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Grupo Parlamentar 

 

Exmo Senhor Presidente 
da Comissão Parlamentar de Administração 
Pública, Modernização Administrativa, 
Descentralização e Poder Local 

S. Bento, 20 de maio de 2021 

Assunto: Audição de sindicatos e movimentos de trabalhadores da Função Pública sobre 
a revisão do sistema de avaliação de desempenho SIADAP 

O SIADAP, Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública, 

estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, nunca foi consensual, e tem sido 

alvo de críticas por parte das trabalhadoras e dos trabalhadores da Administração 

Pública. 

Os objetivos declarados na criação do SIADAP são “contribuir para a melhoria do 

desempenho e qualidade de serviço da Administração Pública, para a coerência e 

harmonia da acção dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da 

sua motivação profissional e desenvolvimento de competências”. No entanto, a 

experiência das trabalhadoras e dos trabalhadores, tal como as suas estruturas 

organizativas têm denunciado, contraria essa visão. Sindicatos e movimentos denunciam 

um sistema de quotas que não tem promovido justiça na avaliação, um sistema que trava 

a progressão nas carreiras, um método de avaliação que desmotiva os trabalhadores e as 

trabalhadoras da Função Pública. 

Dada a relevância da discussão do sistema de avaliação de desempenho SIADAP e o 

anúncio de que o Governo pretende rever algumas das suas regras, é do maior interesse 

que esta Comissão promova uma audição com os sindicatos e movimentos de 

trabalhadores da Função Pública sobre esta matéria. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda requer a audição da Frente Comum de Sindicatos da Administração 

Pública, do STE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins 

Públicos, da FESAP - Federação de Sindicatos da Administração Pública, e do movimento 

Missão Pública Organizada sobre a necessidade de revisão do SIADAP. 

A Deputada do Bloco de Esquerda, 
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Joana Mortágua 


