunha et al., 2010). 

Neste contexto de gestão do desempenho, enquanto processo organizacional do 

qual faz parte integrante a avaliação do desempenho, pode desde já concluir-se, conforme 

refere Matos (2012), que esta consiste num: 

elemento fundamental num conjunto mais amplo de práticas de recursos 

humanos, por constituir um mecanismo que permite avaliar em que medida o 
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desempenho de cada funcionário está ou não vinculado aos objetivos e metas 

estabelecidos na organização, medir a sua eficiência e eficácia, bem como 

compilar a informação necessária que fundamenta as decisões respeitantes à 

carreira de cada um dos colaboradores. (p. 12) 

 

Também Thomaz (2005) refere que “as organizações recorrem cada vez mais a 

processos de gestão do desempenho para comunicar e reforçar a sua estratégia e cultura” 

(p. 208), assentando estes nas seguintes fases: planear; gerir / acompanhar, através de 

feedback; e avaliar. 

Abordar-se-á de seguida a temática da avaliação do desempenho de pessoas, 

enquanto ferramenta estratégica de gestão do desempenho, focando o caso particular de 

uma instituição particular de solidariedade social (IPSS). 

 

2.2. Avaliação do Desempenho 

 

De acordo com Armstrong (2006) a avaliação do desempenho traduz-se numa 

atividade necessária e inevitável da gestão do desempenho. 

A maior parte das organizações dos nossos dias assenta em algum sistema de 

avaliação, de forma a providenciar aos seus colaboradores feedback quanto ao seu 

desempenho, bem como a auxiliar a própria organização na tomada de decisões, 

nomeadamente no que toca a promoções e aumentos salariais (DeNisi, & Pritchard, 

2006). 

Como parte integrante do processo de gestão do desempenho surge a avaliação do 

desempenho de pessoas que, em contexto organizacional, ocupa “uma posição cada vez 

mais central nas modernas Políticas de Gestão de Pessoas” (Thomaz, 2005, p. 193). 

Caetano (2008a), seguindo esta linha de pensamento, refere que a avaliação do 

desempenho emergiu como uma componente da gestão de recursos humanos 

praticamente desde que a gestão das organizações começou a ser teoricamente elaborada 

e sistematizada. 

Para Peretti (2007) a avaliação do desempenho permite reunir as informações 

necessárias à “construção dos vários programas (promoção, remuneração, formação, …) 

e fundamentar as decisões que dizem respeito às carreiras dos trabalhadores” (p. 250). 

A avaliação do desempenho de pessoas ocupa, decididamente, um lugar de 

destaque no processo de gestão do desempenho, conforme exemplificado na Figura 5. 
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Figura 5. Ciclo da avaliação de desempenho. 

Fonte: Adaptado de Almeida (1996, p. 16). 

 

2.2.1. Noção e objeto de avaliação do desempenho  

 

A avaliação do desempenho, ainda que proporcione perspetivas de 

desenvolvimento profissional de um trabalhador, acaba por ter igualmente em vista a 

avaliação do nível de compromisso que os trabalhadores têm em relação à sua entidade 

empregadora, consistindo a avaliação do desempenho na “apreciação e julgamento que 

um indivíduo faz sobre a forma como outro, geralmente seu inferior hierárquico, executa 

as tarefas (atinge os objetivos) e assume as responsabilidades que lhe estão cometidas 

para o desempenho do cargo ou função” (Thomaz, 2005, p. 193). 

Pode, assim, concluir-se, que não é provável, atualmente, encontrar uma 

organização sólida que não disponha de um sistema de avaliação do desempenho. Não 

obstante a avaliação de pessoas ser hoje perspetivada como algo a incluir nos sistemas de 

gestão de controlo, facto é que existem inúmeras noções de avaliação do desempenho. 

Para Jerónimo (2010), a avaliação do desempenho traduz-se no elo final da cadeia 

funcional da Gestão do Desempenho, ao traduzir os efeitos do trabalho individual ou 

grupal, mas também no elo inicial dadas as possibilidades de melhoria que, a partir daí, 

são oferecidas pelas empresas aos colaboradores como meios para atingirem os seus 

objetivos. 

A avaliação do desempenho, de acordo com Lima (2009), pode também ser 

definida como um sistema estruturado de medir, avaliar e influenciar os atributos 

relacionados com o trabalho, os comportamentos e os resultados obtidos por um 

trabalhador, determinando, dessa forma, o seu nível de produtividade e de que forma esse 

pode ser aumentado. 

Já Fernandes (2010) define avaliação do desempenho como “um processo de 

comunicação e negociação realizado no contexto da atividade sócio organizativa de atores 

Desempenho
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interdependentes” (p. 6), apresentando-se como um elemento de fulcral importância na 

relação que se estabelece entre os colaboradores e a sua organização. 

Para Almeida (1996) a avaliação do desempenho pode ser definida como o 

processo pelo qual uma organização mede a eficiência e a eficácia dos seus colaboradores, 

servindo como um mecanismo que mede a contribuição para os objetivos e/ou resultados 

organizacionais por parte dos mesmos. A avaliação do desempenho deve ser perspetivada 

como um mecanismo que possibilita o levantamento e a recolha de dados úteis à 

identificação das condições que, em determinado momento, dificultam ou impedem o 

aproveitamento mais adequado dos recursos humanos de uma organização. 

Peretti (2007) defende que para que um sistema de avaliação do desempenho seja 

eficaz, ele deve obviar a situações de “favoritismo, de stresse e de sobre esforço, bem 

como conservar o espírito de equipa e a noção do interesse geral” (p. 337). Acrescenta 

ainda que, para este efeito, os critérios subjacentes à avaliação do desempenho devem ser 

comunicados aos colaboradores, na medida em que tal comunicação se revela necessária 

para que os avaliados saibam “em que sentido devem modificar o seu comportamento a 

fim de melhorar a sua performance” (p. 338). 

Segundo Thomaz (2005), a avaliação do desempenho deve ser perspetivada como 

o processo de “rever, documentar e entregar essa revisão (…) com o objetivo de 

determinar a diferença (gap) entre os resultados desejados (…) e os resultados reais 

(obtidos) para desencadear ações de correção que permitam a sua melhoria através da 

diminuição dessa distância” (p. 193), sendo igualmente necessário que se determinem 

exatamente quais as “funções, características, atitudes e comportamentos” (p. 196) que 

os colaboradores deverão deter para a prossecução dos resultados desejados. 

Câmara (2015) entende que a avaliação do desempenho consiste num processo 

complexo que pretende fazer o balanço do trabalho desenvolvido pelo colaborador 

durante o ano, não só no tocante aos resultados alcançados, como também à forma como 

eles foram atingidos, implicando, assim, três ações: (i) observação do comportamento a 

medir; (ii) medição desse mesmo comportamento; (iii) comunicação do resultado, de 

forma a motivar e a incentivar o colaborador (Rocha, 2010). 

Para Rocha (2010), a avaliação do desempenho pode ser definida como “a 

sistemática apreciação do comportamento do indivíduo na função que ocupa, suportada 

na análise objetiva do comportamento do homem no trabalho e comunicação ao mesmo 

do resultado da avaliação” (p. 199), que prossegue, a título exemplificativo, as seguintes 

finalidades:  
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a) Constituir-se como um mecanismo que permite a contribuição dos colaboradores 

para o desenvolvimento da organização; 

b) Ajudar o colaborador a compreender de que forma o seu contributo pessoal tem 

relevância para os objetivos organizacionais; 

c) Informar os colaboradores quanto àquilo que deles se espera; 

d) Desenvolver toda a documentação necessária à gestão dos recursos humanos e das 

carreiras; 

e) Constituir uma base de dados que auxilie no relacionamento com entidades terceiras, 

tais como tribunais ou sindicatos; 

f) Recolher dados para fins e processos internos, como a elaboração de manuais de 

procedimentos ou os processos de seleção e recrutamento. 

 

Das várias noções de avaliação do desempenho apresentadas supra pode concluir-

se que esta se traduz numa “ferramenta que permite avaliar o desempenho dos 

colaboradores e simultaneamente o desempenho da organização” (Santos, 2010, p. 8). 

 

2.2.2. Evolução da avaliação do desempenho 

 

Inicialmente apenas se efetuava a avaliação do desempenho de pessoas em 

organizações dotadas de alguma dimensão, encontrando-se esse mesmo processo 

avaliativo restrito aos colaboradores de nível médio e superior. A avaliação assentava, 

única e exclusivamente, nas características pessoais dos colaboradores e somente com o 

passar dos anos é que o processo avaliativo passou a ter por objeto o desempenho da 

totalidade dos colaboradores de uma determinada organização, assentando nos 

comportamentos e nos resultados obtidos (Matos, 2012). 

Assim, a avaliação do desempenho dos colaboradores era, até Peter Drucker, 

perspetivada como um processo de caráter unilateral, em que o próprio avaliado não tinha 

qualquer papel a desempenhar. Com a divulgação em 1954 da Gestão por Objetivos, ou 

seja, do processo através do qual é possível obter-se um acordo no que respeita aos 

objetivos de uma organização, a avaliação do desempenho passa a assentar, ao contrário 

do que até aí sucedia, num processo de caráter bilateral que defende a existência de um 

compromisso, ou melhor, de um acordo celebrado entre avaliador e avaliado, bem como 

a definição de um período temporal de avaliação, designado de Contrato de Desempenho. 

O desempenho de um colaborador passou assim a depender de: (i) uma definição clara de 
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objetivos; (ii) um acordo explícito entre avaliador e avaliado; (iii) uma definição do 

período temporal de avaliação. Neste sistema torna-se essencial o feedback ao avaliado, 

pois considera-se que este deve ter conhecimento de como o seu próprio desempenho se 

está a desenvolver, de forma a corrigir eventuais desvios que possam surgir e a reformular 

ou a reajustar os objetivos inicialmente acordados (Thomaz, 2005). 

Os estudos efetuados ao longo dos anos sobre a temática da avaliação do 

desempenho são suscetíveis de resumir esta ferramenta a três metáforas: (i) a metáfora do 

teste; (ii) a metáfora do processador de informação; e (iii) a metáfora política (Caetano, 

2008a). 

Caetano (2008a) refere que a metáfora do teste concentrou as atenções da 

investigação feita nesta área no século XX, traduzindo-se a avaliação do desempenho na 

análise das características psicométricas da avaliação, assente em diferentes tipos de 

escalas e métodos de avaliação com níveis de validade distintos e que partem da premissa 

básica de que o “avaliador estará fundamentalmente motivado para exprimir a exatidão 

epistémica das classificações que atribui, procurando fazer com que estas correspondam 

efetivamente às observações do desempenho do avaliado” (p. 13). 

Para o autor, a avaliação do desempenho pode e deve ser racional e objetiva, 

pressupondo que: (i) a organização do trabalho permite a sua mensuração válida e 

confiável, ou seja, que é necessário recorrer à construção de instrumentos de medida que 

sejam suscetíveis de avaliar as tarefas executadas pelos avaliados; (ii) os avaliadores são 

capazes de avaliar com exatidão o desempenho dos seus colaboradores, ou seja, que é 

ainda necessário, para o sucesso do processo de avaliação, que os avaliadores 

desenvolvam as competências necessárias para que sejam capazes de observar e registar 

o desempenho dos avaliados, devendo para o efeito treinar a utilização dos instrumentos 

de avaliação, evitando-se dessa forma a ocorrência dos vulgarmente designados “erros de 

julgamento”; e (iii) existe um critério racional que beneficia a organização, ou seja, que 

é necessário identificar o critério que possibilita a validação das cotações atribuídas ao 

desempenho dos avaliados. 

De acordo ainda com a metáfora do teste, a avaliação do desempenho de pessoas 

traduz-se num problema de medida, de mensuração, devendo os instrumentos de medida 

observar quatro critérios avançados por Thorndike em 1949: fidelidade, praticabilidade, 

validade e isenção de erros. Recorrendo única e exclusivamente a escalas de avaliação, 

esta corrente não tem em consideração o facto de a avaliação do desempenho ser realizada 
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em contexto organizacional o que, por seu turno, pode influenciar fatores como a 

motivação e a perceção dos avaliadores e dos avaliados (Caetano, 2008a). 

Já a metáfora do processador de informação pressupõe a análise dos processos 

através dos quais se formulam os julgamentos com vista a identificar as suas fontes e 

deturpações. O que se pretende é aferir da existência e do seguimento de regras racionais, 

por parte dos avaliadores, na formulação dos seus julgamentos. O avaliador tem, assim, 

um papel muito ativo em todo o processo de avaliação, procurando e processando a 

informação de que necessita para proceder aos seus juízos de valor. Nesta perspetiva, é 

necessário que o avaliador procure ativamente a informação de que necessita para avaliar 

o desempenho dos seus colaboradores, a qual é necessariamente influenciada pelos 

objetivos que se pretendem atingir com a própria avaliação (Caetano, 2008b). 

A avaliação do desempenho de pessoas, de acordo com a metáfora do processador 

de informação, precisamente porque depende da recolha e do armazenamento da 

informação, é determinada pelas impressões e perceções que o avaliador tem do avaliado, 

bem como pelo conhecimento prévio que tenha do mesmo. Uma das principais críticas 

apontadas à redução da avaliação do desempenho ao simples papel de processamento de 

informação assenta na ideia de que a avaliação passa a ser um simples problema cognitivo 

e intra-individual. Considerando que a avaliação do desempenho tem de ser inserida no 

contexto organizacional em que é realizada, ela não pode reduzir-se nem à determinação 

dos instrumentos de medida (como sucede na metáfora do teste), nem tão pouco a um 

mero processamento e recolha de informação intra-individual (Caetano, 2008b). 

Por fim, a metáfora política parte da análise do contexto organizacional e dos 

interesses existentes que subjazem à emissão dos juízos sobre o desempenho. Significa 

isto que, nesta perspetiva, a organização é vista como um espaço onde coexistem 

interesses competitivos de indivíduos e de grupos, procurando identificar-se os 

compromissos que podem ser selados entre ambos. Salienta-se, nesta ótica, “a relevância 

do contexto organizacional e dos jogos de interesses na emissão dos julgamentos pelos 

avaliadores” (p. 17) e que acaba por transportar para a avaliação do desempenho os 

processos de negociação e de validação social das classificações atribuídas aos avaliados. 

À avaliação do desempenho não bastará, assim, retratar e julgar de forma 

fidedigna o real desempenho dos colaboradores, mas sim que esse julgamento seja aceite 

como aquele que exprime, de facto, o desempenho de um dado colaborador, o que 

pressupõe a existência de uma relação de negociação e de comunicação entre avaliador e 
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avaliado, em que ambos consentem em que a avaliação proposta é aquela que exprime o 

desempenho efetivamente demonstrado (Caetano, 2008b). 

Nos últimos anos tem-se verificado a existência de modelos de avaliação do 

desempenho de caráter multidimensional, abrangendo já não só os dois intervenientes 

clássicos do processo de avaliação – o avaliador e o avaliado, mas também um maior 

número de avaliadores e de dimensões de avaliação que se consubstancia na designada 

avaliação a 360º, abrangendo como avaliadores: (i) o superior; (ii) os pares; (iii) os 

subordinados do avaliado; e (iv) elementos externos (“clientes”) (Thomaz, 2005). 

Thomaz (2005) refere ainda que os: 

julgamentos e a avaliação do desempenho surgem, assim, num contexto 

multidimensional em que o juízo social depende do seu valor social, ou seja, o 

avaliador emite um julgamento que está condicionado, acima de tudo, pela 

envolvente onde se encontra e pela cabal aceitação desse papel. (p. 214) 

 

Independentemente da perspetiva que se adote quanto à avaliação do desempenho, 

esta traduz-se numa componente dos sistemas de gestão do desempenho, influenciando 

outras componentes desse mesmo sistema, na medida em que é suposto produzir 

informação referente a matérias como o sistema de recompensas e incentivos, como a 

definição de progressões e promoções, como o que ter em consideração para efeitos de 

recrutamento e seleção, como a formação e desenvolvimento profissionais e nas decisões 

de afetação dos colaboradores no seio da organização (Caetano, 2008a; Fernandes, 2010). 

Perspetivada como uma componente da gestão do desempenho, enquanto sistema 

que permite “criar condições para que a atividade desenvolvida pelos colaboradores e os 

respetivos resultados ou desempenhos contribuam efetivamente para a prossecução dos 

objetivos da organização” (Caetano, 2008a, p. 27), a avaliação do desempenho, ainda que 

possa ser vista como um mecanismo de controlo dos colaboradores, visa tornar esse 

mesmo desempenho congruente com os objetivos organizacionais, pelo que a sua 

utilização de forma isolada não faz sentido, como se de mais uma atividade inútil e 

desprovida de consequências se tratasse. 

 

2.2.3. Quadro conceptual de referência da Avaliação do Desempenho 

 

A avaliação do desempenho é, de acordo com Candeias (2010, p. 3), “um dos mais 

antigos processos utilizados em gestão de recursos humanos”, consistindo numa 
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excelente ferramenta através da qual se podem retirar conclusões estratégicas e 

operacionais, tanto sobre os desempenhos individuais, como sobre os resultados 

organizacionais, suportando melhor a tomada de decisões por parte dos gestores. 

A temática da avaliação do desempenho tem sido amplamente estudada, 

relevando, nesta sede, o surgimento de algumas Escolas de pensamento. 

Começar-se-á por fazer referência à “Escola da Medida”, impulsionada por 

Thorndike (1949), que se centrou nas questões relacionadas com a medição do próprio 

desempenho do colaborador. Esta perspetiva de abordagem à avaliação do desempenho 

foi, contudo, abandonada e substituída por uma perspetiva centrada na pessoa do 

avaliador. 

Posteriormente, o foco passou a incidir sobre a relação existente entre avaliador e 

avaliado, observada através da realização de entrevistas pessoais de avaliação do 

desempenho e que visavam, em última análise, o desenvolvimento do colaborador 

enquanto indivíduo (“Escola das Entrevistas de Avaliação”). 

Ilgen, Barnes-Farrell e Mckellin (1993, pp. 321-368) voltam a centrar-se, na 

década de 1980 do séc. XX, na pessoa do avaliador, impulsionando a “Escola dos 

Processos Cognitivos” e incidindo os seus estudos em questões como: “(1) a aquisição da 

informação do avaliador face ao avaliado; (2) a organização e arquivo dessa informação; 

(3) a recolha da informação e a sua aplicação prática em termos de notação”. 

Refere-se, ainda, a “Escola da Gestão do Desempenho” que defende que os 

sistemas de avaliação têm de ser integrados, isto é, têm de ter na sua génese as grandes 

opções estratégicas das organizações em que se inserem. O sistema de avaliação do 

desempenho assim preconizado, assente numa perspetiva integrada, permite que a 

avaliação possa ser considerada como uma importante ferramenta de gestão, 

possibilitando o desenvolvimento individual dos colaboradores em prol do próprio 

desenvolvimento individual e dos objetivos estratégicos da organização (Madureira, & 

Rodrigues, 2007). 

Aguinis (2013) define a gestão do desempenho como “um processo contínuo de 

identificação, medição e desenvolvimento dos indivíduos e equipas e de alinhamento do 

respetivo desempenho com os objetivos organizacionais” (p. 12), numa perspetiva 

integrada, sendo aqui que se integra a avaliação do desempenho como processo de 

medição do qual é possível retirar informações necessárias à tomada de decisões 

estratégicas para a organização. 
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Para Thomaz (2005) o que está em causa na avaliação do desempenho é o 

compromisso que os indivíduos assumem para com a “missão, estratégia e objetivos dos 

empregadores, ao mesmo tempo que cada um destes investe na carreira do seu 

colaborador” (p. 193). 

Segundo Jean-Marie Peretti (2007), a avaliação do desempenho tem influência em 

toda a estrutura organizacional, na medida em que é através dela que se conseguem reunir 

as informações necessárias à própria gestão das pessoas. 

Dos entendimentos elencados supra perfilha-se da perspetiva defendida pela 

designada “Escola da Gestão do Desempenho”, considerando que a avaliação do 

desempenho se traduz numa importante ferramenta da gestão das pessoas, sendo 

simultaneamente um instrumento da gestão estratégica da própria organização. 

A avaliação do desempenho dos colaboradores, sem prejuízo das relações de 

proximidade necessariamente existentes ou criadas entre avaliadores e avaliados como 

partes integrantes do processo de avaliação, tem de ser inserida num determinado 

contexto organizacional e em consonância com aquilo que se pretende da própria 

organização, sob pena de se verem frustrados os objetivos de desenvolvimento, de 

crescimento e de sucesso organizacionais (Candeias, 2010). 

A avaliação do desempenho é, assim, perspetivada como uma ferramenta de 

gestão de recursos humanos, suscetível de ter implicações e resultados positivos em sede 

de uma maior eficácia organizacional. 

Alguns dos benefícios que são genericamente apontados à avaliação do 

desempenho de pessoas traduzem-se no facto de a mesma proporcionar “utilidade na 

gestão das pessoas, na sua satisfação e motivação, e constitui uma oportunidade para 

esclarecer objetivos e alcançar, melhorar a comunicação, orientar o desempenho 

individual / coletivo e a progressão na carreira” (Matos, 2012, p. 13). 

Pode, então, concluir-se que existe uma grande variedade de opiniões no que à 

avaliação do desempenho respeita, e opiniões totalmente divergentes, segundo as quais: 

(i) a avaliação do desempenho conduz ao desenvolvimento de todas as partes 

intervenientes no processo de avaliação e (ii) a avaliação do desempenho apenas serve 

para restringir os colaboradores, desmotivando-os e impedindo-os de se envolverem com 

a organização propriamente dita. 

Encontra-se, ainda, uma opinião intermédia, na qual se defende a existência de 

sistemas de avaliação do desempenho que terão de ser corretamente implementados de 

forma a garantir a motivação dos colaboradores e o envolvimento de todos os 
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intervenientes no processo de avaliação e na própria organização [veja-se, a título de 

exemplo, Wilson (2002)]. 

Para Wilson (2002), os sistemas de avaliação do desempenho foram criados com 

vista a serem, em primeiro lugar, ferramentas de desenvolvimento para benefício tanto de 

trabalhadores, como das próprias organizações. 

 No entanto, o processo de avaliação acarreta dificuldades ao avaliador e ao 

avaliado. Na opinião do autor, nos dias de hoje espera-se demasiado de um sistema de 

avaliação que se vê confrontado com alguns dilemas aquando da sua colocação em 

prática, deparando-se, entre outras, com as seguintes questões: (i) os colaboradores devem 

discutir as suas fraquezas e necessidades de formação com um avaliador nos casos em 

que este avaliador também faz juízos quanto a promoções e a despedimentos? (ii) devem 

os avaliados definir os seus próprios objetivos ou, ao invés, devem estes ser impostos e 

definidos por outrem? (iii) a avaliação do desempenho e as promoções devem estar 

intimamente ligadas? (Wilson, 2002). 

Nas palavras de Matos (2012): 

um sistema de avaliação de desempenho não deve ser encarado como apenas um 

conjunto de formulários e procedimentos. Trata-se, antes, de desenvolver um 

processo, integrado numa estratégia coerente e que alinhe os objetivos 

organizacionais com os objetivos, capacidades e competências individuais, 

necessárias ao alcance da melhoria contínua do desempenho da organização. (p. 

23) 

 

Conclui-se, assim, que a temática da avaliação do desempenho, mais 

concretamente a definição das suas vantagens e desvantagens, não é pacífica. Se, por um 

lado, são vários os autores que defendem que a avaliação do desempenho se traduz, de 

facto, numa ferramenta de importância fulcral para as organizações, outros autores 

entendem que o recurso à mesma apenas tem como consequência a desmotivação dos 

colaboradores e a obstaculização ao surgimento de novas formas de liderança, sendo, em 

suma, ineficazes (Coens, & Jenkins, 2000). 

 

2.2.4. Métodos / Fontes de Avaliação do Desempenho 

 

Apresentadas que estão algumas das noções de avaliação do desempenho mais 

utilizadas na literatura, cumpre analisar, de forma mais pormenorizada, aquilo sobre que 
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incide o processo de avaliação, isto é, as formas de medição do objeto do processo de 

avaliação do desempenho. 

A medição do desempenho das pessoas é entendida como “um dos pontos mais 

sensíveis da avaliação do desempenho” (Caetano, 2008b, p. 33; Santos, 2010, p. 10). De 

acordo com Caetano (2008a) existem quatro métodos suscetíveis de medir o desempenho 

de pessoas, estando eles assentes: (i) nas pessoas; (ii) nos comportamentos; (iii) na 

comparação com os outros; e (iv) nos resultados. 

O Quadro 1 seguinte sistematiza os diferentes métodos de medição do 

desempenho segundo Caetano (2008b). 

 

Quadro 1. Métodos de medição do desempenho segundo Caetano. 

Fonte: Adaptado de Caetano (2008b, pp. 33-44). 

 

Considerando que a avaliação do desempenho tem em vista medir o grau de 

desempenho dos colaboradores ou das equipas de uma mesma organização, ela deverá 

“identificar, observar, medir e desenvolver o desempenho dos indivíduos, tendo como 

principal propósito torná-lo congruente com os objetivos da organização” (Caetano, 

2008b, pp. 28-29; Jerónimo, 2010, p. 8). 

Pessoas 

Sistema tradicional de medição do desempenho, assente na avaliação 

efetuada pelo superior hierárquico quanto aos traços de personalidade 

do avaliado. 

A avaliação do desempenho pode recorrer tanto a escalas quantitativas 

como a escalas qualitativas. 

Comportamentos 

Este sistema surgiu visando a substituição do método de medição do 

desempenho focalizado nas pessoas.  

Pretende medir o desempenho comportamental, recorrendo, entre 

outras, às seguintes escalas: 

a) Escalas assentes em comportamentos; 

b) Escalas de Observação comportamental; 

c) Incidentes críticos. 

Comparação com 

os Outros 

Este sistema de medição do desempenho assenta na ordenação simples 

dos colaboradores, em ordem ascendente ou descendente, podendo 

igualmente ser feita por comparação sistemática por pares, comparando-

se cada colaborador com cada um dos seus colegas. 

Resultados 

Este sistema de medição de desempenho traduz-se no sistema mais 

generalizado de avaliação do desempenho nas organizações, recorrendo 

a Sistemas de Controlo de Gestão. A medição do desempenho do 

colaborador pode ser efetuada com recurso à comparação com os 

padrões normais da organização ou por comparação com objetivos 

previamente fixados. 
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Assim, e não obstante não restarem dúvidas quanto ao objeto da avaliação – o 

desempenho propriamente dito – importa realçar que este pode ser concebido como 

comportamento ou como resultado, ou seja, como um meio ou como um fim.  

Perspetivando-se o desempenho como um meio, este tem o seu foco nos 

comportamentos que os colaboradores terão de assumir e levar a cabo no âmbito dos 

respetivos postos de trabalho, tornando-se claro o que deve ser feito e como deve ser feito. 

Já se for perspetivado como um fim, o desempenho assenta nos resultados que 

decorrem dos comportamentos e atividades levadas a cabo pelos colaboradores (Caetano, 

2008b). 

 

2.2.5. Métodos de medição orientados para as competências (focalizados nas 

pessoas) 

 

Não obstante o facto de a maior parte dos modelos de avaliação do desempenho 

se centrar na avaliação (e medição) dos comportamentos e / ou dos resultados, facto é que 

“têm sido reintroduzidos nos últimos anos sistemas de avaliação orientados para as 

pessoas baseados nas competências” (Jerónimo, 2010, p. 10).  

Para Brandão, Zimmer, Marco, Pereira, Marques, Costa e Carbone (2008) as 

competências humanas ou profissionais devem ser entendidas “como combinações 

sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a pessoas 

e organizações” (p. 877). 

Segundo Cascão e Cunha (1998) a sustentabilidade e o desenvolvimento da 

produtividade das organizações tem de assentar nas “potencialidades que possuem”, 

significando isto que as empresas devem passar a desenvolver sistemas de gestão de 

recursos humanos (onde se incluirá a avaliação do desempenho como ferramenta 

estratégica dessa mesma gestão) que valorizem mais os desempenhos, ao invés de 

assentarem única e exclusivamente nas funções desempenhadas. 

Nesta perspetiva, Nogueira (2008) refere que “certos traços da personalidade, as 

capacidades relacionais e intelectuais integram o modelo da competência, em que 

estratégias de gestão qualificante dos recursos humanos visam o desenvolvimento pessoal 

e profissional orientado para a flexibilização, integração social e cooperação em equipas” 

(p. iii). 
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Antes de se abordar a temática das competências deve, no entanto, questionar-se 

o que deve ser entendido por “competências” para efeitos de desenvolvimento de um 

modelo de avaliação do desempenho. 

Falar em “competências” implica, nas palavras de Thomaz (2005), considerar o 

“conjunto de qualidades e comportamentos que mobilizam os conhecimentos técnicos do 

seu detentor, originando elevados desempenhos” (p. 202) e que, podem ser caracterizadas 

como genéricas (comuns a todas as organizações) ou específicas (indispensáveis a uma 

determinada função), consoante a sua ligação com a missão e estratégia da organização. 

Para Spencer e Spencer (1993), falar de competências significa falar de 

características subjacentes de um indivíduo que se encontram relacionadas com a forma 

como este se comporta numa dada situação ou posto de trabalho. Para estes autores 

existem cinco tipos de características de competências: (i) a motivação, ou seja, aquilo 

que um indivíduo julga ou quer que desencadeie determinada ação; (ii) o traço, querendo 

com isto referir as características físicas e respostas consistentes a situações ou 

informações; (iii) o autoconceito, ou seja, as atitudes, os valores ou a imagem pessoal; 

(iv) o conhecimento, isto é, a informação de que uma pessoa dispõe sobre determinada 

matéria; (v) a perícia, ou seja, a capacidade que uma pessoa possui para executar 

determinada tarefa física ou psicológica. 

Os sistemas de avaliação do desempenho focalizados nas competências têm na 

sua génese “o processo de racionalização organizacional e técnica que as empresas estão 

a implementar para se tornarem mais competitivas” (Jerónimo, 2010, p. 11). E é partindo 

desta competitividade que surge o novo paradigma na Gestão de Recursos Humanos, 

assente nos modelos de gestão por competências que têm a sua influência não só na 

avaliação das pessoas, mas também no recrutamento e seleção, na gestão da formação, 

nos mapas de pessoal, nos prémios de desempenho e na gestão da própria carreira dos 

colaboradores (Fernandes, 2010). 

De acordo com Fernandes (2010), os desafios atualmente colocados às 

organizações “levam a que surja a necessidade de identificar, procurar e desenvolver as 

competências que devem orientar as organizações, expressas nas suas práticas 

organizacionais, de forma a encarar de forma sustentada e competitiva os desafios que as 

empresas enfrentam” (p. 18), valorizando e desenvolvendo as competências dos 

colaboradores em sintonia com os objetivos estratégicos, perspetivando-se os 

colaboradores como uma mais-valia para o sucesso organizacional. 
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As competências são, no fundo, “características enraizadas na personalidade de 

um indivíduo que condicionam o seu comportamento” (Thomaz, 2005, p. 202).  

Os métodos orientados para as competências pretendem facilitar e possibilitar a 

mensuração de comportamentos, quantificando dessa forma o desempenho levado a cabo 

pelos colaboradores quanto à prossecução dos objetivos estratégicos da organização em 

que se inserem, pelo que se revela indispensável que as organizações percebam “qual o 

quadro de competências que as equipas terão que operacionalizar para garantir o sucesso 

da sua missão” (Jerónimo, 2010, p. 27). 

Thomaz (2005), aludindo ao Modelo de Competências desenvolvido por Spencer 

e Spencer (1993) – o modelo Iceberg – constata a existência de quatro dimensões ou 

níveis de competências: (I) no topo do iceberg estariam os conhecimentos, o saber (o 

know-how), facilmente mensuráveis, as competências técnicas, características que estão 

relacionadas com as tarefas e responsabilidades inerentes à ocupação de determinado 

cargo e ao seu correto desempenho; (II) num segundo nível, encontrar-se-iam as 

competências inerentes a qualidades pessoais dos indivíduos, tal como a capacidade de 

relacionamento; (III) num terceiro nível as competências seriam compostas pelos valores, 

pela moral, pelo julgamento e pela ética dos indivíduos, sendo que o conjunto destes três 

níveis constituiria as designadas qualificações profissionais; e (IV) o nível submerso do 

iceberg seria composto pelas características pessoais de competências, de difícil 

mensuração, e que se traduziriam em fatores como a motivação, a ética no trabalho, o 

entusiasmo e o autoconceito (Spencer, & Spencer, 1993; Thomaz, 2005). 

O modelo de competências defendido por Spencer e Spencer (1993) teve na sua 

génese, as categorias de competências identificadas por Boyatzis em 1982 e que se 

sintetizam no Quadro 2 (Fernandes, 2010). 

Posteriormente, Woodruff, em 1991, aperfeiçoou o conceito de competências até 

aqui utilizado, classificando-as como: (i) essenciais, referindo-se aos conhecimentos e 

habilitações de que um indivíduo necessita com vista a executar o seu trabalho de forma 

eficaz; e (ii) diferenciais, assentando em competências de índole pessoal que contribuem 

para o desempenho das funções. 

Trembley e Sire (1999) voltam a reagrupar as competências em cinco dimensões 

diferentes, traduzindo-se estas em: conhecimentos, habilidades, atitudes, traços de 

personalidade e em comportamentos (Fernandes, 2010). 
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Quadro 2. Categorias de competências de Boyatzis. 

Competência Descrição 

Motivação 
Necessidade subjacente que conduz, dirige e seleciona o 

comportamento do indivíduo. 

Traços de caráter Forma de comportar ou responder 

Conceito que tem de si próprio 
Atitudes e valores; Ideia do que se faz ou do que gostaria 

de fazer. 

Conhecimentos Noções, procedimentos técnicos e experiências pessoais. 

Comportamentais e cognitivas 
Escuta ativa, relacionamentos interpessoais, tipos de 

raciocínio utilizados. 

Fonte: Fernandes (2010, p. 21). 

 

Thomaz (2005) refere-se ainda à possibilidade de agrupar as competências, 

consoante o seu grau de especialização, em três grupos: (i) técnico-profissionais; (ii) de 

liderança e gestão; e (iii) comportamentais. Em que a cada grupo (cluster) de 

competências correspondem entre duas a cinco competências e três a seis indicadores 

comportamentais, agrupados por Spencer e Spencer (1993) num dicionário de 

competências. 

Spencer e Spencer (1993) identificaram os seguintes grupos de competências 

genéricas: (i) realização e ação, referindo-se à ação enquanto norteada para a realização 

da tarefa; (ii) auxílio e serviço humanitário, onde se pretende aferir do respeito para com 

os outros; (iii) influência e impacto, na medida em que se analisa a capacidade de 

influenciar os outros, causando-lhes impacto; (iv) gestão, que exprime a intenção de 

provocar determinadas reações; (v) cognição, referindo-se à capacidade de o indivíduo 

reunir todos os elementos necessários à compreensão do problema e da tarefa 

desempenhada; (vi) eficiência pessoal, perspetivada como a maturidade do indivíduo 

relativamente aos outros e às funções desempenhadas (Thomaz, 2005). 

Ceitil (2016) identifica quatro perspetivas distintas sobre as competências, que se 

resumem no Quadro 3 seguinte. 

Do trajeto percorrido a propósito da noção e das diferentes perspetivas que as 

competências têm assumido na literatura pode concluir-se que os modelos de gestão do 

desempenho, enquadrando-se também aqui a própria avaliação do desempenho, 

traduzem-se num modelo intimamente relacionado com a missão e visão estratégicas da 

organização. 
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Quadro 3. Perspetivas de competências segundo Ceitil. 

Perspetivas Caracterização 

Atribuições 

Competências como prerrogativas a que os indivíduos podem ou 

devem recorrer, associadas ao exercício e desempenho de 

determinadas funções ou responsabilidades. 

Caracterizam-se por serem elementos externos à própria pessoa. 

Qualificações 

Competências vistas como um conjunto de saberes, suscetíveis de 

ser adquiridos ou desenvolvidos através da formação profissional 

ou do ensino. 

Traços ou 

características pessoais 

Competências são aqui encaradas como características inerentes ao 

próprio indivíduo. 

Comportamentos ou 

ações 

Competências enquanto características suscetíveis de serem 

observadas através de indicadores comportamentais. 

Fonte: Adaptado de Ceitil (2016, p. 24). 

 

Nestes termos, e nas palavras de Fernandes (2010, p. 26) “torna-se pertinente 

determinar que competências, que compõem o perfil de exigências, se encontram 

envolvidas num Modelo de Competências e quais as componentes de comportamentos 

que se encontram associados à competência”. 

A este propósito Cunha et al. (2010) referem que, ao nível organizacional, os 

perfis de competências são absolutamente necessários “para assegurar que os resultados 

são alcançados, através da definição clara dos meios / competências que garantam 

produtos e serviços com os padrões da qualidade, rapidez e preço exigidos pelos clientes” 

(p. 557). Já no que respeita aos colaboradores, os autores entendem que estes devem saber 

especificamente quais as “capacidades, conhecimentos e atitudes” que o seu empregador 

espera, habilitando-os a identificar os seus pontos fortes e menos fortes, bem como a 

planear o suprimento ou redução das lacunas que venham a constatar. Referem ainda as 

vantagens e desafios que a adoção de modelos de competências pode criar e que se 

sintetiza no Quadro 4. 

Das definições e características apresentadas supra relativamente à noção de 

“competência” pode-se retirar alguns elementos comuns a todas elas e que se resumem a: 

(i) considerar as competências como a melhor forma de compreender o desempenho dos 

colaboradores, na medida em que traduzem aquilo que realmente as pessoas fazem para 

ser bem-sucedidas; (ii) poderem ser aprendidas e desenvolvidas ao longo do tempo; e (iii) 

deverem estar intimamente relacionadas com resultados significativos que traduzam 

comportamentos desejáveis pela própria organização (Cunha et al., 2010). 
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Quadro 4. Vantagens e desafios da adoção de modelos de competências. 

Vantagens Desafios 

 Os indicadores comportamentais 

associados às competências permitem 

que a avaliação esteja sujeita a uma 

menor probabilidade de erro e de 

arbitrariedade. 

 Reestruturação organizacional, na medida em 

que as exigências de qualidade e rapidez 

requerem estruturas organizacionais flexíveis, o 

que conduz a que haja lugar a uma necessária 

reorganização perante a sucessão de projetos. 

 Mediante a identificação das 

competências mais relevantes para o 

desempenho as organizações podem: 

a) Selecionar as pessoas que mais 

asseguram essas competências; 

b) Avaliar o desempenho dos 

colaboradores e compensá-los em 

função do grau em que contribuem 

para o desempenho da 

organização; 

c) Levar a cabo ações de formação e 

de desenvolvimento que 

fomentem essas competências. 

 Quando a gestão do desempenho assenta em 

modelos de competências, aquele passa a ser um 

processo contínuo, sendo necessários processos 

regulares de avaliação e de revisão de 

competências. 

 As carreiras passam a ser vistas como trajetórias 

múltiplas de aquisição de competências, 

permitindo diversos tipos de carreiras. 

 Os pagamentos por um desempenho de mérito 

podem suscitar reservas e resistências nos casos 

em que os colaboradores não identifiquem a 

relação entre as competências e o resultado da 

sua aplicação.  

 Considerando que a seleção e recrutamento de 

pessoal passam a assentar nas competências de 

um indivíduo, podem ser suscitadas dúvidas 

quanto à validade e validação dos próprios 

processos de seleção. 

Fonte: Cunha et al. (2010, pp. 565-570). 

 

2.2.6. Métodos de medição orientados para os comportamentos 

 

A avaliação do desempenho assente no comportamento do avaliado assenta na 

“medição do diferencial entre os comportamentos requeridos pela organização e os 

comportamentos realmente demonstrados pelos trabalhadores, sendo mais 

frequentemente utilizado para objetivos de orientação e melhoria de desempenho” 

(Jerónimo, 2010, p. 9). 

Este tipo de avaliação do desempenho implica a definição de quais os 

comportamentos que apresentam um impacto significativo na estratégia da organização. 

Se, por um lado, a definição de comportamentos concretos consubstancia a forma mais 

objetiva de medição do desempenho, facto é que este tipo de medição pode acarretar uma 

maior subjetividade ao processo de avaliação, na medida em que são tidos em 

consideração comportamentos mais abstratos (Jerónimo, 2010). 

Neste contexto Caetano (2008b) refere o modelo de avaliação desenvolvido por 

Campbell (1990), assente em oito componentes de desempenho comportamental. 
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Figura 6. As oito componentes comportamentais segundo Campbell (1990). 

Fonte: Adaptado de Caetano (2008b, pp. 29-30). 

 

Considerando que na avaliação de comportamentos se coloca a questão de 

determinar quais aqueles que devem ser objeto de medição, Drenth (1984), propôs que a 

avaliação tivesse em consideração os comportamentos ditos habituais, que se podem 

sintetizar em três níveis de análise: (i) atividades acidentais; (ii) comportamentos 

habituais; (iii) fatores abstratos (Cunha et al., 2010, pp. 505-506). 

 

Quadro 5. Níveis de análise para a avaliação de comportamentos de Drenth. 

Atividades incidentais Comportamento habitual Fatores abstratos 

 Chega sempre a horas.  Mantém os acordos.  Está atento aos seus 

deveres. 

 Faz intervalos demasiado 

compridos. 

 Prepara o trabalho de 

forma cuidadosa. 

 Está atento aos seus 

deveres. 

 Faz os relatórios a tempo.  Negoceia com clientes de 

forma eficaz. 

 É sociável. 

 

 A secretária é uma 

confusão. 

 Está preparado para 

envidar esforços extra. 

 Está motivado. 

 Não suporta críticas.  Trabalha depressa.  Revela flexibilidade. 

 Admite os erros.  Está preparado para 

delegar. 

 Tem capacidade de 

liderança. 

 Não encontra as palavras 

certas em caso de 

desacordo. 

 Tem consciência das suas 

fraquezas. 

 Tem competências 

técnicas. 

 É criativo. 

 Demonstra boa capacidade 

analítica. 

Fonte: Cunha et al. (2010, p. 506). 

Proficiência nas 
tarefas específicas 

do cargo
Proficiência nas 

tarefas não 
específicas do 

cargo

Proficiência na 
comunicação oral 

e escrita

Demonstração de 
esforço e 
empenho

Manutenção da 
disciplina pessoal

Supervisão e 
liderança

Gestão/

Administração

Facilitação do 
desempenho dos 

colegas ou da 
equipa
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Dos métodos de avaliação orientados para os comportamentos destacam-se os de: 

(i) escala gráfica; (ii) ensaio narrativo; (iii) distribuição forçada; (iv) incidentes críticos; 

(v) comparação de pares; (vi) ordenação simples (Oliveira, 2011), assim sintetizados: 

 

Quadro 6. Métodos de avaliação orientados para os comportamentos. 

 Escala gráfica: consiste em avaliar o desempenho numa escala relativamente a vários 

atributos, como a assiduidade, ou a qualidade do trabalho.  

 Vantagens e desvantagens: facilidade de utilização, baixos custos, suscetível de ser aplicada 

em diferentes funções; interpretação de cada atributo pode variar consoante o avaliador; 

possibilidade de alguns critérios serem ambíguos ou estar mal definidos. 

 Ensaio narrativo: forma de avaliação mais simples, que se traduz em um avaliador 

descrever, por escrito, os pontos fortes e fracos dos seus colaboradores, assim como as suas 

potencialidades. 

 Vantagens e desvantagens: tende a impossibilitar as comparações entre departamentos ou 

entre indivíduos dentro do mesmo departamento, considerando que os avaliadores poderão 

utilizar diferentes critérios para avaliar cada indivíduo. 

 Distribuição forçada: os avaliadores são forçados a proceder à distribuição dos 

colaboradores segundo uma dada distribuição, como sucede no âmbito do atual sistema de 

avaliação de desempenho da administração pública (SIADAP1).  

 Vantagens e desvantagens: evita a acumulação de avaliações numa parte específica da 

distribuição, obrigando os avaliadores a efetivamente diferenciarem os seus avaliados, sendo 

um método apropriado à diferenciação do mérito. Pode, contudo, implicar problemas caso a 

distribuição real do desempenho seja realmente assimétrica. 

 Incidentes críticos: os avaliadores são convidados a descrever regularmente os 

comportamentos ou eventos especialmente positivos e/ou negativos. 

 Vantagens e desvantagens: método eficaz na transmissão de feedback e na melhoria do 

desempenho, podendo, contudo, gerar resistência nas chefias, que terão de manter os seus 

registos frequentemente atualizados. 

 Comparação de pares / Comparação emparelhada: consiste em contrastar cada pessoa 

com cada uma das outras, usando, habitualmente um critério. A tarefa do avaliador traduz-se 

em escolher o melhor de cada par, sendo a posição individual determinada pelo número de 

vezes que uma pessoa foi classificada como superior. 

 Vantagens e desvantagens: este método permite a comparação para efeitos de tomada de 

decisões de gestão de pessoas, mas dificulta o feedback. À medida que o número de avaliados 

cresce, o método torna-se mais difícil de aplicar face ao número de comparações que é 

necessário fazer, bem como à crescente especialização que dificulta comparações diretas. 

 Ordenação simples: o avaliador lista todos os seus colaboradores, desde o melhor ao pior 

face a determinadas dimensões. 

 Vantagens e desvantagens: pode ser utilizado em unidades orgânicas ou organizações de 

pequena dimensão, permite uma comparação para efeitos de tomada de decisões de gestão, 

tais como compensações ou promoções. Já não será, no entanto, adequada à transmissão de 

feedback com impacto no desenvolvimento individual, na medida em que a ordenação dos 

colaboradores não informa sobre quais as razões da ordenação. 

Fonte: Cunha et al. (2010, pp. 515-522). 

 

                                                 
1 Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho na Administração Pública. 
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Estes tipos de métodos incidem, em suma, na avaliação de ações ou 

comportamentos específicos, ao invés de incidirem no desempenho global (Almeida, 

1996). 

 

2.2.7. Métodos de medição orientados para a comparação com os outros  

 

As abordagens centradas na comparação com outros assentam na seguinte ideia: 

“Dado que a realidade organizacional pressupõe um conjunto de indivíduos cujo trabalho 

é complementar ou concorrente entre si, é possível utilizar esta situação social como base 

de um padrão de medida do desempenho profissional” (Caetano, 2008, p. 68). 

Este tipo de métodos de medição do desempenho podem traduzir-se na simples 

ordenação dos colaboradores, do melhor para o pior, à luz da apreciação global do seu 

desempenho, sem que para o efeito haja clareza nos critérios utilizados. 

A medição do desempenho por comparação com outros pode também assentar na 

ordenação dos colaboradores, do melhor para o pior, com recurso à comparação 

sistemática por pares, ou seja, cada colaborador é comparado com cada um dos colegas, 

cabendo ao avaliador decidir quem é o melhor em cada par. No topo da lista ficará aquele 

que tiver sobressaído em maior número de comparações. 

Estas abordagens podem ainda assentar na comparação com outros em conjugação 

com a medição do desempenho por distribuição forçada, onde os avaliadores acabam por 

comparar já não um colaborador com todos os outros, mas sim grupos de colaboradores 

em relação aos quais se entende haver um desempenho idêntico (Caetano, 2008b). 

Independentemente da caracterização de cada uma das abordagens como de 

ordenação simples, como comparação por pares ou como distribuição forçada, facto é que 

estes sistemas permitem, ainda, assim, fundamentar algumas decisões de gestão de 

recursos humanos, nomeadamente no que toca a promoções. 

São-lhes, contudo, apontados os seguintes grandes inconvenientes: ausência de 

feedback aos avaliados e inexistência de avaliação face a comportamentos concretos. Os 

avaliadores deparam-se também com grandes dificuldades de justificação de 

determinadas posições, face ao facto de não haver critérios de avaliação claros e explícitos 

(Rodrigues, 2012). 
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2.2.8. Métodos de medição orientados para os resultados 

 

No que toca à medição do desempenho focalizada nos resultados, cumpre salientar 

que a mesma assentará no produto, no resultado daquilo que os colaboradores fizeram 

durante um dado período temporal – o período de avaliação (Jerónimo, 2010) e de que 

forma contribuíram para o cumprimento dos grandes objetivos organizacionais. 

A medição do desempenho pode “fazer-se por confronto com padrões de 

desempenho estabelecidos na organização ou por confronto com os objetivos 

estabelecidos para o período de tempo que é objeto de apreciação” (Caetano, 2008b, p. 

43). 

Este tipo de abordagem assenta, não nos comportamentos propriamente ditos, mas 

sim nos resultados obtidos em virtude dos comportamentos adotados ou das atividades 

executadas pelos indivíduos (Caetano, 2008a). Parte-se, assim, dos resultados derivados 

do desempenho e mede-se, rectius, avalia-se se os resultados obtidos vão ao encontro dos 

padrões de desempenho ou dos objetivos estabelecidos para o período em avaliação 

(Rodrigues, 2012). 

Assim, tem-se: 

a) Padrões de desempenho 

Neste método procede-se à comparação dos resultados obtidos pelos 

colaboradores, num determinado período temporal, face ao padrão previamente 

definido para as suas funções, com o seu desempenho passado ou com o desempenho 

de outros colaboradores aos quais tenham sido atribuídas funções idênticas 

(Rodrigues, 2012). 

O recurso a este método é, no entanto, dispendioso, na medida em que exige 

muito trabalho prévio, em particular a realização de estudos sobre o desempenho, de 

forma a estabelecer os padrões de desempenho a utilizar como critérios de avaliação 

(Caetano, 2008a). 

O método confronta-se, também, com problemas de fidelidade, considerando 

que se encontra dependente de juízos avaliativos. Os padrões de desempenho são 

definidos tendo na sua génese o estudo ou a observação “do desempenho de 

determinados trabalhadores”. Daqui resulta, naturalmente, que os avaliados podem 

não aceitar os padrões de desempenho definidos por outrem como adequados às 

funções por si exercidas, nomeadamente em termos de ritmos ou de quantidades 

exigidos (Caetano, 2008a; Rodrigues, 2012). 
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b) Gestão por objetivos 

Este método, primeiramente teorizado por Drucker em 1954, considera, nas 

palavras de Caetano (2008a, p. 72) “os resultados futuros da empresa como alvos que 

devem orientar a sua atividade no presente”. 

O método encontra-se estruturado em quatro etapas fundamentais: (i) 

formulação de objetivos; (ii) o planeamento da ação; (iii) o autocontrolo; (iv) as 

revisões periódicas (Caetano, 2008a; Rodrigues, 2012). 

 

Quadro 7. Etapas da Gestão por Objetivos. 

1- Formulação dos objetivos 

Numa primeira fase, esta etapa inicia-se com a elaboração dos objetivos gerais, de longo prazo 

e dos planos de ação ao nível macro organizacional. 

Num segundo momento procede-se à definição dos objetivos específicos para a organização. 

Com base nestes objetivos específicos estabelecem-se, num terceiro momento, os objetivos 

departamentais os quais, por seu turno, permitirão orientar a especificação dos objetivos 

individuais correspondentes a cada cargo.  

2- Planeamento da ação 

Nesta fase determinam-se quais os meios necessários para que cada indivíduo possa atingir os 

objetivos que lhe foram cometidos, especificando quais as atividades a realizar e por quem, a 

sua duração, priorização, etc. 

3- Autocontrolo 

Esta fase caracteriza-se pela assunção, por parte de cada indivíduo, do controlo do seu 

desempenho no sentido de se auto-dirigir.  

4- Revisões periódicas 

Esta etapa encontra-se dividida em dois momentos distintos. Assim: num primeiro momento 

procede-se à confrontação do desempenho individual e organizacional com os objetivos 

definidos e, num segundo momento, após análise dos progressos obtidos e eventual redefinição 

de objetivos, procede-se à avaliação do desempenho global, visando reforçar comportamentos, 

aumentar a motivação, planear carreiras profissionais, etc. 

A avaliação, geralmente, ocorre de seis em seis meses ou uma vez por ano. 

Fonte: Caetano (2008a, pp. 70-75). 

 

O recurso exclusivo a este método de medição do desempenho, não obstante ser 

de fácil medição, pode acarretar algumas dificuldades, considerando que apenas releva o 

cumprimento de resultados, obliterando as razões justificativas para um eventual 

incumprimento (Jerónimo, 2010). 

A estrita observância deste método de medição num processo de avaliação do 

desempenho pode também conduzir a que os colaboradores se fixem apenas nos 

resultados imediatos e de curto prazo, menosprezando os grandes objetivos e metas 

organizacionais (Jerónimo, 2010). 
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2.2.9. Os Sujeitos da Avaliação do Desempenho 

 

Geralmente as partes intervenientes no processo de avaliação do desempenho de 

pessoas são as chefias diretas do avaliado, o próprio avaliado, mas também todos aqueles 

que fazem parte integrante da organização, assentando assim em diferentes fontes. 

As principais fontes de avaliação consistem assim: (i) na chefia direta; (ii) no 

técnico do departamento de recursos humanos; (iii) nos pares; (iv) nos subordinados; (v) 

na autoavaliação; (vi) nos clientes; (vii) avaliação 360º (Cunha et al., 2010). Das fontes 

de avaliação enunciadas pode, contudo, afirmar-se que aquela a que mais frequentemente 

se recorre é a da chefia direta (Thomaz, 2005). 

No Quadro 8 seguinte apresentam-se as fontes de avaliação do desempenho. 

 

Quadro 8. Fontes de avaliação do desempenho. 

Chefia direta / 

Superior 

Hierárquico 

Embora não restem quaisquer dúvidas quanto ao facto de o superior 

hierárquico ser aquele que melhor conhece o trabalho e as capacidades dos 

seus avaliados, esta fonte de avaliação não deve ser a única a ser utilizada no 

processo de avaliação, na medida em que: 

a) Os superiores hierárquicos não têm capacidade para observar e avaliar a 

totalidade dos comportamentos dos avaliados; 

b) Possibilidade de existir um elevado grau de subjetividade no processo 

avaliativo, que acaba por prejudicar a equidade do processo. 

Técnico do 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Este tipo de fonte de avaliação encontra-se associada a situações em que os 

avaliados desempenham funções em vários projetos ou locais, competindo-

lhes reportar junto de diferentes chefias. Como forma de obviar a estas 

dificuldades, esta avaliação fica a cargo de um técnico que executa funções 

no Departamento de Recursos Humanos. A esta fonte de avaliação é apontada 

como principal desvantagem a questão da “distância” entre o técnico que 

avalia e o avaliado. 

Pares 

Recorre-se a esta fonte de avaliação quando os superiores hierárquicos não 

têm possibilidade de analisar e avaliar de forma direta o desempenho dos seus 

avaliados. Para que esta fonte de avaliação seja plenamente válida, necessário 

será que seja aceite por todos os avaliados. Aponta-se como principal 

obstáculo a inflação das próprias avaliações. Deve, assim, ser conjugada com 

outras fontes de avaliação. 

Subordinados 

Esta fonte de avaliação assemelha-se à avaliação pelos pares, mas aplica-se 

a equipas previamente constituídas. Como principal obstáculo aponta-se-lhe 

a possibilidade de inflação das avaliações, a qual, contudo, pode ser corrigida 

pelo anonimato das mesmas. 
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Autoavaliação 

Concebida por McGregor, em 1957, esta fonte de avaliação caracteriza-se 

por ser perspetivada como complemento à heteroavaliação, permitindo que o 

avaliado seja simultaneamente avaliador. Permite que o avaliado perceba de 

que forma o seu desempenho foi, ou não, ao encontro dos objetivos por si 

fixados, constituindo-se como um fator de motivação. Também esta fonte de 

avaliação deve ser conjugada com outras fontes. 

Clientes 

Esta fonte de avaliação contribui para a efetivação de promoções, 

transferências ou compensações dos avaliados, consoante a avaliação que os 

clientes efetuem quanto à prestação do serviço propriamente dito. Deve ser 

complementada com recurso a outras fontes de avaliação. O maior obstáculo 

que pode apontar-se a esta fonte de avaliação é o seu caráter dispendioso. 

Avaliação 

360º 

Este tipo de avaliação resulta da conjugação de vários avaliadores. É 

geralmente aplicada aos gestores de uma organização, tendo, no entanto, 

começado a ser introduzida nos modelos de avaliação dos colaboradores. 

Esta fonte de avaliação recorre à avaliação pelo superior hierárquico, pelos 

subordinados, pelos pares e pela autoavaliação. Na medida em que há no 

processo de avaliação um maior número de intervenientes a avaliação do 

desempenho acaba por tornar-se mais objetiva. Nestes termos os avaliados 

passarão a estar mais predispostos à alteração de condutas e comportamentos, 

almejando a aquisição e o desenvolvimento de competências. É, no entanto, 

perspetivada pelos avaliados como algo de ameaçador. 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2010, pp. 508-513). 

 

2.2.10. Distorções derivadas da Avaliação do Desempenho 

 

O processo de avaliação do desempenho, porque levado a cabo por seres humanos, 

acarreta alguns erros e distorções que acabam por se refletir na redução dos níveis de 

desempenho dos colaboradores e da sua própria produtividade (Oliveira, 2011). 

Os processos de avaliação do desempenho devem reunir o consenso dos avaliados, 

fazendo com que estes se revejam naquele, sentindo-se motivados para prosseguirem os 

objetivos a que se propuseram, devendo, nestes termos, dar-se preferência a sistemas de 

avaliação de caráter formal. 

Num processo de avaliação do desempenho pretende-se que o nível de 

subjetividade seja o mais diminuto possível, devendo o avaliador recorrer à utilização de 

iguais parâmetros de rigor, evitando que “ocorra uma ambiguidade na avaliação 

provocada por falta de informação ou informação errónea sobre os colaboradores” 

(Matos, 2012, p. 5).  

No Quadro 9 seguinte sintetizam-se as distorções que mais frequentemente 

surgem associadas ao processo de avaliação do desempenho. 
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Quadro 9. Distorções do processo de avaliação do desempenho. 

Distorção Descrição 

Erro de Halo 

É um dos erros ou distorções que é frequentemente apontado aos 

processos de avaliação do desempenho e que ocorre quando a opinião 

geral que se tem sobre um determinado avaliado acaba por interferir com 

a capacidade de avaliar do próprio avaliador (Candeias, 2010, p. 12). O 

processo avaliativo acaba por assimilar a opinião positiva que se tem do 

colaborador sujeito a avaliação, influenciando, segundo Thomaz (2005, 

p. 220), a “apreciação objetiva e pontual em cada atributo do avaliado” e 

que se manifesta “quando o avaliador tende a apreciar diferentes fatores 

de uma forma ‘coerente’ com uma classificação, baixa ou elevada, que 

atribui num outro fator”. Significa isto que, no decurso de um processo 

de avaliação do desempenho a opinião positiva que o avaliador 

eventualmente tenha do avaliado acabará por conduzir a um erro de 

julgamento ao permitir que todas as características do próprio avaliado 

sejam julgadas da mesma forma (Jerónimo, 2010, p. 31). 

Erro de leniência 

ou brandura e   

erro de severidade  

O erro de brandura surge na sequência do avaliador utilizar 

indevidamente a escala de avaliação, cotando o desempenho do avaliado 

acima daquilo que efetivamente seria adequado. O avaliador acaba por 

atribuir cotações desadequadas, no sentido em que não correspondem ao 

desempenho real do avaliado. Ao invés, o erro de severidade ocorre 

quando o desempenho do avaliado for cotado abaixo daquele que seria 

adequado, isto é, o desempenho é apreciado abaixo do ponto médio da 

escala (Thomaz, 2005, p. 220; Candeias, 2010, p. 13; Jerónimo, 2010, p. 

31). 

Erro de tendência 

central 

Ao contrário do que sucede quando se verificam os erros de leniência ou 

de severidade, no erro de tendência central não há lugar a uma verdadeira 

diferenciação de desempenhos, considerando que o avaliador procede à 

sua cotação no ponto central da escala. Todas as matérias e itens objeto 

de avaliação são, assim, pontuados de forma intermédia (Candeias, 2010, 

p. 13; Jerónimo, 2010, p. 31). 

Erro de 

semelhança 

Este enviesamento do processo de avaliação ocorre nos casos em que o 

avaliador tem a tendência de avaliar os outros nos mesmos termos em que 

ele próprio é avaliado. As cotações atribuídas aos avaliados nunca 

ultrapassam as cotações do próprio avaliador (Thomaz, 2005, p. 221). O 

avaliador atribui classificações mais positivas àqueles que mais se 

assemelham a si próprio (Jerónimo, 2010, p. 31; Oliveira, 2011, p. 20). 

Erro de contraste 

Dá-se esta distorção quando o avaliador procede ao julgamento do 

desempenho, tendo por base comparações com os restantes colaboradores 

(Candeias, 2010, p. 14). 

Erro de primeira 

impressão 

Neste tipo de enviesamento o avaliador baseia-se nas ideias e impressões 

que resultaram do primeiro contacto com o avaliado, menosprezando-se 

o verdadeiro desempenho dos colaboradores (Candeias, 2010, p. 14). 

Erro de 

proximidade 

temporal 

Também designado como erro de recenticidade, esta distorção decorre do 

facto de o avaliador sobrevalorizar os comportamentos mais próximos, 

isto é, aqueles que antecedem o momento da avaliação, ao invés de ter 

em consideração todos os que tiveram lugar durante o período de 

avaliação (Candeias, 2010, p. 13; Oliveira, 2011, p. 20). 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.3. Implementação de um modelo de Avaliação do Desempenho 

 

A implementação de um sistema de avaliação do desempenho deve contar com o 

envolvimento e com a participação de todos os intervenientes no próprio processo de 

avaliação (Cardoso, 2012). 

Sintetizam-se, de seguida, os 18 passos que Caetano (2008b) entende que devem 

ser seguidos para criar um sistema de avaliação de desempenho (pp. 90-111). 

 

Quadro 10. Os 18 passos de Caetano para criar um sistema de avaliação do desempenho. 

 Etapa Descrição 

1 

Integração 

estratégica da 

avaliação 

Responder às seguintes questões:  

A organização precisa dum sistema de avaliação do desempenho? Se 

sim, será importante “clarificar a sua relação com a estratégia global 

da organização, com os valores organizacionais e com as práticas de 

gestão já implementadas ou a implementar” (Caetano, 2008, p. 90).  

Qual o grau de coerência, de complementaridade e de valor 

acrescentado esperado? 

2 
Objetivos da 

avaliação 

Objetivos mais frequentes na avaliação do desempenho são: 

 Reconhecer o desempenho ou resultados alcançados; 

 Dar feedback acerca do desempenho individual ou grupal; 

 Identificar necessidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

 Fundamentar decisões de gestão sobre carreiras profissionais (ex. 

promoção, progressão, demissão, transferências).  

Os objetivos definidos no âmbito do sistema de avaliação, 

condicionam o tipo de modelo a ser criado relativamente aos critérios, 

processo de medição, intervenientes, fontes de avaliação, 

procedimentos, conteúdo da comunicação e decisões associadas. 

3 

Relação com 

outras práticas 

da GRH 

Um modelo de avaliação terá repercussões noutras práticas da GRH, 

tais como: 

 Sistema de formação e desenvolvimento; 

 Sistema de remunerações e benefícios sociais;  

 Sistema de informação; 

 Sistema de carreiras, progressões;   

 Sistema de recrutamento e seleção. 

4 

Relação com o 

desempenho 

da organização 

Um sistema de avaliação existe para facilitar a concretização do 

desempenho esperado de toda a organização (equipa organizacional). 

5 O que avaliar 

Na identificação de um sistema de avaliação, deve estabelecer-se as 

componentes que lhe servirão de base, por ex. Traços de personalidade, 

competências, comportamentos, resultados, padrões de desempenho. 

6 O que medir Responder às questões: Qual o tipo de escala? Qual o significado de 

cada nível de avaliação? Como se conjugam as diversas dimensões a 
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avaliar? Como se calcula a ponderação (caso exista)? Em que se traduz 

a avaliação global?    

7 

Quem 

envolver na 

conceção do 

modelo 

A identificação dum modelo de avaliação deve envolver logo na fase 

de projeto, o respetivo líder pela metodologia (a face da avaliação, 

normalmente o responsável pelo Departamento da GRH), restantes 

responsáveis doutras unidades orgânicas e ainda, o principal 

responsável pela gestão de topo da organização. 

8 
Alvos da 

avaliação 

Tradicionalmente o alvo da avaliação é o desempenho individual, 

contudo, recentemente tem-se verificado uma tendência crescente para 

avaliar o desempenho de equipas. 

9 
Fontes de 

avaliação 

“Teoricamente, quem quer que tenha interesse na organização pode 

ser fonte de avaliação” (Caetano, 2008, p. 99).  

10 Formulário 

Desde que enquadrado no tipo de modelo de avaliação, pode avançar-

se com alguns dos elementos constituintes da estrutura dum 

instrumento de avaliação: 

 Aspetos administrativos – identificação do avaliado, avaliador e 

período de avaliação; 

 Resultados a avaliar – com base no plano de objetivos 

estabelecidos;  

 Dimensões de desempenho – comportamentos, competências, e 

respetivas escalas; 

 Campos para apreciação global – relacionados com o desempenho 

e com o processo de avaliação;  

 Planeamento para o período seguinte – plano de objetivos, 

atividades, plano de formação, priorização e calendarização. 

11 
Suporte do 

Formulário 

A utilização de suporte informático, facilita em termos de eficiência e 

controlo administrativo do processo, com implicância positiva ao nível 

da integração com outras práticas de gestão, principalmente se 

funcionar online. 

12 
Validação do 

sistema 

É importante estabelecer uma experiência piloto para no sentido de 

poder julgar da adequação dos conteúdos, das escalas, do processo de 

avaliação, da relação com outras práticas da gestão de recursos 

humanos, enfim da respetiva validade do sistema. 

13 Teste piloto 

A aplicação de teste piloto num grupo restrito da organização, visa 

averiguar da adequação, pertinência, dimensões, níveis da escala, 

procedimentos, instrumento e instruções do sistema de avaliação. No 

entanto, as repercussões para com o avaliado e a organização, apenas 

serão possíveis de averiguar após a primeira realização efetiva. 

14 

Formação de 

avaliadores e 

avaliados 

A implementação ou reformulação de um sistema de avaliação, 

implica um processo de mudança delicado com consequências na vida 

da organização, sendo nesse sentido estratégico, informar e 

sensibilizar, todos os colaboradores, antes e durante a implementação 

do sistema, acerca dos objetivos, implicações com outras práticas de 

gestão pessoal, o que se espera dos intervenientes no processo e, que 

procedimentos e etapas constituem o processo. Antes da 

implementação do sistema é necessário estabelecer um plano de 

formação para avaliadores e avaliados, focando sobre os seguintes 

aspetos: 

 Objetivos do modelo;  

 Critérios de avaliação e dimensões a utilizar;  
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 Tipo de medição a utilizar; 

 Erros cognitivos que poderão ocorrer na fase de recolha e 

tratamento da informação; Estruturação e condução da entrevista 

de avaliação (feedback de desempenho e plano de melhoria); 

 Formalização da avaliação e etapas seguintes. 

15 
Harmonização 

das avaliações 

No sentido de reduzir a possibilidade de disparidade avaliativa 

(interpretações dispares relativamente a cada critério) é pertinente que 

o responsável de departamento prepare a avaliação (consensualização 

relativamente à interpretação de cada critério/nível de desempenho) 

com os responsáveis (avaliadores) que a si reportam. 

16 
Manual de 

avaliação 

O manual do sistema de avaliação inclui orientações específicas acerca 

dos procedimentos inerentes ao processo. A estrutura dum manual de 

avaliação poderá integrar os seguintes componentes: 

 Introdução - fundamentação acerca da necessidade de se identificar 

ou reformular um sistema de avaliação e respetivo alinhamento 

com a estratégia organizacional; 

 Objetivos e consequências do sistema; 

 Procedimentos a respeitar; 

 Dimensões a avaliar (objetivos, competências, comportamentos); 

 Tipologia do instrumento a utilizar, escalas e parâmetros de 

medição; 

 Ponderações (modo de cálculo) eventualmente a utilizar; 

Preparação e condução da entrevista de feedback e planeamento; 

 Instruções de preenchimento; 

 Cópia do formulário ou ficha de avaliação; 

 Contactos de help desk para esclarecimento de dúvidas. 

17 

Entrevista de 

Avaliação e 

planeamento 

São vários os considerandos que importa salientar nesta fase do ciclo 

avaliativo:  

 Não surpreender o avaliado; 

 Transmitir informação acerca dos desempenhos mais relevantes 

relacionados com os objetivos e padrões de eficiência; 

 Qualquer apreciação crítica deve estar ancorada em exemplos 

específicos; 

 Preparação / negociação dos objetivos para o próximo período 

avaliativo. 

Como Fazer? Convém seguir um guião que integre os seguintes 

elementos: 

 Descrever e rever as responsabilidades e objetivos do avaliado; 

 Colocar questões e ouvir o avaliado acerca da sua autoavaliação 

(ex. globalmente como analisa o seu desempenho? Quais os itens 

em que considera ter superado os objetivos assumidos? Em quais 

ficou aquém do acordado?); 

 Comentar os pontos fortes do desempenho do avaliado; 

 Fazer apreciações construtivas, sugerindo medidas específicas 

relativamente aos pontos fracos, dando exemplos de situações 

ocorridas;  

 Circunscrever a análise do desempenho, apenas relativamente ao 

período imediatamente anterior à entrevista de avaliação; 

 Negociar com o avaliado, os objetivos a seguir no próximo período 

avaliativo.  
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O que deve evitar na entrevista de avaliação: 

 Focalizar em atributos ou traços de personalidade do avaliado; 

Comparar o avaliado com outros colegas;  

 Usar generalizações acerca do desempenho do avaliado (ex. o seu 

trabalho nunca tem qualidade); 

 Interrupções telefónicas ou outras; 

 Focalizar apenas nos aspetos negativos;  

 Que o avaliado conduza a entrevista; 

 Discutir consequências da avaliação ao nível das compensações 

salariais. 

18 
Avaliação da 

avaliação 

Um sistema de avaliação tem, grosso modo, repercussões em várias 

práticas da gestão de recursos humanos, bem como, no comportamento 

futuro das próprias pessoas, daí que, a avaliação da avaliação, implique 

que sejam analisados detalhadamente os resultados da avaliação, as 

respetivas classificações e sua evolução, a qualidade das apreciações e 

seus efeitos na estratégia e competitividade organizacional, no sentido 

de ser possível acrescentar melhorias no processo, corrigindo 

insuficiências resultantes da aplicação do próprio sistema de avaliação. 

Fonte: Caetano (2008b, pp. 90-111) e Estrelinha (2013, pp. 42-44). 

 

A criação de um modelo de avaliação do desempenho pode ter na sua génese as 

linhas orientadoras constantes do Quadro 10 supra, sendo certo que estes 18 passos de 

Caetano devem ser objeto de ponderação casuística em cada organização em que se 

pretenda implementar um modelo de avaliação (Estrelinha, 2013), tendo particular 

atenção naquilo que se pretende com a própria avaliação de desempenho. 

 

2.4. Resumo do capítulo (Gestão e Avaliação do Desempenho e sua 

implementação) 

 

A gestão do desempenho traduz-se num “processo de gestão estratégica de pessoas 

pelo qual uma organização mede a eficiência e a eficácia de cada um dos seus 

colaboradores e integra e alinha as práticas de gestão de pessoas com o projeto 

organizacional” (Nascimento, & Pereira, 2015, p. 250). É, assim, um sistema de caráter 

mais abrangente de gestão de pessoas em contexto organizacional, com legações diretas 

a outros processos de gestão de recursos humanos, tais como o recrutamento e seleção de 

candidatos, a gestão da formação, das recompensas e das carreiras. 

A gestão do desempenho tem em vista o aperfeiçoamento do desempenho 

organizacional, mediante o desenvolvimento dos próprios colaboradores, contemplando 

três fases distintas que Thomaz (2005) elenca como: (i) planeamento; (ii) 

acompanhamento; (iii) avaliação / medição do desempenho. 
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Nesta perspetiva, a avaliação do desempenho traduz-se numa atividade necessária 

e inevitável da gestão do desempenho, ou seja, num subprocesso integrante do processo 

mais lato de gestão do desempenho. Neste sentido, Jerónimo (2010) defende que a 

avaliação do desempenho se traduz no elo final da cadeia funcional da Gestão do 

Desempenho. 

Perspetivando-se a avaliação do desempenho como uma peça-chave da gestão do 

desempenho torna-se claro que a implementação de um modelo de avaliação deverá ter 

em consideração aquilo que a organização onde o mesmo se inserirá pretende atingir. 

Assim, a implementação de um qualquer modelo de avaliação do desempenho de 

pessoas, tendo ele em vista a avaliação de resultados ou de competências, visando o 

desenvolvimento individual ou grupal, acabará por ter como grande objetivo constituir-

se como uma ferramenta de desenvolvimento tanto de colaboradores como da própria 

organização. O modelo de avaliação a implementar visará, numa estratégia coerente e 

integrada, alinhar os objetivos organizacionais com os objetivos, capacidades e 

competências individuais necessários ao alcance da melhoria do desempenho da 

organização. 
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Capítulo 3 – AMITEI e Modelo de Avaliação do Desempenho 

 

 

A AMITEI (Associação de Solidariedade Social de Marrazes) foi fundada em 13 

de outubro de 1979, surgindo da vontade de um grupo de moradores residentes no lugar 

de Marrazes, concelho de Leiria. Aquando do seu surgimento, a AMITEI tinha por 

objetivo a recuperação das antigas casas de guarda-florestal da Mata dos Marrazes e do 

recinto onde tinham lugar os piqueniques de convívio da população daquela freguesia. 

Em março de 1983, a associação viria a alterar os seus Estatutos, tendo os mesmos 

sido publicados em Diário da República no dia 4 de março de 19852, tornando-se 

Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, Infância e Terceira Idade – AMITEI. 

Neste novo contexto, a AMITEI abriu e manteve em funcionamento um Centro 

de Tempos Livres – ATL, destinado a crianças entre os cinco e os doze anos de idade. 

Em 2006, a AMITEI alargou o seu âmbito de atuação mediante a celebração de 

um protocolo com a junta de freguesia dos Marrazes e, em 2010, com o Município de 

Leiria, passando a responsabilizar-se pela manutenção de um Centro de Tempos Livres e 

de seis Componentes de Apoio à Família (CAF`s), situadas nos lugares de Gândara dos 

Olivais, Bairro das Almoinhas, Outeiros da Gândara, Marinheiros, Pinheiros e Janardo. 

Em 2013, a AMITEI deu por concluída a construção do lar – Estrutura Residencial 

para Idosos (ERPI), dotando a infraestrutura de um Centro de Dia e de Apoio ao 

Domicílio.  

As áreas de atuação da AMITEI consolidaram-se, assegurando, atualmente, as 

seguintes valências: centro de dia, serviço de apoio ao domicílio, cantina social, 

componente de apoio à família e atividades de tempos livres, conforme mostrado na 

Tabela 1 com os seguintes recursos humanos: 

 

Tabela 1. Mapa de Pessoal. 

Categoria Profissional Postos de trabalho 

Diretor Técnico 2 

Animador sociocultural 1 

Enfermeiro 2 

Chefe de Cozinha 1 

Cozinheiro 2 

Ajudante de Cozinha 4 

                                                 
2 Diário da República, III Série, n.º 148, de 4 de março de 1985. 
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Ajudante de Ação Direta 26 

Auxiliar de Serviços Gerais 4 

Auxiliar de Ação Educativa 19 

Total 59 

Fonte: AMITEI (2016). 

 

A instituição tem por missão “prestar serviços que promovam a qualidade de vida 

dos utentes, associados e suas famílias”, almejando “ser reconhecida como uma entidade 

de referência na criação e prestação de serviços”, atuando com rigor, respeito, 

honestidade, cooperação e solidariedade, assentando a sua atividade numa atitude de 

constante melhoria contínua e de preservação ambiental (AMITEI, 2016). 

A associação encontra-se organicamente estruturada conforme mostrado na 

Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Organograma da AMITEI. 

Fonte: AMITEI (2016). 

 

A AMITEI, como já referido supra, é uma instituição particular de solidariedade 

social, vulgo IPSS. As IPSS traduzem-se, de acordo com Pereira (2013) em entidades 



 
45 

constituídas que têm por fim último o exercício da ação social de prevenção e apoio nas 

situações de fragilidade, exclusão ou carência humana, tentando promover a integração e 

a inclusão sociais. Também Campos (2013) refere que este tipo de organização tem como 

principal objetivo ajudar os mais desfavorecidos, tentando proporcionar-lhes melhores 

condições de vida. 

As respostas sociais concretizadas pelas IPSS encontram-se elencadas no Quadro 

11 infra. 

 

Quadro 11. Respostas Sociais prosseguidas pelas IPSS. 

Âmbito de intervenção Resposta Social 

Apoio a crianças e jovens 

Creche, centro de atividades de tempos livres, lar de infância 

e juventude e apartamento de autonomização, casa de 

acolhimento temporário. 

Apoio a pessoas idosas 
Centro de convívio, centro de dia, centro de noite, lar de 

idosos, residência. 

Apoio a pessoas com 

deficiência 

Centro de atividades ocupacionais, lar residencial, residência 

autónoma, centro de atendimento, acompanhamento e 

animação de pessoas com deficiência. 

Apoio a pessoas com doença 

do foro mental ou 

psiquiátrico 

Fórum sócio ocupacional, unidades de vida protegida, 

autónoma e apoiada. 

Apoio a outros grupos 

vulneráveis 

Apartamento de reinserção social, residência para pessoas 

com VIH / SIDA, centro de alojamento temporário e 

comunidade de inserção. 

Apoio à família e 

comunidade 

Centro comunitário, casa de abrigo e serviço de apoio 

domiciliário. 

Fonte: Pereira (2013, p. 23). 

 

3.1. O modelo de avaliação do desempenho desenvolvido para a AMITEI 

 

O modelo de avaliação do desempenho construído para a AMITEI teve, na sua 

génese, a manifestação de vontade daquela IPSS em ser reconhecida como uma entidade 

de referência na criação e na prestação de serviços à comunidade, num espírito de 

constante melhoria. 

Para este efeito, foram analisadas e contextualizadas a missão, a visão, os valores, 

bem como a estratégia e organização funcional da organização, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento de um modelo de avaliação suscetível de ser posto em prática, com o 

acordo de todos os seus intervenientes. 

Assim: 
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a) Missão: prestar serviços que promovam a qualidade de vida dos utentes, associados 

e suas famílias; 

b) Visão: ser reconhecida como uma entidade de referência na criação e prestação de 

serviços de qualidade, de proximidade e de forma eficiente, promovendo a coesão 

social; 

c) Valores: rigor, respeito, cooperação, solidariedade, melhoria contínua, preservação 

ambiental (AMITEI, 2013, p. 3). 

 

No que toca à estratégia que a AMITEI pretende desenvolver, os seus grandes 

eixos são os elencados no Quadro 12. 

Quadro 12. Os eixos estratégicos da AMITEI. 

Eixo 1: Investimento, desenvolvimento e inovação 

A – Criação e melhoria de serviços prestados (Objetivos estratégicos: Implementar a resposta 

social em: (1) Estrutura Residencial para Idosos; (2) Centro de Dia; (3) Serviço Apoio 

Domiciliário; e (4) Cantina Social. (5) Contribuir para o desenvolvimento do território 

local); 

B – Recursos Financeiros (Objetivos estratégicos: (1) Garantir a sustentabilidade financeira 

da Instituição; (2) Implementar um sistema de controlo de custos por Centro de 

Responsabilidade); 

C – Recursos Físicos (Objetivo estratégico: Garantir a manutenção dos espaços envolventes) 

D – Recursos Materiais (Objetivo estratégico: Dotar a Instituição com uma frota de viaturas 

para responder às necessidades exigidas pelas valências); 

E – Recursos Tecnológicos (Objetivos estratégicos: (1) Implementar um Sistema de 

Informação Integrado; (2) Implementar uma metodologia de gestão orientada para a 

qualidade; (3) Implementação de um sistema de comunicação e marketing). 

Eixo 2: Formação e desenvolvimento 

A – Aumentar a qualificação dos colaboradores (Objetivos estratégicos: (1) Desenvolver 

formação dirigida aos colaboradores; (2) Validação e reconhecimento de competências 

dos colaboradores; (3) Aumentar o envolvimento e a motivação no trabalho por parte dos 

colaboradores na Instituição). 

Eixo 3: Pessoas 

A – Sistema de Gestão de Pessoas (Objetivos estratégicos: (1) Desenvolver e implementar o 

sistema de avaliação de desempenho; (2) Implementar uma filosofia de melhoria 

contínua); 

B – Promoção do Voluntariado (Objetivo estratégico: Criação de um Projeto de 

Voluntariado). 

Eixo 4: Parcerias 

A – Parcerias com Entidades Públicas (Objetivo estratégico: Reforçar e estreitar as parcerias); 

B – Parcerias com Organizações Privadas (Objetivo estratégico: Promover a divulgação 

eficiente da Instituição junto de entidades provadas, tendo em conta o cumprimento da 

responsabilidade social das mesmas); 

C – Parcerias com Organizações Sem Fins Lucrativos (Objetivo estratégico: Reforçar a 

comunicação com outras organizações sem fins lucrativos). 

Fonte: AMITEI (2016, pp. 3-4). 
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No âmbito do eixo estratégico n.º 3 foi desenvolvido o modelo de avaliação do 

desempenho infra descrito, criado em concreto para a AMITEI, assente na avaliação de 

competências, com recurso às seguintes metodologias: (i) conferências de decisão; (ii) 

consultoria de processos e relações de ajuda; e (iii) multicritério de apoio à decisão. 

As reuniões de trabalho, num total de 28 com uma duração aproximada de duas 

horas cada, decorreram no período compreendido entre 5 de dezembro de 2013 e 8 de 

outubro de 2014 e tiveram como intervenientes uma média de cinco elementos do 

seguinte grupo de atores, indicados pela AMITEI: 

 Presidente da Direção (Decisor); 

 Diretoras Técnicas; 

 Psicólogo; 

 Animador Cultural; 

 Enfermeiras; 

 Fisioterapeuta; 

 Administrativa; 

 Contabilista; 

 Chefe de Cozinha e Cozinheiro; 

 Ajudantes de Ação Direta; 

 Auxiliares de Serviço Geral; 

 Animadoras e Auxiliar das Atividades de Animação e de Apoio à Família.  

 

 O modelo de avaliação proposto encontra-se estruturado em duas partes distintas, 

mas complementares entre si e que se traduzem num modelo de avaliação transversal (isto 

é, aplicável transversalmente a toda a organização) (Teixeira, 2015) e num modelo de 

avaliação funcional (incidente em cada área específica de atuação da AMITEI) (Godinho, 

2014), sendo, no final, integrados ambos os modelos num só. 

Passa-se, de seguida, a uma breve descrição e análise das metodologias de que se 

fez uso para efeitos de conceção do modelo de avaliação do desempenho da AMITEI em 

ambos os trabalhos (Godinho, 2014; Teixeira, 2015) como enquadramento teórico 

necessário para depois se efetuar e analisar a implementação e possíveis melhorias ao 

modelo (objeto desta dissertação). 
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3.1.1. Metodologia de Conferências de Decisão 

 

Esta metodologia aparece no final dos anos de 1970 e traduz-se na realização de 

uma série de sessões de trabalho intensivo, com a duração de um a três dias, designadas 

de conferências de decisão, em que participa um grupo de pessoas (atores chave) que têm 

por objetivo solucionar um determinado problema da organização de que fazem parte. 

Pretende-se, assim, criar uma ferramenta para o pensamento criativo que permite aos 

intervenientes diretos do processo ver as consequências lógicas dos diferentes pontos de 

vista e desenvolver novas perspetivas de mais elevado nível de conhecimento sobre o 

problema. O recurso a este tipo de metodologia permite que os seus atores encontrem as 

soluções que melhor se adaptarão aos problemas complexos de uma determinada 

organização, construindo e desenvolvendo uma vontade comum a todos e que se traduzirá 

na obtenção de um acordo sobre qual o caminho a seguir, apoiando, dessa forma, a 

decisão a emitir sobre o mesmo (Thomaz, 2005). 

O que se pretende com o recurso a esta metodologia é, não a decisão de um 

determinado problema, mas, ao invés, a procura da solução para esse mesmo problema. 

Visa-se, segundo Thomaz (2005), encontrar: 

as melhores soluções para problemas complexos nas organizações e para motivar 

os elementos de um grupo de apoio à decisão para a execução e implementação 

da decisão tomada através da construção e desenvolvimento de uma vontade 

(intenção) comum (senso de propósito comum) e da obtenção de um acordo sobre 

o caminho a seguir. (p. 69) 

 

Este processo assenta nos atores chave para encontrar a melhor solução para o 

problema em discussão, que podem, segundo Thomaz (2005) e Bana e Costa (1993), 

desempenhar diferentes funções, sendo designados por: 

a) Participantes – aqueles que, de alguma forma, intervêm no processo de decisão e a 

quem competirá definir os critérios a atender para avaliar as opções existentes. Neste 

grupo de atores incluem-se também os decisores, ou seja, aqueles que têm o poder e a 

responsabilidade de ratificar a decisão; 

b) Equipa de apoio – é constituída por dois especialistas externos à organização, 

designados por facilitador e por analista de decisão. Ao facilitador compete auxiliar 

na obtenção de um acordo ou consenso entre os diferentes intervenientes do processo, 

esclarecendo aquele a quem compete decidir sobre quais as consequências que podem 
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advir dos diferentes comportamentos adotados, bem como recomendar uma ou várias 

ações, ou até uma metodologia. Ao analista de decisão competirá apoiar o facilitador, 

anotando o sucedido em cada sessão de trabalho e elaborando uma representação 

computacional do problema em discussão. A esta equipa competirá auxiliar o grupo 

de participantes na execução da tarefa (resolução do problema) que têm em mãos; 

c) Não participantes – todos aqueles em quem as consequências da decisão tomada se irá 

repercutir e que não têm uma intervenção direta e ativa no processo; 

d) Conselheiros e observadores – aos conselheiros competirá prestar apoio aos 

participantes, através de conselhos que, geralmente, terão lugar fora das sessões de 

trabalho. Aos observadores, por seu turno, competirá estarem presentes nas sessões de 

trabalho, observando o processo, após prévia anuência do responsável pelas mesmas e 

do facilitador, não tendo uma intervenção ativa no processo. 

 

Para Thomaz (2005), o processo de conferências de decisão, deve garantir: (i) a 

exatidão da informação; (ii) a capacidade de correção; (iii) a representatividade; (iv) a 

supressão do favoritismo; (v) a capacidade ética e (vi) a exatidão e consistência. 

O processo de conferências de decisão assenta em quatro fases distintas: Fase I – 

Exploração dos itens ou assunto; Fase II – Construção do modelo dos julgamentos dos 

participantes; Fase III – Análise das consequências e revisão; e Fase IV – Recomendações 

e relatório, sintetizadas na Figura 8. 

 

 
Figura 8. As fases do processo de conferências de decisão. 

Fonte: Thomaz (2005, p. 74). 
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O processo pretende atingir três objetivos sociais: (i) obter o entendimento / 

compreensão partilhada pelos atores do processo quanto ao problema em análise; (ii) 

construir uma vontade / entendimento / consenso; e (iii) gerar ou criar um acordo quanto 

à opção a seguir (Thomaz, 2005). 

Os benefícios do processo de conferências de decisão são vários, sendo destacada 

por Thomaz (2005) a capacidade de permitir explorar o potencial criativo dos grupos na 

resolução de problemas complexos e de desenvolver um clima organizacional propício à 

livre resolução e exploração dos problemas. 

No Quadro 12 apresentam-se as vantagens e desvantagens do processo de 

conferências de decisão. 

 

Quadro 13. Vantagens e desvantagens do processo de conferências de decisão. 

Vantagens 

 Extensa representatividade dos atores no processo. 

 Fiabilidade e eficiência da comunicação, na medida em que todos 

participam na discussão e na criação da solução para o problema. 

 Existência de um registo documental permanente das comunicações 

efetuadas e dos resultados obtidos em cada sessão. 

 Inexistência de uma agenda predefinida. 

 O modelo final é perspetivado como uma criação do próprio grupo de 

atores. 

 Possibilita a análise e teste contínuos das diferentes perspetivas e pontos 

de vista, promovendo a criação de novos pontos de vista. 

 Estimulação de novas intuições sobre as questões objeto de discussão. 

Desvantagens 

 Dificuldade em reunir todos os atores chave por períodos de tempo 

prolongados. 

 Os custos inerentes à afetação dos atores às sessões de trabalho podem 

ser elevados. 

 Se a seleção dos atores não for a mais adequada, os resultados obtidos 

podem ser ineficazes. 

 Eventual dependência em excesso dos julgamentos subjetivos dos peritos. 

 Os facilitadores podem não apreender as implicações decorrentes dos 

julgamentos efetuados, na medida em que não são peritos especializados 

nas matérias das organizações. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta metodologia pode ser aplicada à maior parte dos problemas organizacionais, 

com especial incidência nas seguintes áreas de intervenção: gestão de crises, seleção de 

opções, atribuição de prioridades, alocução de recursos e análise e desenvolvimento da 

estratégia (Thomaz, 2005). 

Vista a metodologia de conferências de decisão passa-se de seguida à consultoria 

de processos de grupo e relações de ajuda. 
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3.1.2. Consultoria de Processos e Relações de Ajuda 

 

A obtenção de uma solução para um determinado problema, pode ser beneficiada 

com a utilização dos conceitos e princípios das relações de ajuda, na perspetiva da 

consultoria de processos de grupo (group process consultation), a qual deve ser entendida 

como uma filosofia e uma atitude dos processos psicológicos e sociais envolvidos na 

tentativa de ajudar outros indivíduos, grupos ou organizações e a sua mais-valia para os 

processos de grupo e de relacionamento interpessoal (Thomaz, 2005). 

O conceito de group process consultation foi criado e tem vindo a ser 

desenvolvido por Edgar H. Schein desde 1969, e pode, nas palavras do autor (1999), ser 

definida como: 

A criação de uma relação com o cliente que lhe permite percecionar, compreender 

e agir sobre os eventos do processo que ocorrem no seu ambiente interno e 

externo, na situação tal como por ele definida de melhorar. (p. 20) 

 

O processo de ajuda, para além de ser complexo, exige que se esteja preparado 

para ajudar quando a ajuda é solicitada ou necessária, mas também para receber ajuda 

quando esta é necessária ou oferecida, sendo fundamental nas relações humanas ter em 

consideração os seguintes dez princípios de atuação (Schein, 1999; Thomaz, 2005): 

1. Tentar sempre ser útil: providenciar ajuda, traduz-se na ideia de ter intenção em ser 

útil e ajudar, de forma a ser bem-sucedido na criação de uma relação de ajuda. 

2. Manter sempre o contacto com a realidade existente: traduz a ideia de que não é 

possível ser útil se não se tiver conhecimento do que se está a passar com o consultor 

e o cliente, de forma a providenciar informação útil para o consultor, no que toca ao 

“aqui e agora” do cliente, e também sobre a relação entre o cliente e o consultor. 

3. Avaliar a própria ignorância: apenas o próprio consultor pode descobrir a sua 

realidade interior, aprendendo a distinguir ‘o que sabe’ daquilo que ‘penso que sabe’ 

e do que, realmente, ‘não sabe’. Não podendo determinar qual a realidade atual, se 

desconhecer a situação concreta ou se não tiver a sabedoria e humildade necessárias 

para questionar (descobrir). 

4. Tudo o que faz é uma atuação / intervenção: toda e qualquer interação produz 

informação de diagnóstico, e toda a interação acarreta consequências para o cliente e 

para o consultor. Desta forma torna-se necessário que o consultor tenha a consciência 
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do que faz e avalie as suas consequências de forma a garantir a criação de uma efetiva 

relação de ajuda. 

5. O cliente é o “dono” do problema e da solução: o consultor deve criar com o cliente 

uma relação na qual este possa obter a ajuda necessária para o seu problema, arcando 

com as consequências que advêm do problema e da solução que vier a ser encontrada. 

6. Seguir com o fluxo (“Go with the flow!”): os clientes desenvolvem culturas e todos 

tentam manter a sua estabilidade através da manutenção dessas mesmas culturas. 

Ora, como o consultor desconhece, ab initio, que culturas e realidades pessoais são 

essas, ele terá de tentar identificar quais as motivações do cliente e determinar a 

vontade de mudar, de forma a trabalhar sobre elas. 

7. O timing é crucial: uma intervenção pode ser bem-sucedida em determinado 

momento e fracassar por completo noutro momento distinto, pelo que o consultor 

deve manter-se em constante diagnóstico e procurar os momentos em que a atenção 

do cliente parece mais disponível para atuar. 

8. Ser construtivamente oportuno em intervenções de confronto: os clientes apresentam 

áreas de instabilidade e de abertura onde a motivação para mudar existe. Assim, o 

consultor deve procurar trabalhar sobre as motivações e forças culturais existentes, 

agarrando, simultaneamente, todas as oportunidades que surjam para providenciar 

novas perspetivas e pontos de vista. 

9. Tudo são dados: erros terão sempre lugar, mas são a principal fonte de aprendizagem, 

o consultor, por mais que se esforce, dirá e fará algo que desencadeará reações 

inesperadas e indesejáveis por parte do cliente. No entanto, estes erros devem levar 

o consultor a retirar deles proveito e a aprender a não adotar uma postura defensiva, 

de vergonha ou de culpa. 

10. Perante o surgimento de uma dúvida, partilhar o problema: não raras vezes o 

consultor pode deparar-se com situações em que desconhece qual o passo que deve 

adotar de seguida, ou mesmo determinar que tipo de intervenção será a mais 

apropriada. Perante estas situações, o consultor deve partilhar o problema com o 

cliente, envolvendo-o na decisão sobre o que fazer. 

 

Uma relação de ajuda só será efetiva quando o problema a resolver se mantém do 

lado de quem dela necessita, ou seja, quando quem ajuda não resolve o problema, mas 

questiona e leva quem necessita de ajuda a resolver o seu próprio problema num processo 

de aprendizagem e de consciencialização do problema realmente existente. Quem ajuda 
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não pode cair na armadilha de dizer “o que faria”, pois isso poderá estar para além do que 

quem necessita de ajuda poderá tratar, frustrando ambos os intervenientes no processo 

(Thomaz, 2005). 

O processo de ajuda é muito abrangente, indo até ao consultor que trabalha numa 

organização para adequar a sua cultura a novos objetivos estratégicos ou para melhorar o 

seu desempenho organizacional. Na perspetiva de quem necessita de ajuda (cliente), esta 

inclui não só o que é solicitado, mas também o comportamento espontâneo e generoso de 

outros que, mesmo sem para tal terem sido alertados, reconhecem a necessidade dessa 

ajuda (Schein, 2009). 

Nos processos de grupo e nas relações e interação entre indivíduos, a atenção está 

normalmente focada no conteúdo da interação e, raramente, na forma como esta se 

processa. Por exemplo, numa conversa ou reunião de trabalho as pessoas tendem a 

registar e a guardar apenas ‘o que’ é dito e não a forma ‘como’ as coisas foram ditas e 

feitas. Num sentido amplo, processo refere-se, precisamente, a ‘como’ as coisas são feitas 

(forma) e não a ‘o que’ foi feito (Schein, 1999; Thomaz, 2005). 

Schein (1999) refere que esta filosofia (modelo) se baseia, assim, na suposição 

fundamental de que “só podemos ajudar um sistema humano a ajudar-se a si próprio” (p. 

1) através de uma efetiva relação de ajuda. Outras suposições dizem-nos, por exemplo, 

que os clientes (gestores, amigos, colegas) frequentemente não sabem o que está 

efetivamente mal na sua organização e necessitam de ajuda para diagnosticar o ‘seu’ 

problema, para assim passarem a conhecê-lo melhor (clarificá-lo), na medida em que, 

como ‘donos’ do problema, só eles saberão qual a melhor solução a adotar. 

Os modelos de atuação ou papéis a desempenhar nas relações de ajuda podem ser 

diferenciados pela abordagem, objetivo e aprendizagem que proporcionam, existindo três 

modelos base: (i) perito / especialista (expert), (ii) analista (doctor) e (iii) facilitador 

(process consultant – helper) (Schein, 1999, Thomaz, 2005). 

A Figura 9 mostra de forma esquemática a caracterização destes modelos. 

Estes três modelos básicos de atuação definem também três diferentes papéis do 

consultor quando presta ajuda a um cliente. Durante uma intervenção, o facilitador fará 

uso destes modelos cabendo-lhe decidir, momento a momento, qual o modelo a aplicar 

para melhor realizar a ajuda ao cliente (foco principal). A relação de ajuda, através da 

consultoria de processos de grupo, é utilizada, cada vez mais, em contexto organizacional, 

devido à crescente incerteza e à abundância de informação cada vez mais complexa 

(Thomaz, 2005). 
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Figura 9. Modelos de atuação nas relações de ajuda. 

Fonte: Adaptado de Schein (1999; 2009) e Thomaz (2005). 

 

Segundo Schein (1999; 2009; 2013), no início de qualquer relação de ajuda, o 

crucial é o processo de comunicação entre quem necessita de ajuda (cliente) e quem 

fornece essa ajuda (consultor) que permitirá determinar o que é efetivamente necessário, 

e não o contexto da situação problemática do cliente ou a competência do consultor. 

A inquirição (Schein, 1999; 2009; 2013) ou a “gentil arte de questionar em vez de 

dizer”, define como as questões devem ser colocadas (‘o quê’, ‘como’, ‘onde’ e ‘quando’) 

e baseia-se na assunção de que o cliente, apenas quando se sentir confiante, curioso e com 

interesse na relação, terá um ambiente seguro para uma mais aberta comunicação e, assim, 

revelar os elementos pertinentes da sua história (informação relevante), devendo o 

fornecedor da ajuda (consultor, ou facilitador) ter uma atitude ativa para perceber o 

sentido do que o cliente pede, com uma cuidada postura de observação, escuta e apoio. O 

consultor, ao determinar a sua ignorância sobre a situação, pode ser genuíno na sua 

inquirição ao cliente, ou seja, ser humilde. De outra forma, o consultor estará a trabalhar 

com informações e dados incorretos, que não correspondem à verdade. 

A humildade, no geral e segundo Schein (2013), baseia-se na atribuição a alguém 

de um status mais elevado do que aquele que reclama para si próprio. Para compreender 

a inquirição humilde torna-se necessário distinguir três tipos de humildade, baseados em 

três diferentes tipos de status: (i) humildade básica (baseada nas sociedades tradicionais 

onde o status é definido pelo nascimento ou posição social, não sendo uma escolha, mas 

uma condição); (ii) humildade opcional (onde o status é atingido pela opção de estar 
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presente e ser reconhecido por outros que se admira ou se inveja pelo nível superior que 

atingiram); e (iii) humildade do aqui-e-agora (baseada no sentimento de subordinação, ou 

seja, em como se sente quando depende de outro que apresenta um maior status por saber 

ou poder fazer algo que é necessário, promovendo um respeito mútuo). 

A inquirição, segundo Schein (1999; 2009; 2013) envolve, assim, a compreensão 

do impacto de diferentes tipos de questões no processo mental e emocional do cliente, 

podendo recorrer a quatro tipos de inquirição, conforme mostrado na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Tipos de inquirição. 

Fonte: Adaptado de Schein (1999; 2009; 2013). 

 

Na inquirição pura ou humilde, o cliente possui o controlo do processo e do 

conteúdo da conversação. O papel do consultor limita-se a ouvir, de uma forma cuidadosa 

e neutral e, ocasionalmente, a intervir, mediante o recurso a questões do tipo “Qual é a 

situação?”, “Como posso ajudar?”, ou ainda “Diga-me mais …”, “Prossiga...”. O 

processo inicia-se com o consultor em silêncio, transmitindo através da linguagem 

corporal e contacto visual a atenção e o interesse com que está a ouvir o que o cliente lhe 

explica. O objetivo é estimular uma revelação mais completa e desenvolvida da situação, 

tal como ela é percecionada pelo conhecimento, competências e preparação do cliente 

para ser ajudado. Deste modo, será possível ao fornecedor da ajuda (consultor) conhecer 

3. Inquirição Confrontacional

(confrontational inquiry)

coloca ao cliente as suas ideias, sugestões 

ou opções sobre o processo ou conteúdo 

da história que a este não tenham 

ocorrido, focando-se na visão do que se 

está a passar

1. Inquirição Humilde

(humble inquiry) 

concentra-se na história do cliente, com o 

objetivo de lhe criar status e confiança e 

de envolvê-lo no processo

2. Inquirição de Diagnóstico

(diagnostic inquiry)

centra-se no diagnóstico e na ação, com 

influência no processo mental do cliente e 

foco nos elementos da sua história, sem 

influenciar o seu conteúdo, traduzindo-se 

em sentimentos e reações, causas e 

motivos, ações tomadas ou pensadas

4. Inquirição Orientada ao Processo

(process-oriented inquiry)

foca-se no aqui-e-agora da interação ou 

relação cliente-consultor para avaliar a 

perceção do cliente sobre o consultor e o 

grau de confiança estabelecido

INQUIRIÇÃO
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a situação e aprofundar as questões que não entende, sendo importante que tenha 

consciência daquilo que, na verdade, não sabe (Schein, 1999; 2009). 

Na inquirição de diagnóstico, o consultor começa por influenciar o processo 

mental do cliente, introduzindo ideias, sugestões, conselhos ou opiniões e gerindo o 

processo de análise e preparação do conteúdo (o como) com foco nos elementos da 

história do cliente. Existem quatro tipos de caminhos que podem ser explorados através 

de: (i) sentimentos e reações (“Como se sente com isto?”, “Como reagiram os outros?”, 

“Qual foi a sua reação?”); (ii) causas e motivos (“Por que pensa que está a ter este 

problema?”, “Por que fez isso?”, “Por que pensa que os outros reagiram dessa forma?”); 

(iii) ações tomadas ou contempladas (“O que foi que fez sobre isso?”, “O que vai fazer?”, 

“O que tentou fazer até agora?”) e (iv) questões sistémicas (“Como reagirão os seus 

colegas àquilo que está a pensar?”, “Se forçar a situação, como reagirão os outros?”) 

(Schein, 1999; 2009). 

Na inquirição de confronto o consultor intervém lançando as suas ideias, 

sugestões ou opções sobre o processo e conteúdo da história. O consultor leva o cliente a 

pensar na situação, segundo uma nova perspetiva, um ponto de vista alternativo. As 

questões colocadas neste tipo de inquirição seguem os mesmos quatro tipos de caminhos 

anteriores e são: (i) sentimentos e reações (“Isso fê-lo ficar irritado?”, “Como isso o fez 

sentir?”, “Considerou a hipótese de ter reagido precipitadamente?”); (ii) causas e motivos 

(“Por que supõe que eles estavam sentados dessa forma?”); (iii) ações tomadas ou 

contempladas (“Confrontou-o com isso?”, “O que fez?”, “Pensou em fazer...?”); e (iv) 

questões sistémicas (“Como reagiram os outros?”, “Provavelmente o que aconteceu foi 

alguma coisa diferente do que tinha pensado?”) (Schein, 1999; 2009). 

Na inquirição orientada para o processo foca-se a interação no ‘aqui-e-agora’ da 

relação entre cliente e consultor, com o objetivo de consciencializar o cliente de que existe 

uma interação em curso e que esta pode ser analisada, além de permitir ao consultor 

determinar como o cliente o percebe e qual o grau de confiança que foi estabelecido entre 

eles. As questões podem ser categorizadas em processos de inquirição: (i) humilde (O 

que está a acontecer aqui?”, “Isto é demasiado pessoal?”); (ii) de diagnóstico (“O que 

pensa que está a acontecer entre nós neste momento?”, “O que devia questionar-lhe 

agora?”); e (iii) de confronto (“Por que está tão defensivo quando estou a tentar dizer-lhe 

o que sinto?”, “Está estimulado com o que estou a questioná-lo?”, “Estão as minhas 

questões a ajudá-lo?”) (Schein, 2009; 2013). 
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Estes tipos de inquirição podem ser utilizados ao longo de todo o processo de 

ajuda, residindo a arte em saber quando mudar de um tipo para outro, ou seja, a escolha 

do momento para o fazer (timing) é crucial (Schein, 1999; 2009). 

Em resumo, para que o processo de ajuda se desenrole num ambiente sadio é 

fundamental que o consultor de processos de grupo tenha sempre presente a dinâmica 

psicológica deste processo. Em várias culturas o pedido de ajuda não é percecionado de 

bom grado (posição de inferioridade, fraqueza ou falha). Nestes processos é uma 

preocupação do consultor quebrar esta barreira, antecipando possíveis reações 

conscientes ou inconscientes do cliente, equilibrando a relação entre o ‘cliente que precisa 

de ajuda’ e o ‘consultor que o pode ajudar’ (Hirschhorn, 2000). Se tal não acontecer, o 

consultor poderá ser confrontado com reações defensivas e agressivas que em nada 

contribuirão para a finalização do ‘projeto’, ou então com reações de dependência, em 

que o cliente, pura e simplesmente, entrega o problema ao consultor, esperando que ele o 

resolva (Schein, 1999; 2009). 

O objetivo estratégico é atingir um contrato psicológico favorável ao trabalho, ou 

seja, uma situação em que cada uma das partes dá e recebe o que é esperado e no qual 

consultor e cliente começam a sentir-se como uma equipa, trabalhando em conjunto, 

primeiro para diagnosticar o problema e, depois, na exploração dos passos subsequentes 

(Schein, 1999; 2009). 

 

3.1.3. Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

 

Segundo Bana e Costa (1992, citado em Thomaz, 2005), foi a partir dos anos 1970 

que se deu uma evolução do pensamento relativamente à resolução de problemas mais 

complexos, o que fez emergir um conjunto de novos métodos no apoio à tomada de 

decisão (Teixeira, 2015). 

A metodologia multicritério traduz-se na identificação das situações 

problemáticas de decisão e dos atores e seus problemas, permitindo analisar as suas 

diferentes perspetivas e possibilitar a construção de um modelo que as represente. 

Bouyssou (1990, citado em Thomaz, 2005) entende que a abordagem multicritério 

se traduz: 

na construção de vários critérios, através da utilização de vários pontos de vista, 

que representam os eixos através dos quais os atores de um processo de decisão 

justificam, transformam e questionam as suas preferências, realizando 
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comparações com base na avaliação das alternativas de acordo com estes pontos 

de vista e estabelecendo, então, as preferências parciais. Assim, uma metodologia 

multicritério de apoio à decisão, baseada na precisa identificação das situações 

de decisão e dos seus atores e seus problemas, procura, em primeiro lugar, 

construir uma estrutura partilhada, onde são consideradas as dimensões desejadas 

pelos atores, em vez de partir de uma situação preexistente, sendo, de seguida, se 

necessário, elaborado um modelo de avaliação onde, através de um procedimento 

técnico, as preferências dos decisores sejam agregadas a cada ação potencial que 

se queira avaliar. (p. 145) 

 

Segundo Bana e Costa e Silva (1994) e Bana e Costa, Ferreira e Corrêa (2000) são 

várias as características que justificam a utilização de uma metodologia multicritério. Os 

autores defendem a sua utilização por entenderem que esta justifica de forma clara e 

objetiva as escolhas, bem como pelo facto de conseguir evitar a ambiguidade de 

julgamentos nos processos, pois permite identificar as melhores soluções face ao contexto 

existente que, não sendo ótimas para cada ator, reúnem as condições para serem aceites 

por todos os intervenientes, como boas soluções de compromisso. 

Esta abordagem permite a criação de um modelo de avaliação participado, claro, 

coerente e transparente, sendo indispensável começar por identificar o papel dos vários 

atores envolvidos no processo de avaliação e quais as suas condicionantes (Bana e Costa, 

& Thomaz, 2000). 

Este processo, segundo Bana e Costa (1997), obedece a três etapas distintas: (i) 

Estruturação por pontos de vista e definição do problema; (ii) Avaliação das opções de 

escolha; e (iii) Elaboração das recomendações. 

A Figura 11 mostra o processo iterativo, sequencial e recursivo do apoio à tomada 

de decisão e suas subetapas que são desenvolvidas com a participação e interação dos 

atores intervenientes no processo. 

Bana e Costa (1997) considera que a fase da estruturação é provavelmente a mais 

importante, pois o facilitador tem um papel, social e técnico, importante no aprofundar 

do conhecimento (significado dos conceitos e seu valor subjetivo e objetivo) relativo à 

situação problemática, através da inquirição, discussão e diálogo com os atores, tornando 

o processo mais eficaz, porque mais esclarecido e claro para todos os intervenientes. 

Nesse momento, o facilitador tem de ter em conta que, em cada contexto, existirá uma 

problemática (definição do problema) específica associada aos agentes que intervêm na 
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sua resolução, pelo que não haverá a hipótese de “copiar” uma situação anterior que se 

assemelhe à situação atualmente existente. 

 

 

Figura 11. Etapas do processo de apoio à tomada de decisão. 

Fonte: Adaptado de Thomaz (2005, p. 149). 

 

Bana e Costa (1992, citado em Thomaz, 2005) apresenta a “estruturação por 

pontos de vista” que segue os passos mostrados na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Fase de Estruturação (esquema). 

Fonte: Thomaz (2005, p. 159). 
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A estruturação inicia-se na determinação e clarificação do problema, ou seja, 

identificando os pontos de vista fundamentais (critérios, fatores de avaliação, 

competências) para a avaliação das alternativas (opções de escolha, indivíduos) que 

englobem todas as perspetivas consideradas relevantes.  

A fase de avaliação é aquela que permite avaliar (parcialmente) o quanto uma 

alternativa (opção de escolha, indivíduo) é melhor que outra em cada critério, fator de 

avaliação ou competência e, também, considerando todos em conjunto (globalmente). 

Não existe uma definição clara da fronteira entre a fase de estruturação e a de avaliação, 

existindo uma zona de transição, onde alguns elementos são ainda parte da estruturação 

e outros podem já ser considerados como parte do processo de avaliação (Thomaz, 2005). 

Assim, a fase de avaliação das alternativas, opções de escolha ou indivíduos 

consiste em: (i) construir escalas de valor cardinal sobre cada um dos descritores dos 

critérios ou fatores de avaliação; (ii) harmonizar os valores parciais para permitir a sua 

agregação e a obtenção de uma avaliação global; e (iii) executar as necessárias análises 

de sensibilidade e de robustez do modelo obtido, conforme mostrado na Figura 13. 

 

 
Figura 13. Fase de Avaliação (esquema). 

Fonte: Thomaz (2005, p. 168). 

 

A fase de elaboração de recomendações é aquela em que, baseada na experiência 

e conhecimento da equipa de apoio (facilitador e analista de decisão), se apoia 

efetivamente a decisão, através da fundamentação objetiva e clara das análises efetuadas 

às opções existentes e da recomendação de uma opção de escolha. 
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3.1.4. Modelo de Avaliação do Desempenho da AMITEI 

 

O modelo de avaliação do desempenho desenvolvido para a AMITEI foi obtido 

por recurso ao processo metodológico social, técnico e tecnológico inovador resultante 

da investigação desenvolvida por Thomaz desde 2005. 

O desenvolvimento do modelo teve lugar no período compreendido entre 

dezembro de 2013 e outubro de 2014. 

O modelo de avaliação do desempenho encontra-se estruturado em duas partes 

independentes: modelo transversal – aplicável a qualquer área funcional, de 

características estratégicas e institucionais e modelo funcional – dedicado à apreciação 

específica e funcional de cada área (Thomaz, 2014). 

Seguindo de perto a metodologia anteriormente utilizada e desenvolvida por 

Thomaz (2005), a construção do modelo transversal de avaliação do desempenho para os 

colaboradores da AMITEI teve o seu início após a explicitação dos diferentes modelos de 

avaliação existentes, bem como do tipo de modelo que se pretendia desenvolver e 

respetiva escolha informada por parte da Direção da AMITEI, que incluiu, ainda, a 

decisão sobre quem deveria intervir no processo, ou seja, a definição de quem seriam os 

seus atores-chave e a periodicidade das sessões de facilitação necessárias à construção do 

modelo (Teixeira, 2015). 

Neste contexto, o grupo de atores definiu ‘competências transversais’ como o 

conjunto de conhecimentos e habilidades genéricas que não dependem do contexto 

(caráter transversal), podendo ser aplicados em contextos socioprofissionais diversos 

(transferibilidade) e que, a par dos conhecimentos específicos de cada área, incrementam 

o acesso ao emprego, facilitam a integração no mundo do trabalho e promovem a 

cidadania responsável (Thomaz, 2014). 

O grupo de intervenientes no processo acordou em classificar as competências 

transversais em três grupos (clusters): i) institucionais (enquanto conjunto de aptidões 

gerais relativas a comportamentos e características pessoais observáveis que caracterizam 

a cultura institucional e o caráter e personalidade dos colaboradores da Instituição); ii) 

interpessoais (enquanto conjunto de aptidões gerais relativas a comportamentos e 

características grupais observáveis nas relações interpessoais que convergem para os 

objetivos da Instituição); iii) pessoais (enquanto conjunto de aptidões gerais relativas a 

características e comportamentos inerentes ao indivíduo, tendo a ver com este enquanto 

pessoa). 
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Na sequência da definição dos clusters de competências, e no âmbito da fase de 

estruturação do problema subjacente, recorreu-se a técnicas de facilitação, traduzidas na 

metodologia de conferências de decisão e de consultoria de processo de grupo, já 

abordados supra, com recurso à técnica de mapeamento cognitivo com “post-its”, também 

designada de OMT – Oval Mapping Technique (Eden, & Ackermann, 1998). 

A técnica utilizada traduziu-se na disponibilização aos atores do processo, por 

parte do facilitador, de um determinado número de post-its, para que os mesmos 

indicassem um único fator de avaliação, ou seja, competência, que os mesmos 

considerassem importante e a ser tido em consideração na avaliação dos colaboradores 

da AMITEI. Os post-its foram, posteriormente, todos recolhidos e colocados num quadro, 

questionando-se os participantes sobre o significado dos conceitos neles referidos, 

fomentando-se, dessa forma, a discussão de todos os elementos do grupo. 

No final das sessões de facilitação levadas a cabo com vista à estruturação do 

modelo foram consensualmente definidas as seguintes competências transversais (e 

respetivas declarações de definição direta), conforme o Quadro 14. 

 

Quadro 14. O modelo transversal da AMITEI. 

Gr Competência Definição 
Declarações de Definição Direta + 

Determinantes (MI) (em negrito / bold) 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
IS

 

Disponibilidade 

para o Serviço 

Capacidade de estar pronto a 

trocar / ajustar o seu horário, a 

substituir colegas nas suas 

tarefas e mostrar-se recetivo e 

disponível para outras atividades 

fora do âmbito restrito da sua 

função, de modo a assegurar a 

manutenção e continuidade do 

serviço. 

 Está disposto a trocar / ajustar o seu 

horário; 

 Está disposto a substituir colegas; 

 Está disponível a realizar outras 

atividades fora do âmbito restrito da sua 

função. 

Assiduidade 

Capacidade de se apresentar de 

forma contínua ao serviço, de 

informar, sempre e 

atempadamente, a sua ausência / 

atraso ao serviço e de apresentar 

a sua justificação de falta nas 

24h seguintes à situação de falta. 

 Informa sempre e atempadamente o 

seu superior hierárquico da sua 

ausência / atraso ao serviço; 

 Apresenta nas 24h seguintes à sua 

ausência a respetiva justificação de 

falta; 

 Não apresenta qualquer tipo de falta ao 

longo do ano. 

Pontualidade 

Capacidade de, continuamente, 

se apresentar para a passagem de 

serviço e estar pronto para o 

serviço na hora definida para o 

início da sua função, por forma a 

assegurar a manutenção e 

continuidade do serviço. 

 Apresenta-se ao trabalho por forma a 

efetuar a passagem de serviço 

atempadamente e assegurar a 

manutenção e continuidade do 

serviço 
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 Inicia o seu trabalho no horário 

definido. 

Compromisso 

Institucional 

Capacidade de cuidar, ajudar e 

dedicar-se ao serviço do outro, 

com rigor, generosidade e 

sensibilidade humana, 

respeitando o meio envolvente. 

 Adere ao Código de Ética e Valores 

Institucionais; 

 Cumpre as Regras, Normas e 

Procedimentos definidos para a 

Instituição; 

 Demonstra generosidade e sensibilidade 

humana para com os Utentes; 

 Cuida, ajuda e dedica-se ao serviço 

do outro; 

 Respeita o desempenho dos outros e o 

meio envolvente. 

IN
T

E
R

P
E

S
S

O
A

IS
 

Trabalho em 

Equipa 

Capacidade de se integrar e 

realizar tarefas em equipa, 

colocando o resultado do 

trabalho da equipa acima dos 

interesses individuais, num 

ambiente de entreajuda e 

colaboração. 

 Coloca o resultado do trabalho da 

equipa acima dos interesses 

individuais; 

 Integra-se e colabora nas tarefas da 

equipa; 

 Promove um ambiente de entreajuda e 

colaboração 

Relações 

Interpessoais 

com 

Superiores, 

Colegas e 

Subordinados 

Capacidade de, adequadamente, 

se relacionar e comunicar com 

superiores hierárquicos e 

funcionais, colegas e 

subordinados, de forma educada, 

positiva e clara, respeitando a 

individualidade dos outros. 

 Relaciona-se de forma adequada com 

superiores hierárquicos e funcionais; 

 Relaciona-se de forma adequada com 

colegas; 

 Relaciona-se de forma adequada com 

subordinados; 

 Comunica de forma educada, positiva e 

clara com superiores hierárquicos, 

respeitando a individualidade dos 

outros; 

 Comunica de forma educada, 

positiva e clara com colegas, 

respeitando a individualidade dos 

outros; 

 Comunica de forma educada, 

positiva e clara com subordinados, 

respeitando a individualidade dos 

outros. 

Relações com 

Utentes e 

Público 

Capacidade de interagir de 

forma educada, empática e 

adequada com todos, 

promovendo uma imagem 

positiva da Instituição e de 

garantir o cumprimento dos 

direitos e deveres do Utente. 

 Desenvolve ações que promovem uma 

imagem positiva da Instituição; 

 Demonstra uma postura adequada ao 

desempenho das suas funções; 

 Garante o cumprimento dos direitos e 

deveres do Utente. 

P
E

S
S

O
A

IS
 

Iniciativa 

Capacidade de realizar com 

autonomia as tarefas do seu 

perfil funcional, de informar 

situações anómalas e de 

referenciar e propor soluções 

adequadas de melhoria da rotina 

existente no serviço. 

 Estrutura e realiza as suas tarefas com 

autonomia; 

 Apresenta sugestões de melhoria do 

serviço; 

 Informa os seus superiores hierárquicos 

de situações anormais no serviço. 
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Disciplina 

Capacidade de aceitar de bom 

grado e cumprir as ordens dos 

seus superiores hierárquicos e 

funcionais, no respeito pelas 

respetivas Normas, 

Regulamentos e Procedimentos 

internos. 

 Aceita as ordens dos seus superiores 

hierárquicos e funcionais; 

 Cumpre as ordens dos seus 

superiores hierárquicos e funcionais; 

 Cumpre as Normas, Regulamentos e 

Procedimentos internos da Instituição. 

Fonte: Thomaz (2014). 

 

Já no que respeita ao modelo funcional, também aqui o grupo de atores foi, ab 

initio, esclarecido quanto àquilo em que consiste um modelo de competências funcionais, 

tendo os mesmos acordado na seguinte definição: conjunto de conhecimentos e 

habilidades requeridas pela função exercida ou pelas situações com que se defronta no 

exercício da função e que permite aos colaboradores desenvolver as suas funções 

alinhadas com os objetivos estratégicos da Instituição (Godinho, 2014). 

O grupo de atores com intervenção no processo identificou 16 áreas funcionais 

(funções) que deveriam ser objeto de avaliação e que abrangem: Direção Técnica, 

Psicologia, Animação sociocultural, Enfermagem, Fisioterapia, Administrativa, 

Contabilidade, Atendimento ao Público, Cozinha – Chefe de Cozinha, Cozinha – 

Cozinheiro, Cozinha – Ajudante de Cozinheiro, Ação Direta – Chefe de turno, Ação 

Direta – Ajudante e Ajudante – Apoio Domiciliário, Serviço Geral – Auxiliar, Atividades 

de Apoio à Família – Animador, Atividades de Apoio à Família – Auxiliar. 

Após esta tarefa, o grupo dividiu as competências funcionais em quatro grandes 

grupos (clusters): (i) Sociais (aquelas que permitem desenvolver relações e 

procedimentos estabelecidos na organização do trabalho e integrar-se com eficácia, 

horizontal ou verticalmente, cooperando com outras pessoas de forma comunicativa e 

construtiva); ii) De aprendizagem ou metodológicas (aquelas que permitem responder 

a situações novas e imprevistas que se apresentem no trabalho, relativas a procedimentos, 

sequências, equipamentos, produtos e serviços, encontrando soluções apropriadas para 

tomar decisões de forma autónoma); iii) De gestão (aquelas que permitem coordenar as 

diversas atividades de trabalho, participar na organização do ambiente e administrar, bem 

como utilizar de forma adequada e segura, os recursos materiais e humanos colocados à 

disposição); iv) Técnicas (aquelas que permitem operar eficientemente objetos e 

variáveis que interferem diretamente na execução da função e que implicam o domínio 

de conteúdos no âmbito do trabalho e de conhecimentos e habilidades pertinentes) 

(Thomaz, 2014). 
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Recorrendo às mesmas três metodologias utilizadas na conceção do modelo 

transversal, o grupo de atores com intervenção no processo definiu as seguintes 

competências funcionais base: (i) CF-1. Relações Interpessoais com Familiares dos 

Utentes; (ii) CF-2. Gestão e Supervisão Funcional; (iii) CF-3. Resolução de Problemas e 

Tomada de Decisão; (iv) CF-4. Planeamento e Coordenação; (v) CF-5. Organização 

Funcional e Execução; (vi) CF-6. Conhecimento Técnico e Prático. 

Definidas as competências (transversais e funcionais), o grupo decidiu, de 

seguida, utilizar uma escala de resposta de escolha forçada de três níveis que permite 

refletir desiguais diferenças de atratividade dos níveis Sim e Não relativamente ao nível 

Neutro, utilizada por Thomaz (2005), conforme mostrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Escala de escolha forçada de três níveis. 

Fonte: Thomaz (2005; 2014). 

 

Considerando que, tanto no modelo transversal, como no modelo funcional foram 

elaboradas declarações de definição direta para avaliação de cada competência, suscitou-

se a questão de determinar a influência que essas declarações deveriam ter em sede de 

avaliação. Para tal recorreu-se à “Técnica dos Determinantes” que possibilitou identificar 

quais as declarações que, quando respondidas com um Não, afetam de forma significativa 

a avaliação, podendo até ter “poder de veto”, na medida em que uma resposta negativa 

numa declaração considerada “determinante” deve sobrepor-se às restantes respostas, 

resultando numa avaliação negativa nessa competência (avaliação parcial). O recurso a 

esta técnica permitiu determinar as declarações de definição direta que eram 

“determinantes” na definição e avaliação das competências, sendo estas declarações 

designadas de muito importantes e as restantes de importantes (Thomaz, 2005; 2014). 

Com vista à quantificação da subjetividade humana inerente à escala adotada, 

recorreu-se igualmente à Teoria da “Propensão / Aversão ao Risco” desenvolvida por 

Tversky e Kahneman (1981). Esta teoria estuda a forma como as pessoas reagem ao risco 

e à incerteza e como avaliam os ganhos e ou as perdas correspondentes. Assim, o 

desagrado associado às perdas é maior do que a satisfação associada a igual quantidade 
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de ganhos, pelo que as pessoas respondem diferentemente, dependendo do lado em que 

se encontram as escolhas (Thomaz, 2005; 2014). 

 

   

Figura 15. Função da atratividade – Aversão ao Risco. 

Fonte: Thomaz (2014). 

 

Neste contexto, o grupo definiu que as declarações referentes a cada competência 

considerada “determinantes” ou “muito importantes” deveriam seguir uma função de 

valor semelhante à desenvolvida por Tversky e Kahneman. Assim, uma resposta “Sim” 

terá um valor absoluto de diferença de atratividade menor do que o correspondente a uma 

resposta “Não”, isto é, quando estas forem objeto de uma resposta “Não” serão 

penalizadas em 2 vezes (arredondamento de 1,8 vezes) em termos do seu valor de 

diferença de atratividade, conforme mostrado na função de valor da Figura 16. 

 

 

Figura 16. Função de valor – Declarações Muito Importantes. 

Fonte: Thomaz (2005; 2014). 
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O grupo de atores concordou ainda que no final o desempenho global fosse 

diferenciado, face às avaliações obtidas e nos intervalos de desempenho definidos em 

Excelente, Superior, Normal, Com deficiências, Fraco (Thomaz, 2014). 

Os modelos de avaliação desenvolvidos para a AMITEI assentaram em nove 

competências transversais e até seis competências funcionais por área funcional, num 

total de até 15 competências objeto de avaliação em relação a cada colaborador, tendo o 

grupo de atores entendido que, numa fase de implementação do modelo criado, as 

competências deveriam ser consideradas na sua proporção, pelo que às competências 

transversais correspondeu um fator de integração de 60% e às funcionais de 40% 

(Thomaz, 2014). 

 

3.2. Resumo do Capítulo (AMITEI e modelo de avaliação do desempenho) 

 

O modelo de avaliação do desempenho cuja implementação é o objeto de estudo 

da presente dissertação foi desenvolvido na AMITEI – Associação de Solidariedade 

Social de Marrazes, instituição particular de solidariedade social (IPSS). 

Neste contexto, o modelo de avaliação desenvolvido teve em consideração a 

diversidade de valências prosseguidas pela instituição e, consequentemente, os diferentes 

conteúdos funcionais dos seus colaboradores. A missão, a visão, os valores, a estratégia 

e a organização funcional da AMITEI foram necessariamente tidos em consideração na 

conceção do modelo, de forma a possibilitar a criação de algo que, para além de poder se 

posto em prática, também reuniu o acordo de todos os intervenientes no processo. 

Para a conceção do modelo recorreu-se a diversas metodologias, mais 

precisamente: i) à metodologia de conferências de decisão; ii) à consultoria de processos 

e relações de ajuda; iii) metodologia multicritério de apoio à decisão.  

Da conjugação das referidas metodologias com a vontade da própria organização 

obteve-se o modelo de avaliação já descrito, de forma sucinta, supra, o qual, como se viu, 

se encontra estruturado em duas partes independentes, sendo uma transversal, ou seja, 

aplicável a qualquer área funcional e de características estratégicas e institucionais e uma 

outra funcional, isto é, voltada para a apreciação específica e funciona de cada área de 

atuação concreta. 

Ao modelo transversal veio a corresponder um fator de integração de 60%, 

correspondente a nove competências transversais, por oposição aos 40% atribuídos ao 
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modelo funcional, correspondente a até seis competências funcionais por área, num total 

de até 15 competências objeto de avaliação em relação a cada colaborador. 
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Capítulo 4 – Metodologia 

 

 

O presente estudo centrou-se, como já referido supra, na forma de implementação 

de um modelo de avaliação do desempenho de pessoas assente em competências 

previamente definidas por um grupo de atores e que resultou nos modelos transversal e 

funcional já analisados numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) – a 

AMITEI. 

Face à pergunta central da investigação equacionada inicialmente em: “Que 

alterações poderão ser necessárias efetuar ao modelo de avaliação do desempenho dos 

colaboradores da AMITEI na sua implementação?”, o presente estudo teve como objeto 

principal a análise do modelo de avaliação (transversal e funcional) desenvolvido para a 

AMITEI, com recurso às metodologias de conferências de decisão, de consultoria de 

processos de grupo e multicritério de apoio à tomada de decisão. 

Neste contexto, o objetivo geral do presente estudo traduz-se em aferir da 

adequação do modelo de avaliação do desempenho desenvolvido para a AMITEI. 

Deste objetivo decorreram os seguintes objetivos específicos: 

 Determinar se as competências a avaliar são as mais adequadas a uma clara e justa 

avaliação do desempenho; 

 Aferir da necessidade de colocar o modelo novamente à discussão do grupo de atores 

que o construiu. 

 

Assim, da pergunta central de investigação e seus objetivos derivam as seguintes 

questões derivadas: 

QD1: Como colocar o modelo de avaliação em prática? 

QD2: Como identificar a necessidade de alteração do modelo e de que forma é que tal 

será feito? 

QD3: Quais as implicações que uma alteração ao modelo terá na avaliação dos 

colaboradores? 

 

Considerando a abrangência da temática em análise, e de forma a seguir uma 

abordagem adequada à mesma, deu-se início à etapa de exploração referida por Quivy e 

Campenhoudt (2005), mediante uma profunda revisão bibliográfica, que se traduziu na 
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leitura de variados livros, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento e estudos empíricos. 

Das leituras efetuadas foi possível concluir pela inexistência de trabalhos 

empíricos dedicados à implementação de modelos de avaliação, isto é, à colocação em 

prática de modelos de avaliação do desempenho e, em especial, a modelos desenvolvidos 

especificamente para colaboradores de Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Assim, passou-se à etapa da construção da problemática, ou seja, à definição da 

abordagem ou perspetiva que se decidiu adotar no desenvolvimento do presente estudo e 

que passou pela necessária contextualização da organização e dos anteriores estudos 

científicos que conduziram à construção do modelo transversal e do modelo funcional da 

Instituição em estudo, a AMITEI. 

Considerando a inexistência de material bibliográfico científico referente à 

colocação em prática de modelos de avaliação do desempenho de pessoas no Terceiro 

Setor, fez-se uso da metodologia de investigação-ação, a qual, de acordo com Coutinho 

(2011), pode ser descrita como: “uma família de metodologias de investigação que 

incluem ação (ou mudança) e investigação (ou compreensão) ao mesmo tempo, utilizando 

um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre ação e reflexão crítica” (p. 313). 

René Barbier (1996), citado por Coutinho (2011) refere que:  

A Investigação-Ação constituiria uma “alternativa metodológica” no campo das 

ciências do homem e da sociedade, bem mais do que um novo paradigma da 

sociologia. (…) supõe uma conversão epistemológica, isto é, uma mudança de 

atitude da postura académica do investigador em ciências humanas (…). Trata-se 

de um novo olhar sobre a cientificidade das ciências do homem e da sociedade. 

(p. 314) 

 

Para a autora coloca-se, face ao conceito apresentado, a questão de determinar 

qual a família metodológica de investigação em que a investigação-ação se insere. O facto 

de poderem ser apontadas semelhanças de algumas das estratégias utilizadas na 

investigação-ação com as estratégias utilizadas no âmbito da Investigação Qualitativa, 

coloca, no seu entender, aquela modalidade de investigação no domínio do qualitativo 

(Coutinho, 2011; Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira, & Vieira, 2009). 

Também no que respeita à categorização desta modalidade de investigação dentro 

da investigação básica e da aplicada, entendem os autores em referência que a 
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investigação-ação deve ser entendida como uma modalidade dos planos de investigação 

pluri-metodológicos ou mistos (Coutinho, 2011; Coutinho et al., 2009).  

Fazer investigação-ação implica planear, atuar, observar e refletir com vista a 

introduzir melhorias nas práticas e um melhor conhecimento dos práticos acerca das suas 

práticas (Coutinho, 2011), apontando-se-lhe as seguintes metas: 

a) Melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que se 

procura uma melhor compreensão sobre a respetiva prática;  

b) Articular, de modo permanente, a investigação, a ação e a formação;  

c) Aproximar-se da mudança, veiculando a mudança e o conhecimento. 

 

A investigação-ação consiste, assim, numa metodologia de investigação de caráter 

essencialmente prático, regido pela necessidade de resolver problemas reais, assente nas 

seguintes características individualizadoras: i) situacional, na medida em que visa o 

diagnóstico e a solução de um problema encontrado em determinado contexto social 

específico; ii) interventiva, pois não se limita a descrever um problema social, mas 

também a intervir; iii) participativa, considerando que todos os intervenientes são parte 

na pesquisa; iv) autoavaliativa, já que as modificações vão sendo avaliadas de forma 

contínua, de molde a permitir a produção de novos conhecimentos e a alteração da prática. 

A investigação-ação, como qualquer outra metodologia, pode assentar em três 

modalidades distintas, consoante as situações, os contextos, as pessoas e as condições em 

que a mesma se processa, conforme mostrado no Quadro 15 (Coutinho et al., 2009). 

 

Quadro 15. Modalidades de investigação-ação.  

Modalidades Objetivos 
Papel do 

investigador 

Tipo de 

conhecimento 

que geram 

Forma 

de 

ação 

Nível de 

participação 

Técnica 

Melhorar as 

ações e a 

eficácia do 

sistema 

Especialista 

externo 

Técnico / 

Explicativo 

Sobre 

a ação 
Cooptação 

Prática 
Compreender 

a realidade 

Papel Socrático 

(favorecer a 

participação e a 

autorreflexão) 

Prático 
Para a 

ação 
Cooperação 

Emancipatória 

(Crítica) 

Participar na 

transformação 

social 

Moderador do 

processo 
Emancipatório 

Pela 

ação 
Colaboração 

Fonte: Coutinho et al. (2009). 
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A investigação-ação técnica ocorre quando o facilitador externo propõe a 

experimentação de resultados de investigação externos. Esta modalidade pode ser usada 

como forma de aprendizagem inicial de investigação, almejando apenas a obtenção de 

resultados previamente definidos. 

Já a investigação-ação prática caracteriza-se por um protagonismo ativo e 

autónomo do investigador, a quem compete conduzir o processo de investigação. O 

facilitador assume um papel socrático, atuando como um consultor do processo a quem 

não compete intervir, nem questionar o seu rumo. 

Por fim, a investigação-ação crítica, também designada de emancipatória, 

procura facilitar a implementação de soluções que promovem a melhoria da ação, em que 

o grupo assume coletivamente a responsabilidade do desenvolvimento e a transformação 

da prática. Ao facilitador externo, se o houver, competirá o papel de moderador, 

incumbindo-lhe ajudar a problematizar e a modificar as práticas. 

Esta última modalidade de investigação-ação, a que se recorreu no presente 

estudo, parece ser a que se desenvolve “num ambiente de maior colaboração social e 

preconiza, de uma forma mais intencional, a mudança” (Coutinho et al., 2009, p. 365), 

A investigação-ação desenvolve-se obedecendo a um conjunto de fases que, 

segundo Coutinho (2011), se desenvolvem de forma contínua e que assentam em: i) 

planear; ii) atuar; iii) observar (avaliar); iv) refletir. 

O conjunto dos procedimentos elencados traduz um ciclo de investigação-ação, 

sendo que um processo de investigação efetuado nestes moldes não se confina a um único 

ciclo. Considerando que o que se pretende é provocar mudanças nas práticas, com vista à 

obtenção de melhorias nos resultados, a um ciclo de investigação seguir-se-á um outro 

(ou mais). 

                

       Ciclo 1     Ciclo 2 

Figura 17. Espiral de ciclos da investigação-ação. 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 366). 

 

Agir

Observar

Refletir

Planificar

Revisto

Observar

Refletir

Planificar
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Coutinho et al. (2009) referem-se a quatro visões do processo metodológico da 

investigação-ação que se traduzem em outros quatro modelos distintos, que passam a 

enunciar de forma sumária. 

 

a) Modelo de Kurt Lewin (1946) 

 

Partindo da ideia de que cada ciclo de investigação é composto por três fases 

nucleares (planificação, ação e avaliação da ação), Lewin defende que qualquer 

investigação parte de uma ideia geral sobre determinado problema relevante em relação 

ao qual se define um plano de ação. À definição deste plano de ação seguir-se-á o 

reconhecimento e avaliação do seu potencial e das suas limitações para se partir para a 

ação, seguindo-se-lhe uma primeira avaliação dessa ação. Com base nos elementos 

recolhidos, o investigador fará uma revisão do plano de ação previamente definido 

(Coutinho et al., 2009). 

 

 

Figura 18. Modelo de investigação-ação de Kurt Lewin (1946). 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 368). 
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b) Modelo de Kemmis 

 

Stephen Kemmis (1988) baseia-se no modelo de investigação proposto por Lewin, 

direcionando-o, no entanto, para o contexto educativo e assentando o processo de 

investigação em duas vertentes: a estratégica e a organizativa. 

A vertente estratégica apresenta como os seus pontos-chave a ação e a reflexão, 

ao passo que a vertente organizativa reflete em particular os aspetos da planificação e da 

observação. 

O modelo integra os seguintes momentos: i) planificação; ii) ação; iii) observação 

e iv) reflexão. 

 

 

Figura 19. Modelo de investigação-ação de Kemmis. 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 369). 

 

c) Modelo de Elliott 

 

John Elliott introduziu também algumas alterações ao modelo proposto por 

Lewin, colocando uma maior ênfase no processo de revisão dos factos e no 
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reconhecimento de falhas antes de se iniciarem os passos inerentes a cada circuito em 

espiral. 

 

 

 

Figura 20. Momentos da investigação-ação de Elliott. 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 369). 

 

d) Modelo de Whitehead 

 

Jack Whitehead (1989) veio propor um novo esquema situado entre a teoria 

educativa e o desenvolvimento profissional, procurando contrariar o afastamento da 

realidade educativa que, na sua opinião, os modelos de Lewin e de Kemmis acarretavam. 
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Nas palavras de Coutinho et al. (2009) este autor “(…) juntamente com Jean 

McNiff, apresenta a Investigação-Ação como uma metodologia que faz com que os 

professores, em todas as circunstâncias, investiguem e avaliem o seu trabalho (…) 

colocando a si próprios estas perguntas: “What am I doing? What do I need to improve? 

How do I improve it?” (p. 371). 

Numa primeira fase, o ciclo de investigação-ação proposto por Whitehead 

assentava no seguinte esquema, mostrado na Figura 21. 

 

 

Figura 21. Ciclo de investigação-ação segundo Whitehead. 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 371). 

 

Numa segunda fase, mais recente, o autor regressa à imagem espiral, 

caracterizando a investigação-ação como “ação reflexão” (Coutinho et al., 2009, p. 371). 

Para o autor, em suma, a investigação-ação processa-se da seguinte forma: 

 Identificação do problema; 

 Definição de uma abordagem para melhorar a situação; 

 Colocação da abordagem (do plano) em prática e recolha de informação; 

 Avaliação dos resultados; 

 Definição de uma nova abordagem com vista a melhorar as fragilidades 

identificadas (Viegas, 2015, p. 26; Coutinho et al., 2009, p. 372). 
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Figura 22. Um ciclo de Ação-Reflexão 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 372). 

 

Para Coutinho (2011), a investigação-ação assenta nas seguintes fases: 

 

 

Figura 23. Esquema metodológico de uma investigação-ação. 

Fonte: Coutinho (2011). 

 

Para efeitos de recolha de dados com vista à realização do presente estudo, à 

semelhança do que sucede em qualquer investigação, foi necessário definir quais os 

procedimentos de recolha e de tratamento da informação. 

2- Enunciado do 
problema/investigação

3- Planificação do 
projeto

4- Realização do projeto

5- Apresentação e 
análise dos resultados

6- Interpretação e 
tomada de decisão

1- Exploração e análise 
da experiência
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As técnicas e instrumentos de recolha de dados podem ser divididos em três tipos 

de categorias: i) técnicas baseadas na observação, as quais se mostram centradas no 

investigador, que presencia direta e presencialmente o fenómeno objeto de estudo; ii) 

técnicas baseadas na conversação, centradas na perspetiva dos participantes do estudo, 

marcadas pela existência de diálogo e de interação; iii) análise de documentos, igualmente 

centrada na perspetiva do investigador, mas implicando a pesquisa e leitura de 

documentos (Coutinho, 2011). 

A classificação das técnicas e instrumentos pode ainda ser efetuada nos termos da 

Figura 24 infra: 

 

 

Figura 24. Técnicas e instrumentos de investigação-ação 

Fonte: Coutinho (2011, p. 318). 

 

No que respeita às técnicas e instrumentos utilizados na recolha de dados no 

âmbito do presente estudo recorreu-se, maioritariamente, à observação, às notas de 

campo, a entrevistas informais e à análise de documentos. 

Tendo subjacente a dinâmica preconizada pela metodologia da investigação-ação, 

o presente estudo teve na sua génese determinar a forma de implementação, ou seja, a 

forma de colocar em prática o modelo de avaliação do desempenho desenvolvido para a 

AMITEI. Face à identificação do problema para o qual se pretendia dar resposta, 

procedeu-se à definição da abordagem a adotar, tendo-se fixado ab initio que a 

implementação a efetuar neste primeiro ano teria sempre caráter experimental e que 

assentaria na premissa de que todos os intervenientes no processo de avaliação teriam 

conhecimento do que se pretendia levar a cabo.  

Assim, a implementação do modelo de avaliação criado teve o seu início em 

março de 2016, tendo todos os colaboradores sido informados da iniciativa de 

implementação do modelo através de sessões de divulgação e informação levadas a cabo 
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pela própria Direção da AMITEI, bem como pelo facilitador com intervenção em ambos 

os processos de criação do modelo. 

Nesta fase foi efetuada uma observação, através do contacto pessoal e de 

questionamentos individuais ou em grupo de todas as categorias funcionais, para aferir 

da recetividade dos colaboradores e das suas dúvidas sobre o modelo de avaliação, 

procurando a recolha da máxima informação possível. De lembrar que este modelo foi 

criado e desenvolvido com a participação de elementos avaliadores e avaliados das 

diversas áreas funcionais da AMITEI. 

De setembro a novembro de 2016, a AMITEI promoveu a autoavaliação de todos 

colaboradores, momento que serviu para a familiarização dos mesmos com o modelo de 

avaliação e para a obtenção de dados para a análise e discussão dos resultados obtidos 

com a Direção da Instituição, no sentido de aferir da necessidade de introdução de 

alterações ou melhorias no modelo previamente definido. 

Tendo a autoavaliação sido efetuada, a par com diferentes momentos de 

observação in loco, acompanhadas de entrevistas informais junto dos colaboradores, 

procederemos, no capítulo seguinte, à análise e discussão das informações recolhidas 

neste primeiro ano de colocação em prática do modelo e à formulação de propostas de 

alteração / melhoria do modelo implementado durante o presente estudo. 
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Capítulo 5 – Caso prático de implementação do modelo de avaliação do 

desempenho desenvolvido para a AMITEI 

 

 

A AMITEI iniciou em janeiro de 2016 a aplicação do modelo de avaliação do 

desempenho desenvolvido especificamente para a sua realidade durante o ano de 2014, 

tendo em vista assegurar uma avaliação dos seus colaboradores mais clara, objetiva, 

transparente e adequada à sua realidade organizacional. 

De forma a garantir a colaboração de todos os intervenientes na implementação 

do modelo de avaliação, foram inicialmente realizadas sessões de apresentação e de 

esclarecimento daquilo que se pretendia atingir com o modelo em causa. A própria 

Direção da AMITEI assegurou que todos os colaboradores tiveram acesso e efetivo 

conhecimento dos fatores em avaliação durante o ano de 2016 e que, sempre se dirá, 

revestirá, ainda, uma fase embrionária / experimental de implementação do modelo. 

Face ao caráter anual da avaliação, foi definido ab initio que haveria lugar a uma 

monitorização intercalar quando estivessem decorridos, sensivelmente, seis meses da 

colocação em prática do modelo, monitorização essa que veio a ter na sua génese a 

autoavaliação efetuada pelos próprios colaboradores, bem como a observação efetuada in 

loco do seu desempenho. 

Assim, foram definidas quatro fases para a implementação do sistema e modelo 

de avaliação do desempenho dos colaboradores da AMITEI, a saber: (i) Contacto e 

observação dos colaboradores em ambiente de trabalho e questionamento sobre a sua 

sensibilidade para o modelo de avaliação do desempenho; (ii) Execução de uma 

autoavaliação dos colaboradores para obter dados e perceções da compreensibilidade do 

instrumento de avaliação; (iii) Análise das autoavaliações e possíveis dúvidas do 

instrumento na sua aplicação prática; e (iv) Melhoria do instrumento e sua implementação 

numa plataforma web. Estas quatro fases decorreram de Abril de 2016 a Fevereiro de 

2017 (11 meses) num trabalho de investigação-ação onde foram aplicadas as técnicas de 

observação, contacto, execução, análise e melhoria, numa perspetiva qualitativa de 

análise e recomendação de soluções. 

Na primeira fase (Contacto e observação dos colaboradores em ambiente de 

trabalho e questionamento sobre a sua sensibilidade para o modelo de avaliação do 

desempenho), com uma duração de cerca de 3 meses (abril a junho de 2016), foi possível 
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verificar por observação e através do contacto pessoal e questionamentos efetuados que 

os colaboradores conhecem o modelo de avaliação, o que se espera do seu desempenho e 

que estão dispostos a participar ativamente no processo de avaliação do desempenho por 

nele se sentirem ‘representados’. Por vezes os colaboradores colocaram algumas questões 

ao facilitador do processo para um melhor esclarecimento sobre a forma de proceder a 

essa avaliação e quais os seus objetivos finais, tendo sido informados do caráter 

pedagógico e estratégico do modelo e dos seus objetivos claramente focados no 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. Todos os colaboradores foram 

informados de que haveria, na fase seguinte, uma autoavaliação onde deveriam elencar 

dificuldades na compreensão ou resposta aos fatores de avaliação e ser honestos nas suas 

respostas, para que a análise e discussão seguintes pudessem ir ao encontro das 

expectativas dos colaboradores e da Instituição, no que respeita à estratégia e à qualidade 

do serviço prestado. 

Estes primeiros contactos e esclarecimento de dúvidas junto da universalidade dos 

colaboradores da AMITEI, realizados em ambiente informal, mitigaram as últimas 

resistências existentes no seu seio quanto à mudança organizacional que se pretendeu 

provocar através da implementação de um modelo de avaliação do desempenho: as 

pessoas ficaram esclarecidas e menos resistentes à sua implementação quando 

compreenderam que o que se pretendia não era, de facto, recorrer à avaliação do 

desempenho para fins sancionatórios ou outros. Perceberam que o objetivo era procurar 

a excelência da Instituição, o que só pode ser feito se os próprios colaboradores também 

a procurarem e exercerem as suas funções de acordo com o que deles se espera, em 

consonância com os grandes objetivos e metas organizacionais. A avaliação do 

desempenho permitirá, assim, identificar eventuais situações que necessitam de ser 

desenvolvidas, nomeadamente por adequação de postos de trabalho ou formação 

profissional, tendo por base o que se pretende para a Instituição e, consequentemente, do 

próprio colaborador. 

Na segunda fase (Execução de uma autoavaliação dos colaboradores para obter 

dados e perceções da compreensibilidade do instrumento de avaliação) efetuada no 

período de setembro a novembro de 2016, com o apoio da Direção da Instituição, foi feita 

uma autoavaliação de todos colaboradores com a distribuição do instrumento de avaliação 

em papel, para que estes pudessem, então, de uma forma mais intimista e pessoal, 

responder ao formulário e comentar eventuais problemas de compreensão ou de resposta 

ao mesmo. 
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Foi possível verificar que todos os colaboradores procederam ao preenchimento 

do formulário utilizado para o efeito, revelando total disponibilidade para tal e uma taxa 

de resposta plena, o que evidenciou, uma vez mais, o facto de que os colaboradores têm 

a noção de que a implementação do modelo de avaliação do desempenho é importante 

para o desenvolvimento estratégico da AMITEI e deles próprios. 

Nesta fase de autoavaliação, que acabaria por servir igualmente de monitorização 

da colocação em prática do modelo de avaliação do desempenho criado, pretendeu-se 

obter também uma visão geral das atividades e processos executados, verificando-se da 

sua coerência com o que havia sido definido pelo grupo de atores. 

Constatou-se, igualmente, a existência de algumas dúvidas ou imprecisões na 

interpretação da linguagem utilizada no formulário, o que não surpreende na medida em 

que se está em pleno “ano zero” da implementação do modelo, tentando determinar o que 

necessita de ser melhorado com vista à sua execução plena. 

Na terceira fase (Análise das autoavaliações e possíveis dúvidas do instrumento 

na sua aplicação prática) efetuada em Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017 e face aos 

resultados obtidos em sede de autoavaliação foi possível constatar a existência de 

desempenhos autoavaliados em termos bastante elevados, o que é de certa forma 

expectável, mas que poderá também indiciar a necessidade de proceder a alterações ao 

próprio modelo, de modo a que este possibilite uma autoavaliação mais real, não 

inflacionada. Dos 59 colaboradores que procederam à sua autoavaliação, 38 obtiveram 

uma avaliação final correspondente a “Excelente”, 17 obtiveram resultados significando 

desempenho “Superior” e ‘apenas’ 4 obtiveram um desempenho definido como 

“Normal”. 

Da análise efetuada com a Direção da Instituição foi, contudo, possível apurar que 

haverá na realidade poucos colaboradores que inflacionaram a sua autoavaliação, face ao 

que os avaliadores reconhecem no desempenho efetivo dos mesmos e que, na realidade, 

a qualidade do serviço prestado pelos colaboradores tem sido muito boa e até excelente 

nas diferentes áreas funcionais, considerando os padrões definidos pela Instituição. De 

realçar aqui que este modelo tem como um dos seus objetivos principais motivar todos os 

colaboradores a tornarem-se excelentes, pelo que nesta fase e analisados os dados obtidos, 

não se considera relevante alterar, para já, o modelo para uma maior exigência face aos 

níveis de desempenho estabelecidos ou para uma nova estratégia da Instituição. 

No decorrer das observações efetuadas, do próprio feedback obtido dos 

colaboradores da AMITEI, bem como do preenchimento das fichas de autoavaliação, 
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constataram-se algumas situações com vista à melhoria na compreensão e na estrutura do 

modelo. 

No que respeita ao modelo de avaliação transversal definido com 9 competências 

(Teixeira, 2015), a competência “RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM SUPERIORES, 

COLEGAS E SUBORDINADOS” (CT-6) definida pelo grupo de atores como a 

“capacidade de, adequadamente, se relacionar e comunicar com superiores hierárquicos 

e funcionais, colegas e subordinados, de forma educada, positiva e clara, respeitando a 

individualidade dos outros”, suscitou algumas dúvidas, especialmente nos níveis 

funcionais em que não existem subordinados.  

Estas dúvidas permitiram melhorar a estrutura do modelo, pois que uma 

competência transversal tem de ser igualmente avaliada em todos os colaboradores, 

independentemente da sua área funcional. Assim, foi alterada a definição desta 

competência retirando-lhe a menção a “subordinados”, mantendo-se, em tudo o resto, 

como inicialmente proposto. Esta alteração provocou a redução do número de declarações 

de definição direta de seis para quatro, procedendo-se à eliminação das duas declarações 

que recorrem à expressão “subordinados”.  

Assim esta competência transversal do grupo de competências interpessoais ficou 

estabelecida como: 

CT-6 - RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM SUPERIORES E COLEGAS 

CT-6.1 - Relaciona-se de forma adequada com os seus superiores hierárquicos e 

funcionais; 

CT-6.2 - Relaciona-se de forma adequada com os seus colegas; 

CT-6.3 - Comunica de forma educada, positiva e clara com os seus superiores 

hierárquicos e funcionais, respeitando a individualidade dos outros; 

CT-6.4 - Comunica de forma educada, positiva e clara com os seus colegas, 

respeitando a individualidade dos outros. 

 

Por outro lado, a eliminação da referência aos “subordinados” na vertente 

transversal, conduz à inclusão de uma nova competência funcional no que respeita às 

áreas de Direção Técnica (AF01), de Chefe de Cozinha (AF09a), de Ação Direta – Chefe 

de Turno (AF10a) e de Animador das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AF12a), que são as áreas onde existem efetivamente “subordinados”.  

Esta nova competência funcional, designada de “RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

COM OS SUBORDINADOS” (CF-1), possibilitará a avaliação do exercício de funções 
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de chefia ou direção no que respeita às relações interpessoais e assenta, assim, nas duas 

declarações de definição direta que constavam inicialmente da competência transversal 

já referida. 

Assim esta competência funcional do grupo de competências sociais ficou 

estabelecida como: 

CF-1 - RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM OS SUBORDINADOS 

CF-1.1 - Relaciona-se de forma adequada com os seus subordinados; 

CF-1.2 - Comunica de forma educada, positiva e clara com os seus subordinados, 

respeitando a individualidade dos outros. 

 

A inclusão desta competência obriga também à renumeração das competências 

funcionais (CF) (em mais 1) e ao recálculo dos fatores de harmonização (“pesos”) 

definidos para as competências funcionais que passaram de 6 para 7 competências. Esta 

operação irá, no entanto, ser efetuada internamente com os atores-chave do processo 

(Consultor, Direção Técnica, Técnicos e representantes das áreas funcionais afetadas), 

ficando fora do âmbito desta dissertação. 

Ter-se-á ainda de proceder ao acerto do fator de integração dos modelos 

transversal (com 9 CT) e funcional (com 7 CF) para a avaliação global de cada 

colaborador, mantendo o racional anterior de igual proporcionalidade entre ambos os 

modelos (transversal e funcional), pois o modelo global passa de uma proporção de 6 CF 

em 15 competências (ou seja, 0,4 para as CF e, consequentemente, 0,6 para as 

transversais) para uma proporção de 7 CF em 16 (ou seja, 0,4375 para as CF e 0,5625 

para as transversais). 

De referir que da análise efetuada aos resultados e à componente matemática do 

modelo não foi detetada a necessidade de qualquer alteração à escolha das declarações de 

definição direta consideradas determinantes (com escala +1, 0, -2), nem aos valores dos 

fatores de harmonização determinados para o modelo transversal. 

 

Foi igualmente constatada a necessidade de proceder à clarificação da linguagem 

utilizada nas declarações de definição direta das fichas de avaliação / autoavaliação, em 

consonância com o espírito de objetividade, transparência e clareza do próprio processo 

de avaliação, sugerindo-se, nesta matéria, algumas, ainda que poucas, alterações. 

Assim, em relação às declarações de definição direta utilizadas na competência 

transversal “DISPONIBILIDADE PARA O SERVIÇO” (CT-1), houve a necessidade de 
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clarificar que a disponibilidade que se pretende do colaborador, fora do âmbito restrito da 

sua função, se prende com o interesse da própria instituição, ou seja, em atividades de 

interesse institucional. 

Assim, esta declaração de definição direta ficou estabelecida como: 

CT-1.3 - Está disponível a realizar outras atividades de interesse da Instituição fora 

do âmbito restrito da sua função. 

 

Também no âmbito da competência transversal “ASSIDUIDADE” (CT-2), e de 

forma a reduzir qualquer margem para dúvida quanto ao que se pretende avaliar, foi 

alterada a redação utilizada na declaração de definição direta CT-2.3 “Não apresenta 

qualquer tipo de falta ao longo do ano” para “Esteve sempre presente ao longo do ano 

(não tem qualquer tipo de falta)”. 

 

O mesmo foi efetuado na competência transversal “PONTUALIDADE” (CT-3), 

em particular no que toca à declaração de definição direta CT-3.1 “Apresenta-se ao 

trabalho por forma a efetuar a passagem de serviço atempadamente e assegurar a 

manutenção e continuidade do serviço” para “Apresenta-se atempadamente no local de 

trabalho por forma a assegurar a manutenção e continuidade do serviço (incluindo, se 

aplicável, a passagem do serviço no trabalho por turnos)”. 

 

No que respeita à competência transversal CT-7 “RELAÇÕES COM OS 

UTENTES E PÚBLICO” foi introduzida uma nova redação da sua designação para CT-

7 “RELAÇÕES COM OS UTENTES DO SERVIÇO E PÚBLICO EM GERAL”, de 

forma a especificar, em sede do desempenho individual de cada colaborador, que o que 

se pretende aferir e avaliar é a capacidade de relacionamento e interação do colaborador 

com os utentes do serviço a que o mesmo se encontra afeto, bem como com o público em 

geral. De outra forma poderia colocar-se a questão de um colaborador poder estar a ser 

avaliado pelo seu desempenho, independentemente do posto de trabalho por si ocupado.  

Com esta alteração da designação torna-se necessário proceder a alterações 

também nas próprias declarações de definição direta, de forma a ser feita menção ao facto 

de se estar a referir ao serviço em que o colaborador exerce as suas funções e ao público 

em geral. 

Assim esta competência transversal do grupo de competências interpessoais ficou 

estabelecida como: 
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CT-7 - RELAÇÕES COM OS UTENTES DO SERVIÇO E PÚBLICO EM GERAL 

CT-7.1 - Interage de forma educada, empática e adequada com os utentes do serviço 

e público em geral; 

CT-7.2 - Desenvolve ações com os utentes do serviço e público em geral que 

promovem uma imagem positiva da Instituição; 

CT-7.3 - Garante o cumprimento dos direitos e deveres do utente do serviço. 

 

Nas competências funcionais não foram detetadas quaisquer dúvidas dos 

colaboradores ou acertos a efetuar à sua compreensibilidade pelo que mantiveram a sua 

formulação inicial. 

 

De forma a garantir ainda a certeza da avaliação produzida por avaliados e 

avaliadores foi considerado com útil acrescentar, a cada uma das competências 

(transversais e funcionais) e no final das respetivas declarações de definição direta, uma 

escala contínua de resposta de 0% a 100% sobre a perceção do colaborador do grau de 

cumprimento dessa competência, conforme mostrado na Figura 25. 

 

 

Figura 25. Grau de cumprimento observado (exemplo). 

 

Foi mantida a obrigatoriedade de um juízo ampliativo sobre o desempenho para 

cada um dos grupos (clusters) de competências avaliadas em ambos os modelos. 

Verificou-se uma certa dificuldade de avaliados no julgamento autoavaliativo ou de 

avaliadores em julgar os outros, em especial por escrito, de uma forma objetiva e 

construtiva de forma a proporcionar uma melhoria contínua do colaborador, pelo que será 

necessário desenvolver ações de formação, quer de avaliados quer de avaliadores, sobre 

o objeto, a importância e o tipo de informação a reportar em cada um dos sete grupos de 

competências (3 transversais – Institucionais, Interpessoais e Pessoais, e 4 funcionais – 

Sociais, Aprendizagem / Metodológicas, Gestão e Técnicas) para uma melhor gestão do 

desempenho de cada um dos colaboradores e prossecução da estratégia da Instituição. 
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Durante as observações efetuadas foi ainda possível concluir pela existência de 

perfis profissionais não totalmente consentâneos com as áreas funcionais em que os 

colaboradores se encontram colocados, nomeadamente nas áreas de Serviços Gerais 

(AF11) e de Auxiliar das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AF12b), onde 

as competências funcionais em avaliação não correspondem às atividades efetivamente 

desempenhadas, o que não permite uma avaliação adequada do desempenho funcional e, 

por conseguinte, do desempenho global (transversal e funcional) do colaborador. Estas 

situações pontuais foram reportadas e tomadas as ações corretivas necessárias. 

 

Na quarta fase (Melhoria do instrumento e sua implementação numa plataforma 

web) efetuada em Fevereiro de 2017 foi então transposto para uma plataforma web o 

instrumento de avaliação, conforme exemplo mostrado na Figura 26, que permitirá obter 

a avaliação dos avaliados e avaliadores, o registo das avaliações em bases de dados e o 

seu tratamento informático. 

 

 

Figura 26. Implementação informática (exemplo). 

 

A colocação em prática do modelo criado ex novo para a AMITEI acarreta, 

naturalmente, muito trabalho e um elevado esforço e dedicação, que apenas pode lograr 

bons resultados caso se verifique uma atitude de compromisso entre todos os 

intervenientes no processo de avaliação, designadamente, Direção, avaliadores e 

avaliados. 
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Das observações efetuadas no contexto de cada uma das valências da AMITEI 

durante esta fase experimental resultou que tal compromisso existe de facto, pelo que se 

pode afirmar que o modelo criado para a sua realidade organizacional específica pode ser 

implementado e utilizado com sucesso. Tal prognóstico tem também na sua génese os 

resultados obtidos em sede de autoavaliação pela totalidade dos colaboradores, bem como 

na alteração ao modelo de avaliação, nos termos já referidos supra. 

Considerando a natureza cíclica e contínua da avaliação do desempenho, enquanto 

ferramenta da gestão do desempenho, o modelo criado para a AMITEI traduz-se num 

mecanismo suscetível de, a todo o momento, ser adaptado e ajustado às grandes metas 

estratégicas da instituição, potenciando o controlo e cumprimento da estratégia 

estabelecida e, de igual forma, o desenvolvimento dos seus colaboradores, tanto em 

termos pessoais como profissionais. 

De salientar que todas as análises efetuadas e propostas de solução apresentadas 

decorreram numa perspetiva qualitativa e ambiente de discussão técnica e científica com 

os intervenientes no processo (facilitador, consultor, direção, avaliadores e avaliados) de 

forma a garantir um processo de melhoria credível e sustentado nas melhores práticas 

técnicas e científicas aplicadas a Instituições Particulares de Solidariedade Social ou 

equivalentes. 

 

Visto o caso prático de aplicação e a análise e apreciação qualitativa efetuada no 

âmbito desta investigação-ação, passa-se de seguida às conclusões desta dissertação. 
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

 

No presente capítulo pretende-se apresentar as conclusões a que se chegou na 

sequência da investigação realizada, bem como aferir da verificação dos objetivos 

inicialmente propostos. 

A avaliação do desempenho traduz-se, como já referido supra, numa atividade 

necessária e inevitável da gestão do desempenho, enquanto processo organizacional que 

pretende garantir o sucesso estratégico da própria organização, ou seja, enquanto 

atividade que permite o levantamento e a recolha de dados, dotando as organizações da 

informação necessária a um melhor aproveitamento dos recursos humanos (vistos na 

vertente pessoas) à sua disposição. 

Neste contexto, e tendo como pano de fundo a temática da avaliação do 

desempenho como parte integrante da gestão do próprio desempenho, foi acompanhada 

a colocação em prática (implementação) de um modelo de avaliação do desempenho 

especificamente desenvolvido e concebido para a AMITEI – Associação de Solidariedade 

Social de Marrazes, instituição particular de solidariedade social (IPSS) do concelho de 

Leiria, que se encontra empenhada em tornar-se uma organização sem fins lucrativos de 

excelência. 

Neste contexto, e partindo dos estudos anteriormente efetuados por Godinho 

(2014) de desenvolvimento do modelo funcional por Teixeira (2015) de desenvolvimento 

do modelo transversal de avaliação do desempenho para a AMITEI, o objetivo geral do 

presente estudo traduziu-se em: Aferir da adequação deste modelo de avaliação do 

desempenho para a AMITEI, tendo como objetivos específicos daqui decorrentes: (i) 

Determinar se as competências a avaliar são as mais adequadas a uma clara e justa 

avaliação do desempenho; e (ii) Aferir da necessidade de colocar o modelo novamente à 

discussão do grupo de atores que o construiu. 

Assim, ficou definida como questão central desta investigação: Que alterações 

poderão ser necessárias efetuar ao modelo de avaliação do desempenho dos 

colaboradores da AMITEI na sua implementação? 

Com base nesta questão e respetivos objetivos, geral e específicos, foram 

elencadas as seguintes questões derivadas: i) Como colocar o modelo de avaliação em 

prática?; ii) Como identificar a necessidade de alteração do modelo e de que forma é que 
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tal será feito?; iii) Quais as implicações que uma alteração ao modelo terá na avaliação 

dos colaboradores?. 

Para efeitos de realização do presente estudo, e em consonância com a 

metodologia adotada, procedeu-se, juntamente com o facilitador do processo, à 

planificação das tarefas e atividades a executar com vista à implementação, isto é, à 

colocação em prática do modelo de avaliação anteriormente desenvolvido. 

Assim, foram definidas quatro fases para a implementação do sistema e modelo 

de avaliação do desempenho dos colaboradores da AMITEI, a saber: (i) Contacto e 

observação dos colaboradores em ambiente de trabalho e questionamento sobre a sua 

sensibilidade para o modelo de avaliação do desempenho; (ii) Execução de uma 

autoavaliação dos colaboradores para obter dados e perceções da compreensibilidade do 

instrumento de avaliação; (iii) Análise das autoavaliações e possíveis dúvidas do 

instrumento na sua aplicação prática; e (iv) Melhoria do instrumento e sua implementação 

numa plataforma web.  

Estas quatro fases decorreram de Abril de 2016 a Fevereiro de 2017 (11 meses) 

num trabalho de investigação-ação onde foram aplicadas as técnicas de observação, 

contacto, execução, análise e melhoria, numa perspetiva qualitativa de análise e 

recomendação de soluções. 

Na primeira fase (Contacto e observação dos colaboradores em ambiente de 

trabalho e questionamento sobre a sua sensibilidade para o modelo de avaliação do 

desempenho), com uma duração de cerca de 3 meses (abril a junho de 2016), foi possível 

verificar por observação da realidade em contexto funcional e através do contacto pessoal 

e questionamentos, de caráter informal, efetuados que os colaboradores de todas as 

valências da AMITEI conhecem o modelo de avaliação, o que se espera do seu 

desempenho e que estão dispostos a participar ativamente no processo de avaliação do 

desempenho por nele se sentirem ‘representados’. Todos os colaboradores foram 

informados quanto ao caráter pedagógico e estratégico da avaliação do desempenho e de 

que haveria, na fase seguinte, uma autoavaliação onde deveriam elencar dificuldades na 

compreensão ou resposta aos fatores de avaliação e ser honestos nas suas respostas, para 

que a análise e discussão seguintes pudessem ir ao encontro das expectativas dos 

colaboradores e da Instituição, no que respeita à estratégia e à qualidade do serviço 

prestado. 

Na segunda fase (Execução de uma autoavaliação dos colaboradores para obter 

dados e perceções da compreensibilidade do instrumento de avaliação) efetuada no 
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período de setembro a novembro de 2016, com o apoio da Direção da Instituição, foi feita 

uma autoavaliação de todos colaboradores com a distribuição do instrumento de avaliação 

em papel, para que estes pudessem, então, de uma forma mais intimista e pessoal, 

responder ao formulário e comentar eventuais problemas de compreensão ou de resposta 

ao mesmo. Foi possível verificar que todos os colaboradores procederam ao 

preenchimento do formulário utilizado para o efeito, revelando total disponibilidade para 

tal e uma taxa de resposta plena, o que evidenciou, uma vez mais, o facto de que os 

colaboradores têm a noção de que a implementação do modelo de avaliação do 

desempenho é importante para o desenvolvimento estratégico da AMITEI e deles 

próprios. Nesta fase de autoavaliação, que acabaria por servir igualmente de 

monitorização da colocação em prática do modelo de avaliação do desempenho criado, 

pretendeu-se obter também uma visão geral das atividades e processos executados, 

verificando-se da sua coerência com o que havia sido definido pelo grupo de atores. 

Na terceira fase (Análise das autoavaliações e possíveis dúvidas do instrumento 

na sua aplicação prática) efetuada em Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017 e face aos 

resultados obtidos da observação efetuada in loco e em sede de autoavaliação foi possível 

proceder a uma análise qualitativa dos dados e constatar a existência de desempenhos 

autoavaliados em termos bastante elevados, mas que traduzem, segundo a Direção da 

Instituição, a qualidade do serviço prestado pelos colaboradores nas diferentes áreas 

funcionais, considerando os padrões definidos pela Instituição. Nesta fase constataram-

se algumas situações com vista à melhoria na compreensão e na estrutura do modelo que 

foram discutidas e implementadas para a melhoria do modelo de avaliação desenvolvido 

e adequadas ao contexto e avaliação desejadas pela Instituição. 

Na quarta fase (Melhoria do instrumento e sua implementação numa plataforma 

web) efetuada em Fevereiro de 2017 foi então transposto para uma plataforma web o 

instrumento de avaliação que permitirá obter a avaliação dos avaliados e avaliadores, o 

registo das avaliações em bases de dados e o seu tratamento informático. 

 

Assim, foi possível dar resposta à questão derivada 1 (QD1), definida em: “Como 

colocar o modelo de avaliação em prática?”. 

Na sequência do referido anteriormente definiu-se que, após o contacto e 

observação dos colaboradores em ambiente de trabalho e questionamento sobre a sua 

sensibilidade para o modelo de avaliação do desempenho (1ª. fase), seria levado a cabo 

um momento de autoavaliação (2ª. fase), para que os intervenientes no processo pudessem 
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ter uma ligação mais próxima ao modelo e, igualmente, fornecer um feedback sobre o 

mesmo ao facilitador do processo e à própria Direção da AMITEI. O recurso a este 

mecanismo possibilitou efetuar a monitorização da implementação do modelo pelos 

próprios avaliados, fornecendo dados importantes para aferir da necessidade de alteração 

do modelo, através da análise dos resultados obtidos neste contexto. Das observações 

efetuadas no contexto de cada uma das valências da AMITEI durante esta fase foi possível 

ainda observar a existência, de facto, do compromisso dos colaboradores com a avaliação 

do desempenho e a Instituição, o que permite afirmar que o modelo criado para esta 

realidade organizacional específica pode ser implementado e utilizado com sucesso. 

Assim, pode-se referir que o modelo foi colocado em prática (implementado) através duas 

fases: (i) Contacto, Observação e Sensibilização e (ii) Autoavaliação dos colaboradores, 

que permitiu a recolha dos dados necessários à execução da análise qualitativa e proposta 

de correções e melhorias. 

 

A investigação realizada possibilitou também dar resposta à questão derivada 2 

(QD2), definida em: “Como identificar a necessidade de alteração do modelo e de que 

forma é que tal será feito?”. 

Na sequência da análise das autoavaliações e possíveis dúvidas (feedback) do 

instrumento na sua aplicação prática (implementação) (3ª. fase) foi possível identificar 

correções ou melhorias a efetuar ao modelo, em termos da sua compreensibilidade e 

operacionalidade técnica. Esta análise de caráter essencialmente qualitativo foi 

desenvolvida, integrando a observação efetuada e dados obtidos, de uma forma isenta de 

influência do observador (a autora) e com recurso a uma discussão técnica e científica 

com consultor, avaliadores e Direção da Instituição. Assim esta identificação de correções 

e melhorias foi obtida com base no feedback dos avaliados (observação in loco e 

resultados da autoavaliação) e da apreciação e interpretação efetuada pelos intervenientes 

no processo de avaliação do desempenho (discussão técnica e científica do processo). 

 

Por último, a questão de determinar “Quais as implicações que uma alteração ao 

modelo terá na avaliação dos colaboradores?” (QD3) pode ser respondida considerando 

a natureza cíclica e contínua da avaliação do desempenho, e face ao facto de se estar 

perante um modelo de avaliação criado pelos próprios intervenientes, contextualizado 

pelas grandes metas estratégicas e objetivos organizacionais da AMITEI. Assim, pode-se 

concluir que este modelo traduz um mecanismo suscetível de ser adaptado e ajustado 
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continuamente, de forma a garantir o cumprimento e controlo da estratégia da Instituição 

e o desenvolvimento dos seus colaboradores, tanto em termos pessoais como 

profissionais. Pelo que a necessidade de se proceder a alterações ao modelo, não 

acarretará grandes implicações na avaliação dos colaboradores, ainda que seja necessário 

proceder às adaptações daí decorrentes (algumas novamente em clima de discussão com 

o grupo de atores), não deixando antever grandes obstáculos, face ao nível de 

compromisso e de identidade observado dos intervenientes com o próprio modelo. 

 

Com a resposta às questões derivadas é agora possível dar resposta à questão 

central da investigação, definida em: Que alterações poderão ser necessárias efetuar ao 

modelo de avaliação do desempenho dos colaboradores da AMITEI na sua 

implementação? 

O acompanhamento e estudo de todo o processo de implementação do modelo de 

avaliação do desempenho permitiu identificar a necessidade de proceder a alterações, 

ainda que diminutas, no que toca à redação utilizada na definição de algumas 

competências transversais, o que permite melhorar a sua compreensão, bem como a 

estrutura do modelo. Trata-se, na sua maioria, de alterações da linguagem utilizada. 

Concluiu-se ser necessário proceder à inclusão de uma nova competência 

funcional para determinadas áreas de atuação (de chefia), o que implica uma redefinição 

dos respetivos “pesos” (fatores de harmonização de escala), não objeto da presente 

dissertação, como anteriormente referido. 

A cada uma das competências em avaliação foi acrescentada uma escala contínua 

de resposta, de 0 a 100% referente à perceção do colaborador sobre o grau de 

cumprimento de cada competência, de forma a garantir maior certeza na avaliação 

efetuada. 

No que respeita ao modelo de avaliação funcional, enquanto “conjunto de 

conhecimentos e habilidades requeridas pela função exercida ou pelas situações com que 

se defronta no exercício da função e que permite aos colaboradores desenvolver as suas 

funções alinhadas com os objetivos estratégicos da Instituição”, é possível concluir pela 

sua total adequação às diferentes áreas funcionais em avaliação.  

Entende-se, em suma, que o estudo e investigação efetuados possibilitam dar 

resposta à questão central colocada ab initio. 
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Em conclusão, a colocação em prática do modelo criado ex novo para a AMITEI 

acarreta, naturalmente, muito trabalho e um elevado esforço e dedicação, que apenas pode 

lograr bons resultados caso se verifique uma atitude de compromisso entre todos os 

intervenientes no processo de avaliação, designadamente, Direção, avaliadores e 

avaliados. 

Considerando a natureza cíclica e contínua da avaliação do desempenho, enquanto 

ferramenta da gestão do desempenho, o modelo criado para a AMITEI traduz-se num 

mecanismo suscetível de, a todo o momento, ser adaptado e ajustado às grandes metas 

estratégicas da instituição, potenciando o controlo e cumprimento da estratégia 

estabelecida e, de igual forma, o desenvolvimento dos seus colaboradores, tanto em 

termos pessoais como profissionais. 

 

Não se pode, contudo, deixar de fazer referência a algumas limitações ao 

desenvolvimento da presente investigação, sendo que a primeira delas assenta na 

inexistência de material científico que verse sobre a implementação de facto de modelos 

de avaliação do desempenho em contexto de instituições particulares de solidariedade 

social. 

A esta limitação acrescenta-se também o facto de que o próprio modelo de 

avaliação do desempenho criado para a AMITEI resultar da aplicação conjugada da 

metodologia de conferências de decisão, de consultoria de processos de grupo e de apoio 

à decisão multicritério, o que traduz uma abordagem inovadora em matéria de avaliação 

do desempenho de pessoas. 

A terceira limitação prende-se com o facto de o presente estudo ter dependido da 

colaboração e disponibilidade dos colaboradores da AMITEI, na medida em que foi 

necessário acompanhar de perto e in loco, os mesmos no desempenho das suas funções 

no dia-a-dia, o que nem sempre foi fácil, de forma a não prejudicar o serviço prestado nas 

várias valências de atuação da AMITEI. 

 

Em termos de investigação futura, e considerando que a presente investigação se 

debruçou sobre a implementação do modelo de avaliação do desempenho previamente 

concebido para uma realidade organizacional específica, julga-se ser pertinente a criação 

de um modelo, ex novo, mediante o recurso às mesmas metodologias que as utilizadas na 

AMITEI, mas em diferente contexto organizacional. O facto de se tratar de um modelo 

de avaliação do desempenho criado com a colaboração dos diferentes intervenientes no 
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processo, incluindo tanto avaliadores como avaliados, faz com que o mesmo passe a ser 

perspetivado como algo para o qual todos contribuíram e que todos entenderam como 

uma resposta adequada a um dado problema: o desempenho de pessoas e a sua avaliação, 

no cumprimento da estratégia da Instituição e desenvolvimento das pessoas. Partindo 

desta ideia, e considerando a crescente importância que tem vindo a ser conferida à 

avaliação do desempenho, a aplicação de um modelo de avaliação baseado em 

competências poderá vir a ser confirmada como uma ferramenta indispensável e fulcral 

do processo de gestão do desempenho e da estratégia organizacional. 

 

E assim dá-se por terminada esta dissertação. 

 

 

  



 
98 

 

  



 
99 

Bibliografia 

 

 

Aguinis, H. (2013). Performance management (3rd ed.). Upper Saddle, NJ: Prentice Hall. 

Almeida, F. N. (1996). Avaliação de desempenho para gestores. Alfragide: McGraw-Hill. 

Armstrong, M. (2006). Performance management: Key strategies and practical guidelines (3rd 

ed.). London and Philadelphia: Kogan Page. 

Bana e Costa, C. A. (1993). Processo de apoio à decisão: Problemáticas, actores e acções. 

Florianópolis, SC: UFSC. 

Bana e Costa, C. A. (1997). Multicriteria value measurement. In 6th International Summer 

School on MCDA, Turku, Finland: University of Turku. 

Bana e Costa, C. A., & Silva, F. N. (1994). Concepção de uma “boa” alternativa de ligação 

ferroviária ao porto de Lisboa: Uma aplicação da metodologia multicritério de apoio à 

decisão e à negociação. Investigação Operacional, 14, 115-131.  

Bana e Costa, C. A., & Thomaz, J. P. C. F. (2000). Locating centres of information and 

recruitment of volunteers for the Portuguese Armed Forces: a decision-analysis case-

study. In Proceedings of the 42nd Annual Conference of the International Military 

Testing Association [CD-ROM edition] (pp. 173-180). Edinburgh, UK: IMTA.  

Bana e Costa, C. A., Ferreira, J. A. A., & Corrêa, E. C. (2000). Metodologia Multicritério de 

apoio à Avaliação de Propostas em Concursos Públicos. In C. H. Antunes, & L. V. 

Tavares (Eds.), Casos de Aplicação da Investigação Operacional (pp. 336-363). 

Lisboa: McGraw-Hill.  

Brandão, H. P., Zimmer, M. V., Pereira, C. G., Marques, F., Costa, H. V., Carbone, P. P., & 

Almada, V. F. (2008). Gestão de desempenho por competências: Integrando a gestão 

por competências, o balanced scorecard e a avaliação 360 graus. Revista de 

Administração Pública, 42(5), 875-898. 

Caetano, A. (2008a). Avaliação de desempenho: Metáforas, conceitos e práticas. Lisboa: RH 

Editora. 

Caetano, A. (2008b). Avaliação de desempenho: O essencial que avaliadores e avaliados 

precisam de saber. Lisboa: Livros Horizonte. 

Caetano, A., & Vala, J. (2007). Gestão de recursos humanos: Contextos, processos e técnicas. 

Lisboa: RH Editora. 



 
100 

Camara, P. B. (2015). Manual de gestão e avaliação de desempenho (2.ª ed.). Lisboa: RH 

Editora. 

Campos, M. (2013). O Terceiro Sector em Portugal: A importância dos planos de comunicação 

estratégica nas Instituições Particulares de Solidariedade Social da Região Norte - O 

caso da Misericórdia de Santo Tirso (Dissertação de mestrado, Universidade da Beira 

Interior, Covilhã, Portugal). 

Candeias, M. R. (2010). Avaliação de desempenho: Factores críticos no processo de avaliação 

de uma Instituição de Ensino Superior (Dissertação de mestrado, ISCTE Business 

School, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal).  

Cardoso, N. (2012). Projeto de implementação do novo sistema de avaliação de desempenho 

para a carreira de Enfermagem (Dissertação de mestrado, Universidade da Beira 

Interior, Covilhã, Portugal). 

Cascão, F., & Cunha, N. (1998). Gestão de competências. Porto: Edições IPAM. 

Castro, C. (2010). Características e finalidades da Investigação-Ação. Obtido em 13 de julho 

de 2017, de CEPE – ALEMANHA: https://cepealemanha.files.wordpress.com/2010/ 

12/ia-descric3a7c3a3o-processual-catarina-castro.pdf 

Ceitil, M. (2016). Enquadramento geral e perspectivas de base sobre o conceito de 

competências. In M. Ceitil. (Org.), Gestão e desenvolvimento de competências (2.ª ed., 

pp. 23-28). Lisboa: Edições Sílabo. 

Coens, T., & Jenkins, M. (2000). Abolishing performance appraisals: Why they backfire and 

what to do instead. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers. 

Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e 

prática. Coimbra: Almedina. 

Coutinho, C. P., Sousa, A., Dias, A., Bessa, F., Ferreira, M. J., & Vieira, S. (2009). Psicologia 

educação e cultura. Investigação-Acção: Metodologia Preferencial nas Práticas 

Educativas, XIII, 355-380. 

Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., Cardoso, C. C., Marques, C. A., & Gomes, J. F. S. (2010). 

Manual de gestão de pessoas e do capital humano (2ª. ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

DeNisi, A. S., & Pritchard, R. D. (2006). Performance appraisal, performance management and 

improving individual performance: A motivational framework. Management and 

Organization Review, 2(2), 253-277. 

Estrelinha, J. (2013). Conceção de um modelo de avaliação do desempenho adequado à gestão 

dos recursos humanos da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 



 
101 

(Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Línguas e Administração, Leiria, 

Portugal). 

Fernandes, F. J. C. (2010). Concepção de um modelo de avaliação do desempenho em contexto 

organizacional: O caso da Sol do Ave (Dissertação de mestrado, Universidade 

Fernando Pessoa, Porto, Portugal). 

Godinho, J. (2014). Avaliação do desempenho de pessoas numa IPSS: Desenvolvimento de um 

modelo funcional (Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Línguas e 

Administração, Leiria, Portugal). 

Gordo, R. (2010). Sistema de medição do desempenho enquanto ferramenta de gestão 

estratégica (Dissertação de mestrado, ISCTE Business School, Instituto Universitário 

de Lisboa, Lisboa, Portugal). 

Ilgen, D. B., Barnes-Farrel, J., & McKellin, D. B. (1993). Performance appraisal process 

research in the 1980s: What has it contributed to appraisals in use?. Organizational 

Behavior and Human Decision Processes, 54, 321-368. 

Jerónimo, J. M. (2010). A concepção de um sistema de gestão de desempenho numa consultora 

de comunicação (Dissertação de mestrado, ISCTE Business School, Instituto 

Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal). 

Lima, G. M. R. (2009). Criação e validação de um questionário de satisfação com a avaliação 

de desempenho (Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Ciências do Trabalho 

e da Empresa, Lisboa, Portugal). 

Madureira, C., & Rodrigues, M. (2007). Os desafios da avaliação de desempenho na 

Administração Pública do séc. XXI. In Proceedings do 5º Congresso Nacional de 

Administração Pública Modernização, Desenvolvimento e Competitividade. Lisboa: 

INA. 

Matos, F. (2012). Desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho: Um estudo de 

caso (Dissertação de mestrado, Universidade do Minho, Braga, Portugal). 

Nascimento, G., & Pereira, A. (2015). A gestão e avaliação de desempenho. In A. I. Ferreira, 

L. F. Martinez, F. G. Nunes, & H. Duarte (Org.), GRH para Gestores (pp. 248-305). 

Lisboa: RH Editora. 

Nogueira, S. G. (2008). Qualidade e satisfação em serviços de saúde: Uma abordagem da 

avaliação de desempenho (Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa, Lisboa, Portugal). 



 
102 

Oliveira, S. (2011). O processo de avaliação de desempenho na Medical Center: Contributos 

para uma melhoria da gestão (Dissertação de mestrado, Universidade do Minho, 

Braga, Portugal). 

Pereira, S. (2013). Práticas de gestão de recursos humanos nas IPSS (Dissertação de mestrado, 

Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal). 

Peretti, J. M. (2007). Recursos humanos. Lisboa: Edições Sílabo.  

Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (2008). Manual de investigação em ciências sociais (5ª. ed.). 

Lisboa: Editorial Gradiva.  

Rocha, J. A. O. (2010). Gestão de recursos humanos na administração pública. Lisboa: Escolar 

Editora. 

Rodrigues, A. L. C. (2012). Implementação de um sistema de avaliação de desempenho numa 

organização sem fins lucrativos (Dissertação de mestrado, Universidade do Minho, 

Braga, Portugal). 

Santos, C. J. E. (2010). Avaliação de desempenho e sistema de incentivos (Dissertação de 

mestrado, ISCTE Business School, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 

Portugal). 

Schein, E. H. (1999). Process consultation revisited: Building the helping relationship. 

Reading, MA: Addison-Wesley. 

Schein, E. H. (2009). Helping: How to offer, give, and receive help. San Francisco, CA: Berrett-

Koehler Publishers. 

Schein, E. H. (2013). Humble inquiry: The gentle art of asking instead of telling. San Francisco, 

CA: Berrett-Koehler Publishers.  

Spencer, L. M., Jr, & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models of superior 

performance. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc. 

Teixeira, S. (2015). Gestão estratégica de recursos humanos: Desenvolvimento do modelo 

transversal da avaliação do desempenho dos colaboradores de uma IPSS (Dissertação 

de mestrado, Instituto Superior de Línguas e Administração, Leiria, Portugal). 

Thomaz, J. P. C. F. (2005). O apoio à tomada de decisão na avaliação do desempenho de 

pessoas: Contributos para o processo de decisão militar em tempo de paz (Tese de 

Doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial, Instituto Superior Técnico, 

Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal). 



 
103 

Thomaz, J. P. C. F. (2014). Relatório do projeto de I&D para a criação de um modelo de 

avaliação do desempenho dos colaboradores da AMITEI [Relatório Técnico e restante 

material de apoio]. Leiria: AMITEI / Amplified Creations. 

Wilson, F. (2002). Dilemmas of appraisal. European Management Journal, 20(6), 620-629. 

 


