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Avaliação de Desempenho, o discurso e as práticas: Estudo de Caso numa Santa Casa da Misericórdia Eulália Maria Pimentel Marques Relatório de Estágio Mestrado em Educação – Formação, Trabalho e Recursos Humanos Universidade do Minho, 2018  RESUMO O presente relatório de estágio apresenta um estudo realizado no âmbito do Mestrado em Educação – Área de Especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos. Este desenvolveu-se numa Santa Casa da Misericórdia do norte de Portugal, mais especificamente no Departamento de Recursos Humanos, Formação e Qualidade. O trabalho de investigação, de natureza qualitativa, focou-se na Avaliação de Desempenho, em particular no sistema de avaliação implementado naquela instituição. Assim, pretendeu-se perceber o impacto que a avaliação de desempenho tem nos trabalhadores e as representações acerca dela. A escolha desta temática centrou-se na relevância que a Avaliação de Desempenho tem vindo a assumir nas organizações, enquanto estratégia de promoção de melhorias no seu funcionamento e dos serviços que prestam, no desenvolvimento e desempenho dos trabalhadores e como ferramenta de gestão de recursos humanos.  Como método de investigação adotou-se o Estudo de Caso. Assim, de forma a dar resposta à pergunta de partida, foram selecionadas como técnicas de recolha dos dados as entrevistas semiestruturadas, o focus group e a análise documental. Os dados recolhidos foram submetidos à análise de conteúdo.  Os dados obtidos revelam que os colaboradores estão cientes da importância da Avaliação de Desempenho, reconhecendo-a como fundamental em diversos aspetos, nomeadamente, na promoção da qualidade do atendimento aos utentes e na melhoria do seu desempenho profissional. Os dados permitem ainda identificar problemas na implementação do Sistema, no domínio da comunicação entre avaliados e avaliadores, particularmente na definição dos objetivos e na apresentação e discussão dos resultados. Estes problemas levantam dúvidas acerca da interiorização do Sistema pelos trabalhadores e indicam fragilidades no seu impacto organizacional, parecendo ser visto mais por uma questão de imposição burocrática do que um instrumento com dimensões formativas e de desenvolvimento.    Palavras-Chave: Avaliação de Desempenho; Representações; Misericórdias, Terceiro Setor    
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Performance Evaluation, discourse and practices: Case Study in a Santa Casa da Misericórdia  Eulália Maria Pimentel Marques Internship report  Master`s degree in Education - Specialization in Training, Work and Human Resources University of Minho, 2018  ABSTRACT 
This i te ship epo t p ese ts a stud  ithi  the s ope of the Maste ’s deg ee in Education - Specialization in Training, Work and Human Resources area. This was developed in a Santa Casa da Misericórdia in the north of Portugal, specifically in the Human Resources, Training and Quality Department. The research work, of a qualitative nature, focused on the Performance Evaluation, in particular on the evaluation system implemented in that institution. Thus, it was intended to perceive the impact that the Performance Evaluation has on the workers and the representations about it. The election of this thematic was based on the relevance that Performance Evaluation has been assuming in organizations, as a strategy to encourage improvements in their functioning and the services that they provide, in the development and performance of workers and as a tool for human resources management.  The Case Study was adopted as a research method. Thus, in order to answer the key question, the semi-structured interviews, the focus group and the documentary analysis were selected as data collection techniques. The data collected were submitted to content analysis.  The data show that employees are aware of the importance of Performance Evaluation, recognizing it as fundamental in several aspects, namely in promoting the quality of customer service and in improving their professional performance. The data also allows identifying problems in the implementation of the System, in the field of communication between evaluated and evaluators, particularly in the definition of objectives and in the presentation and discussion of the results. These problems raise doubts about the internalization of the system by workers and indicate weaknesses in their organizational impact, appearing to be seen more as a matter of bureaucratic imposition than an instrument with formative and developmental dimensions.   Keywords: Performance Evaluation; Representations; Misericórdias; Third sector.   
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INTRODUÇÃO  Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido no estágio curricular do Mestrado em Educação – Formação, Trabalho e Recursos Humanos na Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos (SCMC)1, sediada num concelho do norte do país.  Esta Santa Casa intervém nas áreas da ação social, da educação   da saúde. Na primeira, são prestados serviços de atendimento as pessoas idosas, população com deficiência e as crianças através das diferentes respostas sociais: estrutura residencial para de idosos, centro de dia, serviço de apoio domiciliário; (sediadas na sede do concelho e em duas em freguesias distintas); lar residencial para pessoas com deficiência e centro de atividades ocupacionais (CAO). Na área da educação, a SCMC tem duas creches e um jardim de infância, Centro de Estudos, Padaria, Jardinagem e Cozinha. Na área da saúde são prestados os seguintes serviços: hospital; fisioterapia; Serviço de atendimento Permanente (SAP); Unidades de Cuidados Integrados de Média e de Longa Duração (UCCI); uma farmácia externa, Laboratório de Análises Clínicas e Meios auxiliares de Diagnóstico. Para além destes serviços, a SCMC tem ainda uma padaria, cozinha, jardinagem e um SPA.2 O nosso projeto de intervenção e investigação focou-se na Avaliação de Desempenho, mais especificamente na análise do sistema de avaliação de desempenho da SCMC e procurou interrogar e compreender se os discursos (os ditos e os escritos nos documentos) são ou não coerentes com as práticas organizacionais. A escolha desta temática prende-se, desde logo, com a relevância que a Avaliação de Desempenho tem vindo a assumir nas organizações, enquanto ferramenta da Gestão de Recursos Humanos que pode ser potenciadora da melhoria do desempenho profissional e da qualidade dos serviços prestados pela organização.   Acresce ainda o facto de esta Instituição em estudo ter colocado em prática o processo de Avaliação de Desempenho para os seus colaboradores muito recentemente, no ano 2014, tornando-se assim um tema de investigação pertinente para a SCMC.                                                            1 Nome da Instituição fictício. 2 Mais áreas de intervenção Capítulo I, tópico 1.1.2. 
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Passando à estrutura deste relatório, este está organizado em VIII partes. Primeiramente será feita a caracterização da Instituição, ou seja, do contexto onde decorrerá o estágio curricular. Nessa mesma parte I faz referência ao processo de intervenção e investigação, onde alude 1) caraterização do Departamento onde se realizou o estágio, 2) a caracterização do público-alvo desta Investigação, 3) o diagnóstico de interesses/necessidades e 4) a determinação dos objetivos de intervenção/problemática da investigação. Neste último foram elencados os objetivos, tanto específicos com gerais da investigação, bem como a questão de partida de investigação que orientou todo este trabalho. Na parte II é feito um enquadramento teórico da problemática de estágio. Seguidamente, na parte III, é a apresentação e fundamentação metodológica da investigação (seleção do paradigma, definição do método e técnicas de recolha de dados). E, consequentemente, na parte IV, são apresentados e discutidos os resultados obtidos no processo de Investigação.            
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I. A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTARINHOS: CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO E PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO 1. NATUREZA INSTITUCIONAL E ÁREAS DE INTERVENÇÃO  1.1 Enquadramento como organização do terceiro setor e breve apontamento histórico  A Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos é uma Instituição Particular de Solidariedade Social3, fundada na década de 1940.  Surge a partir do movimento secular e do ideário das misericórdias portuguesas, mas tem vindo a reformular a sua a intervenção procurando dar respostas às novas necessidades da comunidade. Neste sentido, na atualidade, inscreve a sua intervenção no campo do chamado terceiro setor.  Assim, para melhor compreendermos a sua natureza organizacional, torna-se necessário um breve apontamento sobre o terceiro setor. Relativamente à sua emergência  ot el ue …  a unanimidade da doutrina define o marco inicial para o desenvolvimento do Terceiro Setor a crise do Estado- Social, 
a pa ti  da d ada de , a sua i apa idade pa a ealiza  as p o essas ue assu i a.  (Nogueira, 2008, p.220). E, portanto, segundo Nogueira (2008, p.220), devido à 
de adei a ofe sa ao siste a pate alista do Estado-P o id ia, …  a ad i ist aç o pública se abriu a novas propostas de reinvenção, dentre as quais, a mais interessante e promissora,  o Te ei o Seto .   

Po ta to, t ata do-se de uma possível solução ao Estado- Social, sem inserir-se na proposta de privatização (orgânica) neo-liberal, o Terceiro Setor surge como um instrumento de congregação da vontade coletiva, como espaço para o exercício da                                                            3 IPSS é definida como o ga izações sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou 
po  u  o po aut ui o …  Estatuto das I stituições Pa ti ula es de Solida iedade Social. Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro).  
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solida iedade so ial, ue ea ilita alo es da pa ti ipaç o e da espo sa ilidade.  (ibidem, p.220). Além do mais, possibilita a diminuição pela procura sobre o Estado. Com origem norte-americana, Third Sector, o Terceiro Setor designa-se como 
uma forma institucionalizada de relacionamento da sociedade civil com o Poder 

Pú li o. , ou seja, a ate izada pela ola o aç o solid ia da i i iati a p i ada o  a 

ad i ist aç o pú li a.  ibidem, p.220). Na mesma linha de pensamento, o termo Terceiro Setor, segundo Vieira (2015, p.14  refere-se ao conjunto de organizações e iniciativas da sociedade civil que, não pertencendo ao Estado, produzem bens e serviços e que, sendo privadas, não têm fins 
lu ati os. . Po , o e iste o se so ua to ao o eito e contextualização do Terceiro Setor, e as tentativas de demarcação de seu espaço se resumem no mero 
e o he i e to das f o tei as ue o deli ita : o Estado e o Me ado.  Nogueira, 2008, p.220). No que toca a características, o Terceiro Setor revela-se o o o ga izações formalmente constituídas, autônomas (privadas), independentes (em relação ao Estado), não lucrativas, voluntarias, e que deverão buscar o bem-esta  … .  ibidem p.221). Tendo como principal objetivo satisfazer as necessidades sociais, de modo humanitário fundamentada nos princípios da solidariedade, caridade e entreajuda (Nogueira, 2008). Quanto ao Terceiro Setor em Portugal, este e o ta s ati idades ist s desenvolvidas no início na nacionalidade, com a criação de albergues, albergarias, 

hospí ios, hospitais, o f a ias, i a dades, e fe a ias e o fa atos.  Noguei a, , p.226). Segundo o olhar do Direito Administrativo português, as organizações do Terceiro Setor são designadas por Pessoas Coletivas de Utilidade Pública.  Estas organizações, porém, abrangem três espécies diferentes, nomeadamente: instituições particulares de solidariedade social, pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e as pessoas coletivas de mera utilidade pública (Nogueira, 2008). Atualmente, quando se menciona o termo Terceiro Setor referimo-nos a uma diversidade de tipologias abrangendo as Associações, as Mutualidades, as 
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Misericórdias4, as Fundações e as Cooperativas (Vieira, 2015). As Organizações do Terceiro Setor (OTS) desempenham historicamente o papel de prestação de serviço e são sobretudo as organizações com estatuto de IPSS que atuam nos domínios da ação social, da proteção na saúde, da educação e formação profissional e habitação (Decreto-Lei n.º 119/83).   A intervenção do Terceiro Setor em Portugal tem mais expressão na área da assistência social, apesar de este também integrar instituições que se destinam a fins diversificados nas áreas da cultura, lazer, desporto, saúde, educação, trabalho e meio ambiente (Nogueira, 2008).  E, porta to, a p estaç o da assist ia so ial portuguesa, realizada em âmbito particular, é patrocinada pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social, disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º / , de  de fe e ei o  (Nogueira, 2008, p.227). Estas Instituições, nos termos do decreto/lei referido, desenvolvem atividades e serviços de apoio à comunidade, nomeadamente: 
• Apoio à família; 
• Apoio a crianças e jovens; 
• Apoio à integração social e comunitária; 
• Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez; 
• Promoção e proteção de saúde; 
• Educação e formação profissional dos cidadãos; 
• Resolução dos problemas habitacionais das populações. Como corrobora Vieira (2015, p.25 , as IPSS t aduze  a la ga aio ia das OTS existentes na área da ação social através dos acordos de cooperação que celebram com 

os Ce t os Dist itais de Segu a ça So ial CDSS . Remetendo para a Instituição em estudo, esta foi fundada nos anos 40 do século passado e começou a dar os primeiros passos aquando à elaboração do projeto da Instituição. Este projeto veio responder à falta de assistência médica no concelho, tendo                                                            4 Segundo o Decreto-Lei nº 119/83 decretado a 25 de fevereiro no Ministério dos Assuntos Sociais - Secretaria de Estado da Segurança Social Secretaria de Estado da Segurança Social, no artigo 68 de epígrafe Das irmandades da Misericórdia  as irmandades da Misericórdia ou santas casas da Misericórdia são associações constituídas na ordem jurídica canónica com o objectivo de satisfazer carências sociais e de praticar actos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos 
p i ípios de dout i a e o al ist s , dize do ta  ue os estatutos das Mise i ó dias de o i a -se « o p o issos» .   
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sido acarinhado desde logo por toda a população. Outrora, quando o concelho não possuía qualquer unidade de proteção à doença, um grupo de homens decidiram dar corpo ao projeto de instalação do Hospital da Misericórdia. Este grupo estavam 
o a io adas ao e e í io da solida iedade so ial ilu i adas pela dout i a so ial da igreja católica e com o objetivo de minorar e satisfazer carências sociais e praticar atos de culto divino de harmonia o  o seu espí ito t adi io al  Co p o isso da I a dade da SCMC, 2012, p.4).  A partir do ano de 1947, o Hospital e o posto de socorros foram abertos ao 

pú li o e e e do desde logo toda a o fia ça e e teza do elho  ate di e to e serviço por parte dos ute tes … .  (Site SCMC, s/p).5 Já em 1950, é aberta a Farmácia da Misericórdia com o intuito de apoiar, de forma ainda mais efetiva, os doentes mais frágeis do concelho. Deste modo, nos inícios 
da d ada de ´ su ge o o i e to p ó-hospital o o . É então em 68´ que se dá a inauguração do novo Hospital, evidenciando condições para a prática de ações médicas e clínicas que a anterior estrutura não assegurava (Manual de Qualidade, 2016, p.2). Todavia, com o 25 de abril, década de 70, o Estado procede à nacionalização do Hospital da Misericórdia comprometendo as ações já traçadas para o futuro da Instituição. Consequentemente, a Santa Casa ficara desprovida da prática das obras da Misericórdia. Porém, nunca baixando os braços, esta Instituição nunca deixou de reafirmar os princípios e valores ao serviço dos mais necessitados (Manual de Qualidade, 2016). No final da década de 70 é extinto o Instituto da Família e Ação Social, sendo celebrado um acordo para assumir o Centro de Bem-Estar Infantil, alargando as suas valências de apoio às crianças. É notório, que desde cedo, as crianças e os idosos 

e e e a  ate ções espe iais os p i ei os a os de aç o e  De o a ia  (ibidem, p.2). Concomitantemente, a Santa Casa lança-se no apoio à Terceira Idade. E é então em 1987 a inauguração do Lar e Centro de dia, tendo sido estas obras elogiadas por parte da população concelhia. Adicionalmente, durante o mesmo ano surge a valência                                                            5 Retirado do site da Instituição, porém não é divulgado devido à confidencialidade da mesma. 
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de Apoio Domiciliário com o objetivo de aproximar das pessoas necessitadas e mais isoladas. Na década de 90 foram inauguradas as novas instalações da creche, jardim de infância e o alargamento do lar. Desde então a Santa Casa não parou de crescer celebrando diversos protocolos com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte). A partir de 2000, a Santa Casa inaugura dois lares e alcança a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade. Trata-se de uma Instituição Particular de Solidariedade Social que efetua privilegiadamente a sua atividade nas áreas da Saúde e Acão Social, possuindo atualmente um efetivo médio de 630 colaboradores, sendo que não limita a sua ação apenas no concelho em que está inserida, mas a um conjunto de concelhos na área envolvente ao mesmo.  1.1.1 Missão, Visão, Valores e Estratégia  A Santa Casa da Misericórdia tem como missão atender e tratar os seus utentes, com eficiência e qualidade, a custos socialmente comparáveis, oferecendo um leque variado de serviços (Manual de Acolhimento, 2006). No que diz respeito à visão a SCMC quer ser uma instituição de referência a nível regional em termos da satisfação dos seus utentes e dos seus colaboradores, igualmente em termos de eficiência e eficácia na execução de recursos materiais e financeiros (Manual de Qualidade, 2016). A SCMC procura estar atenta às necessidades dos utentes, indo de encontro às suas expectativas, oferecendo condições pertinentes face ao seu bem-estar, tendo uma relação de proximidade entre utentes e instituição (Manual de Qualidade, 2016).  Assim, a sua intervenção na comunidade é influenciada pelos seguintes valores: 
• Dedicação: procura oferecer condições favoráveis aos utentes, ao nível do bem-estar contribuído pela proximidade entre o utente e a Instituição;  
• Éti a: Dese pe ha a fu ç o p ofissio al asse tado e  pad ões ti os e o cumprimento da legislaç o e das o as apli eis ;  
• Qualidade: melhoria dos serviços prestados firmado nos princípios da Gestão da Qualidade; 
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• Inovação: encorajar a criatividade e o espírito de inovação, com o intuito de se melhorarem os serviços prestados aos utentes; 
• Melhoria contínua: melhoria contínua dos processos de forma a alcançar e ultrapassar os resultados esperados pelos utentes. (Manual de Acolhimento, 2006, s/p).   E, para que tal aconteça, os trabalhadores são incentivados a assumirem as seguintes atitudes e comportamentos: 
• Ap ese ta  atitude positiva; 
• Mostrar iniciativa e espírito de equipa; 
• Colaborar com os colegas de trabalho; 
• Manter o local de trabalho limpo e arrumado; 
• Conhecer os procedimentos da Instituição; 
• Cumprir os procedimentos que são aplicados à sua função; 
• Respeitar as normas de Higiene e Segurança; 
• Ter boa apresentação; 
• Usar adequadamente o fardamento definido para a função e zelar pelo seu 

estado de o se aç o.  (Manual de Acolhimento, 2006, s/p).  No que diz respeito á estratégia, a SCMC visa aumentar a capacidade instalada para responder às necessidades da população, promover a sustentabilidade da Instituição e melhorar a qualidade dos serviços prestados (Manual da Qualidade, 2016). 1.1.2 Áreas de intervenção: Respostas sociais e Serviços  Como já referido, a SCMC exerce atividade tanto na vertente da ação social como 
a e te te da saúde. Assi , a sua aç o ate ializa-se num conjunto de valências, que constituem um polo dinamizador no concelho onde está inserida, ao nível do emprego, mantendo cerca de 420 postos de trabalho, e ao nível da prestação de serviços, 

ate de do só o Hospital e a de   pessoas/a o.  Co p o isso da I a dade da SCMC, p.13). Desta forma, no que diz respeito à ação social, esta apresenta as seguintes valências: 
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• Lar de Idosos 6( um na sede concelho e dois em freguesias distintas);  
• Lar Residencial para pessoas com deficiência;  
• Centro de Dia;  
• Serviço de Apoio Domiciliário;  
• Creche;  
• Jardim de Infância;  
• Centro de Estudos;  
• Padaria, Jardinagem e Cozinha. Já na área da saúde a SCMC tem uma estrutura hospitalar que integra diferentes   serviços como: 
• Unidade de Internamento;  
• Unidade Cuidados Continuados Integrados de Média Duração; 
• Unidade Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração; 
• Laboratório de Análises clínicas; 
• Consultas de especialidade;  
• Cirurgias;  
• Exames médicos;  
• Medicina Física e de Reabilitação; 
• SAP (Serviço de Atendimento Permanente);  
• Farmácia (Hospitalar e Comunitária);  
• Imagiologia;  
• Medicina no Trabalho;   
• Serviço de Saúde Higiene e Segurança no Trabalho (SHST); 
• SPA. 
Deste odo, a I stituiç o te  o o p i ipal o jeti o satisfaze  as necessidades dos seus utentes pois só mantendo os utentes satisfeitos se consegue 

ga a ti  a esta ilidade e …  a te  os postos de t a alho.  Ma ual de A olhi e to, 2006, s/p).                                                            6 Atualmente designada como Estrutura Residencial para Idosos. 
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2. O PROCESSO DE INTERVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO  2.1. O Departamento de Recursos Humanos, Formação e Qualidade 
 O Departamento de Recursos Humanos, Formação e Qualidade (RHFQ) foi o local onde o presente projeto de intervenção e investigação foi desenvolvido. De acordo com Silva (2017, p.18) este departamento, anteriormente designado de Departamento de Recursos Humanos e Formação, passou a incluir recentemente o serviço de qualidade. Com esta alteração tornou-se visível a importância da articulação entre a Qualidade e a gestão dos recursos humanos na Instituição. Neste departamento cooperam quatro colaboradores no desenvolvimento de funções no domínio dos Recursos Humanos, três colaboradores na área da Formação (formação interna e externa) e dois na área da Qualidade. Em termos de funções, este departamento é responsável pelo/a:  
• Planeamento e coordenação dos processos de recrutamento – internos ou externos;  
• Gestão administrativa de pessoal – salários, contratos de trabalho, horários de trabalho, medicina do trabalho, etc.;  
• Coordenação da fase de acolhimento e Integração do novo colaborador, preparando toda a documentação precisa e encaminhando-o para o respetivo serviço;  
• Disponibilização de formação inicial e contínua ao colaborador, sendo a necessidade formativa recolhida através de um questionário individual ou pelos resultados obtidos da Avaliação de Desempenho; 
• Controlo dos processos de Avaliação de Desempenho e da Gestão de Carreiras, onde este procedimento tem lugar no 1º trimestre de cada ano e tem por objeto o trabalho desenvolvido no ano civil anterior; 
• Análise, anualmente, das carências formativas na Instituição para desta forma complementar essas necessidades através de ações educativas no desenvolver de cada ano. (Manual de Acolhimento SCMC,2006, s/p).  
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Na Tabela 1 pode verificar-se as diferentes categorias profissionais no Departamento RHFQ, quanto às suas funções especificas, competências exigidas e requisitos para o cargo. Tabela 1. Descritivos funcionais das diversas categorias do Departamento de Recursos Humanos, Formação e Qualidade.  Categoria Profissional    Funções Competências Requisitos Resp. Deptº RH, Formação Recrutamento e seleção, gestão da contratação, gestão dos vencimentos, gestão dos RH, formação; qualidade e ainda efetuar o expediente geral da Assembleia Geral da Instituição. Aprendizagem contínua; Resolução de problemas; comunicação; formação/coaching; motivação; sentido de responsabilidade, sentido prático/julgamento e liderança e gestão da sua equipa. Licenciatura em Gestão de RH, Gestão de Empresas: conhecimentos de informática. Técnico de RH Honorários, processamento de salários, gestão de recursos humanos (gestão de férias, apoio na preparação da documentação para avaliação de desempenho, gestão do pontómetro), declarações de IRS, estatísticas e apoio geral ao departamento. Aprendizagem contínua; Resolução de problemas; comunicação; motivação; organização; trabalho em equipa; orientação para a eficiência e para o serviço. Licenciatura em Gestão; conhecimentos de informática. Técnico Administrativo de RH Honorários; Tratamento dos dados dos trabalhadores independentes e respetiva gestão; gestão dos pedidos de registos clínicos; gestão administrativa dos pedidos de estágios curriculares e apoio geral ao departamento. Aprendizagem contínua; Resolução de problemas; comunicação; motivação; organização; trabalho em equipa; orientação para a eficiência e para o serviço. Licenciatura em Gestão; conhecimentos de informática. Psicóloga/ Resp. Formação Gestão do processo de acreditação do Centro de Formação; gestão da formação; formação interna; voluntariado; gestão de RH. Aprendizagem contínua; Resolução de problemas; comunicação; motivação; sentido de responsabilidade, sentido prático/julgamento e liderança e gestão da sua equipa. Licenciatura em Psicologia, Gestão de RH, Sociologia; conhecimentos de informática. Técnico Administrativo Formação Gestão da formação; formação interna; apoio geral ao departamento; gestão da medicina do trabalho/acidentes de trabalho; gestão das candidaturas. Aprendizagem contínua; comunicação; motivação; organização; trabalho em equipa; orientação para a eficiência e para o serviço. Licenciatura em Sociologia; conhecimentos de informática. Escriturário RH Honorários; gestão de RH; processamento de salários; gestão dos cartões de identificação e TMN dos colaboradores; gestão das candidaturas, aprovisionamento; expediente geral. Aprendizagem contínua; comunicação; motivação; organização; trabalho em equipa; orientação para a eficiência e para o serviço. 12º ano; conhecimentos de informática. Técnico Administrativo Qualidade gestão da documentação e indicadores do SGQ; avaliação da satisfação dos utentes, gerir e atualizar o Portal de Comunicação Interna; suporte aos utilizadores do Quality Alive. Aprendizagem contínua; comunicação; motivação; organização; trabalho em equipa; orientação para a eficiência e para o serviço. Licenciatura em Sociologia, Serviço Social; conhecimentos de informática. (Fonte: Adaptado do Regulamento do Pessoal, 2015).  
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Como podemos verificar é este o Departamento responsável pela gestão da Avaliação do desempenho, pelo que o nosso trabalho de intervenção e investigação foi desenvolvido em articulação permanente com este departamento. 2.2 Caracterização do público-alvo  O público-alvo do projeto de investigação foi constituído por enfermeiros, ajudantes de lar e Diretores Técnicos da valência Lar de Idosos, de dois lares da SCMC.  Esta investigação desenvolveu-se nos Lar A e Lar B 7de freguesias distintas pertencentes à mesma Instituição de Particularidade Social – SCMC.  Como refere Bonfim, C.J. et al. (1996), o lar constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de aio  is o de pe da de i depe d ia e/ou de auto o ia  (p.7), tendo por objetivo:  
• Atender e acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; 
• Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos residentes; 
• Proporcionar alojamento temporário como forma de apoio à família (doença de um dos elementos, fins de semana, férias e outras); 
• Prestar os apoios necessários às famílias dos idosos, no sentido de preservar e fortalecer os laços familiares.   Em todos os Lares, segundo a Portaria nº67/2012 da Segurança Social, há uma equipa com formação técnica e auxiliar adequada com o objetivo de assegurar os cuidados necessários aos utentes/residentes nas 24h. Relativamente ao Lar A este foi fundado no ano 2000 e dispõe de serviços como Lar de Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia. No que se refere ao Lar, este possui cerca de 18 quartos que acolhem 30 utentes.  O Centro de Dia acolhe apenas 10 utentes, porém, tem capacidade para aproximadamente 130 idosos. Quanto à equipa técnica do                                                            7 É mantido o anonimato dos Lares de forma a garantir a confidencialidade dos dados  
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Lar A (cf. Tabela 2) esta é composta por 13 ajudantes de lar/centro de dia (todas do género feminino), 6 trabalhadores de serviços gerais (5 do género feminino e 1 do sexo masculino), 1 técnico de apoio sociocultural (do género feminino), 1 operador de lavandaria (do género feminino), 1 ajudante de cozinha (do género feminino), 1 enfermeiro (do género feminino), 1 psicólogo (do género feminino) e 1 técnico superior (do género masculino). Nesta valência colaboram 25 colaboradores. Tabela 2. Categorias profissionais e quantificação de colaboradores existentes no Lar A. 
(Fonte própria). No que concerne ao Lar B este foi fundado um pouco mais tarde, com uma capacidade para 40 utentes dispondo de 20 quartos. Quanto à equipa técnica do Lar B (cf. Tabela 3) este é composto por 15 ajudantes de Lar/centro dia (todas do género feminino), 1 técnico de apoio sociocultural (do género feminino), 3 trabalhadores de serviços gerais (todas do género feminino), 2 enfermeiros (ambas do género feminino, porém apenas uma é dependente) e 1 técnico auxiliar de ação social (do género feminino). Nesta valência colaboram 22 colaboradores Tabela 3. Categorias profissionais e quantificação de colaboradores existentes no Lar B. 
(Fonte própria). 

Categorias Feminino Masculino Nº colaboradores Ajudantes de lar/Centro de dia 13 0 13 Operador de Lavandaria 1 0 1 Ajudantes de Cozinha 1 0 1 Técnico de Apoio sociocultural 1 0 1 Trabalhadores de Serviços Gerais 5 1 6 Psicólogo 1 0 1 Enfermeiros 1 0 1 Técnico Superior 0 1 1 Total 23 2 25 
Categorias Feminino Masculino Nº colaboradores Ajudantes de Lar/Centro de dia 15 0 15 Técnico de Apoio sociocultural 1 0 1 Trabalhadores de Serviços Gerais 3 0 3 Enfermeiros 2 0 2 Técnico Auxiliar de Ação Social 1 0 1 Total 22 0 22 
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Porém, como referido, apesar das valências disporem de diversas categorias, o foco de investigação abrangeu somente Enfermeiros, Diretores Técnicos, Técnica de Recursos Humanos e Ajudantes de Lar. Quanto aos Diretores técnicos participaram dois, um de cada Lar. Contudo, uma vez que o Diretor de um dos Lares recorre à ajuda do coordenador, também ele participou na investigação. Uma vez que a investigação se vincula ao tema Avaliação de Desempenho, apenas participaram os colaboradores que tenham um tempo de serviço igual ou superior a 6 meses, visto que estes já passaram pelo menos uma vez pelo processo de Avaliação. Assim, dos 28 ajudantes de lar totais de ambos os Lares, apenas 22 colaboradores participaram na investigação, uma vez que têm mais de 6 meses de serviço. Assim, participaram 12 Ajudantes de Lar, que estavam sob contrato de trabalho a termo certo e contrato sem termo (efetivas). Num total participaram 18 colaboradores, como é evidenciado na Tabela 4. Tabela 4. Dados Profissionais do Público-Alvo do Lar A, Lar B e Departamento de Recursos Humanos. Categorias Escolaridade Tempo de Serviço Género Total Feminino Masculino Ajudantes de lar/Centro de dia8 9º e 12º ano  Entre 1 e 18 anos 12 0 12 Diretores Técnicos9 Mestrado e Licenciatura 7 anos 2 0 2 Enfermeiros10 Licenciatura 2 anos 2 0 2 Técnico Superior (Coordenador)11 Licenciatura 5 anos 1 0 1 Técnico de Recursos Humanos12 Licenciatura 3 anos 1 0 1 (Fonte própria).                                                            8  Funções: prestação de cuidados de higiene e conforto aos utentes; preparação e administração de refeições aos utentes; limpeza e desinfeção das unidades do doente e instalações em geral; preparação do material para esterilização; apoio na prestação de serviços ao utente; colaboração em exames auxiliares de diagnósticos; apoio aos outros serviços. Competências e caraterísticas pessoais e profissionais: relações humanas; sentido de responsabilidade; polivalente (Regulamento do pessoal – capítulo 7- Descritivos Funcionais, 2015). 9  Funções: organização e controlo da atividade dos seus recursos humanos; gestão dos stocks de materiais e produtos dos vários serviços; formação permanente; protocolos de cuidados aos utentes; informar e orientar os utentes; gestão administrativa dos processos dos idosos acolhidos. competências e caraterísticas pessoais e profissionais: relações humanas; sentido de responsabilidade; polivalente (Regulamento do pessoal – capítulo 7- Descritivos Funcionais, 2015). 10 Funções: prestação de cuidados de enfermagem aos doentes; administração de medicamentos e tratamentos; colaboração com os médicos e outros profissionais de saúde.  Competências e caraterísticas pessoais e profissionais: relações humanas; sentido de responsabilidade; sentido prático/julgamento; liderar e gerir a sua equipa; disponível (Regulamento do pessoal – capítulo 7- Descritivos Funcionais, 2015). 11 Sem referência 12 Tem como funções: processamento de salários; gestão dos recursos humanos; tratamento dos mapas oficiais; honorários; declarações IRS; apoio geral ao departamento. Como competências e caraterísticas pessoais e profissionais: aprendizagem continua; competência de resolução de problemas; comunicação; motivação; organização e planeamento; orientação para a eficiência; orientação para o serviço; relações interpessoais; trabalho em equipa (Regulamento do pessoal – capítulo 7- Descritivos Funcionais, 2015). 
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2.3 Diagnóstico de necessidades/interesses  No primeiro contacto com a instituição foi apresentada uma proposta relativamente à temática que poderia vir a ser desenvolvida, salvaguardando que haveria sempre a possibilidade de novas sugestões por parte do Departamento, mais propriamente da Diretora, tendo em conta as necessidades ou até mesmo interesses da organização. Contudo, a proposta foi de imediato aceite. Assim, o propósito foi desenvolver o nosso projeto tendo como referência a temática da avaliação de desempenho, mais especificamente estudar o sistema de avaliação de desempenho desta santa casa. Este propósito justifica-se visto ser por um lado, uma temática atual que tem assumido grande destaque nas organizações, enquanto ferramenta da Gestão de Recursos Humanos, como por outro haver interesse em compreender como o sistema de avaliação de desempenho da instituição está a ser desenvolvido na instituição e como ele é percecionado pelas trabalhadoras e chefias. 2.4 Objetivos da intervenção / problema de investigação    Segundo Quivy & Campenhoudt (1998, p.257  a elaboração de uma problemática decompõe-se em duas operações: primeiro, fazer o balanço das 
p o le ti as possí eis … ; e  seguida, es olhe  e e pli ita  a o ie taç o ou a abordagem por meio da qual tentará responder-se à pergunta de partida .  Posto isto, para uma boa forma de atuação o investigador deve procurar enunciar o projeto de investigação na forma de uma pergunta de partida, através da qual tenta exprimir o mais exatamente possível o que procura saber, elucidar, 
o p ee de  elho .  (Quivy & Campenhoudt, 1998, p.32). Assim, a pergunta de partida que guiará o projeto é:  Estará o Sistema de Avaliação de Desempenho a introduzir melhorias significativas na organização, no desenvolvimento pessoal e no desempenho dos trabalhadores? 
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Posteriormente, é necessário definir os objetivos a atingir e para tal, tendo em conta a magnitude do projeto, os objetivos podem ser divididos em objetivos gerais e objetivos específicos.  Assim sendo, segundo Guerra (2002, p.163) os objetivos gerais descrevem grandes orientações para as ações e são coerentes com as finalidades do projeto, 
des e e do as g a des li has de t a alho a segui  … . Quanto aos objetivos específicos eles distinguem-se dos objetivos gerais porque não indicam direções a seguir, mas estádios a alcançar (…  ge al e te, e p essos e  te os ais des iti os 
de situações a o etiza .  Guerra, 2002, p.164).  2.4.1 Objetivo Geral 

- Analisar de forma reflexiva o Sistema de Avaliação de Desempenho da SCMC averiguando se os discursos estão ou não em coerência com as práticas. 2.4.2 Objetivos Específicos: 
- Identificar as representações13/conceções que as chefias, trabalhadores e coordenadores têm do Sistema de Avaliação de Desempenho;  
- Analise crítica ao Sistema de Avaliação de Desempenho implementado na SCMC quanto à sua materialização e interiorização; 
- Apresentar uma proposta de melhoria quanto ao processo de Avaliação de Desempenho.                                                              13 …  o ju to de p oposições, a ções e a aliações e itidas pela opi i o pú li a, ue est o o ga izadas de fo as di e sas, segundo as classes, as culturas ou os grupos, e constituem outros tantos universos de opi iões. , ou seja, as ep ese tações 
so iais u p e  a fu ç o de to a  fa ilia  o ue e a o fa ilia  … .  Cast o, , pp. -953)  
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO  Tratando-se de uma investigação com foco na Avaliação de Desempenho, mais especificamente no Sistema de Avaliação de Desempenho, é fulcral, para a sua compreensão, começar por fazer um enquadramento teórico no que toca à temática em estudo.  1. A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 1.1 Breves apontamentos Históricos da Avaliação na Educação Referenciando-se a percursos histórico-diacrónicos, numa primeira instância, 
e ete do ao s ulo XIX, as histó ias  da a aliaç o apo ta  o o e to de 

o s ie ializaç o , de t a siç o do i fo al pa a o fo al e de o te episte ológi o com uma tradição metafisica, ou seja, o conhecimento da essência das coisas, estabelecendo um período de autonomização disciplinar e de cientifização metodológica (Machado, 2013 p.2).  Segundo Machado (2013) uma das mais importantes dicotomias 
a a te izado as da ode idade  a e a ipaç o  e sus o t olo , ue o aso da 

a aliaç o  isí el a ha ada o st uç o de u  espaço ideológi o , est utu ado e  dois polos, o negativo (sanções, seleção e controlo) e o positivo (progresso, mudança e 
adaptaç o . E, desta fo a, será mais pregnante considerar, sem qualquer carácter exaustivo ou histórico, dois aspetos fundamentais da modernidade que sustentam as narrativas legitimadoras da avaliação: a avaliação como emancipação e a avaliação como 
o t olo  Ma hado, , p. . Em meados do século XIX, a modernidade construiu uma representação do homem como autor, isto é, autor das suas ideias, porém, também autor dos seus atos. Desta forma, o projeto cartesiano constituiu uma espécie de narrativa fundadora do homem como autoridade (Machado, 2013). 



 

34 

Segundo Machado (2013) com a influência do pensamento cartesiano, no Iluminismo defende-se a existência de um núcleo interior, que nasce e se desenvolve com o sujeito, sujeito este que se torna capaz de intervir, de forma ativa, na construção de uma sociedade livre. Contudo, a partir do século XV assiste-se à substituição de uma 
ultu a t adi io al  pa a u a ultu a de p ojeto , o de a os o is o clássico-medieval é substituída pelo paradigma tecnológico enfatizando a temporalidade do 

futu o, e e gi do desta fo a u a ultu a de p ojeto , o de se o eça  a alo iza  

o pet ias. Toda ia, a e e g ia da ultu a de p ojeto  e e ta-se, sobretudo, na 
a e tuaç o p og essi a do ho e  o o se  li e  e autó o o  e, po ta to, o fa to de o homem ser um ser dotado de liberdade e autonomia, embora desenvolvendo as suas bases no Humanismo renascentista, consagrar-se-á no Iluminismo, este que se apresenta como projeto de emancipação da humanidade (Machado, 2013). Assim, é no contexto da modernidade que radica uma das mais importantes 

a ati as de legiti aç o  da edu aç o, a a ati a da e a ipaç o. Volta do ao elemento chave, avaliação, a narrativa da emancipação da avaliação sustentará um dispositivo discursivo que se desenvolverá em três sentidos: função crítica (tomada de consciência de si, do outro e do mundo); enfatização da construção autónoma (conquista de autonomia em todos os planos) e a participação emancipatória (processo de aquisição de capacidades de autonomia) (Machado, 2013). Como corrobora Machado (2013), as exigências da emancipação não excluem as formas de controlo, pelo contrário, procuram substituir o controlo externo pelo autocontrolo. Remetendo ao contexto escolar, a modernidade vai também desenvolver um dispositivo de controlo do trabalho. Ora, neste dispositivo de controlo, o procedimento do exame (obsessão da modernidade), vai adquirir um lugar central como mediação dos instrumentos de punição e vigilância. Sendo assim, no âmbito da construção da ordem escolar, a avaliação não é intrínseca à pedagogia e aos métodos de ensino, mas sim mantém uma relação de exterioridade que permite ao sistema escolar gerir, de forma justa, as suas funções de hierarquização, vigilância e sanção, ou seja, avaliar e ensinar, surgem como duas atividades distintas. A avaliação como controlo, apesar das mudanças ocorridas, continua a ter um efeito determinante, não só ao nível dos discursos, mas também das práticas e, derivado à crise da narrativa da emancipação, esta passou a ser substituída pela necessidade de performatividade 
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generalizada das atuais sociedades, ou seja, a narrativa do controlo, sendo a avaliação 
ista o o u  i st u e to de gest o, edu aç o o t il  (Lima, 1997). De acordo com Nations et al. (2012), a avaliação é uma das principais funções de um processo relativo ao trabalho, tanto a nível educacional como a nível organizacional. 1.2 Avaliação de Desempenho: Definições  Avaliar é algo que nos acompanha diariamente, ou seja, todos os dias, ainda que de forma inconsciente, avaliamos e somos avaliados, sendo que avaliar é um procedimento metodológico indispensável à vida de cada individuo, nos variados contextos. Como corroboram Nations et al. , P. , a alia  faz pa te de u a experiência humana da vida cotidiana. O próprio comportamento, as outras pessoas, os fatos e situações vivenciadas são comumente, mesmo que muitas vezes de forma 

despe e ida, o jetos de a aliaç o . De acordo com Almeida (2013), so os a aliados pe iodi a e te ua to ao nosso desempenho e capacidade de aprendizagem, enquanto profissionais de uma qualquer empresa, somos avaliados em relação à nossa contribuição para os resultados finais, medidos em forma de lucro ou de satisfaç o do lie te.  p. . Desta fo a, a avaliação define-se o o se do a ap e iaç o siste ti a de u  su o di ado po  u  trabalho ou trabalhos realizados, as suas aptidões e outras qualidades consideradas necessárias à boa execução das suas ati idades  Este es, , p. .  Para Guerra (2002, P.175   a a aliaç o  u a o po e te do p o esso de 

pla ea e to, a edida e  ue todos os p ojetos o t  e essa ia e te u  'pla o de avaliação' que se estrutura em função do desenho do projeto e é acompanhado de mecanismos de autocontrolo que permitem, de forma rigorosa, ir conhecendo os resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso estas sejam 
i desej eis . Ainda segundo esta autora a avaliação consiste sempre na comparação com um modelo - ou seja medir- e implica uma finalidade operativa que visa corrigir ou melhorar. 
 A a aliaç o, ual ue  ue seja a di e sidade de e te di e to e de todos de execução, tem sido considerada « um conjunto de procedimentos para julgar os méritos de um programa e fornecer um informação sobre os seus fins, as suas expectativas, os 
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seus esultados p e istos e i p e istos, os seus i pa tes e os seus ustos.»  Gue a, 2002, p.186). Segundo Chiavenato (1994, P.263 , toda a a aliaç o  u  p o esso para estimular ou julgar o valor, a excelência, as qualidades de alguma pessoa . Quanto à designação do termo desempenho ou performance, segundo Otley (1999 apud Estrelinha, 2013, p.15) existem dificuldades no que diz respeito à identificação de uma definição consensualmente aceite, 
po  se t ata  de u  o eito a íguo, u a ez ue depe de uito dos recursos utilizados, bem como do efeito resultante dessa combinação de recursos, por exemplo, quando se considera desempenho como resultado económico ou financeiro, não se está a 
apta  todo o alo  iado pela e p esa  Otle ,  apud Estrelinha, 2013, p.15). 

Co o o o o a Stuffle ea  e Shi kfield , p.  l  e alua ió  supo e comparar objetivos y resultados, mientras que outras exigen una conceptualización más 
a plia, apela do a u  estudio o i ado del t a ajo e  sí  de los alo es.  Em suma,  

 al dis uti  la e olu ió  de su defi i ió  de e alua ió , le he os oído decir a menudo que la evaluación, esencialmente, es la determinación sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto, y que las evaluaciónes se realizarán mejor contratando a un evaluador independiente para que emita un juicio sobre algún objeto basándose en pruebas acumuladas procedentes de su comparación com otros objetos distintos a la hora de satisfacer las necesidades del 
o su ido .  Stuffle ea  & Shi kfield, , p. .  Lebas e Euske (2002, apud Estrelinha, 2013) complementam que o conceito de desempenho: 
i  p essupõe, ao es o te po, a alia  o esultado de dete i ada ação e, ainda, avaliar o nível de alcance/cumprimento desse resultado, quando em comparação com um padrão; (ii) é complexo, devido à dificuldade da sua definição e aos indicadores de desempenho serem, em muitos casos, contraditórios; (iii) cada 
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organização deve chamar a si a sua definição, por não existir uma definição consensual, identificando os critérios mais adequados para o descrever, procurando um significado consensual e o compromisso entre as partes interessadas; (iv) corresponde ao potencial de criação 
de alo ;  p essupõe apa idade íti a e de i te p etaç o.  Le as e Euse, 2002 apud Estrelinha,2013, p.15).  Segundo Caetano (2008, p.29) o desempenho  u  o ju to de comportamentos relevantes para se atingir os objetivos da organização e que podem 

se  edidos e  te os da sua o t i uiç o pa a a ueles o jeti os … . , ou seja, estes podem ser contemplados, de acordo com dois pareceres distintos, nomeadamente, quando comportamentos (meios) ou resultados (fins). Consoante o comportamento apresentado (meio) vai levar à obtenção de um resultado, e desta forma, o meio traduzirá o fim. 
Re ete do ago a pa a o o eito o seu todo, a a aliaç o do dese pe ho profissional, enquanto sistema formal e sistémico de apreciação do trabalho desenvolvido pelos colaboradores de uma organização, emergiu como uma componente da gestão de recursos humanos praticamente desde que a gestão das 

o ga izações o eçou a se  teo i a e te ela o ada e siste atizada … , ou seja, desde o início do século XX, assistiu-se a uma crescente preocupação nas organizações no que diz respeito à avaliação de desempenho (Caetano 1998, p.1). Segundo Matos (2012, p.11  a a aliaç o de dese pe ho, o  as ias alterações nas organizações, nos mercados e na sociedade, sofreu transformações consideráveis . Antigamente a avaliação existia apenas nas empresas de grandes dimensões, 
se do ue o p o esso de a aliaç o e a ape as desti ado aos fu io ios de í el médio e superior, descurando aqueles que se encontravam a desempenhar funções ao 

í el ope a io al.  Matos, , p. . Po , to ou-se num método usual e característico de implementação em todas as organizações que pretendam cumprir com 
os seus o jeti os, alia do a efi i ia e efi ia …  apazes de o st ui  u a organização de e el ia u  u do o de a o petiç o  a pala a do dia.  (Almeida, 2013, p.4). 
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Assim, segundo Chiavenato (1994, p.263) a avaliação de desempenho consiste 
u a ap e iaç o siste ti a do dese pe ho de ada pessoa o a go e de seu potencial de desenvolvimento futuro . 

Po ta to, atual e te a es e te o petiti idade dos e ados a a te iza-se pelas transformações constantes no ambiente empresarial, pelo que são comuns as tentativas de identificar e pôr em prática modelos de gestão eficazes, bem como fontes 
de a tage  o petiti a ue p o o a  o dese ol i e to o ga iza io al.  Ca o e, Brandão, Leite e Vilhena, 2009 apud Matos, 2012, p.11).  Assim, como reforça Pereira (2013, p.13), 

o oti o pelo ual as e p esas se p eo upa  o  esta metodologia deve-se ao facto de que quem não tiver uma adequada avaliação de desempenho não consegue apresentar um sistema 
i teg ado e efi az de gest o o ga iza io al …  isto a o te e po ue o processo das avaliações pode determinar o sucesso ou fracasso pessoal, profissio al ou o ga iza io al.   Na mesma linha de pensamento, de acordo com Zhu (2014, p.1) pe fo a e evaluation is an important continuous improvement tool for business to stay competitive and plays an important role in the global market where competition is intense and grows more so each day . A avaliação de desempenho comporta inúmeros propósitos, por um lado, 

e a ada o o u  i st u e to au ilia  de es i e to e p og esso a a ei a dos 

ola o ado es  e, po  out o lado,  ista o o u  i st u e to de onitorização e 
o se ue tes p o oções ou pu iç o de o po ta e tos.  Pe ei a, , p. . Importa, portanto, referir que os objetivos da avaliação de desempenham passam por permitir condições de medição do potencial humano; permitir o tratamento dos recursos humanos como importante vantagem competitiva da organização e cuja produtividade possa ser desenvolvida e; fornecer oportunidades de crescimento e condições de efetiva participação a todos os membros da organização (Chiavenato, 1994). 

Qua do hega o momento de avaliar os trabalhadores, a organização encontra-se numa situação sensível, sendo importante escolher as pessoas que procederão a uma 
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a aliaç o justa e e uitati a  e, po ta to, a alia  pessoas o  ue  se t a alha diariamente torna o processo de avaliação uma situação sensível e suscetível de provocar transtornos pessoais e organizacionais e, portanto, uma avaliação justa e 
e uitati a  u a ta efa difí il.  Russo, , p. . Desta forma, segundo Muhala (2015, p.33), apesar da Avaliação de Desempenho 
se  u a p ti a de Gest o de Re u sos Hu a os t o ulga izada,  uestio el e de todas as técnicas utilizadas na gestão de pessoas é aquela que levanta mais questões e mais polémicas quando imple e tada as o ga izações … , uma vez que está muito 

ligada  dife e iaç o de pessoas,  i di idualizaç o sala ial, s pote ialidades de 

p o oç o ou a ual ue  out o e efi io ue todos julga  te  di eito . Todavia, a Avaliação de Desempenho ajuda-as a ati gi e  í eis de desempenho mais elevados para possibilitar e facilitar a sua realização pessoal, 
p ofissio al e da  u  aio  o t i uto pa a elho es esultados da o ga izaç o … .  (Muhala, 2015, p.32). Te do o o p i ipal o jeti o a alia  o t a alho dos e p egados 

de fo a o eta e o pleta.  Moura, 2000, p.106). 
Assi , a a aliaç o de dese pe ho, te do po  ase o p o esso de guia , desenvolver e motivar as pessoas, visa integrar esses mesmos modelos, acrescentando 

alo  e elho a do os esultados da o ga izaç o, de fo a o tí ua.  Matos, , p.11). Pois avaliar o desempenho dos trabalhadores é importante para a gestão 
o ga iza io al po ue o dese pe ho  o ti ge ial, ou seja, os t a alhado es t  desempenhos diferentes entre si e de acordo com as situações em que estão envolvidos é essencial que o trabalhador e a organização tenham conhecimento do contributo do 
p i ei o pa a o egó io da o ga izaç o … .  Ba osa, , p. . 

Posto isto, a a aliaç o de dese pe ho  u a fe a e ta uito i po ta te para a tomada de decisão na gestão de re u sos hu a os.  Fe a des, , p. . No pensamento de Armstrong (2009) apud Barbosa (2012), existem quatro argumentos que justificam a avaliação do desempenho:   a) o reconhecimento de que numa organização todos formam uma visão geral do desempenho dos trabalhadores;  b) a utilidade de sumarizar os julgamentos acerca dos trabalhadores, de forma a identificar os que são excecionais e os que estão abaixo das expectativas; 
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 c) a certeza de que é impossível obter bons desempenhos e sistemas de retribuição sem avaliação pois tem de existir um método que relacione o montante da recompensa com o nível de contribuição do trabalhador;  d) o facto de a avaliação de desempenho transmitir uma mensagem clara aos trabalhadores de como estão a desempenhar as suas funções, motivando-os para melhorarem o seu desempenho com o objetivo de conseguirem resultados mais elevados numa futura avaliação.  Porém, segundo Câmara, P.B, et al. (1997), para que a avaliação seja objetiva e equitativa (no seio da empresa) é necessário que o avaliado saiba previamente, o que se espera dele (quais os seus objetivos); quais os parâmetros da avaliação (de que forma/maneira vai ser medido) e; a calendarização dos resultados que se esperam dele (quando vai ser avaliado). 
Co o efe e iado, a avaliação de desempenho não é um fim em si mesma, mas um instrumento, um meio, uma ferramenta para melhorar os resultados dos 

e u sos hu a os da o ga izaç o  Chia e ato,1994, p.267).  2. GESTÃO DE DESEMPENHO E O PAPEL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO   A avaliação de desempenho tem um papel significativo num sistema de gestão de desempenho, isto porque de acordo com Aguinis (2009 apud Ba osa,  a avaliação é uma das fases do sistema de gestão de desempenho que permite aferir se os resultados previamente defi idos fo a  al a çados  e de ue fo a o comportamento do trabalhador o ajudou a alcançar esses resultados (pp.14-15).  Segundo Sarmento et al. (2015, p.25), a avaliação de desempenho está integrada e faz parte da gestão do desempenho, daí não poder dizer-se que a avaliação e gestão do desempenho são sinónimos, sendo que avaliar implica fazer uma apreciação sistemática da avaliação do desempenho do colaborador de acordo com a sua função, em contrapartida a gerir o desempenho implica o alinhamento dos objetivos 
o ga iza io ais o  os o jeti os i di iduais de ada ola o ado , at a s de u  pla o 
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integrado e exequível com o individuo, fazendo o seu acompanhamento e avaliação final 
do p o esso . Segundo Almeida (2013, p.15),  at a s de u a gest o est at gica eficiente e eficaz que as organizações conseguem enfim atingir os objetivos e as metas fixadas de acordo com a missão, valores e visão a que se propõem . Segundo Gomes et al. , p.  a gest o de dese pe ho  defi ida o o o processo organizacional através do qual se definem os padrões de resultados e valores 
o ga iza io ais, o fo es  est at gia e o jeti os da o ga izaç o …  de a ei a a que se atinjam ou ultrapassem os padrões definidos, envolvendo atividades como: 

• Definição de objetivos organizacionais, departamentais (quando para departamentos), e de equipas individuais (centrados no individuo); 
• A implementação de um Sistema de Avaliação de Desempenho; 
• Sistemas de Compensação; 
• Formação e Desenvolvimento, que promovam o desempenho; 
• Feedback, comunicação e o coaching, que permitam a definição de melhorias quanto a desempenhos anteriores; 
• Planeamento de Carreiras; 
• Gestão da e pela cultura.  Como corrobora Caetano (2008), a gestão do desempenho gera condições a fim de que a atividade desenvolvida pelos colaboradores e respetivos resultados ou desempenhos contribuam, para a busca dos objetivos organizacionais.  E, na mesma linha de pensamento, segundo Gomes et al. (2010, p.498  a gest o do dese pe ho e os objetivos com ele relacionados têm, por conseguinte, impactos significativos na vida 

dos e os da o ga izaç o , podendo gerar níveis de ansiedade elevados nos colaboradores e nas hierarquias quando na obtêm resultados negativos ou quando estes ficam longe das expectativas. Alinhar a ação dos indivíduos e os objetivos e valores organizacionais, é 
fu da e tal isto ue pe ite ue ada ola o ado  o p ee da o seu papel e o seu 

o t i uto pa a o su esso da o ga izaç o.  p. . E, deste odo a alia  o 
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desempenho dos trabalhadores é importante para a gestão organizacional porque o 
dese pe ho  o ti ge ial . Desta fo a, os dese pe hos o a ia do de trabalhador para trabalhador, tendo em conta as situações em que estão implicados, sendo fundamental que tanto o trabalhador como a própria organização percebam o seu contributo para o crescimento da mesma. Desta forma, Sistemas de Avaliação de Desempenho em que não seja visível e/ou percecionado tal alinhamento pelos colaboradores, passará a ser um mero instrumento de discriminação e diferenciação, 
ge a do p o eis esist ias e o flitualidade.  p. . De acordo com Gillen (2000, p.8  a avaliação, quando feita positivamente, tem 
uitos e efí ios e uitos e efi i ios … . Como tem vindo a ser referido, a avaliação de desempenho não só traz benefícios ao colaborador, ou seja, ao avaliado, como também a quem o avalia e por sua vez à Organização (Figura 1).  

 
   Organização 
▪ Dados sobre o desempenho organizacional; 
▪ Dados para o planeamento dos Recursos Humanos; 
▪ Melhor desempenho organizacional. 
▪ Melhor motivação; 
▪ Melhor comunicação;   ▪ Melhor compreensão dos requisitos de desempenho o que leva a melhorá-lo; 

▪ Enfoque sobre si mesmo e necessidades pertinentes. 
▪ Oportunidade para discutir problemas e queixas;  Avaliado    Avaliador 

▪ Melhor desempenho da equipa;  
▪ Retificação de problemas;  
▪ Feedback sobre si mesmo.  Figura 1. Beneficiários no processo de Avaliação de desempenho. Adaptado de Gillen (2000).  
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Para além dos benefícios apontados tanto para a Organização, como para o avaliador e avaliado, a avaliação de desempenho apresenta, porém, alguns pontos fracos, apontados por Sarmento et al. (2015), no decurso do processo. Tal fracasso pode acontecer: 
- Quando a avaliação de desempenho é assimilada como sendo apenas para recompensar ou punir o desempenho do colaborador; 
- Quando inclui apenas a contemplação de formulários, do que propriamente sobre a avaliação do desempenho de forma crítica e objetiva; 
- Quando a avaliação é somente pontual e momentânea e não realizada de forma contínua, sendo que o avaliado não tem conhecimento da sua avaliação ao longo do período de avaliação, para poder alterar o que não está correto no seu desempenho; 
- Quando a avaliação é feita de acordo com um processo injusto; 
- Quando os comentários negativos do avaliador, exprimidos com agressividade e sem esperança na melhoria do desempenho do avaliado, originam nos avaliados reações negativas; 
- Quando a avaliação é vigente somente em fatores que não conduzem a nada, não agregando valor nem ao colaborador nem à organização.  2.1 PROCESSO DA GESTÃO DO DESEMPENHO   Segundo Gomes et al. (2010) um Sistema de Avaliação de Desempenho deve pressupor 5 etapas (Figura 2), nomeadamente: 1º) Pré-requisitos para a definição de objetivos em cascata; 2º) Planeamento da avaliação de desempenho; 3º) Execução da avaliação; 4º) Avaliação do desempenho; 5º) Revisão da avaliação do desempenho. É de notar que este processo é um ciclo vicioso, visto que, depois da revisão da avaliação de 
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desempenho é feita a renovação do processo para a posteriori se definirem os objetivos para o próximo período da avaliação. Segundo Gomes et al. (2010) na etapa Pré-Requisitos para a definição de objetivos em cascata são determinados os pré-requisitos fundamentais e necessários de um sistema de gestão de desempenho, nomeadamente: o conhecimento da estratégia/missão, dos objetivos organizacionais e o conhecimento das funções através da análise do trabalho, ou seja, conhecer as caraterísticas dos postos de trabalho.  Seguidamente vem o planeamento da Avaliação de desempenho em que o objetivo passa pela discussão entre gestores e colaboradores sobre os resultados a alcançar, comportamentos a adotar e o plano de ação a seguir, de forma a que os 
ola o ado es te ha  u  o he i e to «p ofu do» do siste a de gest o do 

dese pe ho.  Russo, , p. . Quanto à execução da avaliação existem dois tipos de responsabilidade, a do colaborador e por sua vez a do gestor. Assim, cabe ao colaborador a responsabilidade de atuar em conformidade com o planeado e, ao gestor a responsabilidade de observar e documentar a avaliação, proporcionar feedback etc. (Gomes et al., 2010) Já na etapa avaliação de desempenho é a fase onde se dá a avaliação propriamente dita ao avaliador, onde se avalia se os objetivos foram ou não alcançados, 

 Pré-Requisitos para a definição de objetivos em cascata  Planeamento da AD    Execução da Avaliação    Avaliação do Desempenho    Revisão da Avaliação de Desempenho  Renovação do processo para definição de objetivos para o próximo período de avaliação  Figura 9. Ciclo de Gestão do Desempenho. Reproduzido de Gomes et al. (2010).  
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consoante a auto e a heteroavaliação, ou seja, é nesta etapa que se faz a avaliação propriamente dita do trabalhador (ibidem, 2010). Na etapa revisão da avaliação de desempenho é quando são realizadas as reuniões a fim de discutir a avaliação e as ações a desenvolver no futuro. Posteriormente, na etapa renegociação do desempenho  possí el, o o o 

p óp io o e i di a, e ego ia  os o jeti os a o dados a fase de pla ea e to do 

dese pe ho , utiliza do as i fo ações o tidas ta  as out as etapas do 

p o esso.  Russo, , p.  Em suma, é de notar que este processo é um ciclo vicioso, visto que, depois da revisão da avaliação de desempenho é feita a renovação do processo para a posteriori se definirem os objetivos para o próximo período da avaliação. (Gomes et al., 2010, p.502). Também, segundo Gomes et al., (2010, p.498  a gest o do dese pe ho te  implicações nas decisões sobre salários, compensações variáveis por mérito, 
p o oções, t a sfe ias e saídas dos e os da o ga izaç o. , i te fe i do do 

es o odo as de isões so e o as o t atações e a adopção de soluções de outsourcing. , elho  dize do, a gest o do dese pe ho de e i lui -se num sistema 
a a ge te, holísti o  ue ali ha as di e sas politi as e p ti as de gest o do apital 

hu a o. , o o a te io e te efe ido.  3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Num estudo, realizado por Caetano et al. (2000), em duas organizações distintas, denominadas pelos autores SA114 e SA215, o objetivo passou por perceber a mudança organizacional e de gestão de recursos humanos, destas duas organizações, no setor da saúde. O que aqui importa explorar são as práticas adquiridas pela SA2, uma vez que a investigação gira em torno de uma Instituição deste carácter, com o intuito de perceber o funcionamento desta prática de Gestão de Recursos Humanos, que é a Avaliação de Desempenho.                                                            14 …  u a i stituiç o di a asso iada a u  Si di ato … .  Caeta o et al., 2000, p.265) 15 Uma instituição de solidariedade social. 
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Assim, segundo o estudo, verificou-se que as duas organizações apresentavam um sistema de avaliação de desempenho bastante recente, tendo sido criado, um e outro, no ano de 1998. Porém, o da SA1 implementou um sistema em 1990/1991, todavia foi interrompido e reformulado para à posteriori ser aplicado em 1998. 
De a o do o  o estudo, o siste a de a aliaç o de dese pe ho da SA , apli a-se a todos os trabalhadores, o da SA1 aplica-se, por enquanto, apenas aos enfermeiros, estando previsto o seu ala ga e to aos di os.  Caetano et al., 2000, p.271). 
Nestas o ga izações o siste a de a aliaç o de dese pe ho isa dete ta  os factores que influenciam o rendimento profissional e recolher as necessidades de formação, ao mesmo tempo que é utilizado como uma das bases para fundamentar as 

p o oções dos t a alhado es.  ibidem, p.271). Na IPSS, ou seja, na SA2, a avaliação envolve sobretudo aspetos comportamentais e atitudinais (baseado em atitudes e comportamentos), o saber trabalhar em equipa e a assiduidade. Segu do os auto es, e  e hu a das organizações existe uma gestão sistemática por objetivos, pelo que a avaliação não contempla a análise dos objetivos ou dos resultados quantitativos do trabalho, mas 
so e te os aspe tos ualitati os efe idos  p.271). Como corrobora Caetano et al.  a a aliaç o de dese pe ho te  u a periodicidade anual, é realizada pelas chefias directas, e compreende uma entrevista 
fo al o  o a aliado.  p.   

E  a as as o ga izações, e iste …  a possi ilidade de ontestar os resultados 
da a aliaç o de dese pe ho  Caeta o et al., 2000, p.272). 

No ue se efe e ao o t olo siste ti o e i teg ado dos e u sos hu a os , 

so e te a SA  dispõe de u  siste a de i fo aç o o putado izado ue so e te lhe permite obter indicadores como o processamento de salários, e os dados pessoais dos trabalhadores, aos quais tem acesso direto o gestor de recursos humanos e os colaboradores desse serviço. (Caetano et al., 2000, p.272). Em termos conclusivos do estudo, Caetano et al. (2000) destaca que na análise das duas organizações sobressaem dois aspetos:  as politicas e as práticas de gestão de 
e u sos hu a os, ou seja,  o esfo ço po  au e ta  a ualidade …  ualifi aç o dos colaboradores e na melhoria das condições físicas de tra alho.  e; est at gias eati as 

fa e  e ol e te e  ue  egista-se uma estratégia interna de fraca participação dos 
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trabalhadores, quer no que diz respeito a práticas formais de representação, quer no 
ue se efe e a p ti as i fo ais  Caetano, et al., 2000, p.275). Remetendo agora á contextualização teórica, segundo Sousa et al. (2006, p.116) 
o e e , i ple e ta  e dese ol e  u  siste a de a aliaç o e gest o de desempenho dos colaboradores parece ser, nos dias que correm, algo elementar para a gestão das organizações . Ou seja, dese ol e  u  siste a de a aliaç o de desempenho como um instrumento formal, periódico e de reconhecimento do 

t a alho,  algo, os dias de hoje, esse ial pa a a gest o das o ga izações  isto ue incentiva o progresso de todas as práticas de Gestão de Recursos Humanos (Russo, 2017, p.7). Porém, quando se produz um sistema de avaliação e gestão do desempenho 
des o te tualizado da est at gia glo al da o ga izaç o, pode se  desast oso.  Sousa et al., 2006, p.116). Segundo Nickols (2007) apud Silva (2012, p.15 , o típi o siste a de a aliaç o de desempenho apresenta mais fatores negativos do que positivos porque absorve muito tempo e energia, pressiona e desmotiva os trabalhadores, destrói a confiança e o trabalho de equipa, causa sofrimento emocional, tem pouco impacto na organização e aca eta ustos ele ados .  Todavia, Gomes et al. (2010) apontam como benefícios:  

• O feedback: dado que vai permitir que os trabalhadores, no mínimo uma vez por ano, obtenham o parecer sobre o desempenho prestado ao longo do ano e que, consequentemente, tenham oportunidade de corrigir eventuais erros de forma a melhorar a motivação e o comprometimento com a organização; 
•  Definição de metas: momento para explorar os objetivos individuais dos trabalhadores, e por sua vez, alinha-los com os objetivos Organizacionais; 
• Gestão de carreira: permite a identificação de necessidades de formação e daí a discussão de oportunidades de carreira; 
•  avaliação objetiva: faz com que a avaliação seja feita tendo por base processos e critérios iguais e, em função disso, permite que ela seja 
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percecionada como um processo justo, válido, que reconheça e premeie o desempenho individual do colaborador; 
• proteção legal: concede proteção aos trabalhadores ao nível da discriminação e despedimentos injustos.  Porém, como referido anteriormente, apesar do sistema apresentar tais benefícios é fulcral ter atenção que tal benefício dispõe de custos alusivos ao processo de avaliação de desempenho.  Desta forma, segundo Silva (2012, pp. 15-16) algumas dessas fragilidades são:  a) redução da produtividade, em que se verificou que os índices de produtividade diminuem passageiramente após as reuniões da AD;  b) erosão do desempenho: ou seja, definir objetivos fáceis de alcançar para que a avaliação seja positiva;  c) angústia: o processo acarreta danos emocionais tanto no avaliador como no avaliado, danos como a depressão e o stress; d) prejudica a moral e a motivação:  

o uso da a aliaç o de dese pe ho pa a pu i  ou p e ia  o a aliado causa danos morais e motivacionais severos principalmente, quando o sistema é entendido como injusto ou mal concebido o que acontece, a maior parte das vezes, quando os resultados atingidos pelo trabalhador não dependem apenas do seu desempenho, mas estão condi io ados a fato es e te os;    e) fase o i di íduo e sus e uipa e ta efa e sus p o esso: a aio  pa te dos sistemas de avaliação de desempenho premeiam o desempenho do indivíduo na execução das suas tarefas e não o desempenho da equipa nos processos que 
a es e ta  alo  ao egó io;    f) promove uma visão a curto prazo: uma vez que a avaliação de desempenho 

 ealizada u a ez po  a o só i te essa a alia  o t a alho dese pe hado o a o e  causa e não é contemplado o que aconteceu antes desse ano de referência nem o que 
pode a o te e  o futu o;  
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g) p o o e o edo e a falta de o fia ça: e iste u  e to edo asso iado ao processo de avaliação que está, muitas vezes, relacionado com a falta de confiança nos superiores e levam os trabalhadores a fazerem aquilo que os seus superiores 
hie ui os deseja ;  e  h) jogos políticos: a avaliação de desempenho tem como principal fonte de informação as perceções do responsável hierárquico do avaliado, mesmo que seja uma avaliação a 360º, permitindo que a avaliaç o possa se  a ipulada e te de iosa .  

Assi , de a o do o  Matos  a ha e pa a o su esso do es o ai depender de um conjunto de questões que devem ser devidamente ponderadas 
a ua do do seu pla ea e to, di ulgaç o e i ple e taç o.  p. . Portanto, como corrobora Peretti (1998 apud Matos, 2012, p.22) a implementação de um sistema de avaliação de desempenho deverá respeitar seis etapas, nomeadamente:   

• o envolvimento da gestão de topo, através do acordo relativamente às expectativas do sistema, as fases para implementação e todo o desenvolvimento;   
• o diagnóstico dos sistemas de gestão existentes;   
• a elaboração dos procedimentos, de preferência feita pela gestão de recursos humanos juntamente com os futuros avaliadores;   
• a constituição de uma comissão da qual será recolher informação e testar os procedimentos da avaliação;   
• a formação dos avaliadores, para que se compreendam as metodologias a adotar;  
• a informação que deve ser dada dentro do tempo a todos os participantes da organização, focando-se sobretudo na forma como o processo vai decorrer nas suas diferentes fases.   Porém, antes de a organização implementar um sistema de avaliação de desempenho, ela deverá, segundo Barbosa (2012), analisar as seguintes questões:  
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• a necessidade efetiva da organização implementar um sistema de avaliação de desempenho para que se possa clarificar a relação dessa avaliação com a estratégia global da organização, com os seus valores e práticas de gestão;  
• os objetivos que se tenciona alcançar com a avaliação de desempenho, para que se possam definir os critérios e o processo de medição; 
• como articular o sistema de avaliação de desempenho com outros sistemas de gestão de recursos humanos efetivos na organização;  
• a forma como se vai dar a conhecer o sistema de avaliação a toda a organização para que todos sintam que fazem parte do processo e o aceitem como algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento;  
• o que avaliar porque o desempenho de um trabalhador não se deve resumir apenas à sua produtividade, e sim atentar outros aspetos que contribuam para o seu desempenho; 
• o método de medição que vai ser utilizado pois este deve ser apropriado aos fatores que se pretendem medir; 
• como se vai envolver toda a organização, desde a fase de criação do processo, para que o mesmo seja adequado à realidade onde vai ser implementado e todos se sintam motivados e envolvidos;  
• sobre quem é que vai recair a avaliação;  
• sobre quem é que deve fazer a avaliação.  Assim, segundo Gomes et al. (2010) para que um sistema de avaliação de desempenho seja eficaz são necessárias cinco condições, nomeadamente: relevância, sensibilidade, confiança, aceitabilidade e praticabilidade. Relativamente à relevância, segundo os autores supramencionados, esta pode apresentar dois significados disti tos: a e ist ia de elações la as e t e os pad ões 

de dese pe ho pa a u a dete i ada fu ç o e os o jeti os o ga iza io ais … ; e a existência de relações claras entre os elementos funcionais identificados como importantes na análise de funções e as di e sões al o de a aliaç o … . Desta fo a, é importante que as dimensões utilizadas para a AD num posto de trabalho sejam deveras significativas para o desempenho do trabalhador, e que esses padrões de 
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desempenho para determinada função sejam pertinentes para a obtenção dos objetivos organizacionais (Gomes et al., 2010, p.500). No que diz respeito à sensibilidade, significa que o sistema deve ter a capacidade de diferenciar bons e maus desempenhos, ou seja, caso o sistema não realize AD, os colaboradores que possuem um bom desempenho vão ser classificados de igual forma 
ue o ola o ado  o  u  dese pe ho f a o. Desta fo a o siste a se  i útil, ou mesmo perverso, para a persecução de objetivos de desenvolvimento e a tomada de outras decisões de gestão e o ga izaç o de RH.  Gomes et al., 2010, p.501). Quanto à fiabilidade esta refere-se  o sist ia de julga e tos e 

p o edi e tos.  Gomes et al., 2010, p.501). Ou seja, quando um colaborador é avaliado por diferentes avaliadores, as classificações não devem ser divergentes, senão o sistema não será visto como fiável. Portanto, para que a avaliação ocorra de forma fiável, é importante que os avaliadores tenham a oportunidade de observar o colaborador nas mesmas condições. No que diz respeito à aceitabilidade, este  o e uisito ais i po ta te, se  o 

ual o siste a esta  o de ado ao f a asso.  Gomes et al., 2010, p.501). Ou seja, caso não se aceite o sistema, no que toca a critérios e a procedimentos, as pessoas irão desconfiar das classificações, e, po  o segui te, o as to a o o o i di ado es 

ele a tes pa a uda e  o po ta e tos  Gomes et al., 2010, p.501).  Por fim, relativamente à praticabilidade esta efe e-se ao grau em que os empregados e supervisores compreendem o sistema e o encaram o o p ti o e útil.  (Gomes et al., 2010, p.501). Devendo este ser de fácil uso e compreensível.  É importante referir que o sistema de avaliação de desempenho não deve ser apontado como sendo apenas um conjunto de formulários e procedimentos. O sistema 
de a aliaç o de dese pe ho t ata-se, antes, de desenvolver um processo, integrado numa estratégia coerente, que alinhe os objetivos organizacionais com os objetivos, capacidades e competências individuais, necessárias ao alcance da melhoria contínua do desempenho da organização (Moura, 2000; Jun e Wang, 2008 apud Matos, 2012, p.22).  Daí, como corrobora Sarmento et al. (2015), ser fundamental que cada colaborador saiba qual o seu papel e qual a importância do valor do seu contributo no 
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sucesso da organização à qual integra. E, portanto, é necessário que cada colaborador possua condições que possam alinhar o seu desempenho com os objetivos organizacionais, podendo assim medir o valor do seu contributo no resultado final (Sarmento et al., 2015). Sendo que, se tal não acontecer, o sistema de avaliação do desempenho torna-
se oti o de o flitualidade e esist ia, se do isto po  todos o o u  e o 

es ue a i justo de dife e iaç o e de es alo a e to de pessoas  Sa e to et al., 2015, p.114) Um sistema que seja fechado pode ser interpretado e visto como incapaz de promover os melhores desempenhos: 
Na p ti a, as o ga izações de e  p o u a , a afe iç o do desempenho, serem sensíveis ao contexto social em que o trabalho é desenvolvido, dado o impacto que este pode ter na eficácia organizacional. Entender essa relação é de vital importância e os comportamentos que demonstram o compromisso para com o trabalho e a construção e manutenção de relações positivas podem e devem ser tidos em conta na concretização da avaliação de 

dese pe ho.  Boli o et al., ; Piggot-Irvine, 2003; Carlson et al., 2008 apud Matos, 2012, p.26).   Como o o o a Gil , uitas das íti as ue t  sido feitas  a aliaç o de desempenho justificam-se em razão de equívocos cometidos na implementação do 
siste a …  pp. -150).  Tais críticas, segundo Gil (2000), prendem-se pela/o:  a) Incorreta definição dos objetivos – Nem sempre as empresas definem de forma 

la a os o jeti os se do ue pa a uitos a aliado es, o p ee hi e to dos formulários visa apenas satisfazer a área de recursos humanos, pois não 
o segue  pe e e  o se u ias o etas …  (p.150);  b) Baixo nível de envolvimento da alta administração – O envolvimento da alta administração não é tão notório no que se refere ás questões do pessoal, tendo um envolvimento mais ativo noutras áreas como a produção e o marketing, não 

te do o he i e to do papel da fo ça de t a alho o su esso do egó io  (ibidem). No que se refere à avaliação de desempeno não há conhecimento do quão importante é na gestão de pessoal. Tendo os Recursos Humanos o papel 
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de demonstrar que as pessoas são mais do que meios acessórios, sendo fundamentais para a gestão do negócio.  c) Incapacidade para administrar pessoas – Normalmente os gerentes são especialistas em como gerir negócios, e não em recrutar funcionários, pois os gerentes, segundo o autor, não têm qualificação técnica para tratar de assuntos de pessoal, selecionar entrevistas de emprego, fornecer feedback e principalmente em avaliar pessoas. E, portanto, ao se implementar a avaliação de desempenho, costuma-se proporcionar uma preparação própria. Porém, essa preparação envolve pouco mais que o preenchimento de formulários.  d) Avaliação circunscrita a um dia – O preenchimento dos formulários tende a ser influenciado por acontecimentos mais recentes, pois são estes que ficam mais facilmente na memória. Assi , a a aliaç o te de a se  pessoal, o possibilitando a identificação da discrepância entre o desempenho esperado e 
o dese pe ho eal do e p egado  p. 50). Portanto, é necessário que a avaliação seja efetuada de forma contínua. e) Baixo nível de participação das chefias - quando a participação das chefias no processo de avaliação se restringe somente ao preenchimento de formulários, sendo que as chefias, desta forma, tendem a demonstrar baixo envolvimento no processo de avaliação de desempenho. Portanto, é fundamental que as chefias participem de forma ativa no processo, até mesmo na definição de parâmetros de avaliação. Sendo, portanto, fundamental que a informação referente á avaliação seja analisada por eles e não somente pela área de Recursos Humanos. f) Exclusão dos empregados do processo de planeamento – segundo o autor, as empresas não costumam atribuir um papel ativo aos seus colaboradores no processo de avaliação de desempenho. Portanto, é recomendado que o colaborador (avaliado) e subordinado (avaliador) negociem juntos o desempenho a ser esperado. Sendo o acompanhamento do desempenho feito por meio de reuniões periódicas entre avaliado e avaliador.  
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4. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  A análise de funções é, num cenário de análise da organização e do trabalho, reconhecida por muitos autores como sendo a espinha dorsal da Gestão de Recursos Humanos, isto porque ela se e o t a o p i ípio de ati idades o o o 

e uta e to, a seleç o, ou a a aliaç o do dese pe ho.  Gomes et al., 2010, p.141). Segundo Gomes et al.  a AF o siste o estudo de u a ou ais fu ções de uma organização, ou seja, a recolha de informações sobre o conteúdo e o contexto 
e ol e te a u a fu ç o.  p. .  Também de acordo com Sousa et al. (2006, p.30  a a lise de fu ções o siste num processo de recolha, análise e sistematização de informação acerca de uma função, com o objetivo de identificar as tarefas ou atribuições, bem como as competências necessárias pa a o seu dese pe ho . Como corrobora Watling (2000, p.35 , o ue a des iç o de fu ções faz  identificar o quê do lugar, as tarefas que podem constituir as atividades do dia-a-dia , ou seja, a des iç o de fu ções o stitui um sumário das tarefas, objetivos e 
espo sa ilidades de u a dete i ada fu ç o.  Sousa et al., 2006, p.30). Assim, segundo Sousa et al. (2006, p.30), uma análise e descrição de funções pertinente possibilita:  

• Des e e  as p i ipais ati idades o u , po u  e o o  ue o t a alho é realizado (atri uições, todos e o jeti os ; 
• Identificar as tarefas mais relevantes de uma função; 
• Detalhar as competências fundamentais para desempenhar as atividades; 
• Fornecer a importância relativa dos componentes da função . 
Caso haja aus ia de a lise e des iç o de fu ções, pode o duzi  a u a ambiguidade de papeis, a problemas comunicacionais e a indefinição nos objetivos dos 

ola o ado es.  (Sousa et al., 2006, p.30). 
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Co o o o o a Leite , a a aliaç o glo al da pe fo a e de u  trabalhador exige que o avaliador conheça pormenorizadamente o perfil funcional do 
posto de t a alho.  p. . Como prática de gestão de recursos humanos, também a análise e descrição de funções tem um papel importante, uma vez que constitui a base de muitas outras práticas (Figura 3), nomeadamente, a nível de recrutamento fornecer informações; a nível da seleção dos candidatos ela permite determinar o perfil dos mesmos, bem como apoiar na conceção de testes de seleção; quando realizadas formações ela permite determinar quais os programas e; gera informações relevantes para a avaliação de desempenho. (Sousa et al., 2006).          

Ao í el da a aliaç o de dese pe ho, a a lise de funções constitui um requisito desta prática, pois, teoricamente, não é possível encetar uma avaliação sem ter em consideração o conteúdo das funções a realizar pelo avaliado e, principalmente, porque é desta informação que devem surgir os critérios individuais (qualitativos e 
ua titati os  de dese pe ho;  Sousa et al., 2006, p.44). 

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES Recrutamento e Seleção  Remunerações  Avaliação de Desempenho  Formação  Figura 16. A Análise e Descrição de Funções e a interligação com outras práticas de Gestão de Recursos Humanos. Adaptado de Sousa et al. (2006). 
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Segundo Sousa et al. (2006, p.31  …  a a lise e des iç o de fu ções pe ite que a gestão comunique a direcção da organização e que os colaboradores percebam onde se enquadram na organização . Como referem Gomes et al. (2010, p.177  a a lise fu ções se e o o input 
pa a out as ati idades de GRH …  o t i ui pa a i e e ta  o ajusta e to e t e trabalho e trabalhado, para reestruturar processos de trabalho, para requalificar funções segundo lógicas do mercado de trabalho ou novas estratégias organizacionais, 
ou pa a au e ta  o í el oti a io al das pessoas , o lui do ue u  p og a a de 

AF e  o st uído a a eta di e sos e efí ios pa a a e p esa .  5. RESPONSABILIDADE PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  Como mencionado anteriormente, antes de a organização implementar um sistema de avaliação de desempenho, ela deverá, segundo Caetano (2008) analisar certas questões, nomeadamente sobre quem é que deve fazer a avaliação. Porém, segundo Sousa et al. (2006, p.126  a de is o so e ue  a alia, ue o al e te  

pou o ele ada …  e e e, o tudo, ta  algu a efle o ue de e  esta  intimamente ligada com os objetivos estratégicos da avaliação . Segundo Gomes et al. (2010, p.508  histo i a e te, a a aliaç o e a le ada a cabo pela chefia direta . Contudo, deixando de lado o ponto de vista tradicional, de carácter mais taylorista, a avaliação de desempenho, para além da chefia direta, pode ser efetuada por outros membros da orga izaç o se do ue o e u so a dife e tes 

a aliado es pe ite a alia  aspetos ue ada u  o se a elho  (ibidem). Ou seja,   
a de is o so e ue  faz a a aliaç o depe de dos o jeti os a ue se pretende chegar, tendo em conta, os resultados que se pretendem obter, a melhor relação com os custos associados, os recursos afetos e o tempo disponível. As principais fontes da avaliação de desempenho são: a avaliação pela chefia direta, a autoavaliação, a avaliação pelos colegas, a avaliação pelos subordinados e a avaliação opor múltiplas fontes (a chamada 

a aliaç o de  g aus , o de o ola o ado   a aliado po  todas as pessoas que afetam e são afetadas pelo seu desempenho na 
o ga izaç o .   Se a, , p. . 
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É notável, por exemplo que os subordinados, no local de trabalho, uma vez que 
passa  ais te po u s o  os out os to a  o ta to o  a tuações dos i di íduos 

ue os supe io es destes o pode  o se a .   Gomes et al., 2010, p.508). Desta forma, a avaliação de desempenho pode ser executada pela chefia direta, por um técnico do Departamento de Recursos Humanos, pelos colegas/pares, pelos subordinados, pelo próprio colaborador quando realiza a autoavaliação, pelos clientes e ainda uma avaliação 360º graus onde a avaliação é realizada por múltiplas fontes.  5.1 Chefia Direta  Segundo Sarmento et al. , p. , a aio  pa te das o ga izações, compete ao supervisor a responsabilidade pelo desempenho dos seus subordinados, 
pela sua a aliaç o e pela o u i aç o dos esultados  e, po ta to, ju ta e te o  o 
Depa ta e to de RH esta ele e os eios e os it ios pa a ue a a aliaç o possa decorrer. Pois, quando pela chefia direta, te de a p esu i -se ue …  te  aio es 

opo tu idades pa a o se a  o dese pe ho dos i di íduos su etidos a a aliaç o.  (Gomes et al., 2010, p.509). Logo, a chefia à partida é quem melhor deve conhecer o desempenho do individuo. Sendo chefia direta ela estará mais motivada a realizar uma avaliação precisa dos seus subordinados, visto que terá a ganhar ou a perder consoante o desempenho alcançado pelos mesmos.  Contudo, segundo Gomes et al. (2010, p.509), apesar de todos os aspetos 
positi os p ofe idos a te io e te, o todo o est , po , ise to de p o le as . De acordo com Marras e Tose (2013), esta prática de avaliação durou por vários anos tendo recebido diversas críticas no que se refere à subjetividade do processo. Muitas das funções são difíceis de ser observadas pela chefia direta, visto que, em muitos casos, a chefia não tem contacto direto com o subordinado e, por outro lado, quando visíveis erros no processo avaliativo. E, quando aplicado apenas este tipo de avaliação, o que pode acontecer, como anteriormente referido, é que a avaliação fique sujeita a erros que podem comprometer o efeito que se procura ter na sua aplicação. 
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E, para que se possa reduzir tais problemas, a avaliação deve ser feita em conjunto pela chefia direta e pelo superior hierárquico (Gomes et al., 2010). 5.2 Técnico do Departamento de Recursos Humanos  Segundo Gomes et al. (2010) quando feita pelo técnico do Departamento de Recursos Humanos, tende a ser problemática, visto que não tem contato direto com o 
a aliado, te do u  o he i e to dista te do seu dese pe ho. E, po ta to, a legitimidade do processo pode, pois, ser questionada pelos indivíduos submetidos a 
a aliaç o.  Gomes et al., 2010, p.509). 

No e ta to, pa a ue o todo seja eal e te efi az,  e ess ia u a fo te coordenação entre todos os responsáveis por projetos ou tarefas a que está afeto o 
ola o ado .  Gomes et al., 2010, p.509). De acordo com Sarmento et al. (2015, p.80), 

a a aliaç o ealizada pela di eç o de Re u sos Hu a os te  i do a te  e os importância neste processo, devido às críticas quanto à centralização e burocratização 
do p o esso .  5.3 Colegas/pares  Quem também pode avaliar são os colegas/pares. Em certas profissões, como 
efe ido,  difí il pa a a hefia di eta o se a  o dese pe ho das pessoas. E, pa a 

o to a  a difi uldade, pode  utiliza  i di ado es o jeti os de dese pe ho …  (Gomes et al., 2010, p.509), ou seja, recorrem a indicadores palpáveis, fáceis de ser observados e/ou verificados.  Porém, é possivelmente mais adequado, em alguns casos, recorrer às avaliações pelos pares. Gomes et al. (2010) apresenta-nos como exemplo o caso de uma equipa de polícias, em que é mais fácil a avaliação feita pelos colegas de trabalho que estão juntamente com eles no terreno do que pelos chefes que estão dentro das esquadras, ou seja, enquanto que no terreno os colegas observam de forma direta o desempenho do outro colega, na esquadra o chefe não observa o que o subordinado está a desempenhar. Portanto, é fundamental que este tipo de avaliação seja feito por colegas 
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que trabalhem diretamente com o avaliado, inseridos na mesma área e com o mesmo nível hierárquico. (Sousa et al., 2006). E, desta forma, também neste tipo de avaliação, são visíveis eventuais 
e iesa e tos. Tal  isí el e  o ga izações o  ele ado espí ito de e uipa o de os 

olegas pode  e ita  s po tuações e t e si, i fla io a do as a aliações.  Po  out o 

lado, e  o ga izações o de a o petiti idade  o fo o as a aliações pelos olegas 

pode  se  disto idas.  Gomes et al., 2010, p.510) Logo, o motivo pelo qual os gestores não usam este tipo de avaliação, deve-se ao fa to de se p esu i  ue esta a aliaç o seria influenciada pelo efeito de leniência 16 ou i fla io a e to a a aliaç o.  Mu ph  e Cleveland, 1991 apud Caetano 1998, p.82).  5.4 Subordinados  Este tipo de avaliação, segundo Marras e Tose (2013, p.33), também é conhecida 
o  a aliaç o pa a i a  po  ue o a aliado  o gesto  do a aliado . Quando feita a avaliação pelos subordinados, este tipo de avaliação torna-se uma mais valia para o desenvolvimento do superior. (Walker e Smither, 1999 apud Gomes et al. 2010). Isto a o te e po ue s o os subordinados que sabem, em primeira-mão, até 
ue po to o seu hefe  eal e te apaz de delega  ou o u i a .  Gomes et al., 2010, p.510). Porém, como afirma Sousa et al. (2006), são poucas as organizações que optam por este tipo de avaliação, pois como salienta Caetano (1998) uma vez que a avaliação é feita de baixo para cima, a avaliação arisca-se a ser distorcida pelos subordinados, uma vez que têm receio de represálias por parte da chefia.  5.5 Autoavaliação  Neste tipo de avaliação é quando o avaliado toma consciência e reflete sobre tudo o que fez e o que deveria ter feito.                                                             16 Explicação capítulo II, ponto 7. 
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Segundo Sousa et al. (2006, p.127 , o i di iduo ue se autoa alia se te-se mais 
oti ado e espo de de fo a ais espo t ea.  O esta  ais oti ado de e-se ao facto de sentir que faz parte do processo, participa no processo de avaliação. Porém, é de se esperar que o individuo atribua boas classificações a ele próprio, tornando-se 

assi  u  todo de todo desade uado pa a se to a  de isões so e at ias o o as promoções e a compensaç o.  (Gomes et al., 2010, p.510).  Em muitas organizações, segundo Gomes et al. (2010), antes mesmo da avaliação realizada pelo supervisor, é entregue ao individuo, ou seja, ao avaliado, um questionário onde este procede ao seu preenchimento com o objetivo de se autoavaliar. Posteriormente, juntamente com o supervisor, o avaliado discute o seu julgamento com o da chefia procurando á posteriori chegar a um consenso quanto á avaliação final.  McGregor (1957), apud Sousa et al. (2006) considera existir várias vantagens neste tipo de avaliação, nomeadamente: 
• Propicia um autoexame por parte do avaliado quanto aos seus pontos fracos e pontos fortes; 
• Possi ilita u  fi  o st uti o p e isa e te po ue i ide so etudo so e 

o futu o e o so e o passado;  p. 7). 
• Uma vez que a avaliação recai sobre ações relacionadas com os objetivos, a tendência a apreciar a personalidade individual diminui. 
• …  te  u a g a de legiti idade a edida e  ue s o os a aliados ue melhor podem avaliar o seu desempenho face à funç o e e ida.  p. .  
Apesa  de o ea  a iados aspetos positi os, esta p ti a, o aso de sobreavaliação, pode potenciar maior conflitualidade entre a chefia e o colaborador. Ao 

o t io, a su a aliaç o pode p ejudi a  o ola o ado .  Gomes et al., 2010, p.511). 
Isto  isí el, pelo fa to de pode  se  i fla io ada, su gi do se  o a o do da hefia.  (Sousa et al., , p.  Po , o es o a o te e ua do o o e to e  ue o gestor se dispõe a dar um feedback ao avaliado, as duas avaliações são discutidas e 
pode  ou o se  a eites pelo a aliado.  Ma as e Tose, , p. . 

Toda ia, segu do os es os auto es a autoa aliaç o  u a p ti a uito saudável, que leva o avaliado a fazer uma análise cuidadosa do seu desempenho, 
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facilitando dessa forma a aceitação do feedback dado pelo avaliado, além de ser uma 
opo tu idade pa a o auto o he i e to  Marras e Tose, 2013, p.30).  5.6 Clientes  

Ta  os lie tes pode  a alia  o dese pe ho do ola o ado , e, apesa  de não se esperar uma coincidência entre os objetivos dos clientes e os da organização, a informação fornecida por estes elementos externos pode revelar-se de grande utilidade 
e  p o oções, t a sfe ias ou a dete i aç o de e essidades de fo aç o.  (Gomes et al., 2010, p.511). Não obstante, torna-se bastante dispendioso uma vez que terão de ser aplicados inquéritos.  5.7 Avaliação 360º graus  Segundo Marras e Tose (2013, p.36  a a aliaç o º g aus o siste e  e ol e  na avaliação não só o gestor do avaliado, mas o próprio avaliado e outras pessoas da 
o ga izaç o ue te ha  i te agido ou i te age  o o ele . Trata-se da utilizaç o combinada de diversos avaliadores, que podem aliás debruçar-se sobre diferentes 

it ios de a aliaç o …  Go es et al., 2010, p.512). A avaliação 360º graus é o tipo de avaliação em que um colaborador é avaliado 
po  últiplas fo tes, fo tes estas ue afe ta  e s o efe tados pelo seu dese pe ho 

a o ga izaç o , ou seja, ua do s o a aliados pelos su o di ados, pelos supe io es hierárquicos, pelo próprio, pelos clientes e pelos fornecedores (Sousa et al., 2006, p.128). Ainda segundo os mesmos autores, a avaliação 360º possibilita o avaliado de poder receber feedback do seu desempenho, sob múltiplas perspetivas, tentando diminuir o fator subjetivo que é tão visível no processo de avaliação.  
Po , se te ta os i ple e ta  este tipo de a aliaç o u a o ga izaç o ue utiliza um estilo de gestão tradicional – baseado na desconfiança, na centralização das 

de isões …  e iste o is o de o se e plo a e  as pote ialidades deste siste a  (Sousa et al., 2006, p.128). 
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6. PAPEL DO AVALIADOR E DO AVALIADO  Corroborado por Casanova (2009, p.321 , o avaliador como qualquer pessoa vê 
a ealidade o  o seu olha , olha  ais ou e os t ei ado pa a o se a , des e e , analisar e interpretar . Segundo Sarmento et al. , p. , uitos gesto es ad ite  ue p efe ia , por completo, evitar as avaliações e a maioria destes tendem a considera-las o menos 
possí el, só as faze do po  o igaç o . De a o do o  o auto , esta esist ncia é deveras 

atu al dete i adas as i u st ias ue e a  o p o esso de a aliaç o o seu 

todo  i ide . 
É i p essio a te o o e tas o ga izações espe a  ue os gesto es a alie  tantos empregados, ao longo de tantos anos, sem que exista um treino específico e sem 

os pa et os e todos de a aliaç o o etos  i ide , p. . Desta forma segundo os autores, existem três aspetos pelos quais não se deve realizar a avaliação de desempenho, nomeadamente:  
- Carência de treinamento do avaliador nos princípios da avaliação de desempenho; 
- Utilização errônea dos parâmetros e métodos de avaliação; 
- Confrontação, sendo algo que os gestores tendem a evitar; 
- Demasia temporal, sendo que envolve mais tempo do que aquele que os gestores estão predispostos a investir; 
- Carência de capacidades e domínio de competências.  Desta forma, Segundo Sarmento et al. (2015, p.81), para que a avaliação seja 

i isi a, ela p e isa se  o side ada u a p io idade de topo, o eta e te pla eada, cuidadosamente administrada e constantemente atualizada e melhorada, para refletir 
o a ie te di i o, ue i flu ia a o ga izaç o e o seu dese pe ho .  O papel do avaliador, segundo Sarmento et al. (2015, p.83), quando comunica com o colaborador ele deverá ter uma atitude pró-ativa caraterizada po  ide tifi a  do que o trabalhador tem feito; avaliar a eficácia das suas escolhas; ajudar a explorar o que 
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ue ; ela o a  u  pla o de aç o … ; ofe e e  o ie taç o a uilo ue o su o di ado 

soli ita .              Já o avaliado, sendo o elemento central no processo de avaliação de desempenho, segundo Sarmento et al. (2015), deve ser um agente ativo em:  
- Assimilar o que lhe é pedido; 
- Compreender os padrões de rendimento imposto pela função; 
- Perceber a relação existente entre o sistema de avaliação de desempenho com o desempenho organizacional e pessoal; 
- Identificar a equidade; 
- Reconhecer a validade do processo; 
- Reconhecer o seu desempenho, por meio da autoavaliação.  

Caso estes ele e tos seja  a açados pelo a aliado  e a aliado, esta ele e-se um am ie te e dadei o de t a alho e de o t olo i te o  i ide . 7. ERROS/ENVIESAMENTOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO   Como tem vindo a ser referenciado ao longo do relatório, existem riscos associados à avaliação de desempenho que, ainda que de forma involuntária, podem por em causa os efeitos que esta pretende ter. De forma a reduzir a subjetividade da avaliação de desempenho, um dos passos 
fu da e tais  te  o s i ia das disto ções ue …  se pode  faze  ao a alia  

pessoas … .  Sousa et al., 2006, p.133). Assim, apresentados por Sousa et al. (2006), Sarmento et al. (2015) e Gomes et al. (2010), os erros mais comuns na avaliação de desempenho são: a) o efeito de halo; b) tendência central; c) efeito de recenticidade; d) erro constante (complacência/Leniê ia; igo  e essi o  ou de le i ia; e  e o de p i ei a 

i p ess o ; f  e o de se elha ça; g  e o de fadiga e; h  i o p ee s o do sig ifi ado dos fatores; i) fixação em avaliações passadas; a) Efeito de halo – o efeito de halo, segundo Sarmento et al. (2015, p.77), refere-
se  te d ia pa a este de  a ap e iaç o se elha te a todos os aspetos do 
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dese ol i e to, ue  seja u a i p ess o fa o el ou desfa o el . Também este é o erro, que segundo Gomes et al. (2010), é mais comum verificar-se. Este erro ocorre pelo facto de o individuo ser avaliado nos diferentes aspetos do desempenho assente apenas numa determinada 
espe ifi idade do seu dese pe ho ou pe so alidade, ou seja, ua do o avaliador tem uma opinião favorável acerca de uma característica do colaborador, tem tendência a considera-lo bom em todos os fatores (efeito halo) e vice-versa (efeito horn). Dado como exemplo temos a situação de quando o avaliador aprecia algo positivo do avaliado, por exemplo a sua simpatia, se do ue o a aliado  pode ser induzido a avaliá-lo positivamente em todas as dimensões – mesmo que, objetivamente, o seu desempenho nas 

es as seja f a o  (Gomes et al, 2010, p.529).  b) Tendência central - Como o próprio nome indica, tendência ao centro, ou seja, tendência a atribuir a nota média, avaliando de forma neutra, classificando o avaliado como médio (Sarmento et al., 2015). Segundo Gomes et al. (2010) este, tal como o efeito de halo, é dos erros mais comuns. Nestes casos, o avaliador tem duas posições, nomeadamente, o evitar atribuir classificações baixas com receio de prejudicar, ou por outro lado, evita atribuir classificações 
uito altas e ea do o p o ete -se futu a e te.  Sousa et al., 2006, 

p. . O asio al e te, as i st uções pa a o p ee hi e to dos todos de classificação utilizados conduzem a este erro, ao obrigarem o avaliador a 
justifi a  as otas e t e as  Gomes et al., 2010, p.533).  c) Erro de recenticidade - te d ia pa a da  ele o a situações e e tes ue 

a a a  a ida p ofissio al do ola o ado . , o de o avaliador, tem tendência a lembrar-se de situações ocorridas recentemente, não atendendo a todo o período de avaliação, tendo estas um efeito irregular na mesma. (Sousa et al., 2006; Gomes et al., 2010). Por exemplo, um bom colaborador durante onze meses pode ver a sua classificação prejudicada devido a uma falha no último mês, ou então um colaborador que tenha tido um desempenho fraco, mas o superior atende apenas ao esforço positivo do último mês. Portanto, segundo 
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Gomes et al. (2010, p.530  este efeito ajuda a compreender as razões pelas quais muitos colaboradores tendem a adoptar acções de gestão de impressões junto dos seus superiores …  quando se aproxima a data da avaliação final, com o intuito de bajular o avaliador. Uma das formas de colmatar este erro é o fazer avaliações regulares.  d) Erro constante (Complacência/Leniência; Rigor excessivo) – segundo Gomes et al., , o a aliado  at i ui siste ati a e te po tuações ele ados  ao contrário da severidade onde o avaliador atribui pontuações baixas. (p.530). Os 
a aliado es fle í eis, estes asos, esta ele e  pad ões de a aliaç o ai os, e os avaliadores muito exigentes, padrões de desempenho elevados difíceis de 
ati gi .  Sousa et al., 2006, p.133). Como corrobora Sarmento et al. (2015), neste erro o avaliador tem tendência a avaliar o avaliado de forma extrema.  e) E o de p i ei a i p ess o  – neste caso, a primeira impressão que o avaliador tiver, sendo ela boa ou má, é a que vai permanecer e sobrepor-se ao real desempenho. De acordo com o exemplo de Sousa et al. (2006) se a primeira impressão que o avaliador formou do colaborador foi a de que ela é irresponsável, essa será a ideia que vai permanecer, ainda que o colaborador vá progredindo a esse nível.  f) Erro de semelhança (projeto pessoal ou autoidentificação) – segundo Sousa et al. (2006, p.134) este erro deve-se  p ope s o a a alia  o ola o ado   

se elha ça de si p óp io. , ou seja, o a aliado  i  te  o  julga e to so e aqueles com o qual se identificam consigo (que tenha características de personalidade idêntico, os mesmos valores, meio social etc.). Tende a julgar, de forma mais favorável, os colaboradores que sejam semelhantes com o avaliador (Sarmento et al., 2015).  g) Erro de fadiga/rotina – E  uitas situações, h  a p ope s o a não prestar 
uita ate ç o ao p o esso de a aliaç o  e isto a o te e pelo fa to, po  exemplo, de o avaliador ter muitos colaboradores para avaliar ao mesmo 
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te po. E, po ta to, esta situaç o pode disto e  o side a el e te a 

a aliaç o.  Sousa et al., 2006, p.134).  h) Incompreensão do significado dos fatores – Este erro deve-se  i o p ee s o ou distorção do sentido do factor, realizar uma apreciação errada das qualidades 
do ola o ado .  Sousa et al., 2006, p.133), e isto deve-se também á não competência para avaliar.  i) Fixação em avaliações passadas – Tende a manter avaliações passadas, não sendo visível qualquer evolução, positiva ou negativa, do desempenho do colaborador (Sarmento et al., 2015).  Uma vez que tais erros advêm dos avaliadores, é fundamental, pensar em estratégias que sejam capazes de colmatar os erros enunciados, e, portanto, uma das estratégias seria mesmo a formação dos avaliadores, no processo de avaliação de desempenho, com o objetivo de preparar os avaliadores para o exercício da avaliação. Como reforça Thomaz (2005, p.201)  

a fo aç o dos a aliado es  u  ele e to ful al este p o esso, visto que se destina a eliminar, tanto quanto possível, a subjetividade inerente à avaliação, para o que estes devem conhecer os objetivos, os conceitos e técnicas e o instrumento de avaliação, os resultados que poderão advir das avaliações feitas, os erros possíveis e as formas de os evitar, entre outros, de forma a neutralizar a desconfiança com que é percepcionado, garantindo que se efectua de uma fo a t a spa e te e o st uti a.    Também segundo Sarmento et al. , p. , o a aliado  de e se  

se si ilizado e e e e  fo aç o , o eada e te os segui tes po tos: 
- Compreensão da importância do processo de avaliação de desempenho; 
- Influência da avaliação na organização; 
- Conhecimento dos métodos de avaliação; 
- Formular objetivos; 
- Conhecer o rendimento de cada colaborador; 
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- Aconselhamento ao colaborador, de maneira a favorecer o seu desenvolvimento e progressão na carreira; 
- Conhecer as atitudes, as reações, os sentimentos e os problemas dos colaboradores no trabalho.  Também no entender de Caetano (2008, pp.105-106), a formação deve focar-se nos aspetos da avaliação, nomeadamente:  

a  os o jeti os do siste a ... ;  os it ios de a aliaç o e as dimensões a utilizar (...) ; c) o tipo de medição a utilizar (...) ; d) os enviesamentos e erros cognitivos que podem ocorrer (...); e) os procedimentos específicos a seguir (...); f) a estruturação e condução da entrevista de avaliação de desempenho (...); g) a formalização da avaliação e etapas seguintes; h) algum tipo de simulação da aplicação 
do siste a ... .  Para além destes domínios, também a formação deverá ajudar os avaliadores 

so e a fo a de p esta  feedback aos ola o ado es … , o eada e te no que diz respeito a como criticar de forma construtiva o desempenho dos colaboradores, como falar de problemas delicados, como encarar as emoções (Moharman, Resnick-West e Lawler, 1989 apud Thomaz, 2005, p. 201). O avaliador ao possuir formação especializada minimiza as possibilidades de alteração da percepção dos objectos e do seu significado  Casa o a, , p. .  8. IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  Segundo Sarmento et al. (2015, p.111 , a e t e ista de a aliaç o do desempenho define-se como uma conversa ou discussão com o colaborador, no decurso do processo de avaliação do seu desempenho, face aos objetivos propostos e 
o side a do todas as o dições …  e  ue as ta efas fo a  ealizadas , sendo considerada um momento fulcral do sistema de avaliação de desempenho. É fundamental que que todo o ciclo de avaliação de desempenho do colaborador seja discutido e que sejam comunicados os resultados da avaliação. E, portanto, a 
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entrevista tem por objetivo discutir o balanço do desenvolvimento do colaborador durante o seu decurso no período da avaliação, assim como estimular a comunicação entre o colaborador e a chefia (avaliado e avaliador) (Sarmento et al., 2015). Portanto, as entrevistas de avaliação do desempenho possibilitam percecionar 
elho  as e pe tati as e pe e io a  u  o e to de su a izaç o e siste atizaç o do feedback (…  Sa e to et al., 2015, p.111). O feedback dado ao avaliado tem como objetivo proporcionar-lhes ele e tos informativos que lhes permitam compreender os erros e as acções positivas, as suas 

o ige s e as suas o se u ias.  E, po ta to, ao e e e e  feedback, os a aliados ficam mais capacitados para compreender como podem evitar os erros e repetir as acções positivas em prol de melhores desempenhos futuros.  Gomes et al., 2010, p.533). Segundo Sarmento et al. (2015), a entrevista de avaliação do desempenho deve tratar-se de um momento, onde de forma resumida se sistematiza o feedback que foi sendo dado ao longo do período de avaliação.  
Po , e  algu s processos de avaliação de desempenho, este feedback é apenas facultado aquando da classificação (frequentemente anual) e da entrevista em que a mesma é transmitida e dis utida.  Go es et al., 2010, p.534) E, quando isto acontece, resulta, por parte do avaliado, espanto quanto ao feedback, la e ta do 

ue o es o o lhe te ha sido fa ultado a te po de uda  o po ta e tos  (ibidem). O mesmo acontece, quando os erros se repetem durante o período de avaliação, sendo que se o feedback não for regular, ou seja, contínuo, o colaborador fica sem noção dos erros que está a praticar e sem noção de como evitá-los (Gomes et al., 2010).  Posto isto, é necessário que o colaborador receba, ao longo do período de avaliação, feedback continuo sobre o seu desempenho, para que este possa mudar comportamentos que não estejam corretos, estimule ações adequadas, e, por sua vez, na avaliação final não haver surpresas (Sousa et al., 2010). Para que isto aconteça, como já referido, são necessárias entrevistas de avaliação de desempenho, em que segundo Gomes et al. (2010, p.534  estas pode  sistematizar o feedback facultado ao longo de todo o período de avaliação e criar um 
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espaço de discussão em que o avaliador e o avaliado discutem as causas das ocorrências passadas e definem modos conjuntos de melhoria para o período subsequente . Porém, segundo os mesmos autores, podem ser apontados dois tipos de entrevistas, nomeadamente: 1) entrevistas de avaliação; 2) entrevistas de avaliação e desenvolvimento, estando pormenorizadas na Tabela 8.  Tabela 5. Principais diferenças entre as Entrevistas de avaliação e as Entrevistas de avaliação e desenvolvimento.    Entrevistas de avaliação Entrevistas de avaliação e desenvolvimento Objetivos Transmitir a avaliação de desempenho, num dado período, ao colaborador. Justificar decisões de gestão (ex.: incrementos salariais). Discutir o desempenho do colaborador, a qualidade da relação entre ele e o superior, os fatores responsáveis pelo desempenho, os meios de melhorar o desempenho futuro. Foco temporal Passado. Passado, mas sobretudo o futuro. Fluxo comunicacional Sobretudo unilateral (do superior para o subordinado). Bilateral (ambos contribuem para a discussão e para a identificação das medidas a tomar). O que se discute O desempenho do colaborador no período anterior O desempenho de ambos: as razões do desempenho; os modos de melhorar a relação e o desempenho futuro; temas como os conteúdos da função, a formação ministrada e a necessária, o ambiente físico de trabalho, as responsabilidades mútuas. Reproduzido de Gomes et al., (2010).  Comparativamente ao primeiro tipo (entrevistas de avaliação), as entrevistas de avaliação e desenvolvimento têm uma natureza mais recíproca, visto que nelas se 
dis ute o dese pe ho do olaborador durante o período de avaliação, assim como a relação entre ele e o superior , tendo como objetivo identificar o que correu bem e o que correu mal, quais as formas de colmatar as falhas e de que forma ambos cooperam para o crescimento do desempenho  Gomes et al., 2010, p.535). Ou seja, a os os actores da entrevista procuram e contribuem para a identificação de meios que 

pe ita  elho a  o dese pe ho  ibidem, p.535). 



 

70 

No entanto, segundo Gomes et al. (2010), para que as entrevistas sejam eficazes importa, desde logo, boa preparação tanto dos avaliadores como dos avaliados, pois como corrobora Sarmento et al. , pode -se-á pensar que a responsabilidade de fornecer feedback é mais do avaliador do que do avaliado, mas para que o sistema de avaliação seja dinâmico, ambos devem trocar ideias e estabelecerem um plano de 
dese ol i e to i di idual o de o ste  os o jeti os e eios pa a a sua e e uç o  (p.113).  Assim sendo, são realçados de acordo com Gomes et al. (2010), os seguintes aspetos:  

- Comunicar frequentemente com o colaborador sobre o seu desempenho É fundamental que o colaborador receba, constantemente, feedback quanto ao 
seu dese pe ho. Toda ia, e  uitos asos,  ape as du a te a e t e ista ue o colaborador obtém feedback sobre o seu dese pe ho.  p. , ou seja, du a te o período de avaliação, a chefia não informa o colaborador sobre a forma como ele está a agir. E, portanto, este não é o meio mais adequado, para se atingir a eficácia que se pretende das entrevistas, uma vez que para tal é necessário que o mesmo seja 
t a s itido egula e te, o o e to da a ç o, de fo a a o u i a   pessoa 

a uilo ue se espe a a dela e as o se u ias ligadas  a ç o e  ausa.  p. . E só desta forma é que o colaborador, ao longo do período de avaliação, poderá ir 
elho a do o seu dese pe ho e o pote ial dese ol i e to da e t e ista fi al  

efo çado.  p. . Ao comunicar frequentemente com o colaborador quanto ao seu desempenho é provável que não vá haver surpresas na reunião de avaliação, uma vez que ao falar com ele com regularidade faz com que eles saibam o ponto de situação antes da reunião (Bacal, 2002).  
- Formação em técnicas de entrevista de avaliação Como já referido, a formação deve ajudar os avaliadores sobre como dar feedback aos colaboradores, nomeadamente no que diz respeito a como criticar de forma construtiva o desempenho dos mesmos, como falar de problemas delicados e como encarar as emoções. (Moharman, Resnick-West e Lawler, 1989 apud Thomaz, 
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2005). E, portanto, segundo Gomes, et al. (2010, p.535 , os a aliado es pode  melhorar a eficácia das entrevistas se forem alvo de formação .  
- Encorajar a participação dos colaboradores Para que as entrevistas sejam eficazes não chega apenas a preparação dos avaliadores. É fundamental, ta , p epa a  os a aliados, pois ua do se i e ti a o colaborador a preparar-se e a analisar o seu próprio trabalho, conseguem-se 

elho es esultados o  a e t e ista.  Gomes, et al., 2010, p.535). É fundamental que o avaliado reflita sobre o seu desempenho, permitindo na entrevista uma interação mais espontânea. 
- Encorajar a participação e a abertura comunicacional Segundo Sarmento et al. ,  o í el de a e tu a a o u i aç o e t e o 

supe iso  e o su o di ado ue i flu ia a sua satisfaç o , ou seja, se não existe uma boa relação entre ambos, o sistema de avaliação de avaliação perde a eficácia, isto porque as funções dos dois estão interligadas e o sucesso de um depende do desenvolvimento do outro. Neste caso, como corrobora Gomes et al. (2010) é essencial que o avaliado sinta que os seus pontos de vista e ideias valem para os resultados finais da avaliação e, quando isso acontece maior é a motivação por parte do colaborador em melhorar comportamentos para ver o seu desempenho aumentar futuramente. Caso contrário, se o colaborador se sente introvertido ao manifestar os seus pontos de vista ou tem medo de represálias por parte do avaliador, o sumo que se pretendia tirar da entrevista perde a essência, e as hipóteses de ele melhorar decrescem. 
- Julgar o desempenho e não a personalidade Na entrevista é fundamental que o avaliador não julgue a personalidade do colaborador, e que julgue sim o seu desempenho, pois há tendência a invocar caraterísticas de personalidade para esclarecer comportamentos e avaliações, considerando trações de personalidade, ao invés de fazer juízos ao desempenho 
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propriamente dito. Deste modo, a interação entre avaliador e avaliado pode ver-se fragilizada, uma vez que gera relações de desconfiança. (Gomes, 2010). E, portanto, u a das ausas desta atuaç o dos a aliado es esulta do e o fundamental da atribuição 17. 
- Confiança mútua 
É fu da e tal ue ta to o a aliado  o o o a aliado esteja  dispostos a aceitar as responsabilidades que lhes cabem nas facetas menos positivas do desempenho – e que não adoptem uma postura acusatória, nem encarem as críticas 

o o ata ues pessoais  Gomes et al., 2010, p.537). Nestes casos, o avaliador deve de forma educada, aceitar as críticas que eventualmente o avaliado possa dirigir a si para, após entrevista, mostrar que está disposto em melhorar a situação (Gomes et al., 2010). Porém, segundo os autores, o avaliador não deverá fazer promessas às quais poderá 
o i  a u p i , so  pe a de i  a pe de  a edi ilidade …  Gomes et al., 2010, p.537). 

- Definição conjunta de objetivos Definir de forma correta os objetivos vai permitir, como corrobora Gomes et al. (2010, p.493  o ali ha e to e t e a aç o dos i di íduos e os o jeti os e alo es da organização, o que é fundamental visto que permite que cada colaborador 
o p ee da o seu papel e o seu o t i uto pa a o su esso da o ga izaç o . Com a definição dos objetivos, dirige-se a ate ç o pa a o dese pe ho espe ífi o, o iliza  esforços para o alcance de níveis elevados de desempenho e estimulam a persistência 

…  (Rego, 2007 apud Gomes et al.,2010, p.537).  A definição dos objetivos pertinentes a alcançar no futuro, no decorrer da 
e t e ista,  u  p o esso de g a de pote ial  Gomes et al.,2010, p.537). Porém, quando há desconfiança recíproca entre o avaliador e o avaliado, ou 

ua do o ola o ado  o pa ti ipa essa defi iç o, e/ou a hefia i põe os o jeti os, 

o pote ial o ilizado  dos o jeti os  p ejudi ado  Gomes et al.,2010, p.537).                                                            17 …  te d ia pa a at i ui  os o po ta e tos do a aliado a fa to es de pe so alidade, des o a do a situaç o.  Go es, 2010, p.536)  
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Portanto, segundo os autores, é fundamental que os objetivos sejam acordados, não apenas de forma escrita, ou seja, formalmente, mas de forma verdadeira (Gomes et al., 2010), ou seja, o estarem escritos em papel, mas depois em prática não serem tidos em conta. 
- Comunicação regular e contínua O dar feedback, como tem sido mencionado, não é apenas na fase da entrevista, mas igualmente após a entrevista, dar feedback regular e continuo desde a anterior entrevista até à próxima (Gomes et al., 2010).  
Co  feedback construtivo regular, são maiores as probabilidades de melhor 

dese pe ho du a te o pe íodo su se ue te  Gomes et al., 2010, p.537).  Porém, a avaliação torna-se inútil se o próprio avaliado não tiver conhecimento da mesma, pois é fundamental dar a conhecer ao avaliado quais os pontos fortes e quais as necessidades de desenvolvimento e objetivos a alcançar no futuro. (Sarmento et al., 2015).  Toda ia, …  se e  os gesto es e  os e p egados se se ti e  o fo t eis 

o  o p o esso,  e os p o el ue ele esulte  Ba al, , p. . Segu do o 

auto , a razão pela qual as reuniões de avaliação do desempenho são tão evitadas e 
ausa  ta ta a siedade  de e-se ao facto de tanto os avaliadores e avaliados encararem a avaliação de forma errada, sendo também o processo utilizado de forma errada (ibidem).  III. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO/INVESTIGAÇÃO A ADOTAR  Neste ponto, será apresentada a metodologia de investigação e a sua fundamentação. Estando perante uma investigação na área da educação, foi optado por uma metodologia de investigação assente no paradigma qualitativo. Trata-se, portanto, de uma abordagem qualitativa, tendo como técnicas de recolha dos dados as 
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entrevistas semiestruturadas, o focus group e a análise documental. Quanto ao método, esta investigação estará assente no método de Estudo de Caso. 1. DEFINIÇÃO DO PARADIGMA DE E DO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO  O paradigma no qual se inscreve a intervenção é o paradigma qualitativo que se 
a a te iza pela o p ee s o dos o te tos e dos p o essos ue to a  sig ifi ati as as ações dos sujeitos-ato es so iais.  Casa-Nova, 2009 apud Webber, 1983, p.55). Ou seja, é importante que o investigador compreenda o contexto no qual se insere a investigação, entrar no mundo pessoal dos sujeitos e compreender os significados e os sentidos que os atores sociais atribuem às suas ações.  

Este pa adig a e e ge asso iado s íti as feitas ao positi is o e i se e-se numa corrente interpretativa cujo interesse se centra primordialmente no estudo dos significados das (inter)ações humanas e da vida so ial  Mo gado, , p. , o que leva a um conhecimento científico dos factos sociais e resulta de um trabalho de interpretação. Porém, a sua construção só é possível se houver interação entre o investigador e os atores sociais para que se possa reco stitui  a o ple idade da aç o 

e das ep ese tações da aç o so ial  Mo gado, , p. . O método que mais se adequa ao projeto de investigação é o Estudo de Caso, quer pela sua adequação ao objeto de estudo, quer pela duração do estágio. Assim, o Estudo de Caso o siste a o se aç o detalhada de u  o te to, ou i di íduo, de u a 

ú i a fo te de do u e tos ou de u  a o te i e to espe ífi o.  Me ia , , apud Bogdan & Biklen, 1994, p.89). No Estudo de Caso, segundo Morgado (2012, pp.58-59  o investigador, ao procurar estudar em profundidade as especificidades de um caso singular, deve reunir informações tão numerosas e pormenorizadas quanto possível 
pa a …  o segui  compreender a totalidade da situação . Quanto ao plano geral do estudo de caso, segundo Bogdan & Biklen (1994, pp.89-90) estes comparam a sua representação, ou seja, a representação do plano geral do estudo de caso, com um funil, isto é, a parte mais larga do funil representa o início do estudo em que os investigadores procuram o seu objeto de estudo, e, quando 
e o t ado o ga iza  e t o u a alha la ga, te ta do a alia  o i te esse do te e o 

… . Nesta p i ei a fase o eça  pela e olha de dados, to a do de isões o ue diz 
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respeito ao objetivo do trabalho, estabelecem o tempo, escolhem o público, os aspetos a aprofundar, entre outros. Relativamente à segunda fase esta passa para uma área mais reduzida de análise dos dados compilados. 
O Estudo de Caso  e t o u  todo i estigati o o ual se p o u a  analisar, descrever e compreende  dete i ados asos pa ti ula es … , pode do posteriormente encetar comparações com outros casos e formular determinadas 

ge e alizações.  Lessa d-Hébert et al., 1994, apud Morgado, 2012, pp.56-57).  Quanto ao conhecimento que gera, o Estudo de Caso é ais o eto e ais o te tualizado, isto é, um conhecimento que resulta do estudo de uma situação/fenómeno específico 
e  ue se p i ilegia a p ofu didade de a lise e  det i e to da sua a a g ia.  (Morgado, 2012, p.57).  2. TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS   No que se refere às técnicas e aos instrumentos de recolha de dados, estes são 
ele e tos esse iais u a ez ue deles depe de , e  g a de pa te, da ualidade e 

o ito da i estigaç o.  Mo gado, , p. . Po ta to, estes de e  se  feitos e utilizados de maneira a captar todas as informações inerentes ao objeto de estudo, tendo sempre por base os objetivos visados e o contexto em que se realiza o estudo. Porém, segundo Morgado (2012, p.71  o aio  ou e o  ito a ade uaç o do processo de recolha dos dados ao objeto de investigação depende do conhecimento, 
da apa idade e da e pe i ia de ada i estigado , defe de do ue o i í io desta etapa de investigação, o investigador tenha uma ideia clara das questões orientadoras da investigação e dos procedimentos de recolha de dados que pode utilizar para 
espo de  a essas uestões … . Assim, depois de serem identificadas as informações a recolher é fundamental definir a estratégia que possibilite alcançar esse objetivo, ou seja, saber quais as técnicas e instrumentos de recolha de dados a utilizar. Desta forma, para dar resposta aos objetivos do nosso projeto de investigação foram selecionadas as seguintes técnicas de recolha de dados: a análise documental, a entrevista semiestruturada e o focus group. 
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2.1 Análise Documental  Segundo Ludke e André (2011) embora a análise documental não seja muito explorada na área da educação, esta pode constituir-se numa técnica de recolha de dados imprescindível de abordagem de dados qualitativos, seja para complementar dados já obtidos noutras técnicas, como para descobrir novos aspetos face ao tema ou 
p o le a. Assi , a a lise do u e tal  «u  todo de e olha e de e ifi aç o de dados» que permite aceder a fontes pertinentes, fazendo por isso, «parte integrante da heurística da investigação».  Sai t-Georges,1997 apud Morgado, 2012, p.86).  De acordo com Caulley (1981) apud Ludke e André (2011, p.38  a a lise documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse . Como todas as técnicas, a análise documental também apresenta uma série de vantagens na sua utilização, nomeadamente pelo facto de os 
do u e tos pode e  se  o sultados ias ezes e i lusi e se i  de ase a 

dife e tes estudos … .  Gu a e Lincoln, 1981 apud Ludke e André, 2011, p.39).  A utilização da análise documental foi uma mais valia para a investigação uma vez que me permitiu recolher informações inerentes ao sistema de avaliação de desempenho da SCMC, bem como a outros documentos úteis que estejam ligadas ao objeto de estudo em investigação.  2.2 Entrevista Semiestruturada Ao utilizar a técnica da entrevista para a recolha de dados, possibilita alcançar o objetivo geral, isto é, a recolha de informações ao entrevistado sobre determinado assunto (Selltiz, 1965 apud Sousa, 2009, p.247). Adicionalmente, a entrevista pode ainda apontar para seis objetivos, nomeadamente: 
• A e igua  fatos , ou seja, sa e  o ue a o te e a ealidade de t o do assu to em estudo. Apontando para a própria investigação sobre os Sistemas de Avaliação de Desempenho numa IPSS, primeiramente pretendo averiguar o que acontece na realidade, se o sistema de avaliação de desempenho está construído tendo por base as conceções teóricas, quais os critérios para a elaboração do sistema de avaliação de desempenho. 
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• A e igua  opi iões , ou seja, sa e  a opi i o ue o e t e istado te  a e a dos factos. Aqui pretende-se saber quais as opiniões e representações que os entrevistados têm acerca dos factos, isto é, acerca do sistema de avaliação de desempenho, quanto à relevância, à fiabilidade do sistema. Segundo Fortin, Côté & Filion (2009, P.377  a e t e ista se idi igida fo e e ao espo de te a ocasião de exprimir os seus sentimentos e as suas opiniões sobre o tema tratado, sendo o objetivo compreender o seu ponto de vista … .  
• A e igua  se ti e tos , ou seja, sa e  o ue o e t e istado se te fa e a ueles factos. Neste ponto pretende-se saber o que é que os entrevistados sentem face ao sistema de avaliação de desempenho.  
• A e igua  atitudes , ou seja, o he e  ual a atitude ue o e t e istado te  face aos factos em estudo.  
• A e igua  de isões , ou seja, sa e  o ue o e t e istado de ide faze  pe a te os factos.  
• A e igua  oti ações , ou seja, o he e  os fato es ue i fluenciam o entrevistado a tomar aquelas atitudes e decisões (Selltiz, 1965 apud Sousa, 2009, p.247).  Quanto às entrevistas semiestruturadas/semidirigidas estas serão colocadas em prática na presente investigação. Uma vez que se colocam numa posição intermédia relativamente às outras entrevistas (estruturadas e não estruturadas), e, portanto esta escolha deve-se ao facto de não serem totalmente abertas nem direcionadas através de 

pe gu tas p e isas, e o a o i estigado  possa dispo  p e ia e te de u  o junto 
de pe gu tas-guias , elati a e te a e tas, …  pode o e o e  a todas as uestões 

ue fo ulou e  segui  a o de  e  ue as edigiu.  (Quivy & Campenhoudt, 1998, p.192). O que se pretende nas entrevistas semiestruturadas é fazer com que o entrevistado fale abertamente, o que não impede o entrevistador de ir reencaminhando 
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a entrevista face aos objetivos que quer alcançar, sempre de forma natural quanto possível. Esta técnica de recolha dos dados foi aplicada aos Diretores Técnicos e Coordenador, aos Enfermeiros e aos Ajudantes de Lar, Lar A e Lar B. Por fim, foi realizada ao Técnico de RH, a quem o processo de avaliação, a nível de organização e operacionalização, lhe é responsabilizado. Desta forma, as entrevistas direcionadas aos Diretores Técnicos e Coordenador tiveram uma duração de aproximadamente 50 minutos, tendo como finalidade: 
- Discutir a temática da AD, quanto ao seu processo; 
- Perceber como se vêm enquanto avaliadores; 
- Refletir sobre quais os contributos que a AD proporciona aos colaboradores e à Organização Quanto aos Enfermeiros, a entrevista teve a durabilidade de 20 minutos, onde se pretendeu verificar o nível de conhecimento e interiorização dos mesmos relativamente ao SAD. Portanto, tiveram como objetivos: 
- Perceber o nível de conhecimento da relação do SAD com a estratégia organizacional; 
- E te de  a elaç o dos sujeitos  o  o SAD; 
- Verificar as representações face ao SAD.  Relativamente à entrevista direcionada ao Técnico de RH, estas tiveram uma durabilidade de 50 minutos, tendo como objetivo: 
- Compreender os contributos/impactos da AD na Organização e no colaborador; 
- Discutir as práticas da AD; 
- Averiguar se os discursos estão ou não coerentes com as práticas; 
- Compreender como é feito o planeamento e como o processo de AD é implementado; 
- Como decorre o processo; 
- Quais as Est at gias de So e i ia  o p o esso.  
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2.3 Focus group  Segundo Morgado (2012, p.76) esta técnica de recolha de dados permite 
e olhe  opi iões disti tas so e a es a te ti a, o f o ta  ideias, pa tilha  experiências e estimular discussões . De acordo ainda com o mesmo autor o focus group 

pe ite e olhe  opi iões disti tas so e a es a te ti a, o f o ta  ideias, 

pa tilha  e pe i ias e esti ula  dis ussões  Mo gado, , p. . Numa entrevista deste tipo, segundo Martins (2006 apud Morgado, 2012, p.76) é necessário ter em consideração quatro aspetos a ter em conta pelo investigador, nomeadamente: 1) a escolha dos participantes, pois esta escolha tem de estar de acordo com os objetivos da investigação; 2) o nível sociocultural, uma vez que os participantes devem ter idêntico nível sociocultural; 3) devem estar asseguradas condições que permitam aos entrevistados interagir e manifestar as suas opiniões, crenças e convicções livremente acerca do tema em estudo; 4) a construção de um guião, antes da entrevista, que permita identificar os aspetos importantes a abordar e a maneira como a reunião dever ser conduzida. Este tipo de e t e ista  uito útil u  estudo 

de aso …  u a ez ue pe ite ao i estigado  não só conhecer as perceções dos membros do grupo sobre o trabalho que pretendo desenvolver, mas também identificar 
situações espe ífi as a se e  a alisadas … .  (Morgado, 2012, p.76). Com esta Técnica de recolha de dados pretendeu-se verificar o nível de conhecimento das Ajudantes de Lar quanto ao SAD implementado pela Instituição, enquanto avaliados, averiguando os seguintes aspetos: 

- Nível de conhecimento da relação do SAD com a estratégia organizacional; 
- E te de  a elaç o dos sujeitos  o  o SAD; 
- Verificar as representações face ao SAD.      
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3. TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS  A técnica utilizada para a análise dos dados das entrevistas semiestruturadas e do focus group foi a Análise de Conteúdo.  3.1 Análise de Conteúdo  De acordo com Bardin (1977, p.9) a a lise de o teúdo  u  o ju to de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e continentes) extremamente diversificados . Porém, não só é um instrumento, como referido anteriormente, mas também u  le ue de apetrechos; ou, com maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 
o u i ações.  p. . Desta forma, a Análise de Conteúdo organiza-se em torno de três polos cronológicos, ou seja, é feito o tratamento da informação com base num roteiro específico, nomeadamente: 1) A pré-análise; 2) A exploração do material; 3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. - Na etapa da pré-análise, como corrobora Bardin (1977) esta fase é da referente á organização (organizar). E  ue o espo de a u  pe íodo de i tuições, as te  po  objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso de desenvolvimento das operações sucessivas, u  pla o de a lise.  (Bardin, 1977, p.95). Esta primeira fase dispõe de t s issões, a escolha dos 

do u e tos  a serem sujeitos à análise; a o eç o de hipóteses  e o jetivos ; e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final  p. . Porém estes três fatores não ocorrem, obrigatoriamente, de acordo com uma 
o de  o ológi a, ai da ue se a te ha  est eita e te ligados u s aos out os  a escolha de documentos depende dos objetivos e vice-versa, já o objetivo só é possível em função dos documentos disponíveis; os indicadores serão construídos em 
o fo idade o  as hipóteses, ou, pelo o t io, as hipóteses se o iadas a 

p ese ça de e tos í di es.  Ba di , , p. . 
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Em suma esta fase de pré-a lise te  o o o jeti o a o ga izaç o, e o a ela própria seja composta por actividades não estruturadas, «abertas», por oposição à 
e plo aç o siste ti a dos do u e tos.  Ba di , , p. , se do elas: a) A leitura «flutuante» - em que nesta ati idade o o jeti o  esta ele e  contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se 

i adi  po  i p essões e o ie tações.  p.  b) A escolha dos documentos  c) A formulação das hipóteses e dos objetivos d) A referenciação dos índices e a elaboração de indicadores e) A preparação do material - Na etapa da exploração do material, se as dife e tes ope ações da p -análise foram convenientemente concluídas, a fase de análise propriamente dita não é mais do que a administração sistemática das decisões to adas … . Esta fase, lo ga e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em 
fu ç o de eg as p e ia e te fo uladas … .  Ba di , , p. .  - A última etapa, referente ao tratamento dos resultados, a inferência e a 
i te p etaç o,  a etapa o de o a alista, te do  sua disposiç o esultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objectivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas i espe adas.  (Bardin, 1977, p.101). Uma vez que foram feitas entrevistas e focus group, a análise será qualitativa, em que a principal característica é o facto de a «inferência – sempre que é realizada - ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc,), e não sobre a 
f e u ia da sua apa iç o, e  ada o u i aç o i di idual.»  Ba di , , pp. -116). Segundo Bardin (1977), quando se pretende codificar o material, a análise de conteúdo deve elaborar um sistema de categorias. Assim, a atego izaç o  u a operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 
p e ia e te defi idos  Ba di , , p. . 
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De acordo com Bardin (1977, p.119) a categorização pode servir-se de dois 
p o essos a tagó i os, e  ue po  u  lado  fo e ido o siste a de atego ias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos, à medida que vão sendo 
e o t ados.  E, po  out o, o siste a de ategorias não é fornecido, antes resultando da classificação analógica e progressiva dos elementos . 

O p i ipal o jeti o da atego izaç o  fo e e , po  o de saç o, u a 

ep ese taç o si plifi ada dos dados utos  Ba di , , p. . Ainda na mesma linha de pensamento, como corrobora Amado (2017, p.315), o 
p i ipal e p i ei o o jeti o da a lise de o teúdo  o de o ga iza  os o teúdos de um conjunto de mensagens num sistema de categorias que traduzam as ideias-chave veiculadas pela documentação em a lise . Para tal, dividem-se os te tos as u idades de se tido ue se o side a e  pertinentes em função das características do material a estudar, dos objetivos do 
estudo, e das hipóteses fo uladas  (Amado, 2017, p.315). De seguida at i ui-se um código e cada uma dessas unidades, correspondente ao sentido que se lhe atribui e que, ao mesmo tempo, traduz uma das categorias (ou subcategorias) do sistema , e, 

te i ada a odifi aç o confrontam-se as unidades de registo a que se atribuiu o 
es o ódigo  ibidem). Ainda segundo o autor, após o término da codificação é que se pode passar ao segundo grande objeti o de a a lise de o teúdo elaborar um texto que traduza os traços comuns e os traços diferentes das diversas mensagens analisadas e que, a partir daí, a a e a i te p etaç o e a e e tual teo izaç o  A ado, 2017, p.315). Assim, no que refere á construção do Sistema de Categorização, este será feito de acordo com os fundamentos de Vala (1986), onde segundo este autor existem três tipos de unidade de análise, nomeadamente: unidade de registo, unidade de contexto e unidade de enumeração.  Assim, de acordo com Vala (1986, P.114) a unidade de registo  o seg e to determinado de conteúdo que se caracteriza colocando-o u a dada atego ia . Segundo o autor, o que orienta a pesquisa e determina a natureza das unidades a utilizar são os objetivos e a problemática teórica. Como corrobora Vala (1986), as unidades são, frequentemente, distinguidas como formais e semânticas. Relativamente às formais 

pode os i cluir a palavra, a frase, uma personagem, a intervenção de um locutor numa 
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dis uss o, u a i te aç o ou ai da u  ite , po  out o lado, ua do se ti as, a unidade mais comum é o tema ou a unidade de informação18  (Vala, 1986, p.114). No que refere à unidade de contexto,  o seg e to ais la go de o teúdo ue 

o a alista e a i a ua do a a te iza u a u idade de egisto  o stitui do u  

supo te i po ta te da alidade e fidelidade do t a alho dos a alistas  Vala, , p.114). Portanto, quanto mais amplas s o as u idades de egisto ais difi uldades se 

le a ta   alidade i te a da a lise  Vala, , p. .  Quanto à unidade de enumeração, segu do Vala , p. ,  a u idade e  

fu ç o da ual se p o ede  ua tifi aç o , pode do se  lassifi ada como geométricas19 e aritméticas20. Segu do o es o auto , a es olha das u idades de enumeração deve ser cuidadosamente ponderada, pois diferentes tipos de unidades 
pode  o duzi  a dife e tes esultados  i ide .  Neste estudo também se pretende analisar as ocorrências, em que segundo Vala 

, p. , isa dete i a  o i te esse da fo te po  dife e tes o jetos ou o teúdos 

… , ua to aio  fo  o i te esse do e isso  po  u  dado o jeto aio  se  a f e u ia de ocorrências, no discurso, dos indicadores elati os a esse o jeto .  3.2 Sistema de Categorização das Entrevistas  Para a recolha de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada e o focus group. Como tal, para a análise/tratamento dos dados obtidos, de carater qualitativo, foi utilizada a análise de conteúdo para o tratamento de informações previamente recolhidas. Como afirma Vala (1986, p.103) citando Bardin (1977), a análise de conteúdo 
 a i fe ia ue pe ite a passage  da des iç o  i te p etaç o . Po ta to, a análise de conteúdo será uma mais valia, pois permitirá analisar as respostas abertas das entrevistas e do focus group, possibilitando a conceção de um sistema de categorização. Assim sendo, as entrevistas (Cf. Apêndices N.º I, II e III) foram realizadas junto do público-alvo em formato papel, no período de 9 a 24 de maio de 2018. Quanto ao focus group                                                            18 Afi ado po  Vala , a u idade de i fo aç o ou te as podem ocasionalmente, mas não necessariamente, coincidir com 

u idades li guísti as  p.   19 Segu do Vala , s o ais o u s as a lises de i p e sa  p. . 20 …  pode  se  uito a iadas e te  ou o po  ase di eta e te as u idades de egisto  Vala, 1986, p.115). 
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(Cf. Apêndice N.º IV) foi realizado junto ao público-alvo no período de 15 a 21 de maio de 2018. 
I po ta efe i  ue, a o st uç o de u  siste a de atego ias pode se  feita a priori 21ou a posteriori22, ou ai da at a s da o i aç o destes dois p o essos  Vala, 1986, p.111). Perante a informação recolhida foram definidas categorias e subcategorias, tendo como referência os objetivos desta investigação e o quadro teórico mobilizado. De acordo com o guião das entrevistas foram definidos temas, que serviram para a constituição do Sistema de Categorização. Deste modo, foram criadas as seguintes grandes categorias e nelas reorganizadas em subcategorias: A. Finalidades da Avaliação de Desempenho B. Definição de Objetivos/orientação C. Definição de Objetivos/ intervenientes D. Vantagens da Avaliação de Desempenho E. Desvantagens da Avaliação de Desempenho F. Implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) G. Avaliação do papel de Avaliador H. Opiniões dos Avaliados  Tabela 6. Categoria A: Finalidades da Avaliação de Desempenho. A1. Melhoria do desempenho dos trabalhadores A2. Melhoria na Organização e nos serviços A3. Distinção/Hierarquização dos trabalhadores A4. Criação de referenciais para o desempenho profissional                                                               21 O analista optará por categorias definidas a priori se a i te aç o e t e o uad o teó i o de pa tida do a alista, os p o le as concretos que pretende estudar e o seu plano de hipóteses permitem a formulação de um sistema de categorias e o que lhe importa 

 a deteç o da p ese ça ou da aus ia dessas atego ias o o pus …  Vala, , p.  22 …  se  ue ual ue  p essuposto teó i o o ie te a sua ela o aç o  Vala, , p.  
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Tabela 7. Categoria B: Definição de Objetivos/ orientação. B1. Estratégias da Organização B2. Função do desempenho dos trabalhadores  Tabela 8. Categoria C: Definição de Objetivos/ intervenientes. C1. Hierarquização chefias/trabalhadores  Tabela 9. Categoria D: Vantagens da Avaliação de Desempenho. D1. Qualidade dos serviços prestados D2. Confronto dos pontos de vista avaliador/avaliado  Tabela 10. Categoria E: Desvantagens da Avaliação de Desempenho. E1. Conflito   Tabela 11. Categoria F: Implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD). F1. Razões da criação do SAD F2. Problemas F3. Nível de concretização do sistema F4. Procedimentos de devolução F5. Sugestões de melhoria  Tabela 12. Categoria G: Avaliação do papel de avaliador. G1. Nível de autonomia G2. Nível de adequação do modelo G3. Condições para a implementação   Tabela 13. Categoria H: Opiniões dos Avaliados. H1. Avaliação dos procedimentos  H2. Entrevistas de Feedback   
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO/INVESTIGAÇÃO  1. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTARINHOS: O FORMAL, AS PRÁTICAS E AS REPRESENTAÇÕES  1.1. Caraterização do Sistema de Avaliação de Desempenho  Para que melhor se perceba o foco da investigação é crucial perceber, numa primeira instância, de que forma se organiza o Sistema de Avaliação de Desempenho tendo por base o Regulamento do Pessoal desta Instituição triangulando com algumas que são as representações dos inquiridos. Como corrobora Pereira (2013, p.15  pa a ue a a aliaç o de desempenho não seja identificada somente como uma metodologia pontual de controlo de gestão dos colaboradores, é preciso integrá-la u  SAD ao í el o po ati o . De acordo com os depoimentos do público-alvo, nomeadamente dirigentes, o SAD da SCM é pré-definido: O siste a j  e  aio ita ia e te p -defi ido ...  DTLA .  Assim, segundo o Regulamento do Pessoal (2015, p.1) da Instituição, a Avaliação 
de Dese pe ho o siste a ap e iaç o do o po ta e to e das capacidades/competências do colaborador/tra alhado  … , o e e í io da sua ati idade profissional, bem como dos resultados e progressos por ele obtidos num período pré-
dete i ado . Trata-se de uma avaliação contínua, que tem como finalidades: 

• Aferir qual o contributo do colaborador para a continuação dos objetivos ao nível da excelência da qualidade; 
• Cooperar para a continua melhoria do desempenho, visando o aumento da produtividade e a eficiência do colaborador; 
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• P opo io a  u a elho  ade uaç o e t e o pote ial e o pe fil do colaborador/trabalhado  e as ta efas a e e uta ; 
• Moti a  os o po ta e tos e dese pe ho pa a o ola o ado  … , 

p o o e do u  siste a de e o he i e to asso iado  espeti a a aliaç o ; 
• Identificar, em função das tarefas a desenvolver, quais as necessidades de formação. E a alia  os espeti os esultados, esti ula do o colaborador/trabalhador para novos modos de atuação e novos saberes institucionalmente validados.  (Regulamento do Pessoal, 2015, p.1)  Segundo um dos dirigentes, comparando o processo com o processo escolar de avaliação continua e final, os colaboradores parecem dar mais significado a essas avaliações contínuas do que propriamente às avaliações finais: 

...  Na a aliaç o o ti ua te os opo tu idades de i  elho a do aos bocadinhos, na avaliação final ou melhora de uma vez ou então não tem nada. Acho que a importância que elas dão se calhar a avaliação final nesse sentido é um bocadinho menor, ou seja, o impacto que ela tem é um bocadinho menor do que estas ações continuas que vão 
te do  DTLA .  Acrescenta ainda num registo mais crítico: Se u a i stituiç o o hou e  aquela avaliação continua, e aqueles acertos contínuos acaba por não ter grande impacto, porque da forma como ela está estruturada, não sei se é assim, se houve algum atraso por qualquer moti o ...  DTLA . O depoimento da técnica de recursos humanos vai no mesmo sentido, corroborando a importância da avalição contínua neste processo: ...  e ifi a  algu  modelo de forma a que haja sempre uma avaliação contínua para depois chegar ao fim do ano a chefia saber avaliar realmente consoante o desempenho da pessoa, não daquilo que se vai lembrando. Daria mais trabalho, mas ao fim ao cabo ia ser mais 

alo izado, te ia ais i pa to  TRH . Quanto à sua aplicação e periodicidade, a Avaliação de Desempenho aplica-se a todos os colaboradores/trabalhadores da SCM, com exceção dos colaboradores que 
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te ha  ape as u  a o de e e í io de fu ções o de o ite  O jeti os23/Indicadores de Desempenho24  o  a aliado, ou seja, a o avaliação dos resultados obtidos nos objectivos individuais e/ou colectivos de desempenho durante o período em avaliação 
…  ue o espo de a % da ota fi al (Regulamento do Pessoal, 2015, p.4).  A avaliação tem lugar no primeiro trimestre de cada ano tendo por objeto todo o trabalho desenvolvido no ano anterior. Relativamente aos trabalhadores com um 
o t ato de t a alho a te o e to ou te o i e to aplicam-se as disposições do presente regulamento com as necessárias adaptações, sendo efetuada a avaliação no final de cada contrato e a tes da sua e e tual e o aç o  (Regulamento do Pessoal, 2015, p.2).  

▪ Quem intervém neste processo?  
O a, a a aliaç o de dese pe ho dos colaboradores/trabalhadores dos serviços 

…   ealizada po  a aliado  ue o al e te  a Chefia Di eta ou Responsável de 
Se iço defi ido pa a o efeito  (Regulamento do Pessoal, 2015, p. 2). Relativamente aos colaboradores com funções de coordenação ou direção, a avaliação é realizada pelo Provedor e/ou Responsável do Departamento de Recursos Humanos.   Todavia, uma Ajudante de Lar e Enfermeiras do Lar A e B apresentam uma opinião diferente sobre quem deve fazer a AD: 

Ele o os  a t a alha , ele o sa e… este aso ua do e t a  
as o as eles o pe gu ta  s elhas …  ALA . 
Eu a ho  ue s ezes de ia ser a Doutora e por exemplo outro 
estatuto  a a alia  o dese pe ho  ELB). 
Podía os te  ais ue u a opi i o so e o osso t a alho, s ezes 

u a opi i o o  igual, e s ezes o e os todos o es o p is a  (ELB). 
…  a ho ue de e ia de e isti  ais do que um elemento, sempre dentro daqui dentro deste lar, ninguém dos outros lares vai conseguir me avaliar a mim, mas nem que fosse , ter varias áreas, nem que fosse só um elemento ou escolhessem um responsável de cada categoria que temos aqui, para poder a alia  , pa a te  ais opi iões … . Que                                                             23 Os objetivos devem conter verbos fortes, de maneira a t aduzi  u a aç o. S o i disso i eis dos it ios de dese pe ho, dos 

i di ado es de edida ue lhes est o fo çosa e te asso iados …  Sa e to et al., 2015, p.114). 24 Segundo Sarmento et al. , os i di ado es …  pe ite  de o po  o dese pe ho, resultando dessa decomposição a 
ide tifi aç o de aspetos elati a e te aos uais dete i ado ola o ado  possa e essita  de fo aç o pa a elho a  p. . 
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me avalia é o coordenador, mas eu passo muito tempo com as 
au ilia es  ELA .  Também a técnica de recursos humanos, parece apresentar uma opinião semelhante á dos trabalhadores: ...  se alha  e  ez de se  só para chefias, poderia ser também a pessoas responsáveis por turnos, por exemplo, porque há sempre um responsável pelo turno. Por isso é que isso realmente poderia fazer uma grande 

dife e ça o esultado fi al  TRH .  É importante realçar que:  
Só pode ser avaliador quem, no decurso do ano a que se refere a avaliação, tenha tido contacto funcional com o avaliado, e quando, no ano avaliado, o colaborador/trabalhador tenha tido dois ou mais superiores hierárquicos, é avaliado por aquele a quem tenha estado subordinado mais tempo.  Regulamento do Pessoal, 2015, p.2).  Por conseguinte, segundo o Regulamento do Pessoal (2015, p.2  a a aliaç o torna-se definitiva quando, sendo dada por concluída pelo avaliador é confirmada pelo responsável do serviço de Recursos Humanos e pelo Provedor . Quanto ao processo da Avaliação de Desempenho da Instituição em estudo esta 

o p ee de  fases, o eada e te a e t ega da Fi ha de A aliaç o do Desempenho25  aos a aliado es e po  sua ez a Fi ha de Autoa aliaç o  aos avaliados para a posteriori se proceder ao seu preenchimento.  De seguida é dada a confirmação por parte do Departamento de Recursos Humanos e Formação. É feito o e uad a e to das a aliações de todos os se iços e valências segundo critérios de equidade bem como a aprovação dos resultados da 
a aliaç o do dese pe ho pela P o edo ia.  Regula e to do Pessoal, , p. . Por fim, é realizada a entrevista individual entre o avaliador e o avaliado a fim de serem comunicados os resultados da avaliação do seu desempenho, o estabelecimento dos objetivos, tanto coletivos como individuais a alcançar durante esse ano, alinhando-os                                                            25 O Modelo de Fi ha de A aliaç o do Dese pe ho , a utiliza  a a aliaç o dos ola o ado es/t abalhadores da SCMVV, é revisto 
o  pe iodi idade egula  pa a p o ede  aos ajustes e ess ios  Regula e to do Pessoal, , p.  
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com os objetivos da Instituição e, por sua vez, identificar eventuais necessidades de formação para um melhor desempenho e/ou evolução profissional.  Posteriormente, a documentação referente à avaliação é arquivada no processo individual de cada colaborador. Por parte da Provedoria/ Responsável do Departamento de Recursos Humano, sempre que considerem necessário, são realizadas reuniões com os avaliadores com o propósito de perceber as razões da avaliação efetuada antes da sua definitiva aprovação. Baseando-se na categoria profissional do colaborador e por sua vez tendo como referência as funções realmente desempenhadas, a avaliação do desempenho avalia os indicadores apresentados na seguinte Tabela: Tabela 14. Indicadores de desempenho avaliados na grelha de avaliação de desempenho final. 
(Fonte: Adaptado do Regulamento do Pessoal, 2015)  Como forma de participação por parte do colaborador no processo de Avaliação 

de Dese pe ho, a SCM dispõe de u a fi ha de autoa aliaç o p opo io a do a                                                            26 Estes itens avaliam o desempenho do colaborador em termos de conhecimentos profissionais, competências e características pessoais e correspondem a 70% da notação final (Regulamento do Pessoal, 2015) 27 Avaliação dos resultados obtidos nos objetivos individuais e/ou coletivos de desempenho durante o período em avaliação, e correspondem a 30% da notação final. (Regulamento do Pessoal, 2015) 

Indicadores                                                                   O que é avaliado? (A) Itens Avaliação de Desempenho26   Conhecimentos Profissionais e Desenvolvimento Pessoal Conhecimentos profissionais (domínio da função); Capacidade de adaptação; Formação e desenvolvimento pessoal; Competências Profissionais Qualidade do trabalho produzido; Quantidade do trabalho produzido; Relacionamento interpessoal; Características pessoais e profissionais Responsabilidade; Confidencialidade / Sigilo; Assiduidade; Pontualidade; Zelo; Motivação e dinamismo; Respeito e relação empática com o utente; Cooperação, Espírito de Equipa e Melhoria Contínua Capacidade de cooperação e espírito de equipa com colegas e chefias; Contributo para a melhoria; Competências específicas Capacidade de organização e coordenação: Autonomia e decisão; Identificação com a União das Misericórdias Portuguesas / Santa Casa da Misericórdia Adequa a sua atuação aos valores da UMP, promovendo-os junto de Misericórdias, colegas e utentes; (B) Objetivos Desempenho27 (Avaliação de 1 a 3 indicadores de desempenhos individuais). 
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oportunidade de melhoria do grau de cump i e to dos o jeti os fi ados.  (Regulamento do Pessoal, 2015, p.4). A ficha de autoavaliação deve ser entregue ao avaliador, antes da avaliação final, para que este possa analisa-la juntamente com o avaliado na entrevista pessoal, porém não é vinculativa para efeitos de nota final (p.4). Relativamente às Notações e à Avaliação Final, a cada um dos itens de avaliação é atribuída uma notação numérica como é possível observar na Tabela 15.  Tabela 15. Notação numérica e respetiva escala atribuída aos Itens da Avaliação de Desempenho. Escala Qualitativa Escala Quantitativa a) Mau (1) b) Insuficiente (2) c) Suficiente (3) d) Bom (4) e) Muito Bom (5) (Fonte: Adaptado do Regulamento do Pessoal, 2015) Em análise ao modelo de Ficha de Avaliação do Desempenho da SCM, e corroborando com autores que estudam estas matérias, estamos perante um método orientado para o comportamento, nomeadamente escala gráfica ou de atributos. Este 
todo pe ite lassifi a  o dese pe ho u a es ala e t e «i satisfató io» e 

«e ele te» …  elati a e te a ios at i utos e.g., «assiduidade»; …  « ualidade 

do t a alho» …  « o he i e to do t a alho»  Go es et al., 2010, p.516). Como vantagens, são apontadas a facilidade de utilização podendo ser aplicado a diferentes funções e de baixo custo. Porém, como desvantagens é apontada: a) cada avaliador interpreta os atributos de forma diferente; b) má definição dos critérios leva a que se tornem ambíguos. (ibidem). Também segundo os depoimentos do publico alvo da investigação, nomeadamente dirigentes e técnico de RH, as opiniões parecem assemelhar-se ao que na teoria é descrito: 
...  pe so ue o odelo pode apli a -se a todos os colaboradores 

po ue h  po tos o u s …  DTLB). 
Eu pe so ue e  te os de a ate ísti as ge ais está bem conseguido apesar de às vezes haver dificuldade em alguns sinônimos para 

ide tifi a  dete i adas ola o ado as ...  DTLA . 
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L  est  a ui o p o le a  de se  u a oisa ge i a  se p e, te  dois problemas que é: primeiro não é suficientemente conciso ao ponto de ir aos detalhes mais pequenos (...)  (CLA). 
Se  a g elha de apoio se ia u  o adi ho ais o pli ado, e es o 
o  a g elha de apoio s ezes  u  o adi ho a íguo ...  CLA . 
É assi  ao fi  ao a o  adaptado si  a ada se iço, porque aquilo não é específico é generalizado, o que pode distinguir são os tais 

i di ado es de dese pe ho  TRH . 
L  est   u a uest o a pe sa os. Real e te h  algu as hefias que têm essa dificuldade porque há campos que eles dizem: este campo não sei  TRH .  Quanto aos objetivos/indicadores de desempenho é atribuída uma notação numérica com a seguinte escala como é observado na Tabela 16. Tabela 16. Notação numérica e respetiva escala atribuída aos objetivos de desempenho Escala Qualitativa Escala Quantitativa a) Não cumpriu (0) b) Cumpriu parcialmente (0,1) c) Cumpriu (0,3) d) Superou (0,5) e) Não verificado (0) (Fonte: Adaptado do Regulamento do Pessoal, 2015)  Posto isto, procede-se à soma de todas as notações numéricas (somatório das classificações) e divide-se o total obtido nessa soma, pelo número de itens que foram avaliados, multiplicando por 0,7. Seguidamente procede-se à soma das notações numéricas conferidas nos Objetivos/Indicadores de Desempenho. Por conseguinte, atribui-se ao colaborador a nota final (menção qualitativa), fruto dos cálculos anteriormente mencionados, correspondente à avaliação numérica apurada como demonstrado na Tabela 17.   
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Tabela 17. Menção qualitativa da classificação final correspondente á avaliação numérica. Escala Qualitativa Escala Quantitativa De 0 a 1,5 Mau Entre 1,6 e 2,5 Insuficiente Entre 2,6 e 3,5 Suficiente Entre 3,6 e 4,4 Bom Entre 4,5 e 5 Muito Bom (Fonte: Adaptado do Regulamento do Pessoal, 2015)  Porém, quando conferidas classificações de Mau, Insuficiente e Muito Bom 
i pli a fu da e taç o ue e ide ie os fato es ue o t i uí a  pa a o esultado 

fi al.  Regulamento do Pessoal, 2015, p.7). Quanto à diferenciação do mérito, segundo o Regulamento do Pessoal (2015) é determinada segundo quotas máximas para as classificações de Bom e Muito Bom. Para Muito Bom 5% e para Bom 25%, sendo depois o resultado arredondado para a unidade mais próxima. A nota da avaliação final pode ser reclamada, segundo o Regulamento (2015), no prazo de 10 dias, tendo de ser feita uma reclamação escrita e entregue ao avaliador. Para além do documento escrito pelo avaliado, também o avaliador deverá juntar um outro documento dize do o ue lhe ap ou e  so e a es a e e t ega  a os os documentos à Provedoria / Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10 dias contados da entrega da reclamação  p.  Posto isto, a e  P o edo ia, afe i  ou o a reclamação. Para a SCM, segundo o Regulamento (2015), as consequências da Avaliação de Desempenho são:  
- Promoção do colaborador/trabalhador, na renovação de contratos de trabalho e na conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho por tempo indeterminado;  



 

94 

- Promoção do colaborador/trabalhador dependendo de tantas classificações de Bom quantos os anos de serviço efetivo exigidos pelo instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável às Santas Casas da Misericórdia;  
- As a aliações ele a tes os te os do ú e o a te io  s o seguidas e reportadas aos anos imediatamente precedentes relevantes para aquele efeito, admitindo-se, contudo, um único ano interpolado com avaliação 

i fe io   e ue ida, desde ue o seja o últi o da e ç o at i uída  p. .  
- Reconhecimento do mérito: Classificação Muito Bom – 3 dias suplementares de férias; Classificação Bom – 1 dia suplementar de férias.  O reconhecimento do mérito atribuído aos colaboradores através das classificações é visto pelos mesmo como uma motivação e uma forma de reconhecimento do seu desempenho:  

…  la o se ós formos avaliados e temos um dia de férias ficamos todas contentes, ora mais um dia. Se não formos reconhecidas de que estamos a fazer as 
oisas e  feitas ta  o h  i e ti o, o t a alhado  ta  te  de te  i e ti o  (ALB).  

E e io al e te, a P o edo ia …  pode p o ede   p o oç o do colaborador/trabalhador sem que estejam cumpridos na íntegra os períodos mínimos de efetivo serviço estabelecidos no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
apli el  Regula e to do Pessoal, , p. .  Segundo o depoimento da TRH, esta consequência da AD (promoção) apesar de parecer não acontecer na Instituição ela acontece, a forma como ela acontece é que por vezes pode não ser compreendida por todos:   
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...  a p og ess o a a ei a ta  ai-se aplicando, mas lá está é sempre com ordem do Sr. Provedor, mas a progressão na carreira acontece quando a pessoa 
eal e te se apli a ...  (TRH). Concluído o processo de Avaliação de Desempenho, cabe ao Departamento de RHFQ da SCM elaborar um relatório que manifeste os resultados alcançados em termos gerias. Assim, segundo o Regulamento (2015, p.6 , p o esso da a aliaç o do desempenho deverá decorrer de forma justa, imparcial e transparente, quer para os 

a aliados ue  pa a os a aliado es e de iso es . Para tal, de e assegu a  a pa ti ipaç o do colaborador/trabalhador, designadamente através de reunião de informação relativa a autoavaliação e do dever de cooperar leal e diligentemente como um elemento promotor do próprio processo para os objetivos institucionais  ibidem).  1.2 As representações acerca do Sistema de Avaliação de Desempenho  Neste ponto, a partir da análise de conteúdo das entrevistas, procuramos identificar as representações que o nosso público-alvo tem acerca da avaliação de desempenho, do modo como o sistema é implementado. Organizamos a nossa análise a partir de quatro dimensões: Finalidades da avaliação de desempenho (AD); definição 

dos objetivos, indicadores e procedimentos; vantagens e desvantagens da avaliação de 

desempenho; o processo de implementação do sistema de avaliação de desempenho.   1.2.1 Finalidades da avaliação de desempenho Quanto às finalidades da avaliação de desempenho, as respostas mostraram ser bastante homogéneas. Os diferentes entrevistados foram de encontro aos postulados teóricos mencionados no enquadramento teórico deste relatório. A a aliaç o faz ...  

pa te de u a e pe i ia hu a a da ida  Natio s et al., 2012, p. 166)   e permite que seja possível corrigir os caminhos inconvenientes e ao mesmo tempo conhecer os efeitos das intervenções realizadas (Guerra, 2002). A avaliação de desempenho apresenta-se como uma metodologia útil às organizações, permitindo melhorias e correções que beneficiam o colaborador, a qualidade do serviço ou o produto produzido pela empresa.  
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Na análise das entrevistas encontramos depoimentos que atribuem as seguintes finalidades e sentidos á avaliação de desempenho. -  A AD tem a função de avaliar o trabalho desenvolvido, mas também de distinção das trabalhadoras. A resposta dada pela coordenadora do Lar A ilustra este sentido: A finalidade é de alguma forma compreender como foi o ano de trabalho das colaboradoras, portanto perceber se o desempenho foi adequado aquilo que nós pedimos (que depois está dividido em vários parâmetros) e perceber e distinguir também as funcionárias  CLA .  - A AD parece ser também equacionada como processo formativo ...  a a aliaç o de desempenho é um momento importante do ano e as funcionárias também têm noção disso e depois também gostam de perceber em que é que estiveram bem e no que 
esti e a  e os e  CLA , de análise de trabalho, de autoavaliação e de comparabilidade. Como referia a enfermeira do lar A e a diretora técnica do lar B:  É importante no sentido de percebermos onde estamos a falhar, porque é assim, nós temos a nossa autoavaliação mas existe as pessoas que estão à volta e que nos podem dizer assim: olhe por exemplo comparar com outras enfermeiras que cá estiveram e claro que nós não somos todos comparados mas ver o que é que elas tinham de bom e comparar também com o que nós temos de bom e de mau e tentar 

elho a  esse se tido  ELA . (...) quando elas vão assinar vão ver o que é que fazem de bem, o que é que fazem de mal, o que é que terão de modificar(...)  DTLB .  Por sua vez, o técnico de recursos humanos afirmava: Na i ha opi i o, u a 

ez ue lido o  o p o esso, eu a ho ue a a a po  se  pa a alo iza  o ola o ado  (TRH).   - A AD é importante para a promoção da qualidade do atendimento aos utentes e das práticas organizacionais. Os entrevistados assumem uma preocupação com a qualidade de serviço prestado aos utentes. Nesse sentido, existe o reconhecimento da importância da AD para a melhoria do serviço e, consequentemente, para uma melhor vida dos utentes. Isto pode revelar, por parte dos entrevistados, a consciência de que, fruto das 



 

97 

mudanças no mercado social influenciadas pelo aumento da procura de serviços para a terceira idade, as organizações do terceiro setor têm que intervir com muita qualidade para continuarem a captar um público diversificado sobre o ponto de vista social.). E, daí, percebem que para serem competitivos é necessário desempenharem da melhor forma possível as suas tarefas (Carbone et al., apud Matos, 2012, p.11). Os excertos seguintes exemplificam a associação da AD à promoção da qualidade:  
…  a a aliaç o  e ess ia at  po  u a uest o de ualidade …  
e essita ue os ola o ado es dese pe he  oas ta efas …  (TRH). 
...  e a a a ta  po  alo iza  o se iço, po ue os melhores 

ola o ado es, ao fi  ao a o, s o se p e e o he idos  TRH . 
…  te  se p e o o fi alidade a elho ia, elho a  os se iços 

…  DTLB .  Mas, pelo menos em algumas respostas, encontramos que o sentido da promoção da qualidade era orientado para o utente, ou seja, para a melhoria do seu atendimento: 
 

...  faze os ais e elho  e  p ol do ute te e  p ol da i stituiç o em prol de nós mesmos, porque um dia que porventura a gente tenha que seguir outra área nós temos que e conseguimos tirar sempre 
oisas da ui  ELA .   o tal ape feiçoa e to, te ta  ue se ape feiçoe o t a alho ada ez melhor, cada vez mais em prol dos nossos utentes, porque é para eles 
ue ós t a alha os  DTLB . 

 A avaliação de desempenho tem, como visto anteriormente, efeitos benéficos com impacto na qualidade do serviço e nos colaboradores. Não obstante, nestas linhas que norteiam a AD, é possível identificar uma distinção entre os trabalhadores e uma hierarquização dos mesmos. Por um lado, podemos interpretar os aspetos positivos que 
dela ad , o o et atado os pa g afos a te io es, ue seja  os de dife e ia  os 

o s dese pe hos dos aus dese pe hos  Go es et al., p. . Po  out o lado, o o efeito latente, provoca uma hierarquização entre os trabalhadores que pode prejudicar a moral e a motivação (Silva, 2012). 
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No que respeita à análise das finalidades da avaliação de desempenho foi apontado a criação de referenciais para o desempenho profissional, representando, grosso modo, o quadro de referências de pontos fortes, necessidades de desenvolvimento e objetivos em que os trabalhadores precisam, ou deviam obter no futuro (Sarmento et al., 2015).  É referido por alguns dos entrevistados, nomeadamente dirigentes e trabalhadores, que através da comparação é conseguida a criação, de uma espécie, de quadro de referências, em que se estabelecem exemplos que podem motivar a melhoria do desempenho individual. E, se for tido em consideração as necessidades do mercado, 
as i stituições a a a  po  te  ue e igi  aos seus olaboradores um constante desenvolvimento dos seus perfis profissionais para acompanharem as inovações e terem, por exemplo, capacidade de resolução de problemas (Martins et al., 2006).  
 No entanto, há alguns depoimentos dos trabalhadores que indicam posicionamentos mais críticos relativamente à avaliação: 

De e ia  e pli a  tudo di eiti ho, ual  o o jeti o de …  o ue  
ue sig ifi a. E essa pa te falha  ELB . 
E ue  o sa e pode e  sa e  ue e  algu  f uto  dali  ELB . 
Se ele fo  assi  t o i po tante para a instituição, ela deveria ser mais 

di ulgada  ELB . 
Eu ou se -lhe muito sincera, não é que veja assim nada com muita desconfiança porque ao longo do ano o nosso coordenador também 
os ai… se h  algu a oisa ele ta  os ai dize do, algu a coisa que ele não gostou e, portanto, digamos que não é assim que seja uma 

su p esa  ELA .  1.2.2 A definição dos objetivos, indicadores e procedimento 
 No que diz respeito à definição dos objetivos, as respostas não apresentaram homogeneidade., comparativamente à questão anterior Percebe-se, de certa forma, um baixo nível de compreensão sobre o assunto, quais os objetivos da avaliação de desempenho e por quem são definidos. Uns referem a falta de autonomia e limitam-se a seguir os regulamentos ou o que j  est  p -defi ido , o ue pode, desde j , le a  a 
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que a avaliação de desempenho não esteja adequada aos colaboradores (Pina e Cunha, et al., 2015). Como referia a coordenadora do lar A, os objetivos e os indicadores foram trazidos pelos recursos humanos, quer dizer na altura foi pedida alguma opinião dos responsáveis do serviço, mas a maioria, portanto aquilo que está definido, foi tudo pré-
defi ido.  CLA . Na mesma linha, a diretora técnica do lar B afirmava ...  como referi uns vêm lá de baixo, já pré-definidos depois é só verificar e outros somos nós, juntamente com a equipa t i a, ue defi i os.  …) Eu a o st uç o do siste a o contribuo uma vez que vem tudo pré-definido, nós apenas seguimos o que lá está 
es ito  DTLB . 

 

 Porém, parece não existir novamente conformidade nas respostas relativamente aos intervenientes na definição dos objetivos, mostrando talvez a falta de comunicação existente nas várias unidades, nomeadamente Departamento de Recursos Humanos e Lares: 
O a e  os o jeti os e os indicadores foram trazidos pelos recursos humanos, quer dizer na altura foi pedida alguma opinião dos responsáveis do serviço, mas a maioria, portanto aquilo que está definido, foi tudo pré-defi ido  CLA . 
...  o o efe i u s  l  de ai o, j  pré-definidos depois é só verificar e outros somos nós, juntamente com a equipa técnica, que 

defi i os  DTLB . 
N o s o os Re u sos Hu a os ue faze , o ue eu faço  o ga iza  as tabelas para cada serviço, mas quem me dá os Indicadores são as respetivas hefias de ada se iço  TRH . 

 Nesta linha de pensamento, as definições dos objetivos de avaliação acabam também por provocar uma hierarquização em quem define. Existe uma separação entre a equipa técnica, chefias e direção de recursos humanos. Não obstante, como prescrito no Regulamento do Pessoal da Instituição, também os avaliados deverão participar naquela que é a definição dos objetivos juntamente com o avaliador no momento da entrevista individual. Contudo, segundo os avaliados, esses objetivos já vêm pré-definidos do Departamento de Recursos Humanos, não havendo qualquer participação da parte deles nessa definição, referindo também que não sabem de que forma foram avaliadas. Ora, como a produção científica sobre o tema tem sinalizado, é fundamental 
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que os objetivos sejam acordados, não apenas de forma escrita, ou seja, formalmente em papel, mas de forma verdadeira (Gomes et al., 2010). O excerto seguinte, dá conta de como o sistema de AD não é conhecido por algumas trabalhadoras, e, portanto, não participam na definição de objetivos: Nós o defi i os o jeti os e hu s. a ossa chefia vai perguntar aos utentes se estão satisfeitos com a nossa colaboração, se gostam de nós. Mas não definimos nada, eles vêm e eles é que mandam. Nem nunca nos dizem nada  ALA .  Porém, ao mesmo tempo, parece haver em casos pontuais sinergia entre estas diferentes unidades, dado à necessidade de esclarecimento de dúvidas ou falta de preparação de como definir os objetivos, daí encontrar-se na literatura aspetos que aponta  pa a a p efe ia de uitos gesto es a e ita  as a aliações  Sa e to et al., 
, p. . A i te p etaç o desta ejeiç o da a aliaç o  de e-se em grande parte à falta de formação e treino (ibidem, p. 81), ainda que o facto de existirem diferentes avaliadores permitir que sejam avaliados aspetos que cada um observa melhor (Pina e Cunha et al., 2015): 

Eu a o st uç o do siste a o o t i uo u a ez ue e  tudo pré-defi ido, ós ape as segui os o ue l  est  es ito  DTLB . (...) aqui, a equipa técnica que definimos, principalmente para as ajudantes de lar e para as trabalhadoras de serviços gerais. Depois em relação aos técnicos (que neste momento temos uma assistente social, temos a animadora e a enfermeira) são indicadores que são comuns lá em baixo, que já estão pré-defi idos  DTLB . (...) Contudo as chefias por vezes podem ter alguma dificuldade na formulação dos objetivos e aí sim pedem ajuda à diretora, neste caso à Diretora dos Recursos Humanos, mas a iniciativa dos objetivos parte da chefia  TRH .  1.2.3 Vantagens e desvantagens da avaliação de desempenho  
  Relativamente às vantagens e às desvantagens da avaliação de desempenho, embora algumas já estejam a ser descritas ao longo desta análise, quando confrontadas com as perguntas, os entrevistados foram capazes de conferir informação adicional e relevante. Em primeiro lugar, uma das vantagens é sentir-se a diferença e o 
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melhoramento do serviço e consequente subida dos índices da satisfação do cliente (Pina e Cunha et al., 2015). Em segundo lugar, a melhoria na imagem da organização de forma a atrair investimento e manter-se competitiva, de forma a que se alie a eficácia e a eficiência, construindo assim uma organização de excelência, onde competir se torna a palavra do dia (Almeida, 2013): 
 

Mas h  dife e ças, ota-se no aperfeiçoamento dos serviços, no trato com os utentes e com os familiares, a gente vê aí nesses comportamentos quem é que tem mais e tá mais habilitado a fazer este tipo de serviço e quem não est  DTLB). 
Eu a ho ue pa a a Organização é importante ela pautar-se por alguns 

pa et os de fo a a a te  a ualidade do se iço  DTLA . 
 Algumas das desvantagens referem-se à pós-avaliação, entre as quais: conversas entre colaboradores insatisfeitos; distorção do que é dito nas reuniões de avaliação; picardias. Estes factos, como referem Pina e Cunha et al., (2015). , podem prejudicar o trabalho em equipa, perda de motivação, entre outros Do ponto de vista do avaliador, a situação complica-se também não só pela pressão da avaliação em si, mas também pela dificuldade demonstrada, por vezes, por parte de colaboradores que não compreendem a sua avaliação, sendo crucial que o colaborador receba, ao longo do período de avaliação, feedback continuo sobre o seu desempenho, para que não haja surpresas na avaliação final (Sousa et al., 2010). Isto pode causar também um elevado desgaste emocional que afeta avaliadores e colaboradores (Pina e Cunha et al., 2015).  

Depois ua do  essa eu i o, la o ue h  se p e u u i ho, porque é que aquela teve melhor nota que aquela, mas depois também temos que pensar que as colaboradoras cada qual com o seu feitio e nem tudo aquilo que se diz é verdade, e como a avaliação é confidencial a gente não vai andar a desmentir boatos, ou seja, há sempre ali u a pi a dia Mau esta  e t e olegas de t a alho  (DTLA). 
...  o pli ado ua do elas o o o da  e te  ue e pli a : as 

o  sa e po ue te e assi ? R: Aí, as o  e  assi  DTLB .  Mantendo a ideia do parágrafo anterior, as desvantagens da avaliação de desempenho representam um momento de divergência entre os pontos de vista de 
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quem avalia e de quem é avaliado. Também, parece existir uma discordância quanto à comparação de avaliações, por um lado há quem defenda que a comparação é benéfica e, por outro lado, há quem ache injusto. Nesse sentido, alguns entrevistados referiram que é mais fácil dar notas positivas porque a sua aceitação não representa a mesma 
difi uldade de u a  ota .  E este  o e uisito ais i po ta te, pois se  a aceitação das avaliações o SAD não existiria (Pina e Cunha et al., 2015). Adicionalmente, o contágio do momento de avaliação gerado pelas próprias colaboradas ao questionarem o avaliador o porquê de as colegas terem determinado resultado: 

As ola o ado as a a a  por não achar justa por comparação pelas outras, acho que é o primeiro ponto (porque se aquela teve, porque é 
ue eu o ti e? ...  DTLA . 
O da  u a oa ota  f il po ue toda a ge te a eita ago a da  u a 
ota ais f a a  DTLB . 
...  e depois  e questionar porque é que fulana teve mais, vêm 

o pa a  DTLB . 
Co u i a  os esultados faz pa te da uela tal situaç o ue s ezes 

as pessoas a ha  i justo  CLA .   1.2.4 O processo de implementação do sistema de avaliação de desempenho: 
 Quanto ao processo de implementação do sistema de avaliação de desempenho foram encontradas respostas inesperadas face ao que até aqui foi referido pelos entrevistados. A implementação do SAD deveu-se a motivações meramente legais, para um dos entrevistados: P i ei a e te po ue te  ue se ,  o igató io  DTLB .  

 pa a ue ada ola o ado  sa e  a uilo ue pode elho a  de acordo com a sua avaliação, senão andaríamos a trabalhar sem 
oti aç o  DTLA . 

Tal ez pa a ia  o jeti os pa a ós ati gi os. Mas a ealidade nem sei bem. Penso que não seja para a progressão da Carreira, porque ela acontece-se o pelo osso dese pe ho, as pelos a os de se iço  (ELB). 
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O SAD aparenta não ter problemas de força maior. Sendo apenas referido que o maior problema é a fase das entrevistas. Como refere a diretora técnica do Lar B, É assim, problemas, problemas na implementação do processo não vejo que haja 
assi .…  DTLB . É também no mesmo sentido a resposta do técnico de recursos humanos: Eu a ho ue  es o a fase das e t evistas. Muitas chefias ainda têm alguma dificuldade em abordar o tema, abordar a forma como a pessoa trabalha e 
a alia  ta  TRH . 

A fase da e t e ista  e o he ida o o se do u  o e to ful al do siste a  (Sarmento et al., 2015, p. 111) pois é nesta ocasião que os colaboradores recebem feedback de como podem corrigir e melhorar os seus comportamentos (Gomes et al., 2010, p. 533), e definir os objetivos a atingir juntamente com o avaliador. Desta forma é 
esti ulado o ali ha e to e t e a aç o dos i divíduos e os objetivos e valores organizacionais, o que é fundamental visto que permite que cada colaborador 

o p ee da o seu papel e o seu o t i uto pa a o su esso da o ga izaç o  Go es et al., 2010, p.493). Porém, quando o colaborador não participa nesta definição dos 
o jeti os, e  e e e o feed a k do seu dese pe ho, o o  o aso, o pote ial 

o ilizado  dos o jeti os  p ejudi ado  ide , p. .  Os a aliados e o he e e  este momento como fulcral para a reflexão e discussão do seu desempenho. Como referia uma enfermeira, Na entrevista há sempre a discussão dos parâmetros, há 
se p e u a efle o  ELA . Porem outros, também demonstram desmotivação no exercício da sua função, 
u a ez ue a e t e ista de feed a k o est  a a o te e , a da do  o a , se  saberem o que podem melhorar, se têm de melhorar e como melhorar, mostrando que desta forma a avaliação não traz mudanças no seu desempenho. 

Ago a o, ago a o te  ha ido  ALB . 
N o sa e os ao ue so os a aliadas, e  ue ota te os tido t o pouco, se é boa se é muito boa. É assim, que somos avaliadas somos, agora, pronto, não sabemos. É um bocadinho chato, porque a gente gostava de saber se por exemplo: no ano passado tivemos uma melhor nota e este ano imagine que até baixou nós não sabemos, sabemos lá se estamos a trabalhar bem, se temos de melhorar, se não temos, 

ta   u  o ado hato  ALB . 
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N o sa e  as otas e o te  eu i o  u a f a ueza. Nós gost a os de saber a nossa nota não é, já que estamos a ser avaliadas e estamos, e é sempre bom sabermos se estamos a fazer um bom trabalho, saber se estamos a fazer bem para melhorar ainda mais, se precisamos de 
elho a  ou se esta os o o  a i ho  ALB . 

A da os  o a. Gosta ía os de sa e  as opi iões deles, as ago a não vale a pena. Se não houver feedback da parte deles nós também 
o sa e os, o h  uda ça  ALA . 

Te  falhas po ue ós desde  ue e  sa e os os dias ue temos para tirar, as notas que temos, se estamos a desempenhar a 
ossa fu ç o e  ou o  ALA .  Quanto ao nível de concretização é enfatizado, pelos Dirigentes, a pressão e a falta de recursos humanos para gerir todas as etapas do SAD, em especial os prazos. Por 

out as pala as, a ideia do i a te  o do ai-se faze do :  
Eu e  elaç o aos p azos o te ho uita consciência disso (...) conseguimos gerir, só se for uma altura mais atribulada de trabalho que venha aqui mais uma ou outra solicitação, que alguém esteja de férias ou isso, acaba sempre por complicar um bocadinho mais os 

p azos, as de esto o  DTLA . 
Po ue o al e te os p azos u p e -se este ano é que está 

assi  u  o adi ho  DTLB . 
P o to a ui ós o so os uitos, eu ejo po  e e plo ue h  colegas que quando se dizem os prazos ficam um bocadinho mais assustados (...). Mas acho que são razoáveis, se fizer as coisas com 

te po, a ho ue o h  e essidade de ais te po  CLA . 
             

  Os avaliados têm posicionamentos mais críticos quanto à concretização da avaliação, afirmando que: 
J  e  , fize os as de  e , o de o  uito normal, em dois anos acontece muita coisa. A avaliação deveria ser feita de ano a 

a o  ALA . 
Se fui a aliada o sei, u a e disse a , eu só fui a aliada u a ez e nem sei se tive nota, estou cá há 4 anos. Eu autoavaliação fiz, não 

sou e a ota  ALB . 
Nós sa e os os i e ti os  do di eito a dias de f ias, as s otas não temos acesso, mas nem sabemos se temos direito a esses dias 

po ue o sa e os as otas  ALB . 
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  Quanto à avaliação efetuada pelo avaliador, a discussão é gerada em torno do poder conferido ao avaliador, isto é, se o resultado da avaliação sofre alterações por outros, neste caso pelos Dirigentes máximos, até ao final do processo. Nas entrevistas realizadas, é notório que o avaliador não tem total autonomia, assumindo-se de certa fo a o o u a p i ei a t iage . E o a, os asos i f a itados os e t e istados referiram autonomia total:  
Si , pelo e os at   data de hoje u a ti e p o le as, l  est  a gente faz isto, vai para baixo, vem a nota, mas nunca me trocaram, temos autono ia pa a isso, isso te os  DTLB . 
Da uilo ue te ho o he i e to  ue pode ha e  eal e te alteração depois, até porque há determinados colaboradores, por exemplo na parte da enfermagem, não sei se ela é só avaliada cá ou se é avaliada depois também através dos recursos humanos por algum 

out o i di ado  DTLA . É assim total autonomia não pode haver porque há sempre a aprovação superior, ou seja, se eu dou uma nota, por exemplo, à minha colega e o provedor entende que a nota é alta demais e que deve baixa, não posso dizer que há total autonomia  (CLA). 
Si , do i í io at  ao fi , ate ç o ue depois o S . P o edo  ta  tem conhecimento da nota e ás vezes ele pode não concordar, mas quando ele não concorda e a chefia diz que concorda ele ouve a chefia e diz OK  TRH . 

 Relativamente à adequação do modelo ao contexto, a maioria indica a necessidade de pontos que deveriam ser modificados, porém verifica-se uma inércia nesta questão continuando-se a o etiza  da es a fo a po ue te  de se . O facto de ser um modelo generalista não se ajusta da melhor forma a todos.  Como 
efe e  Go es et al., , p. .   i po ta te ue as di e sões utilizadas pa a a AD num posto de trabalho sejam deveras significativas para o desempenho do 

t a alhado  …  Po , segundo os Dirigentes, se o fizesse seria um problema pois complicaria muito:   
L  est  a ui o p o le a  de se  u a oisa ge i a  se p e, te  dois problemas que é: primeiro não é suficientemente conciso ao ponto de ir aos detalhes mais pequenos, mas também não pode ir senão não se adequa a toda a gente(...)  (CLA). 
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Eu pe so ue e  te os de a ate ísti as ge ais est  e  o seguido apesar de ás vezes haver dificuldade em alguns sinônimos para identificar determinadas colaboradoras, o facto de ter 3 indicadores abertos no final que nos permite avaliar três coisas que nós achemos 
ue s o i po ta tes pa a o se iço  DTLA . 

 Por fim, procuramos compreender se os entrevistados, enquanto avaliadores, se sentiam com condições para o papel que desempenham. Todos afirmaram a necessidade de formação específica para desempenhar em pleno a função de avaliadores. Com isto, ficam com pensamentos de que podem ter sido injustos, promovendo, deste modo, o medo e a falta de confiança (Silva, 2012):  
Po  fi a  as dú idas: será que estou a fazer bem será que não 

estou... e  isso ue eu te to faze  DTLB . 
N o tí ha os ada a pe de , só a ga ha  [Ne essidade de fo aç o para as avaliações] (DTLB). 
Si , isso si . Po  e e plo eu faço o p ee hi e to da g elha, as não tive formação nenhuma na área é um bocadinho de acordo com a intuição daquilo que elas vão desempenhando, e até mesmo para ser 

justo, o ?  DTLA . 
e  se p e e ess ia algu a p epa aç o. E a ho ue si , uitas chefias necessitavam de algum acompanha e to ue si ,  TRH .   Em termos de conclusão, este Sistema de Avaliação de Desempenho parece não estar a responder àquilo que é desejado, parecendo ser visto mais por uma questão de imposição burocrática do que um instrumento mais formativo. Desta forma, a dimensão que deve estar inerente à Avaliação de Desempenho sai bastante fragilizada, uma vez que as etapas fundamentais como a definição de objetivos partilhada e o momento da entrevista não estão a acontecer. As práticas institucionais no período em análise parecem não estar a corresponder ao desejado, parecendo perder o impacto que seria de esperar. Todavia, é notório um esforço, por parte de quem operacionaliza o processo. Porém, é enfatizado a pressão e a falta de recursos humanos para gerir todas as etapas do SAD, em especial os prazos, sendo apontadas necessidades de melhoria no processo.   
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2. INTERVENÇÃO E PROPOSTA DE MELHORIA  2.1 As atividades de intervenção desenvolvidas no contexto de estágio  Para além da vertente de Investigação, que fora contínua ao longo do estágio, também no decorrer do mesmo, foram concretizadas diversas intervenções. Numa primeira instância, procedeu-se à recolha de toda a informação disponível e relevante para a sustentação da base teórica, bem como a recolha de bibliografia oportuna ao estudo. Concomitantemente, foram efetuadas diversas atividades no contexto real de atuação de estágio, atividades estas concretizadas no Departamento de Recursos Humanos, nomeadamente: 
• Registo de candidaturas espontâneas na base de dados; 
• Preparação e verificação dos formulários para o processo de Avaliação de Desempenho de 2017; 
• Organização de processos individuais dos colaboradores e respetivo arquivo.28 

• Controlo da documentação em falta nos processos individuas dos colaboradores; 
• Introdução e correção de horários, ausências, férias e averiguação de registos de ponto de colaboradores no programa SISQUAL; 
• Cooperação no processamento de salários de colaboradores no programa informático Primavera Executive;  
• Integração dos novos colaboradores no software Primavera Executive; 
• Verificação de baixas médicas, baixas de seguro, assistência a familiares, gravidez de risco, parentalidade no programa SISQUAL;   
• Controlo e arquivo de recibos de trabalhadores independentes (Médicos, Enfermeiros, outros).                                                             28 Através da criação de tabela de verificação de dados pessoais/profissionais 
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 2.2 Linhas para uma proposta de melhoria  Como estratégias de melhoria, para além das apontadas pelos intervenientes da investigação, e durante a presente análise, enquanto estagiária em contexto real de atuação, verificaram-se algumas fragilidades a serem melhoradas. Importa ressalvar que se tratam de propostas que, devido á limitação temporal não foram possíveis de implementar. Porém, é de ressalvar que é fundamental reajustar procedimentos, tendo em conta as tarefas inerentes à função e às exigências associadas. Sendo fundamental que as propostas sejam viáveis para o serviço e que coincidam com as estratégias e valores organizacionais, ou seja, com a realidade organizacional.  Tabela 18. Propostas de melhoria futuras. - Iniciar as avaliações logo que termine o ano, tendo em conta que o processo é demorado até á sua aprovação; - Pensar em um modelo que foque aspetos gerais, competências transversais, mas que foque as especificidades de cada colaborador, melhorando os critérios. - Formar os avaliadores para o exercício da função. - Definir de forma clara os objetivos no momento da entrevista, entre avaliador e avaliado, para que este possa conhecer e saber o que vai ser avaliado. - Dar a conhecer o sistema formalmente, de modo a que ele seja interiorizado pelos colaboradores, não se limitando apenas ao portal do colaborador, pois conforme o nível de escolaridade dos colaboradores, muitos deles podem não dominar o uso das tecnologias.  Ainda tem que haver aqui o dar continuidade á melhoria deste processo, portanto na construção e se possível mais participada na linha do que a teoria refere, porque parece que ainda não se conseguiu essa etapa, ou seja, há um processo em contínuo, em construção, mas onde a participação dos trabalhadores está fragilizada. O que parece ser ainda o estádio em que está esta organização, no que se refere à Avaliação do Desempenho, dá conta destas fragilidades.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  Com as constantes transformações nas práticas de Gestão de Recursos Humanos cada descoberta é um pequeno passo para novos questionamentos e novas interrogações passíveis de serem retorquidas. Portanto, este estudo permitiu o levantamento de fragilidades e oportunidades que poderão servir de base para as organizações para a sua própria evolução.  Neste estudo foi possível constatar que os colaboradores estão cientes da importância da Avaliação de Desempenho, reconhecendo-a como fundamental em diversos aspetos, nomeadamente, na promoção da qualidade do atendimento aos utentes e na melhoria do seu desempenho profissional. Os dados permitem ainda identificar problemas na implementação do Sistema, no domínio da comunicação entre avaliados e avaliadores, particularmente na definição dos objetivos e na apresentação e discussão dos resultados. Estes problemas levantam dúvidas acerca da interiorização do Sistema pelos trabalhadores e indicam fragilidades no seu impacto organizacional, parecendo ser visto mais por uma questão de imposição burocrática do que um instrumento com dimensões formativas e de desenvolvimento.  No momento da realização da entrevista, constatamos que o conhecimento dos avaliados e dos avaliadores sobre o SAD era muito frágil pois parecia não entenderem as questões.   Percebemos ainda que, para os dirigentes, os indicadores e objetivos são sinónimos. Também é notório que, independentemente do nível de escolarização, os grupos profissionais (nomeadamente enfermeiros e ajudantes de lar) mostraram apresentar alguma incapacidade na compreensão e atribuição de um sentido ao processo de AD. Esta incompreensão parece ser de maior visibilidade nas Ajudantes de lar, evidenciado pela natureza e extensão de respostas. A avaliação parece incidir apenas no preenchimento de formulários, ela deverá ser concretizada no seu todo, havendo, portanto, sobreposição de avaliações de anos anteriores, devido aos prazos. Isto conduz a que o processo se atrase, levando a que os trabalhadores, apesar de a reconhecerem a vários níveis, nomeadamente por permitir a avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano, pelo impacto na promoção da qualidade associado à melhoria do desempenho das suas funções, promoção na linha de orientação para o utente e 
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impacto para o reconhecimento do trabalho, não a vejam com seriedade. Também os trabalhadores e dirigentes, para além dos aspetos positivos que advém da Avaliação de Desempenho, também eles reconhecem fragilidades no Sistema de Avaliação de Desempenho relativos ao processo de implementação. Tais fragilidades remetem sobretudo a problemas de comunicação, problemas na definição de objetivos partilhada entre avaliador e avaliado (sendo fundamental que os objetivos sejam acordados entre ambos), ao ponto crítico relativamente às entrevistas uma vez não estão a acontecer, sendo este um momento fundamental do SAD. Consequentemente, é perdido o sentido e o impacto que seria de esperar, tanto para o colaborador, como para a própria Instituição. Ora, a avaliação de desempenho ganha relevância para a organização, para os avaliadores e para os avaliados, principalmente, e  fu ç o das suas o se u ias  (Caetano 1998, p.89). Um aspeto positivo é o facto de existir a possibilidade da definição de 3 indicadores de desempenho que poderão focar especificidades de cada colaborador, contudo esta definição deve ser clara e de fácil compreensão para que a sua concretização seja o mais eficaz possível. Pode concluir-se que, apesar do SAD não estar a responder ao desejado no que diz respeito ao processo de implementação, pelas razões já expostas anteriormente, o facto de os trabalhadores, e dirigentes os reconhecerem como fragilidades é um começo para a exploração daquelas que são as oportunidades de mudança muito mais do que a mera resolução de problemas. Apesar dos vários autores apresentarem diversas fraquezas e oportunidades na Avaliação de Desempenho, importa não esquecer que o Sistema de Avaliação de Desempenho tem fragilidades que advém da importação de outras realidades organizacionais. Sendo, portanto, fundamental, primeiramente, conhecer a realidade organizacional, pois cada contexto, cada realidade, apresenta fragilidades e oportunidades distintas. É então necessário que as propostas sejam viáveis para o serviço e que coincidam com as estratégias e valores organizacionais.  Com este estudo quisemos dar um contributo para o conhecimento e melhoria do Sistema de Avaliação de Desempenho da Instituição que nos acolheu. Tendo sido identificados aspetos bons e aspetos considerados a melhorar nesta prática que é a Avaliação de Desempenho. Trata-se de um estudo que deverá ser visto como uma análise construtiva de aspetos a serem melhorados, e reforçados, e não de todo uma 
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critica às suas práticas. Tendo uma visão a nível externo, que permite uma perceção imparcial, a Instituição poderá ter em consideração este estudo com o intuito de reforçar as forças existentes no processo e converter as fragilidades em oportunidades, havendo desta forma oportunidade de troca mútua de conhecimentos.  A realização do estágio no Departamento RHFQ permitiu uma perceção real do contexto de trabalho, principalmente na compreensão da real importância da AD, revelando-se um tema central e oportuno para o entendimento da prática de gestão de RH. Do mesmo modo, permitiu a aquisição de competências transversais, as chamadas soft skills, em todas as áreas de RH, não só numa vertente investigativa como também numa vertente interventiva. Durante o estágio várias foram as funções desempenhadas no Departamento que permitiram não só a mobilização de conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico como também permitiu o desenvolvimento de outras noções e competências, nomeadamente: a tomada de decisão, a imparcialidade, o compromisso ético, a organização e planeamento, o trabalho em equipa e a comunicação. Todo este conhecimento da realidade, em contexto de trabalho e os fundamentos teóricos mobilizados neste relatório, permitiram reconhecer que todas as organizações são dispares umas das outras e que devem ser estudadas individualmente. Limitações da Investigação  Durante todo o processo investigativo algumas foram as limitações sentidas, todavia não impediram o desenvolvimento do mesmo. Uma das limitações refere-se á logística das instalações de ambos os lares, uma vez que são ligeiramente distanciadas da sede da instituição. Também a marcação das entrevistas em ambos o lar se tornou uma limitação uma vez que os colaboradores trabalham por turnos e conseguir reunir com todos no mesmo dia foi impensável. Tendo havido uma reorganização do serviço na Instituição, nomeadamente no Departamento de RHFQ, fez com que o acesso a certos documentos não fosse possível.  Relativamente à aplicação das técnicas de recolha de dados também algumas dificuldades foram sentidas. Na aplicação do focus group, verificou-se que os inquiridos se retraem, parecendo ter receio de que a informação seja divulgada, denotativo talvez de uma inabilidade de compreender que se trata de um trabalho de investigação. Também a insuficiência de material tornou-se numa fragilidade, visível nas respostas 
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curtas dadas pelos inquiridos. O facto de ser em grupo requeria maior dispêndio de tempo para ser possível ouvir todas as opiniões, sendo as entrevistas marcadas apenas em horário laboral. Desta forma, uma outra limitação deveu-se mesmo à limitação temporal.  Como já referido, apesar das limitações enunciadas, o estudo não foi impedido de continuar, muito pelo contrário. Estas limitações permitiram encontrar estratégias para a continuação daquele que foi o caminho traçado no início da Investigação.                       



 

113 

BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA  Almeida, N. M. L. D. (2013). A avaliação do desempenho no 3º sector: implementação do BSC numa IPSS. (Tese de Mestrado não publicada). Universidade de Aveiro.  Amado, J. (2017). Manual de Investigação Qualitativa em Educação 3ª edição. Imprensa da Universidade de Coimbra/ Coimbra University Press.  Bacal, R. (2002). Gestão empresarial do desempenho. Lisboa: McGrawHill.  Barbosa, S. M. (2012). Proposta para um Sistema de Avaliação de Desempenho dos Diretores de Obras. (Dissertação de Mestrado não publicada). Universidade do Porto.  Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Editora Edições 70.  Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.   Bonfim, C. J., Garrido, M. M., Saraiva, M. E., & Veiga. (1996). Lar para idosos (condições de implementação, localização, instalações e funcionamento). Lisboa: Núcleo de documentação técnica e divulgação da Direcção Geral da Acção Social. Acedido em julho 2018 em: http://www.seg-social.pt/documents/10152/51499/Lar_idosos/573aed6a-0b92-4b99-9f75-d0ce46359b0b.  Caetano (1998). Avaliação de desempenho: Metáforas, conceitos e práticas. Lisboa: Editora RH.  Caetano (2008). Avaliação de desempenho: O essencial que avaliadores e avaliados precisam de saber. Lisboa: Livros Horizonte.  Caetano Passos, A., Cal, M., Carmo, M., Alcobia, P., & Alves, P., Bogalho, S., Tavares, S. (2000). Mudança organizacional e gestão de recursos humanos. Lisboa: Observatório do Emprego e Formação Profissional.  Câmara, P. B., Guerra, P.B. & Rodrigues, J.V. (1997). Humanator. Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Dom Quixote.  



 

114 

Casa-Nova, M. J. (2009). Etnografia e Produção de Conhecimento: reflexões críticas a partir de uma investigação com Ciganos Portugueses. Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.  Casanova, M.P. (2009). Perfil do Avaliador no Contexto da Avaliação do Desempenho Docente. In Bonito, J. (org). Ensino, Qualidade e Formação de Professores. Évora: Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora (319-326).  Castro, P. (2002). Notas para uma leitura da teoria das representações sociais em S. Moscovici. Análise social, 37 (164), 949-979.  Chiavenato, I. (1994). Recursos Humanos. Edição Compacta, 3.ª edição. São Paulo: Atlas.  Cruz, J. A. W., Stadler, H., Martins, T. S., Rocha, D. T. (2009). Avaliação de desempenho no terceiro setor: uma abordagem teórica de strategic accounts. REBRAE, 2(1), 11-26.  Esteves, R. F. P. (2011). Implementação de um Modelo de Avaliação do desempenho por Objetivos numa Empresa de Tecnologias de Informação. (Dissertação de Mestrado não publicada). Universidade Técnica de Lisboa.  Estrelinha, J. C. D. S. (2013). Conceção de um modelo de avaliação do desempenho adequado à gestão dos recursos humanos da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande. (Dissertação de Mestrado não publicada). Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria.  Fernandes, M. I. (2009). Criação de um instrumento de avaliação de desempenho na Associação Catarinense de Medicina. (Dissertação de Mestrado não publicada). Universidade Federal de Santa Catarina.  Fortin, M. F., Côté, J., Filion, F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta.  Gil, A.C. (2000). Gestão de pessoas: enfoque nos papeis profissionais. Editora Atlas SA.  Gillen, T. (2000). Avaliação de desempenho. São Paulo: Nobel.  Gomes A.M., Melo, E.L.A., Júnior, R.M.M., Silva, R.M., Nations, M.K., Silva, C.A.B. (2012). Avaliar e ser avaliado: uma experiência na elaboração de projetos de pesquisa. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, 18(4), 165-170.  



 

115 

Guerra, I. C. (2002). Fundamentos e processos de uma sociologia da acção: O planeamento em Ciências Sociais. 2.ª ed. Cascais: Principia.  Leite, V. M. H. O. (2014). Avaliação de desempenho: estudo de caso da Entidade Reguladora da Saúde. (Dissertação de Mestrado não publicada). Faculdade de Economia. Universidade do Porto.  C. Lima, L:C (1997). O paradigma da educação contábil Políticas educativas e perspectivas gerencialistas no ensino superior em Portugal. Revista Brasileira de Educação, Nº 4.  Ludke, M., e André, M. E. (2011). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. Em Aberto, 5(31).  Machado, E. (2013). Avaliar é ser sujeito ou sujeitar-se? Elementos para uma genealogia da avaliação. Mangualde: Edições Pedago.  Marras, J.P. & Tose, M. (2013). Avaliação de desempenho humano. Elsevier Brasil.  Martins, C., Kobayashi, R., Ayoub, A., & Leite, M. (2006). Perfil do Enfermeiro e necessidades de desenvolvimento de competência profissional. Texto Contexto Enferm, 472-478.  Matos, F. L. F. (2012). Desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho: um estudo de caso. (Dissertação de Mestrado não pulicada). Universidade do Minho.  Morgado, J. (2012). O Estudo de Caso na Investigação em Educação. Santo Tirso: De Facto Editores.   Moura, E. (2000). Gestão de recursos humanos: Influências e determinantes do desempenho. Lisboa: Edições Sílabo.  Muhala, N.E. (2015). Impacto da avaliação do desempenho na função pública local angolana: o caso particular de Luanda. Estudo exploratório. (Tese de Mestrado não publicada). Instituto Superior de Educação e Ciências.  Nogueira, J.G. (2008). O Terceiro Setor e a Administração Pública em Portugal. Argumenta Journal Law, 9(9), 215-242.  Pereira, C. (2013). Importância da avaliação de desempenho nas organizações: estudo de caso numa empresa portuguesa no sector alimentar. (Dissertação de Mestrado 



 

116 

não publicada). Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão.  Pina e Cunha, M., Marques, C., Gomes, J., Cabral-Cardoso, C., Rego, A., & Cunha, R. (2015). Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo (3ºedição).  Pina e Cunha, M., Marques, C., Gomes, J., Cabral-Cardoso, C., Rego, A., & Cunha, R. (2010). Manual de gestão de pessoas e do capital humano. Lisboa: Edições Sílabo (2ª Edição).  Quivy, R., Van Campenhoudt, L. (1998). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: Editorial Gradiva.  Russo, C. I. R. R. (2017). Avaliação de desempenho: estudo de caso no setor do papel e dos produtos florestais (Dissertação de Mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Setúbal.  Sarmento, M.; Rosinha, A. e Silva, J. (2015). Avaliação do Desempenho. Lisboa: Escolar Editora.  Serra, L. F. R. (2017). Gestão de recursos humanos: as práticas de gestão de recursos humanos numa empresa do setor automóvel (Dissertação de Mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Ciências Empresariais.  Silva, J. M. V. (2017). Formação e Desenvolvimento de Competências Profissionais para o Trabalho em Lar de Idosos. (Dissertação de Mestrado não publicada).  Universidade do Minho.  Silva, S. (2012). Proposta para um Sistema de Avaliação de Desempenho dos Diretores de Obras - Estudo de Caso. (Dissertação de Mestrado não publicada, em Economia e Gestão de Recursos Humanos). Universidade do Porto.  Sousa, A. (2009). Investigação em Educação. Lisboa: Livros Horizonte (2ª Edição).  Sousa, M.J., Duarte, T., Sanches, P. G., & Gomes J. (2006). Gestão de recursos humanos: Métodos e práticas. Lisboa: Edições Técnicas.  Stufflebeam, D.L. y Shinkfield, A. (1993). Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Barcelona: Paidós/M.E.C. 



 

117 

 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 não publicada em Engenharia e Gestão Industrial).  Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal).   Vala, J. . A A lise de Co teúdo . I  Sil a, A.S. e Pi to, J.M. o gs  Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento: 101-128.  Vieira, T. (2015). Os papéis das organizações do terceiro setor na resposta aos problemas sociais. (Dissertação de Mestrado não publicada). Universidade de Coimbra.  Watling, B. (2000). A avaliação de recursos humanos. Editora Lousanense.  Zhu, J. (2014). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets (Vol. 213). Springer.  Documentos Internos da Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos: Santa Casa da Misericórdia (2012). Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos. Santa Casa da Misericórdia (2006). Manual de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos. Santa Casa da Misericórdia (2011). Regulamento do Pessoal da Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos. Santa Casa da Misericórdia (2016). Manual da Qualidade da Santa Casa da Misericórdia de Cantarinhos.  a. Legislação consultada e citada: Decreto/Lei nº 119/83.MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAIS.  Diário da República, 1.ª série - Nº46 - de 25 de fevereiro de 1983  Portaria n. º67/2012. MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL. Diário da República, 1.ª série – N. º58 – 21 de março de 2012         



 

118 

APÊNDICES APÊNDICE N.º I Guião da entrevista Diretores técnicos dos Lares de Idosos (Lar A e B) e coordenador (Lar A)   1. Qual a finalidade da Avaliação de Desempenho para esta SCMC?   2. Porque foi implementada?  3. Em que se baseiam para a definição dos Objetivos/metas/ indicadores de desempenho?  4. Quem intervêm nesta definição?  5. Qual é o seu contributo na construção do Sistema de Avaliação de Desempenho?  6. Quais são as principais vantagens da AD para a organização e para os colaboradores?  7. Quais são os principais problemas observados na implementação do processo de avaliação de desempenho? Como os resolvem?  8. Quais as dificuldades sentidas no processo de avaliação de desempenho?  9. Considera que que deveria existir uma formação que prepare os avaliadores para o exercício da avaliação? (Quanto aos cálculos, comunicação dos resultados etc.)  10. Considera existir total autonomia por parte do avaliador no que se refere ao processo de AD desde a sua aplicação ao resultado?  11. Os prazos do processo, fáceis de cumprir, impossíveis, tranquilos? (Devido ao número de colaboradores a avaliar).  12. Considera este modelo de avaliação de desempenho ajustado para avaliar as reais tarefas/funções dos colaboradores em questão, ou seja, avalia o que realmente se quer medir?  13. Como é avaliar colaboradores com os quais não se tem contato/observação direta? Que estratégias utiliza? (Caso se aplique!)  14. Quando chega a altura da entrevista para anunciar ao colaborador o resultado do seu desempenho (é fácil de explicar os resultados, sendo eles bons ou menos bons). A avaliação de desempenho nem sempre é vista com bons olhos, sente que os colaboradores quando chega a altura da avaliação de desempenho mudam comportamentos e atitudes. (não esquecendo que a avaliação é continua).  
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15. Como se vêm enquanto avaliadores? Quais as dificuldades, quais as fraquezas, as forças, as oportunidades?  16. Considera que a finalidade da AD está a ser concretizada no serviço/resposta social que coordena? Pode justificar?    APÊNDICE N.º II Guião da entrevista Técnico de Recursos Humanos  1. Qual a finalidade da Avaliação de Desempenho para esta SCMC?  2. Já deu para perceber que o processo de Avaliação de Desempenho é demoroso e trabalhoso, acha que todo este trabalho traz mudanças significativas na Organização e no Individuo/colaborador. Ou é feito apenas porque tem de ser feito?  3. Em que se baseiam para a definição dos Objetivos/metas/ indicadores de desempenho?   4. Quem intervêm nesta definição?   5. Na implementação do processo, qual a fase de Avaliação mais p o le ti a  a sua aplicação?  6. Quais as maiores dificuldades sentidas pelas chefias no momento de avaliar?  7.  Considera existir total autonomia por parte do avaliador no que se refere ao processo de AD desde a sua aplicação ao resultado?  8. Considera que seria necessária uma formação para preparar os supostos avaliadores? Se sim, em que sentido, dê exemplos?  9. A forma como se dá a conhecer o sistema de avaliação a toda a organização, faz com que todos sintam que fazem parte do processo e o aceitem como algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento?  10. Quais as Est at gias de So e i ia  o p o esso?  11. De acordo com o Sistema de Avaliação de Desempenho da SCMCVV considera que o que está escrito se aplica depois na prática. Justifique indicando que fatores mais contribuíram. (ex: progressão da carreira ou trata-se apenas de uma reclassificação ou elevação do estatuto temporário?)  
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12. Articulam o sistema de avaliação de desempenho com outros sistemas de gestão de recursos humanos efetivos na organização?  13. Porque motivo, algumas chefias, no preenchimento dos itens de avaliação, alguns fazem o processo até ao fim, e outros ficam-se pela primeira página da ficha de avaliação?  14. Quanto aos prazos do processo acha que são bem conseguidos? Qual o impacto?  15. Quanto ao modelo de avaliação de desempenho, ele é igual para todos. Acha que o modelo generalizado foca os pontos essenciais de todas as valências?   APÊNDICE N.º III Guião da entrevista Enfermeiros  1. Caracterização profissional do entrevistado  1.1. Género 1.2. Escolaridade  1.3. Função dentro da empresa 1.4. Tempo de serviço    2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. Qual a estratégia da Organização? (valores organizacionais, práticas de gestão) 2.2. Qual a necessidade de a organização implementar um sistema de avaliação de desempenho? 2.3. Quais os indicadores para a construção do sistema de avaliação de desempenho?  2.4. De que forma se definem os critérios e o processo de medição da avaliação? 2.5. A forma como se dá a conhecer o sistema de avaliação a toda a organização, faz com que todos sintam que fazem parte do processo e o aceitem como algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento?  3. Relaç o dos sujeitos  o  o Siste a de A aliaç o de Dese pe ho  3.1. Qual o seu contributo para a elaboração do Sistema de avaliação de desempenho? 3.2. Qual a finalidade do sistema de avaliação de desempenho da SCMC? 3.3. As dimensões usadas para avaliar o desempenho no posto de trabalho são realmente importantes para o desempenho do mesmo?  
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3.4. Os padrões de desempenho definidos para a função são relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais?     4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Como vêm o Sistema de Avaliação de Desempenho?  4.2. Quais os seus sentimentos face ao sistema?  4.3. Opiniões relativamente ao sistema. Quais as fraquezas, as forças, as oportunidades?   APÊNDICE N.º IV Guião do Focus group Ajudantes de Lar  1. Caracterização profissional do entrevistado  1.1. Género 1.2. Escolaridade  1.3. Função dentro da empresa 1.4. Tempo de serviço   2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. Qual a estratégia da Organização? (valores organizacionais, práticas de gestão) 2.2. Qual a necessidade de a organização implementar um sistema de avaliação de desempenho? 2.3. Quais os indicadores para a construção do sistema de avaliação de desempenho?  2.4. De que forma se definem os critérios e o processo de medição da avaliação? 2.5. A forma como se dá a conhecer o sistema de avaliação a toda a organização, faz com que todos sintam que fazem parte do processo e o aceitem como algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento?  3. Relaç o dos sujeitos  o  o Siste a de A aliaç o de Dese pe ho  3.1. Qual o seu contributo para a elaboração do Sistema de avaliação de desempenho? 3.2. O que significa sistema de avaliação de desempenho?  3.3. Qual a finalidade do sistema de avaliação de desempenho da SCMC? 3.4. As dimensões usadas para avaliar o desempenho no posto de trabalho são realmente importantes para o desempenho do mesmo?  3.5. Os padrões de desempenho definidos para a função são relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais?   
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 4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Como vêm o Sistema de Avaliação de Desempenho?  4.2. Quais os seus sentimentos face ao sistema?  4.3. Opiniões relativamente ao sistema. Quais as fraquezas, as forças, as oportunidades?   APÊNDICE Nº V Transcrição da Entrevista ao Diretor Técnico Lar A  1. Penso que a Avaliação é feita para avaliar cada colaborador durante aquele período. Até porque temos colaboradores novos que lhe é feita a avaliação inicial e não faria sentido eles não serem avaliados para poderem melhorar numa outra área de acordo com o seu desempenho ao longo do ano.  2. Eu quando vim trabalhar para aqui ela já estava implementada, acho que não me recordo de ela não ter sido implementada, mas sim eu acho que faz sentido que é para que cada colaborador saber aquilo que pode melhorar de acordo com a sua avaliação, senão andaríamos a trabalhar sem motivação.  3. Na avaliação das colaboradoras elas têm uma grelha, e elas são avaliadas de acordo com aquela grelha e depois têm 3 indicadores específicos de área que podem variar de acordo com os objetivos que nós queremos, e eles podem ser diferentes de Instituição para Instituição de acordo com os objetivos que nós propomos atingir naquele ano. Normalmente um que entra sempre independentemente do ano que seja é a satisfação dos clientes/utentes   4. Quem intervém normalmente é sempre o coordenador da resposta, penso que também a parte da qualidade também intervém um bocadinho na identificação desses objetivos, nomeadamente a satisfação que é da intervenção deles, e depois aqueles objetivos mais específicos como a concretização de metas especificas como completar o quadro de higiene e essas coisas assim tem sempre a ver com o coordenador e neste caso comigo também, também dou alguma opinião em relação ao que acho que deve ser atingido no ano. Os colaboradores, por exemplo no caso da minha avaliação eu posso intervir, posso definir. Eu acho que há um campo, aliás estou agora a lembrar-me que há um campo naquela fichinha que nós preenchemos, a nossa auto avaliação em que nós podemos propor objetivos para nós mesmos podermos atingir e nesse caso sim se acharmos pertinente, esses sim podem ser incluídos avaliação final.  5. O sistema já vem maioritariamente pré-definido, aquilo que nós podemos ter alguma participação e intervenção só naqueles 3 indicadores que são escolha por parte da Instituição, e nesses ai nós podemos intervir, mas há uma grelha pré-definida que é preenchida com vários aspetos.  
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6. Eu acho que para a Organização é importante ela pautar-se por alguns parâmetros de forma a manter a qualidade do serviço e para o colaborador também é importante para ele ter sempre presente que têm que ser cumpridos aqueles objetivos, ou seja, é uma forma também de se motivar no trabalho que têm, para cumprir determinado objetivo  7. Por exemplo aquilo é uma avaliação anual e às vezes se uma pessoa não mantiver um registo diferente daquele ao logo do ano às vezes é difícil, as colaboradoras são ainda um grande número delas, e às vezes é difícil contextualizar as situações todas que aconteceram ao longo do ano para conseguir identificar e pontuar naquela escala com a nota mais adequada. Essa é uma das dificuldades é tentarmos ao longo do ano lembrarmo-nos, se não tivermos um registo paralelo é difícil depois e podemos ser injustos. Porque podem ficar apenas as coisas dos últimos meses, imaginemos que no último mês nem foi um mês muito bom para aquela colaboradora , foi um mês ( sem ser no aspecto positivo porque às vezes é mais fácil lembrarmo-nos do negativo também do que o positivo, mas às vezes do negativo :imaginemos que foi um mês tão bom às vezes podemos cair no erro de só nos lembramos daquele mês e esquecermos dos restantes 10 11 meses em que trabalhou , isso acaba por ser injusto ser penalizada por 1 mês , porque se o primeiro mês mau for o mês logo no início e a avaliação ser só para o fim esse mês ficou esquecido e então aquilo dissolve na avaliação e se calhar nem sequer já nos lembramos desse , nem sequer nos lembramos se foi este ano ou se foi no ano anterior. Agora se o mês mau for no último mês acho que se calhar será mais penalizada nesse sentido porque a nossa memória também funciona um bocadinho assim, então acho que ter um registo paralelo é a melhor forma de colmatar um bocadinho isso. E depois as atribuições das notas também, a grelha na forma como está construída às vezes também não é muito fácil de distinguir uma colaboradora da outra, é um bocado difícil porque aquilo são uma coisinha (a definição às vezes é difícil de a encaixar). Havia aqui por exemplo uma parte da formação que é a parte mais difícil de elas se sentirem motivadas é horas extra do trabalho, e às vezes é difícil pontuar de acordo com aquilo que aqui (ficha) está definido. Há situações, dependendo do grupo, caem todas no mesmo e acaba por ser difícil de as distinguir.    8. Eu penso que nos cálculos é o Dr. que faz, eu ajudo no preenchimento da grelha e a parte do cálculo é ele que executa. Agora aquilo que o Dr. faz e depois aquilo que é enviado para os Recursos Humanos e o Provedor depois tem que autorizar. O mais difícil da parte em que eu estou envolvida é conseguir às vezes pontuar e conseguir fazer alguma distinção entre elas para que a avaliação não seja o mesmo valor para todas elas, isso às vezes é difícil porque há determinados campos em que eu não posso valorizar mais uma porque por exemplo: aumenta os seus conhecimentos –raras são as que procuram formação extra e então vai tudo cair no 4, e então é um bocado difícil distinguir, mas em termos dos cálculos não sei. Nas necessidades de formação normalmente até somos nós que tentamos identificar e somos nós que propomos, porque elas virem cá e dizerem queremos participar naquela ou noutra formação são raras as colaboradoras que têm esse tipo de iniciativa.  9. Sim, isso sim. Por exemplo eu faço o preenchimento da grelha, mas não tive formação nenhuma na área é um bocadinho de acordo com a intuição daquilo que elas vão desempenhando, e até mesmo para ser justo, não é? Porque nós até temos esta grelha, mas era aquilo que eu estava a dizer, o ano é muito longo e a memória é seletiva e aí acaba por ser curta, e as pessoas não têm a capacidade. E se houvesse uma formação de como fazer isto de forma continua se calhar era mais fácil no final, e acabaria por ser 
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uma avaliação mais justa. Mesmo na comunicação dos resultados, são sendo eu que intervenho é o Dr., mas acho que seria importante sim.  10. Daquilo que tenho conhecimento é que pode haver realmente alteração depois, até porque há determinados colaboradores, por exemplo na parte da enfermagem, não sei se ela é só avaliada cá ou se é avaliada depois também através dos recursos humanos por algum outro indicador, ou seja naqueles colaboradores em que não depende só de quem está aqui a coordenar acaba por haver influência direta da outra parte. A Provedoria também tem um conhecimento a dar sobre a tua avaliação, isso não será direta se eles não concordarem, eles próprios podem alterar.   11. Eu em relação aos prazos não tenho muita consciência disso, vai tudo para o Dr., ele normalmente pede a minha ajuda para fazer a grelha, eu faço a minha própria auto avaliação entrego-lhe tudo, entregamos tudo, e a partir daí é um processo que não sei mesmo, podia saber, mas não sei mesmo dizer. Nem sequer me lembro de quando fazemos e quando são comunicados os resultados. Eu sei que normalmente as fichas vêm, e vêm para ai com o prazo de uma ou duas semanas para se preencher e nesse período a gente preenche e envia para lá (RH), por isso a prazo também é definido pelos Recursos Humanos, não é uma coisa que seja sem instrução, ou seja, não chega ali ao mês de março e sabemos que temos de fazer a avaliação e fazemos, não, vem sempre com instrução anterior dos Recursos Humanos, não fazemos nós por iniciativa própria. Há um período que normalmente é sempre uma semana, julgo eu, ou duas semanas e conseguimos gerir, só se for uma altura mais atribulada de trabalho que venha aqui mais uma ou outra solicitação, que alguém esteja de férias ou isso, acaba sempre por complicar um bocadinho mais os prazos, mas de resto não.  12. Eu penso que em termos de caraterísticas gerais está bem conseguido apesar de ás vezes haver dificuldade em alguns sinônimos para identificar determinadas colaboradoras, o facto de ter 3 indicadores abertos no final que nos permite avaliar três coisas que nós achemos que são importantes para o serviço acho que também é uma mais valia, agora se três indicadores em comparação com dezoito que tem aqui a ficha se calhar são poucos, os indicadores gerais são superiores àqueles que são específicos e àquilo que realmente se calhar  contribui para o trabalho geral, mas de uma forma geral está organizado. Poderia ter mais indicadores individualizados. O ponto aplicado apenas a chefias poderia ser sim aplicado a todos os colaboradores até porque elas têm capacidade para organização do próprio trabalho que elas desempenham, têm de saber organizar o seu trabalho e se calhar esse seria um ponto que também poderias ser aplicado a todos os colaboradores, por exemplo se uma colaboradora da limpeza se sabe qual é o plano é capaz de num imprevisto organizar o seu trabalho de acordo com o plano que tem de cumprir, sabe definir prioridades, sim acho que seria uma mais valia.  13. O facto de ser a dois acaba por facilitar aquilo que eu estava a dizer, o ano é muito grande e às vezes a gente lembra-se de umas coisas, mas não se lembra de outras, e quando são os dois vamos completar, eu lembro-me disto ele lembra-se daquilo e acabamos por avaliação ser um bocado mais justa. Agora aqui em termos de dimensão, nós não somos tão grandes como em X29, ou seja, o contato que nós temos com os colaboradores é diário, não há nenhum colaborador que esteja a trabalhar que a gente não passe por ele dia sim dia não, ou seja, acaba por ser a visão do trabalho quase diário.                                                             
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 14. Aqui ao acho que elas acabam por não ter muita noção dos meses em que têm de fazer melhor trabalho por causa da avaliação porque é como lhe digo, ninguém tem muito a noção de quando ela ocorre , ela como normalmente é enviada pelos recursos humanos e nós temos que preencher naquela semana, ou seja, elas acabam por não saber muito bem qual é a o período no tempo em que ela ocorre, até porque por mim falo, não sei muito bem se é em Março se Abril, Maio, sei que existe um período no ano, já não me lembro da última vez que o preenchemos, penso que o ano passado, se no final do ano passado , ou já no início deste ano, ou seja, isto como é muito esbatido no tempo acaba por não haver esse problema de influenciar os resultados nesse sentido, acaba por passar um bocado despercebido. Depois quando é essa reunião, claro que há sempre burburinho, porque é que aquela teve melhor nota que aquela, mas depois também temos que pensar que as colaboradoras cada qual com o seu feitio e nem tudo aquilo que se diz é verdade, e como a avaliação é confidencial a gente não vai andar a desmentir boatos, ou seja, há sempre ali uma picardia, mas isso acaba por elas depois também, tirando essa parte, como a avaliação acaba por comportar algum objetivo alcançado terem benefício, tem a ver com os dias de férias, que acaba por ter mais um ou mais outro dia, acaba por ficarem contentes se a avaliação for positiva, por isso o interesse delas é que a avaliação seja positiva para terem o incentivo que neste caso é mais dois dias de férias. Claro que se a colaboradora tiver muitos dias de férias e ter mais dois não vai ser um incentivo para elas. As colaboradoras acabam por não achar justa por comparação pelas outras, acho que é o primeiro ponto (porque se aquela teve, porque é que eu não tive? Ela faz isto ou faço aquilo.... mas depois também se esquece que a outra faz aquilo e ela não faz aquilo, ou seja, a nota final é um conjunto de vários indicadores de vários objetivos e elas depois acham que a nota final é a nota final e pronto. Por muito que uma pessoa lhes explique que aquilo é um conjunto de situações, o que vai acabar por ter em conta é a nota final. Por isso que eu acho que para além desta grelha de apoio, é importante que quem está a fazer a avaliação, e nós próprios também é anotarmos as situações que nos vão acontecendo ao longo do ano, para depois no final do ano conseguirmos perceber (realmente eu este ano ...) se eu fizer um exame de consciência antes de olhar para a nota  e perceber que se calhar este ano até não fui tão pontual quanto isso, atrasei-me, tive mais dias de transito, ou seja, essas coisas acontecem não tive culpa mas aconteceu, a avaliação tem de ser justa para todos.  15. Enquanto avaliadora, sou parcialmente avaliadora, a responsabilidade é muita, eu sinto isso quando olho para a grelha porque também não quero ser injusta quando estou a avaliar, ou seja, aquilo da memória não estar presente ao longo de todo o ano e às vezes poder haver alguma sugestão dos últimos meses ser mais fortes do que do início do ano. E acho que o peso nesse aspeto é bastante grande e é uma atividade que exige alguma concentração e algum tempo de reflexão, até porque não querendo estar a comparar, é um exercício de comparação, porque  a gente avalia toda a gente, e depois vai ver que uma colaboradora até está melhor pontuada que outra no geral mas para nós se calhar a outra é que se calhar é melhor colaboradora do que outra, há sempre uma diferença em termos de quantidade, valor quantitativo e qualitativo na avaliação que ás vezes pode não ficar bem espelhada na grelha.  16. Ao longo do ano, sempre que acontece alguma situação elas são chamadas á atenção, ou seja, numa situação menos positiva são sempre chamadas à atenção de forma a poderem evoluir. E as situações positivas também tentam ser observadas e salientadas de forma a não ser também só o negativo que esteja em consideração de forma a elas progredirem e isso se refletir na avaliação final. Agora, acho que tem mais impacto essas 
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pequenas ações do que propriamente a reunião da avaliação final. Há diferença entre uma melhoria continua, é como na escola há a avaliação continua e a avaliação final. Na avaliação continua temos oportunidades de ir melhorando aos bocadinhos, na avaliação final ou melhora de uma vez ou então não tem nada. Acho que a importância que elas dão se calhar a avaliação final nesse sentido é um bocadinho menor, ou seja, o impacto que ela tem é um bocadinho menor do que estas ações continuas que vão tendo. Não tenho um documento fixo, um aspecto mais formal, mas acho que faz parte, faz falta um aspeto formal. No início quando falei da formação de muitas delas não tomarem a iniciativa, e às vezes vêm que têm menor nota que uma colega, aí a gente diz: olhe a outra colega procura formação e frequenta e você não. Ou seja, acaba por fazer falta nesse sentido a parte formal e por aí elas podem pensar.  Pois depois é complicado na avaliação porque há formações determinadas e por iniciativa própria, isso sem dúvida nenhuma não está bem, por isso é que os indicadores têm que ser bem definidos, mas por acaso não temos indicadores... não me lembro que indicadores propusemos para as colaboradoras... mas acho que um era a satisfação dos utentes, outro dos cuidados..., mas isto faz falta para depois se resumir o ano e ver o que realmente faz falta, porque também só as ações pontuais a gente acaba por não fazer um resumo, e acaba por também não ver o que vamos trabalhar para o ano, estamos a trabalhar continuamente mas também faz falta uma espécie de avaliação deste gênero mais formal para realmente fazer um resumo e ver aquilo que tem que ser atingido para o ano seguinte. Eu penso que nesta grelha há algumas coisas que não têm registo, como digo, é tentar lembrar situações que acontecem ao longo do ano, sigilo, respeito do segredo profissional, ou seja, ou a gente toma conta das situações que nos vão chegando e que apontamos ou então se acontecerem no início do ano para nós é difícil busca-las pela memória. Do sigilo a não ser que nos venham contar, senão é uma área difícil de avaliar, á partida, não é, como o Dr. diz a não ser que haja uma situação, não é ?! vamos atribuir um 3 ou um 4, ou seja, este tipo de.... faz falta estarem aqui porque a nossa área de atuação obriga-nos a ter sigilo profissional e ele tem de ser avaliado de alguma forma, faz falta. A avaliação dele é que é, não é objetiva como um indicador (número de vezes que se teve sigilo profissional, que a situação de proporcionou? Isso não se consegue medir, mas faz falta que aqui esteja...) agora isto na grelha é uma coisa, quando é os indicadores, os indicadores têm de estar bem definidos que é para uma pessoa depois também ... porque são eles que vão fazer a diferença ao fim ao cabo... Por exemplo a taxa de satisfação dos utentes vai ser igual para todas as colaboradoras tem que haver pelo menos os outros dois que seja no mínimo que consiga ali apreciar um bocadinho o trabalho de cada um para que haja alguma diferença, porque senão acabariam por ter todas a mesma...Eu acho que o que deveria ser feito, eu acho que a avaliação é feita em momentos muito diferentes, por exemplo nós já fizemos a avaliação, mas ainda não foi feita as reuniões para mostrar o resultado, ou seja, o tempo de espera é tão longo (por exemplo fizemos no início de março as de 2017 e já passou bastante tempo e ainda não foi feita nenhuma reunião para dar o feedback dos resultados, lá está  é aquele continuo que acaba por se esbater ao longo do tempo e, se calhar as pessoas acabam por não dar muita importância à avaliação porque já não se lembram como se avaliaram a elas próprias , e quando vier a avaliação parece que cai assim um bocadinho no vazio. Eu acho que se fizermos a nossa autoavaliação, se preenchemos isso e passado nem que seja um mês estamos a fazer essa reunião formal, se calhar vai ter mais impacto do que se for assim, porque assim parece que vai... (quando acontecer aconteceu olha pronto foi mais uma) depois vou para a próxima daqui a uns tempos, nem sequer se pensa muito acerca do assunto, vai se trabalhando porque entretanto o ano já está (terminar), o ano vai quase a meio, e ainda não se deu feedback do ano anterior, ou seja, este meio ano ainda estamos em standby porque não sabemos o que vamos melhorar. Se numa instituição não houver aquela avaliação continua, e aqueles acertos contínuos acaba por 



 

127 

não ter grande impacto, porque da forma como ela está estruturada, não sei se é assim, se houve algum atraso por qualquer motivo, mas da opinião que eu tenho desde que trabalho cá (eu tive 2 reuniões formais e trabalho cá há 7 anos ) ou seja, só fui avaliada para ai de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos não é uma avaliação anual por assim dizer. Este ano se calhar querem que ela seja anual, mas já fiz a minha autoavaliação há muito tempo, e acaba por ficar uma (avaliações) em cima das outras e uma pessoa fica sem saber para que ano é que vai. Claro que é muito trabalho, são muitos colaboradores não digo que não, mas se calhar (não sei se tem a ver com o sistema da organização) mas sei que por exemplo, a reunião de 2016 ainda não foi feita, quando o Dr. vier fazer uma reunião formal comigo da minha avaliação 2016, se fosse do ano passado ainda... mas lá está isto é um processo que demora porque é muito colaborador , se calhar a forma como estão pensadas fazer as avalições se calhar tem de ser ali um bocado estruturada ou então contratar mais gente para fazer isto, de forma a fazer isto, senão acaba por ser um período muito alargado e mesmo para os próprios colaboradores acaba por não fazer muito sentido, (quer dizer agora vou ser avaliado de 2016, vão definir objetivos para 2018 mas e os de 2017 onde é que estão) acho que não faz muito, é um período bastante alargado e se calhar a avaliação perde impacto pela forma como está estruturado, depois a motivação acaba por... qual é a motivação que se vai ter . Ele nem sabe o que tem de melhorar, o chefe ainda não lhe disse o que melhorar, quais são os objetivos que tem que atingir, eles estão lá definidos, mas não foram avaliados. (agora não quero saber do que vem para a frente).    APÊNDICE Nº VI Transcrição da Entrevista ao Diretor Técnico Lar B  1. É assim a avaliação de desempenho para mim eu acho que é útil pelo menos até agora tem sido útil, já é a segunda vez (pelo menos acho eu, se não me engano) que faço a avaliação de desempenho dos colaboradores. É assim eu acho que é importante porque a gente também tem a percepção ( eu não ando atrás delas todos os dias não é, prontos há alturas em que vou lá cima de vez em quando mas não todos os dias, e às vezes é complicado e a gente com algumas anotações depois é mais fácil fazermos a avaliação delas, porque depois quando elas vão assinar vão ver o que é que fazem de bem, o que é que fazem de mal, o que é que terão de modificar, portanto eu acho que é importante nessa vertente de tem que haver sempre melhoria, e é isso que eu acho. A ficha de avaliação de desempenho para mim tem sempre como finalidade a melhoria, melhorar os serviços os cuidados. Se elas virem que alguns itens não estão bem, tentar na próxima avaliação melhorar, eu acho que isso é o melhorar e o fazer melhor o serviço, prestar melhores cuidados aos utentes, mais no sentido de progredir, sem dúvida.  2. Primeiramente porque tem que ser, é obrigatório. Mas eu acho que também ajuda noutros campos. Por exemplo há sempre uma avaliação inicial que se faz, imagine já nos tem acontecido em avaliações iniciais (de integração) que o colaborador não corresponde às nossas expectativas e vemos que realmente ele não serve para aquele cargo e dessa forma o colaborador não fica, já aconteceu isso. Nesta que já não são as iniciais já é diferente, nestas é o tal aperfeiçoamento, tentar que se aperfeiçoe o trabalho cada vez melhor, cada vez mais em prol dos nossos utentes, porque é para eles que nós trabalhamos. E para elas também terem brio profissional. 
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 3. Ora, baseamo-nos .... por exemplo este ano os indicadores foram três : a taxa de satisfação do utente (porque questionamos os utentes, como é que são tratados, como é o serviço feito a eles, se a comida chega quente, como é que as meninas lhes faz a higiene, como é que os tratam)  através dessa taxa de satisfação do utente, é através do cumprimento do plano de cuidados (por exemplo em relação às ajudantes de lar elas têm um plano de cuidados que têm que fazer aos utentes (desde o cortar das unhas, do vestir, da higiene, da alimentação ) e elas são avaliadas por isso também. Tentamos que o indicador vá no sentido da função, dos descritivos funcionais, porém não usamos muito isso, nem sei se temos. Para as ajudantes de lar também tem o registo do plano de cuidados, porque primeiro ver se cumprem e depois ver se registam, elas têm que registar tudo informaticamente. Imaginemos hoje é dia de cortar as unhas (porque eu de vez em quando estabeleço isso ou eu ou a minha colega nós o que é que fazemos, vamos ao plano de cuidados (quem é que hoje vai cortar as unhas? Em função de quem está de serviço hoje, e depois vamos ver se o utente tem a unha cortada, se não cortou a unha, a funcionária é chamada à atenção. E questionar porque é que não cortou, ou porque é que não fez. Isso tudo depois é avaliado. Isto em relação às ajudantes de lar. Primeiramente os indicadores são iguais, mas depois na avaliação claro quem tiver mais pontos negativos.... Mas objetivos também são iguais para todos, quero dizer, para todas as ajudantes, porque temos separadas as ajudantes de lar, as trabalhadoras de serviços gerais, a animadora e da enfermeira. De certa forma os objetivos não são definidos em função do desempenho, mas da estratégia da organização. Por exemplo em relação às trabalhadoras dos serviços gerais nós pomos a taxa de satisfação dos utentes exatamente como ... porque é igual em relação à limpeza. Por exemplo perguntamos ao utente: o seu quarto foi limpo, as meninas limparam bem, a cama estava bem-feita. Mas depois os outros indicadores são diferentes, o segundo é o cumprimento do plano, ou seja elas têm um plano de limpeza, tem semanal, há limpezas que são semanais, outras que são diárias e outras que são mensais, e um dos indicadores das trabalhadoras de serviços gerais é o cumprimento ou não desse plano. E depois são a inexistência ou não de reclamações formais justificadas, onde às vezes um utente pode fazer algum tipo de reclamação. E quanto aos enfermeiros? Questiono porque uma vez que os enfermeiros não têm nada que descreva a sua função (descritivos funcionais) onde se baseiam para essa definição, se é que eles têm indicadores. Pode explicar-me? Nós aqui temos indicadores para os enfermeiros. Não lhe posso sinceramente responder porque esses indicadores vêm pré-definidos lá de baixo.  4. Quem intervém nos indicadores somos nós aqui, a equipa técnica que definimos, principalmente para as ajudantes de lar e para as trabalhadoras de serviços gerais. Depois em relação aos técnicos (que neste momento temos uma assistente social, temos a animadora e a enfermeira) são indicadores que são comuns lá em baixo, que já estão pré-definidos. No fim do processo de avaliação de desempenho, quando se reúnem com o colaborador definem esses objetivos/indicadores/metas para o próximo ano junto dele? Nós não costumamos no fim do processo de avaliação de desempenho estabelecer juntos dos colaboradores os objetivos a definir para o próximo ano. Como referi uns vêm lá de baixo, já pré-definidos depois é só verificar e outros somos nós juntamente com a equipa técnica que definimos.  5. Eu na construção do sistema não contribuo uma vez que vem tudo pré-definido, nós apenas seguimos o que lá está escrito.  
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6. Primeiramente, para o colaborador para ele ver se está a fazer bem e tentar sempre melhorar, se está a fazer mal tem que mudar de estratégia, tentar fazer melhor, porque depois nota-se no resultado da avaliação final. Porque depois há incentivos, por exemplo, no ano passado, quem teve muito bom teve direito a 3 dias de férias, quem só teve satisfaz não tem nenhum. Agora o senão da avaliação, e para mim como avaliadora é uma posição um bocadinho ingrata, eu acho porque eu pessoalmente, e falo por mim sei ver mais ao menos ( como disse não ando todos os dias atrás delas, sei ver mais ao menos quem é que faz o serviço, eu sei por exemplo se há um grupo de manhã de 4 colaboradoras, se o serviço se atrasou eu quase tenho a certeza de quem foi, sem indo ver o quadro de pessoal, ou seja quem está a trabalhar naquele dia, posso às vezes até me enganar, mas na maior parte das vezes não me engano. Porque lá está a gente já sabe quem são as colaboradoras, já começamos a conhece-las. Agora na minha opinião, eu pessoalmente tenho sempre medo de errar e de prejudicar alguém e não ser justa, esse é o meu maior medo o não ser justa. Tento ser a mais justa possível, e posso dizer que todas as que estão aqui que são 15 Ajudantes de lar mais 3 trabalhadores de serviços gerais não há ninguém que tenha feito uma asneira tão grande ou tão grave. Mas há diferenças, nota-se no aperfeiçoamento dos serviços, no trato com os utentes e com os familiares, a gente vê aí nesses comportamentos quem é que tem mais e tá mais habilitado a fazer este tipo de serviço e quem não está.  7. É assim, problemas, problemas na implementação do processo não vejo que haja assim... acho que é uma coisa boa para a casa e mesmo para o colaborador porque eu lembro-me que quando eu não fazia isto, este tipo de fichas de avaliação alguém me fazia a mim na altura e a gente às vezes não tem o feedback, porque realmente é só na altura da avaliação que temos o feedback das chefias do nosso trabalho. Quando se durante o ano a gente for vendo as coisas e formos chamando à atenção depois é mais fácil a gente depois chegar aqui e avaliar. Porém ficam as dúvidas: será que estou a fazer bem será que não estou... e é isso que eu tento fazer. Ás vezes durante o ano, se vejo que uma funcionária fala mais alto para um utente chamo-a aqui (gabinete) (não gosto de o fazer em frente a ninguém) e digo: não faça isso (por exemplo ainda aconteceu esta semana vieram aí uns familiares de um utente e a senhora tinha a algália e eles questionaram: ai ela ainda está com a algália? E eu disse-lhes: olhe eu não lhe vou .... Sei que a senhora ainda tem, mas não lhe sei dizer porque ainda não tirou porque isso é melhor falar depois com a enfermeira que ela lhe dará a informação e ela amanhã já cá está e pode-lhe perguntar. Entretanto chegou uma funcionária que ia levar a senhora para jantar e ouviu e disse logo: ela tinha um bocadinho de sangue no saco da urina, e claro os familiares questionaram novamente. Então depois quando a funcionária foi levar a senhora para lanchar e chamei-a à atenção: não diga isso porque é assim você viu o sangue mas pode ser normal, você deu uma informação que foi assustar os familiares, foi alarmar os familiares sem necessidade, porque se calhar é normal. E era. Isto para dizer que é este tipo de coisas que a gente tem de ir chamando à atenção ao longo do ano, porque se não lhe dissermos durante o ano, depois chegam aqui ao final e depois ficam admiradas com a nota que tiveram.    8. Ás vezes há a preencher o formulário da avaliação, porque se for só preencher isto ás vezes dá... porque é assim há pontos em que tem de ser aquilo não há o intermédio, e ás vezes não é bem aquilo que eu quero para a funcionária é outra coisa, e não tem e eu tenho que ajustar mediante os critérios que eu tenho, sigo aqueles critérios todos e depois... por isso é que ás vezes a gente tem sempre aquela dúvida se está a cometer alguma injustiça com alguma colaboradora. Porque às vezes não há o meio termo. Ou é uma coisa ou é outra, não há o meio. Mas a funcionária nem está no mais alto nem no mais baixo, está no médio e nós não podemos por médio porque não temos. E isso 
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às vezes é chato. Por norma, ou comparo muito umas com as outras, das 15 tenho para ai 5  num grupo, 3 noutro , percebe, 2 noutro que são equivalentes e são mais ao menos, pronto mas lá está depois há algumas questões que a gente não pode diferenciar, e depois há umas questões que a gente não pode responder porque por exemplo em relação ao sigilo profissional eu não saí daqui para fora quando elas saem eu não sei, portanto eu quando faço essa avaliação  nunca faço com cumpriu, cumpriu parcialmente, ponho sempre que não foi verificado, porque é assim é complicado a gente sabe que elas aqui é normal falar-se e no serviço tudo bem desde que não haja familiares a ouvir, ou utentes á beira , mas daqui para fora elas saem daqui para fora e eu não sei o que passa lá para fora. Este é um item que é complicado uma pessoa avaliar, é um dos que é complicado avaliar, assim como há outros que às vezes 
ta …E relativamente aos cálculos? Os cálculos não sou eu que faço aqui, é lá em baixo nos Recursos Humanos, só me pedem para fazer as cruzes por aqui a baixo, depois eu mando lá para baixo e elas é que fazem o cálculo, aliás até já estão lá em baixo para elas fazerem isso.  9. Sim era importante, mesmo no preenchimento, às vezes é como eu digo às vezes há algumas dúvidas em que ficamos assim... será que vou por bem não será, será que vou prejudicar o colaborador será que vou estar a beneficiar, percebe. A gente tem sempre a aprender e acho que seria uma mais valia uma formação para todos os colaboradores que fizessem a avaliação, para os avaliadores. Não tínhamos nada a perder só a ganhar. Assim estaríamos por dentro de todo o processo, desde o início ao fim, tiraríamos algum trabalho aos recursos humanos e se calhar dava-nos mais a nós, mas se calhar era mais proveitoso para nós porque lá está chegávamos ao fim e víamos e depois até poderíamos comparar, e ver novamente os pontos, e sem saber os cálculos torna-se mais complicado. A mim com certeza que me ia ajudar, e era mais justo porque depois eles chegam já feitos, e ao fazermos os cálculos comparamos e podemos alterar de forma a ser o mais justo possível, lá está nem beneficiar ninguém nem prejudicar ninguém.  10. Sim, pelo menos até á data de hoje nunca tive problemas, lá está a gente faz isto, vai para baixo, vem a nota, mas nunca me trocaram, temos autonomia para isso, isso temos.  11.  Eu acho que já deveriam estar cá em cima, ainda não chegaram cá, mas também pronto aquela situação de mudança de recursos humanos de chefia é claro que isto atrasou um bocadinho o processo, e penso que teria sido por isso. Porque normalmente os prazos cumprem-se este ano é que está assim um bocadinho.  12. Sim, mas há pontos que poderiam ser modificados talvez, ou então.... Este modelo é igual para todos só que depois chega aqui e esta parte apenas coordenadores e chefias e este espaço não se preenche para eles, estes não se preenchem. Mas por exemplo este da autonomia e decisão /capacidade de decisão só está em relação às chefias, mas podia muito bem-esta …, po  exe plo eu te ho ola o ado as ue to a  i i iativa e não estão á espera de... e depois tenho outras que estão sempre a perguntar porque têm medo de fazer algo errado. Mas eu acho que da nossa parte como chefias devemos também lhes dar autonomia porque é assim nós também não somos imensos se não damos também um bocadinho de autonomia ao colaborador para poder, desde que tome a decisão certa, eu acho que tem, a gente também tem que, eles têm que saber desenrascar nas situações, por exemplo eu ao sábado e ao domingo não estou cá e podem surgir situações que surgem a semana também ao fim de semana e eles têm de saber desenrascar, eu tenho algumas colaboradoras que sabem se desenrascar mas 
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tenho outras que já... Porém penso que o modelo pode aplicar-se a todos os colaboradores porque há pontos comuns, e que é o dia-a-dia e se aplica aqui.  13. Eu como tenho a minha colega que, como eu estou mais na parte da papelada da segurança social, os processos etc., tenho a minha colega que é o meu braço direito que faz mais isso, pronto porque nós temos uns planos de trabalho e ela vai ver se foi feito se não foi, controla mais isso e depois na avaliação eu peço muito a ajuda dela em muitas situações que eu tenha algumas dúvidas e ela vai-me dando também o parecer dela porque ela também vai vendo/observando, porque é ela que recolhe os registos que elas fazem, vai vendo quem faz o registo e quem não faz e pronta lá está, vai-se fazendo assim. Se fosse só eu, então aí é que eu ia ter mesmo a dificuldade e o medo de estar a prejudicar ou a beneficiar alguém. É mais fácil observar práticas que comportamentos, porque às vezes os comportamentos à nossa frente são outros quando nós não estamos. Às vezes o comportamento delas era diferente ao fim de semana porque era quando eu não estava, e o meu braço direito dizia-me.  14. Não vejo tanto por aí, elas mantêm. É assim eu que me lembre acho que nunca dei um não satisfaz a ninguém, dei alguns satisfaz sim, mas lá está é o que eu digo ás vezes é mais fácil nós darmos uma avaliação mais positiva uma avaliação melhor do que depois dar uma avaliação pior, mas ás vezes temos que a dar e ás vezes o que acontece é que o colaborador não concorda e agente ai tem de lhe explicar que não concorda mas a sua avaliação foi esta por isto, isto e isto. Os seus comportamentos durante o ano foram estes, estes e estes, foi chamada a atenção várias vezes por isto e isto e essa situação continuou. O dar uma boa nota é fácil porque toda a gente aceita agora dar uma nota mais fraca, e depois é assim eu faço isto uma de cada vez, mas depois elas saem da sala e claro: o que é que tu tiveste o que é que não tiveste- e depois vêm me questionar porque é que fulana teve mais, vêm comparar.   15. Não me vejo nada bem é uma situação que muito sinceramente não gosto, lá está não gosto por isso mesmo. Temos oportunidade de mostrar á colaboradora o que é que ela faz bem o que é que ela faz de mal que vai ter que alterar, mas depois também temos um bocadinho de receio assim será que fui injusta, ficamos sempre com o pé atrás, é um bocadinho um pau de dois bicos, é complicado avaliar uma pessoa, é muito complicado. E depois é mais complicado quando elas não concordam e ter que explicar: mas você sabe porque teve assim? R: Aí, mas não é bem assim. Quanto a oportunidades fico contente e satisfeita por exemplo quando dou uma boa nota, a colaboradora fica, mas eu também fico, sei que tenho ali pelo menos 4 ou 5 colaboradores que eu sei que posso confiar de olhos fechados, sei que posso fazer isso porque apesar de ter entrado ao mesmo tempo que as outras têm outra visão, têm outra maneira de ser, e têm de ser compensadas por isso e tornam –se um exemplo para as colegas. O poder avaliar também me ajuda a arranjar estratégias talvez para ás vezes melhorar coisas que não estão tão bem, porque por exemplo nós reunimo-nos de três em três meses, ás vezes para dizer sempre o mesmo, mas tem que ser porque lá está,  ás vezes tem de se bater sempre naqueles itens que estão menos bons, o cuidado, continuar a aperfeiçoar isto, continuar a aperfeiçoar aquilo e isso também ajuda-nos a que também saibamos ver algumas lacunas que há e tentar melhorar, e a avaliação também serve um bocadinho para isso. Dá-nos a vantagem de saber o que está a faltar e o que podemos mudar.  16. Eu acho que sim, pelo menos temos feito sempre as avaliações. O nosso foco é o serviço ao nosso utente , o nosso utente está aqui, está a pagar, se está a pagar tem direito a ter os cuidados devidos, e se elas não estão a fazer as coisas da melhor maneira para o utente então alguma coisa está mal vamos ver o que está mal para mudar e para evitarmos queixas e é o que lhes digo muitas vezes, e nas reuniões digo-lhes sempre, pensem sempre que o utente pode ser o vosso pai, a vossa mãe, o vosso tio um vosso irmão, hoje são eles que estão aqui de futuro podemos ser nós a estarmos aqui. E é isso sempre que eu lhes digo, pensem sempre que é um 
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vosso familiar, porque se pensarem que é um vosso familiar de certeza que têm uma visão diferente, porque estes são utentes que não nos são nada hoje, mas amanhã podem ser. E na avaliação vai-se buscar tudo, tudo. E depois é bom para elas porque têm incentivos como recompensa do seu esforço.  APÊNDICE Nº VII Transcrição da Entrevista ao Coordenador Lar A  1. A finalidade é de alguma forma compreender como foi o ano de trabalho das colaboradoras, portanto perceber se o desempenho foi adequado aquilo que nós pedimos (que depois está dividido em vários parâmetros) e perceber e distinguir também as funcionárias, pois há umas que têm mais capacidades numas áreas e outras noutras e fazer uma espécie de um resumo daquilo que foi o ano anterior. 2. (Sem resposta)  3. Ora bem os objetivos e os indicadores foram trazidos pelos recursos humanos, quer dizer na altura foi pedida alguma opinião dos responsáveis do serviço, mas a maioria, portanto aquilo que está definido, foi tudo pré-definido.  4. É assim, nós temos a possibilidade.... portanto a avaliação de desempenho tem duas áreas diferentes, tem uma área mais genérica (tem uns tópicos e depois tem uma grelhazinha de apoio com todas as informações) essa já estava mesmo pré-definida para aí não tivemos qualquer voto na matéria, depois além disso tem aqueles indicadores específicos da função e nesses é que nos foi solicitada opinião, pronto foi definido na altura agora nós temos a possibilidade, até penso que na própria folhinha tem esse campo de alterar para o ano seguinte, mas penso que na provedoria não foi o local onde foi definido, penso mesmo que foi nos Recursos Humanos.  5. Quer dizer, o único contributo que podemos prestar neste momento será esse, daquela definição dos objetivos específicos e dos indicadores específicos de cada função, uma vez que o resto realmente já está pré-definido penso que não invalida se alguém tenha alguma ideia ou tenha alguma sugestão possa fazer. Os colaboradores não têm nenhuma contribuição, nesse aspeto não. Só a cada responsável de serviço. Na reunião que é feita com os funcionários pode-se perguntar se tem alguma sugestão, ou fazer algum comentário, podem eventualmente também deixar a opinião no registo.  6. Para o colaborador, eu penso que é importante para de alguma, não invalida que seja feito também diariamente, mas acho que é importante mais no aspeto da reunião final do colaborados também ter noção das suas fraquezas e dos seus pontos fortes, há medida que são avaliados os vários pontos específicos podemos dizer ao colaborador que nesta área está bem ou acima da média, naquela área que está abaixo da média, precisa de fazer A ou B para chegar a um ponto mais interessante. Para nós enquanto Instituição e enquanto responsáveis, penso que a vantagem acaba por ser a mesma, quer dizer também temos um meio privilegiado do contato direto com o funcionário, ás vezes é difícil no dia a dia isolarmos um funcionário durante 15 ou 20 minutos para se estar a conversar sobre o que é que se passou e o que é que não se passou. É mais fácil fazer uma correção dum aspeto mais pequeno, de uma situação do dia a dia... mas de uma situação mais genérica é um momento que acaba por ter interesse e depois também porque, devido á parte da autoavaliação também podemos fazer o confronto daquilo que é a expetativa do colaborador com aquilo que nós estamos a avaliar. Às vezes há 
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alguma discrepância, e a vantagem é um pouco essa a pessoa até pode ter ideia que está a fazer um bom trabalho num determinado aspeto e se calhar não está a atingir objetivo que é esperado, e aí também é uma forma de nós compararmos, ou pelo menos fazemos esse esforço, para depois na entrevista final dizer : olhe você aqui acha que merecia um 5 mas nós achamos que merece um 3 porque se calhar não percebeu bem o que é pedido. A avaliação pode ter essa vantagem de percebermos até que ponto a opinião do colaborador sobre o seu trabalho está de acordo com a nossa.   7. A avaliação é sempre um processo ingrato, e as pessoas não gostam de fazer exatamente por isso, ás vezes por um pequeno detalhe, que as pessoas muitas vezes acham injusto, vamos distinguir a pessoa A da pessoa B, às vezes basta ter cometido um erro que tenha chegado ao nosso conhecimento, e outra pessoa até cometeu três e não chegou, e aquela acaba por ter uma nota mais baixa que a outra pessoa. Portanto isto há sempre alguns defeitos no sistema que são um bocadinho complicados de ultrapassar, mas acho que no global acaba por funcionar bem.   8. Sem a grelha de apoio seria um bocadinho mais complicado, e mesmo com a grelha de apoio às vezes é um bocadinho ambíguo, quer dizer (eu dou sempre o exemplo da formação, a maioria das pessoas merece um dois, porque se formos ler o três, porque para ter tudo aquilo do ponto três a maior parte das pessoas não tem) Fala ai de documentação de consulta, de arquivo organizado, portanto são coisas que pronto, se calhar também depende do tipo de organização, mas aqui se calhar não faz tanto sentido, e depois já provoca a que as pessoas têm um três já tem de ser um bocado mais de boa vontade. Quer dizer aquilo que é pedido para a pessoa ter o três, se calhar aqui para a nossa instituição não faz tanto sentido, como se estivéssemos a falar de um banco, trabalhar num banco (uma pessoa que trabalha num banco tem um tipo de documentação que aqui...)   9. É assim, a avaliação, pronto, eu vejo isto de quando nós éramos chamados os responsáveis, no início do ano, ou quando se queria iniciar o processo daquela ano as pessoas acho que o que lhes custa mais é mesmo a questão de avaliar colegas, não é tanto pela avaliação propriamente dita porque isso não é complicado, não carece de grande formação, acho que é mesmo a predisposição das pessoas para avaliar, e isso é que ás vezes é um bocadinho mais complicado. Quanto aos cálculos acho que são relativamente básicos. Talvez um workshop de 30 minutos que diga olhe é assim que se faz....   10. É assim total autonomia não pode haver porque há sempre a aprovação superior, ou seja, se eu dou uma nota, por exemplo, à minha colega e o provedor entende que a nota é alta demais e que deve baixa, não posso dizer que há total autonomia, mas durante o processo todo até esse aspeto sim, temos sempre autonomia, e portanto a nota é feita aqui, no caso por mim e pela colega, ou outra colega ( se for para a terceira idade ou para a creche) mas depois tem sempre essa vistoria final do provedor. Portanto há sempre espaço para alteração.  11. Pronto aqui nós não somos muitos, eu vejo por exemplo que há colegas que quando se dizem os prazos ficam um bocadinho mais assustados porque têm mais funcionários para avaliar e pronto é o que às vezes se pode tornar mais complicado. Mas acho que são razoáveis, se fizer as coisas com tempo, acho que não há necessidade de mais tempo.  12. Lá está aqui o problema é de ser uma coisa genérica é sempre, tem dois problemas que é: primeiro não é suficientemente conciso ao ponto de ir aos detalhes mais pequenos, 



 

134 

mas também não pode ir senão não se adequa a toda a gente, quer se dizer ou se fazia  uma grelha para cada grupo funcional por exemplo, mas ai já acaba por ser um bocadinho mais cansativo em termos de organização da avaliação, mas pronto acho também é algo se faria uma vez e depois eventualmente ficaria para futuro. Mas pronto tem essas dificuldades, mas acho que no geral funciona bem. Lá está acho que falha um bocadinho aí (igual para todos), acho que se realmente fosse uma coisa mais direcionada para cada grupo funcional, poderia dar uma resposta mais concreta, assim acaba por ser um bocadinho mais genérico. Há coisas que nós só percebemos se alguém se vier queixar, o sigilo é um desses exemplos, não faço ideia se uma funcionária sai daqui do lar e vai lá para fora dizer que o Sr. A tem esta doença etc. Quer dizer é algo que só se alguém depois vier cá e me disser. Mesmo o que é feito cá dentro por vezes não é fácil de avaliar , porque nem eu nem a colega estamos cá 24 horas e mesmo quando estamos estou aqui no gabinete não sei o que é que aconteceu lá em cima no quarto, sei se um utente ou um familiar se vier queixar, e portanto há sempre alguma dificuldade em obter a totalidade da informação, tentamos recolher o máximo. Eu sou sincero o sigilo costumo pôr o intermédio, quer dizer nem é bom nem é mau, mas prejudica na nota, prejudica ou beneficia depende. Se for uma pessoa que tem tudo 4 e 5 se eu ponho um 3 é obvio que vai prejudicar, se for uma pessoa ( que felizmente não acontece) tenha tudo 2 e 1 um 3 até vai beneficiar, só que de qualquer forma acho que é injusto por aí um 3 para toda a gente, quer dizer acho que poderia ser um ponto que poderia ser só utilizado se nós tivermos alguma informação negativa, ficaria em branco normalmente e se houver alguma funcionária que nós tenhamos informação que tenha quebrado o sigilo por exemplo ter menos uma percentagem na nota final, poderia ser uma alteração que se fizesse. E outros pontos que poderiam ter assim um ajuste para ficar mais próximo da realidade do dia a dia das funcionárias. O ponto para as chefias poderia até ser um ponto mais interessante do que um ou outro ponto que por aí esteja, mas aí está definido mesmo. Mas lá está é tudo uma questão de utilizar essa base de trabalho e ser melhorada e se calhar colocada em patamares diferentes, para funções diferentes.  13. A estratégia é mais a mais óbvia, pela informação que os familiares e que os utentes nos dão. Mas é assim tendo o apoio da minha colega, acaba por ter o mesmo problema que eu, porque passa mais tempo junto das funcionárias mas lá está, se tiver aqui na sala não está lá em cima nos quartos, ou se está lá em cima a acompanhar um banho, não está cá em baixo na sala. Quer dizer acaba sempre por haver fuga de informação. Mas para nós o mais relevante é quando temos algum familiar que vem dizer que uma funcionária não cumpriu com isto ou com aquilo, geralmente quando as pessoas fazem bem ninguém se queixa e geralmente também ninguém vem cá dizer: olhe muito bem, só se for uma coisa muito especial. Há registos de várias coisas, ou seja, em termos da quantidade do que é feito é relativamente simples, a qualidade é que já há alguma dificuldade. Há um ponto que foca a rapidez também não é fácil quanto isso porque eu não sei (por exemplo vamos avaliar um banho, um banho demora 5 min e há uma funcionária que demora 6 e há uma que demora 4 se calhar a que demora 6 demorou mais um minuto mas fez 3vezes melhor trabalho do que a que demorou 4 . E, portanto, há sempre assim um bocadinho de dificuldade (para já não andamos ao minuto a ver quem...) tentamos utilizar estratégias mais genéricas para tentar enquadrar o objetivo.  14. Comunicar os resultados faz parte daquela tal situação que às vezes as pessoas acham injusto, porque a colega.... o comunicar o resultado nem é tanto, depois é quando comparam umas pessoas com as outras ou quando se coloca aí os resultados. Porque depois as pessoas sentem sempre que há uma injustiça por isto ou por aquilo, mas não tenho grande problema em comunicar, eu comunico aquilo que eu observo, costumo sempre dizer, se às vezes eles me dizem alguma coisa que eu não observei eu digo : olhe 
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não vi esse aspeto portanto eu avaliei os aspetos que tomei conhecimento e dos quais tive algum feedback o restante não me posso pronunciar, e portanto não é o aspeto que me cause mais transtorno.  Aqui a maior parte das colaboradoras ouve, não reclama muito vá, ás vezes pergunta: mas aqui ... o que é que se passou... mas pronto... isso também depende do resultado que a pessoa ouve, se vai de encontro à expectativa acaba por sair daqui e não dizem nada, mas isso depende um bocadinho da personalidade de cada um. Há pessoas que se calhar têm mais dificuldade de dizer à pessoa que a pessoa não cumpriu determinado objetivo e de a pessoa confrontar... às vezes pode-se tornar complicado. Por acaso não tenho muito essa experiencia aqui, as nossas funcionárias geralmente acatam bem as avaliações.  15. É assim as fraquezas é aquilo que falei a pouco é a falta de informação, a maior fraqueza na avaliação é essa, quando nós não temos informação é sempre difícil de avaliar e mesmo que se avalie pode não ser com a maior justiça perante as outras funcionárias. Em termos de oportunidades é a questão eventualmente de melhorar a grelha e adapta-la às diferentes funções. Tem a vantagem de fazermos de alguma forma o balanço daquilo que foi o trabalho neste caso (1ano).  16. Eu acho que sim, eu acho que avaliação de desempenho é um momento importante do ano e as funcionárias também têm noção disso e depois também gostam de perceber em que é que estiveram bem e no que estiveram menos bem. Quanto às avaliações de 2016, quando vierem já vêm fora de tempo. Estamos em 2017, mais valia juntar as duas e dizer: olhe no ano x foi assim e este ano até já melhorou já tem aqui este aspeto, aqui ainda continua, portanto pode fazer mais sentido fazer assim. Eu sou sincero, elas quando estamos a fazer e depois quando vêm cá nota-se que têm alguma preocupação com isso, mas tirando esse período não é algo que as preocupe muito. A reunião devia ser logo após a avaliação, senão torna-se um bocado ingrato, porque quanto mais cedo for mais sentido faz, o ano termina dia 31 todos os anos, portanto o procedimento até deveria iniciar-se logo no dia 1 e começar logo a avaliar e depois tentar fazer o mais depressa possível.      APÊNDICE Nº VIII Transcrição da Entrevista ao Técnico de Recursos Humanos  1. Na minha opinião, uma vez que lido com o processo, eu acho que acaba por ser para valorizar o colaborador, e acaba também por valorizar o serviço, porque os melhores colaboradores, ao fim ao cabo, são sempre reconhecidos, parecendo que não, eles são reconhecidos, pode ás vezes é faltar a palavra da chefia, mas o superior, neste caso o Sr. Provedor ele sabe qual o valor da própria pessoa, e dá sempre oportunidade às pessoas que merecem. Portanto, o sistema de avaliação acaba por ajudar nesse sentido. Mas muita gente ainda não reconhece isso.  2. Traz mudanças só que lá está muita gente ainda não reconhece o sistema de avaliação como um processo que pode ajudar a estabelecer as tarefas consoante a qualidade do 
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trabalho que o colaborador realiza, algumas chefias ainda têm essa dificuldade de analise, e por isso é que muitas vezes se atrasam, mas não quer dizer que não as façam, porque eles fazem e sabem que depois de fazer a avaliação, quando eles tomam noção do resultado, eles percebem mais ao menos quais são as caraterísticas do colaborador, e isso pode ajudar no serviço.   3. (Sem resposta)  4. Não são os Recursos Humanos que fazem, o que eu faço é organizar as tabelas para cada serviço, mas quem me dá os Indicadores são as respetivas chefias de cada serviço. Por vezes, por exemplo, nos lares, é normal não acontecer fazer os objetivos individuais por que por exemplo os ajudantes de lar acabam por ter sempre as mesmas tarefas para todos, portanto a chefia não vê a necessidade de fazer objetivos individuais. Há outros serviços que é necessário fazer isso, porque cada um tem as suas tarefas, mas nestes 
asos la es  eles faze  tudo de u a fo a ge al pa a ada atego ia e  que cada colaborador se insere e depois na avaliação. Contudo, as chefias por vezes podem ter alguma dificuldade na formulação dos objetivos e aí sim pedem ajuda à diretora, neste caso à Diretora dos Recursos Humanos, mas a iniciativa dos objetivos parte da chefia. Eles apresentam os objetivos, mas depois em conversa os colaborados podem sugerir objetivos para o próximo ano para ele, como objetivo pessoal, e a chefia pode sim, também considerar isso como um indicador.  5. Eu acho que é mesmo na fase das entrevistas. Muitas chefias ainda têm alguma dificuldade em abordar o tema, abordar a forma como a pessoa trabalha e avaliar também. A questão da avaliação, este ano principalmente, houve uma dificuldade em algumas chefias, não na questão dos ajudantes de Lar, ou neste caso nos lares, mas noutros serviços houve alguma dificuldade. A ficha de avaliação de desempenho acaba por ser igual para toda a gente, mas os feitios, a forma de trabalhar também é diferente, e às vezes cria aí algum conflito. Mas é mais nas entrevistas que as chefias têm mais dificuldade  6. Como já referi, a entrevista, mas na altura de atribuir a nota também há dificuldades e lá está na criação de novos objetivos também há, às vezes, alguma dificuldade, mas sobretudo na fase das entrevistas. Daquilo que eu já reparei é na fase das entrevistas, porque há sempre aquele preconceito, ou aquela sensação de que o colaborador não vai gostar da nota, e não pode ser assim. As chefias têm que perceber que também tem de estar aberta ás opiniões do colaborador e tem que falar termos que o colaborador também entenda, porque se usar palavras que o colaborador não vai entender, ou situações que o colaborador não entenda é evidente que o colaborador não vai ter uma boa reação na nota.  7. Sim, do início até ao fim, atenção que depois o Sr. Provedor também tem conhecimento da nota e ás vezes ele pode não concordar, mas quando ele não concorda e a chefia diz que concorda ele ouve a chefia e diz OK se é assim se realmente a pessoa em si faz este trabalho ok pronto, não que  dize  ue a hefia vai fala  o  o S . P ovedo  e diz  a ota 

te  de se  assi  e o P ovedo  diz Não  . Não, ão  assi  o o eu ue o, ão, o S . Provedor ouve.  8. Sim, há chefias que pronto, claro que isto ao longo do tempo há sempre novas chefias há sempre oportunidade, é sempre dada oportunidade a outras pessoas e é sempre necessária alguma preparação. E acho que sim, muitas chefias necessitavam de algum acompanhamento que sim, a doutora acompanha na fase das entrevistas e mesmo na 



 

137 

altura da avaliação, eu tive conhecimento que algumas chefias foram pedir ajuda à doutora, o que é normal. Há coisas que não são tão palpáveis de avaliar é verdade, lá está esse é um aspeto que poderíamos melhorar concordo, porque há muita coisa que acontece durante um ano e os serviços são grandes e cada vez vão ficar maiores e futuramente vai haver essa necessidade, uma chefia não vai conseguir medir e verificar todos os dias ou mensalmente o trabalho de cada colaborador, por isso era um caso a pensar em arranjar uma estratégia de verificar a cada mês que passe ver que é que se distingue mais , quem é que faz as tarefas como deveriam ser feitas, quem é que não faz tão bem, se calhar era uma questão a pensar futuramente. Nós temos a fichinha de ocorrências que também poderá ser usada para o bom desempenho só que muitas chefias não usam isso para fazer esse tipo de registo é mais para fazer ao contrário, mas seria bom haver algum plano nesse sentido , até porque o colaborador sabendo que isso seria feito provavelmente a motivação seria outra, (fiz isto bem mas não fui reconhecido). As coisas menos boas ficam marcadas. Na altura da avaliação há essa comunicação com os coordenadores de serviço, caso contrário a avaliação não seria viável.  Há muitas chefias que ainda têm essa dificuldade (atribuir notas) porque depois há aquela coisa de não querer atribuir a nota que na realidade até poderia, por exemplo, ser um suficiente, e na realidade ela (chefia) não consegue dar porque sabe que aquilo vai prejudicar o colaborador. Mas nas suas tarefas aquilo é verdadeiramente a nota. Depois na questão da entrevista eles também não sabem como é que vão dizer aquilo, como é que vão explicar aquilo, o porquê de terem dado um 3 e não um 4. É difícil, se formos a ver, por exemplo as habilitações das ajudantes de lar, e mesmo dos trabalhadores de serviços gerais, vemos que, pronto não é.... provavelmente o grau de compreensão destas situações não é o mesmo por exemplo para uma pessoa que seja enfermeira. Porque acabam por ter caraterísticas diferentes a nível pessoal (...) e isso pode influenciar muito na atribuição da nota. Por exemplo a nível de formação se se disser que precisam de formação a nível dos cuidados de higiene no serviço de limpeza, porque não fazes muito bem a higiene ao idoso, e a pessoa pode dizer, mas eu faço! e não compreende. Enquanto se for a uma enfermeira (...) a reação já vai ser outra. As habilitações podem ajudar ou não na compreensão do sistema de avaliação.  9. Eu penso que sim, se bem que algumas pessoas ainda são um bocadinho receosas, ainda estão receosas em relação ao processo, mas eu acho que aos poucos e poucos as pessoas começam a compreender o porquê que nós implementamos isto e percebem que ao ver que o colega do lado é dado oportunidade de evoluir , (eles pensam : não se calhar o sistema de avaliação de desempenho também pode influenciar, por isso deixa-me aplicar), por isso eu acho que acabam aos pouco e poucos por aceitar isso, e compreender o porquê.  É assim a avaliação em si, o processo em si não diz: se tiveres boa nota vais ter isto! Eu, por acaso achava que a diretora já tinha comunicado o que é que a nota poderia dar, é norma, por exemplo no Lar de Prado alguns (colaboradores) não saber, porque ultimamente entraram muitos funcionários novos, mas principalmente as enfermeiras dessas unidades elas têm conhecimento, porque já foram avaliadas.  Por norma, nós aqui nos recursos humanos entregamos a documentação, e nesse caso os dados de acesso nós dizemos que dá acesso ao portal e ao e-mail do colaborador. Só que muita gente não usa e isso acaba também por ser um entrave, porque a própria pessoa também não tem a iniciativa de procurar. Portanto a chefia acaba por subentender que ao ter os dados de acesso a pessoa vai procurar a informação. Pode acontecer de a chefia não dar a conhecer, porque toda a gente tem acesso e essa informação. Acaba por ser desleixo por parte do colaborador de não querer saber, não é erro da chefia, mas também ....  



 

138 

Por isso é que eu digo, principalmente os novos colaboradores e mesmo os antigos porque também temos colaboradores muito antigos cá, é normal eles não procurarem essa informação porque também pensam sempre trabalhei aqui, se calhar não vou evoluir ou estou bem como estou, também há muita gente assim estou bem como estou e então deixam-se estar, não procuram informação. O conhecimento relativamente aos dias, podemos verificar que aqui nesta zona, eles têm mais noção da questão dos dias, porque é que no Lar 1 e no Lar 2 eles ainda não têm muita noção, porque também há uma distância física, é mais fechado. E isso também pode ajudar no facto das pessoas não saberem os dias, isso pode ter alguma influência. Porque aqui toda a gente conversa um pouco uns com os outros. Lá, lá está, claro também da questão de o colaborador procurar informação no portal, porque tem acesso, mas depois também é o facto da chefia também ter muitas outras tarefas para fazer. Então acaba por às vezes haver uma pequena falha «, mas não quer dizer que seja de propósito, é mesmo a questão do tempo que não ajuda.  10. Em 2016 foi o que aconteceu, como houve muitas mudanças no ano passado o processo atrasou, este ano também, como houve algumas mudanças, novas adaptações, também está um bocadinho atrasado, a nível de questões de reorganização do serviço também está um bocadinho atrasado. Mas as coisas não estão esquecidas, as coisas estão a ser feitas, e eu também faço questão de apressar um bocadinho as coisas, até inclusive vou-me reunir com a Dr. na próxima semana, para tratarmos de uma vez por todas disto, porque vejo que, parecendo que não, mas eu desde que estou com a avaliação é de ano para ano vejo que há cada vez mais pessoas a questionar-me sobre a avaliação de desempenho, os próprios colaboradores a perguntar quando é que vou saber a minha nota, quero saber. Com aquela preocupação de: quero saber o que é que acham de mim para ver naquilo que eu posso melhorar (e isso é muito bom), por isso é que eu quero fazer um bocadinho de pressão juntamente com as chefias para perceberem que há pessoas preocupadas com isso.  11. Os dias de avaliação de desempenho aplicam-se, a progressão na carreira também vai-se aplicando, mas lá está é sempre com ordem do Sr. Provedor, mas a progressão na carreira acontece quando a pessoa realmente se aplica, tenta dar o seu melhor há sempre a progressão da carreira sem dúvida. Pode não parecer, mas acontece. E muita gente, quem vê a colega subir e ela fica ali pode achar que é uma injustiça, mas não é, as coisas acontecem por algum motivo, a progressão acontece a quem realmente se aplica, quem realmente desempenha aqui um bom trabalho. Porque quem não faz isso é evidente que continua sempre na mesma categoria. Quanto aos outros aspetos vão acontecendo quando têm de acontecer.  12. Este ano por exemplo estamos a ter mais cuidado nesse aspeto, até porque há mais variedade de formações, por exemplo a entidade  está-nos a propor algumas formações o que é muito bom, mesmo a nível interno por exemplo para as Ajudantes de Lar (do que eu me recordo, penso que foi o ano passado) elas tiveram formação e há várias formações, por exemplo nos cuidados, na questão da higiene da desinfeção, há várias formações nesse sentido, claro que depois isto vai dependendo do número de inscrições, claro que são formações que não podem ser num auditório. Também é feito um diagnóstico de necessidades de formação, por exemplo há um serviço que por exemplo o ano passado fez uma série de formações para os enfermeiros e auxiliares, porque há essa necessidade de atualização. O mesmo acontece com as ajudantes de lar, só que lá está depois há aquele número restrito de inscrições e depois também a falta de iniciativa do próprio colaborador em se inscrever, mas depois há outros : eu quero fazer, eu vou fazer porque a chefia vai gostar de saber que eu estou na formação e porque eu também 
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quero, quero aprender mais. E isso na avaliação de desempenho também se vê, isso tem muita influência também. Há sempre coisas novas na saúde, e as ajudantes de lar, constantemente aparece um caso novo., e há sempre essa necessidade de abordagem ao doente. Mas lá está a formação implica recursos, implica financiamento, claro que é aos poucos e poucos que as coisas se vão fazendo. De qualquer forma as enfermeiras dão sempre as dicas delas.  O Sr. Provedor quer que haja formações, tudo demora um bocadinho o seu tempo, mas ele quer que toda a gente tenha formações, e mesmo as próprias chefias também querem, porque isto acaba por ser bom para o colaborador, acaba por também ser muito bom para a qualidade da Instituição. É cada vez mais reconhecido isso. E todos nós queremos cada vez mais isso, tanto por uma questão pessoal como também por uma questão organizacional.  13. Inicialmente, nós pedimos sempre para preencherem sempre a primeira página, que é a atribuição da nota,  a segunda parte da ficha é feita após terem o resultado final, que é aquilo que eu faço, ou seja, eles entregam-me a primeira página com aquilo tudo preenchido, eu apenas insiro no programa para ter o valor total ( a média) da nota e depois aquilo é entregue, antes da entrevista a chefia tem de preencher cada campo. Depois há um ou outro campo (que é as tais sugestões para melhoria) esses campos são preenchidos, por norma, na altura da entrevista juntamente com o colaborador. Que é aquilo que vai definir o que é que vai ser avaliado no próximo ano. É assim, não quer dizer que eles não possam fazer a segunda parte antes de passar por aqui (RH) para atribuirmos a nota, para fazermos o cálculo. Eles podem fazer e por um lado se eles acham que é mais fácil eles podem fazer porque assim se calhar o resultado é mais justo para cada um ao preencherem os campos atrás, mas também pode ser mais difícil, porque a chefia às vezes pode não colaborar ou estar constantemente com o colaborador, e então não o conhece tão bem e ás vezes há essa necessidade de comparação a nível de tarefas. Também é uma questão de eles apressarem a fazerem aquilo dentro do tempo, há muitos colaboradores dentro de cada serviço, então é por isso que nós estipulamos preencham só a primeira página e depois preenchem o resto, mas se eles quiserem podem preencher a segunda página à vontade, não há qualquer problema, não há uma regra que diga : não, é só mesmo a primeira. É mais uma questão para cumprirmos o prazo, porque como são muitos...  14. A minha intenção uma vez que sou eu que preparo as folhinhas para cada serviço, para cada departamento, para cada chefia, a minha intenção este ano e espero que este ano consiga é no final de Dezembro já ter tudo preparado, tudo imprimido, que é para logo em janeiro entregar logo às chefias , para elas no máximo no início de fevereiro entregarem para depois em março ou abril, no máximo abril entregar logo tudo às chefias para elas darem a conhecer as notas.  Só que lá está, há sempre alguma coisa que não me permite também cumprir os prazos, a mim mesmo, porque fim do ano é sempre de muito trabalho e depois é a questão de preparar logo o mês seguinte o mês de Janeiro, preparar o novo ano, a organização aqui do trabalho também foi muito complicada nestes últimos meses, ficou muita coisa atrasada e então tivemos que colocar tudo a tempo e horas, mas a ver se este ano consigo colocar tudo do final de dezembro (mais ao menos preparado) para depois logo em janeiro começar logo a entregar. Como há este atraso, também a nível da reunião, a avaliação perde um bocadinho o impacto que deveria ter. E isto é uma questão que terei de ver com a Doutor. Porque agora têm surgido algumas questões relativamente a essa avaliação do ano 2016, mas é assim eu acho que no fundo, pronto toda a gente sabe que houve muitas mudanças naquele ano, houve muitas mudanças e foi por isso que isso atrasou tudo. Eu acho que se a Provedoria concordar em atribuir o que foi feito no ano passado 2016 e 
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for dada a explicação do porquê do atraso eu penso que as pessoas vão concordar e vão aceitar. Por isso eu não acho que ... é mau, pronto é mau haver estes atrasos, porque lá está acaba por pensarem : este sistema de avaliação não ajuda em nada, querem fazer mas depois não cumprem os prazos, mas na altura da entrevista eu penso que as coisas vão ficar esclarecidas e vamos tentar de tudo para que os prazos no próximo ano pelo menos sejam cumpridos, a não ser que haja novas mudanças.  15. Já me questionei sobre isso, e houve uma altura que tive a analisar ponto a ponto. É assim ao fim ao cabo é adaptado sim a cada serviço, porque aquilo não é específico é generalizado, o que pode distinguir são os tais indicadores de desempenho. Por isso, eu acho que o modelo em si está bom, não quer dizer que não seja possível ser melhorado, penso que sim futuramente acho que deva ser melhorado. (Por exemplo, no item relativo a formação, mesmo que ela seja obrigatória, as pessoas podem achar que é uma coisa obrigatória, mas tem que compreender que é uma coisa obrigatória, e porque a instituição também quer manter os níveis de qualidade que tem, e aumentar cada vez mais. A chefia tem que entender que esse ponto, por exemplo tem que pensar da seguinte forma: a iniciativa também parte da questão de o colaborador sugerir uma formação, não é só na questão da iniciativa do colaborador se inscrever na formação. As chefias realmente necessitam de formação é uma questão que tem de ser pensada futuramente a ser feito. As chefias necessitam de formação porque, lá está ainda há muitas dificuldades, e sempre haverá, não é por causa de uma formação que as dificuldades vão deixar de existir, mas é necessária uma formação porque cada vez mais a avaliação é necessária até por uma questão da qualidade, a qualidade também necessita que os colaboradores desempenhem as boas tarefas, mas também lá está é uma questão de tempo. É o tempo, é o financiamento, que também às vezes podem não ser como a pessoa pretendia, para fazer mais e mais, mas eu acho que aos poucos e poucos as coisas vão-se alinhando.)Por exemplo o ponto (aplicado apenas às chefias) poderia ser aplicado também aos colaboradores, uma vez que eles quando estão sozinhos têm de tomar decisões e o trabalho não para. Futuramente não quer dizer que este modelo não seja reformulado, porque realmente esse é um item que poderia ser aplicado, não digo se calhar a todos (a todas as áreas, a todas as categorias) mas se calhar em vez de ser só para chefias, poderia ser também a pessoas responsáveis por turnos, por exemplo, porque há sempre um responsável pelo turno. Por isso é que isso realmente poderia fazer uma grande diferença no resultado final. Poderia haver essa distinção. Distinguir chefias de colaboradores, porque têm outras tarefas, ou criando um campo especifico para quem assume outras responsabilidades. Haver uma parte mais especifica e uma parte mais geral. Lá está é uma questão a pensarmos. Realmente há algumas chefias que têm essa dificuldade porque há campos que eles dizem: este campo não sei. Há sempre alguma coisa a melhorar  e isto também é um dos aspectos que se calhar é o formulário que deve ser provavelmente e futuramente remodelado, é também a questão da formação e depois é a questão de verificar algum modelo de forma a que haja sempre uma avaliação contínua para depois chegar ao fim do ano a chefia saber avaliar realmente consoante o desempenho da pessoa, não daquilo que se vai lembrando. Daria mais trabalho, mas ao fim ao cabo ia ser mais valorizado teria mais impacto. O criar um sistema que também seja viável para a Instituição, para que todas as chefias consigam realmente fazer isso.   APÊNDICE Nº IX Transcrição da Entrevista ao Enfermeiro Lar A 
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1. Caracterização profissional do entrevistado  1.1. Feminino 1.2. Licenciatura  1.3. Enfermeiro 1.4. 2 anos   2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. É assim, eu trabalho aqui, mas há determinadas coisas que não sei. Eu penso que é a maneira para que nós possamos ter uma melhor estratégia, um melhor trabalho em prol de termos as respostas do utente respondidas neste caso. Agora, por exemplo se o utente necessitar de alguma coisa nós temos de melhorar o nosso desempenho de maneira a que o utente tenha resposta a essa dificuldade, a esse entrave.  2.2. A avaliação de desempenho vem para colmatar algumas dificuldades e alguns entraves 
ou … ue o ute te te ha ...  la o ue ós ta  te os de elhorar e progredir a nossa carreira, mas temos de ver também, consoante os utentes que nós temos.   2.3. Não faço ideia. 2.4. Não faço ideia. 2.5. Nós temos o portal do colaborador, a partida terá toda a informação no portal do colaborador, agora cabe a cada um também se sentir interessado e ser interessado em ver, mas sim essa parte está toda no portal do colaborador, se não me engano.  3. Relaç o dos sujeitos  o  o Siste a de A aliaç o de Dese pe ho  3.1. Eu vou ser muito sincera, não é uma coisa que eu vá muito à procura, neste momento a avaliação que me realizaram foi com o meu coordenador, em que digamos que fiz uma autoavaliação e o coordenador, fez outra (avaliação). Digamos que eu também nunca 

e heguei a f e te pa a … a ú i a fo a ue pa ti ipo o p o esso  es o a autoavaliação.   3.2. É importante no sentido de percebermos onde estamos a falhar, porque é assim, nós temos a nossa autoavaliação mas existe as pessoas que estão à volta e que nos podem dizer assim: olhe por exemplo comparar com outras enfermeiras que cá estiveram e claro que nós não somos todos comparados mas ver o que é que elas tinham de bom e comparar também com o que nós temos de bom e de mau e tentar melhorar nesse sentido. Acho que por exemplo para a avaliação de uma funcionaria deveriam entrar as heteroavaliações de outras funcionárias também. Uma avaliação 360º porque toda a gente tem um ponto, toda a gente tem alguma característica. Claro que isto às vezes pode trazer um bocadinho de conflito de interesses digamos assim, porque nos também não podemos ser hipócritas e dizer que toda a gente se dá bem e assim, mas a nível profissional acho que toda a gente ou pelo menos mais do que um elemento fazer a avaliação, nem que fosse um elemento da limpeza, um elemento das auxiliares de saúde, elemento de animadora etc. porque o que a chefia vê às vezes não é o que as auxiliares que estão em contacto com o utente vê. E acho que deveria ser melhorado nesse sentido. Agora eu acho que ela é importante primeiro porque nós também, às vezes não tanto 
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com aqueles benefícios se tivermos uma boa nota ou assim, mas mais para nós colmatarmos algumas falhas.  3.3. Eu se não me engano, na avaliação de desempenho aparece de tudo, e há alguns pontos (agora também não tenho em mente todos) alguns pontos que podem não fazer tanto sentido, as …Po  exe plo o po to das hefias pa a i  d  u  o adi ho po ue sou a única enfermeira daqui e por exemplo ao sábado, em que a chefia não está, e estou 
eu, te ho de se  eu este aso a hefia  e to a  de isões , só ue la o ue ão … acho que deveriam ser  modelos consoante as áreas e as competências de cada um, por exemplo, vamos supor que tenho papel de chefia, como ao sábado que não está ninguém, sou eu que estou aqui , mas vamos supor que nos outros lares da instituição os enfermeiros não têm esse papel, acho que deveria se modelar também consoante o papel que cada um tem, porque acaba por ser um bocadinho injusto, por exemplo os colegas que não têm qualquer tipo de papel de chefia ter que levar por exemplo uma classificação diferente , é o Não Aplicado , acaba por não contar mas acaba por ser assim um bocadinho se calhar teria outros pontos que poderia colmatar, todos os lares que temos aqui têm necessidades diferentes e por exemplo no Lar 1 são 3 enfermeiros eles terão 12h todos os dias  e aqui já não, são necessidades que eles têm diferentes das minhas  e eles hão de ter dificuldades a colmatar diferentes das minhas e deveria ser ajustado a nível de .. tanto de categoria como se calhar às vezes dentro da mesma categoria. 3.4. Sem resposta  4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Ao longo da entrevista foi o que fui dizendo, acho que deveria de existir mais do que um elemento, sempre dentro daqui dentro deste lar, ninguém dos outros lares vai conseguir me avaliar a mim, mas nem que fosse , ter varias áreas, nem que fosse só um elemento ou escolhessem um responsável de cada categoria que temos aqui, para poder avaliar , para ter mais opiniões e para ser um bocadinho mais geral e não só centrado numa pessoa e depois a outra parte que seria uma avaliação mais não aplicar esta avaliação a todos os colaboradores mas sim por categorias. Quem me avalia é o coordenador, mas eu passo muito tempo com as auxiliares.  4.2. Eu vou ser-lhe muito sincera, não é que veja assim nada com muita desconfiança porque 
ao lo go do a o o osso oo de ado  ta  os vai… se h  algu a oisa ele ta  nos vai dizendo, alguma coisa que ele não gostou  e, portanto, digamos que não é assim que seja uma surpresa. Ele também não deixa esperar até ao dia de avaliação para nos 
da  a a eça . Po  isso se , u a  algo assi  uito des o fo t vel, la o ue 

i gu  gosta de se  avaliado, a ho eu, as ão  assi  u a oisa…  pa ifi o diga os assim.  4.3. As forças é porque é sempre bom nós sermos avaliados para podermos melhorar e para podermos progredir, seja a nível profissional seja a nível pessoal. As fraquezas, pronto já, como fui referindo, há sempre coisas que nós podemos melhorar e certamente outros colegas terão dito outras ideias. Neste momento o facto de sermos avaliados por uma pessoa torna-se numa fraqueza, mas se colmatada passa-se a ser uma força. Oportunidades, há sempre oportunidade de nós melhorarmos o nosso empenho há sempre oportunidade de fazermos mais e melhor em prol do utente em prol da instituição em prol de nós mesmos, porque um dia que porventura a gente tenha que 
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seguir outra área nós temos que e conseguimos tirar sempre coisas daqui. Na entrevista há sempre a discussão dos parâmetros, há sempre uma reflexão.   APÊNDICE Nº X Transcrição da Entrevista ao Enfermeiro Lar B  1. Caracterização profissional do entrevistado  1.1. Feminino 1.2. Licenciatura 1.3. Enfermeiro 1.4. 2 anos   2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. É assim, quando nós entramos para aqui nós lemos um Regulamento Interno e estão lá todas as missões e tudo, por isso é assim eu não te sei nomear direitinho, mas eu li tudo na altura quando entrei para aqui. A parte do social é a mais importante, na ajuda aos mais desfavorecidos. Sendo uma misericórdia nós sabemos sempre que será sempre para ajudar o mais desfavorecido, quem precisa, que é mesmo assim.  2.2. Talvez para criar objetivos para nós atingirmos. Mas na realidade nem sei bem. Penso que não seja para a progressão da Carreira, porque ela acontece-se não pelo nosso desempenho, mas pelos anos de serviço. 2.3. Não faço ideia. 2.4. Não faço ideia. 2.5. Deve ia  expli a  tudo di eiti ho, ual  o o jetivo de…o ue  ue sig ifi a. E essa parte falha. Deveria ser explicado sempre, nem que fosse a todos de uma só vez explicar tudo. E quem ão sa e pode e  sa e  ue ve  algu  f uto  dali. Se ele fo  assi  tão importante para a instituição, ela deveria ser mais divulgada.  3. Relaç o dos sujeitos  o  o Siste a de A aliaç o de Dese pe ho  3.1. É corresponder ás expectativas e colaborar. Quanto ao sistema vem tudo pré-definido nós só preenchemos, mas tem sempre lá uma parte que nós podemos sugerir, e eu por acaso faço questão de escrever sempre. Por exemplo eu tenho batalhado muito com o sistema informático que nós usamos porque acho que está muito complicado para nós trabalharmos e tem surtido algum efeito, pelo menos para mim.  3.2. Lá está como eu disse anteriormente para crescer também porque não é tudo perfeito e nós não somos super-homens nem supermulheres nós temos coisas boas e coisas más, temos atitudes boas e atitudes más, temos intervenções boas e intervenções más e acabamos por ver no papel um bocadinho do resumo do que é suposto estar bem e o 
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que temos para aprender. Para o colaborador é sempre bom para ele criar objetivos profissionais, e ter objetivos de carreira, e quem geralmente faz por fazer claro que não vamos ter objetivos nenhuns nem…, mas isso também é uma coisa que vai depender de cada um.  3.3. Acho que talvez seria melhor cada profissão ter o seu modelo e não uma coisa geral. Porque nós somos todos diferentes, e as nossas funções são todas diferentes. Um lar é diferente de um Internamento, um internamento é diferente de um SAP, lá está somos todos diferentes.    3.4. Ela (Diretora) avalia-nos e depois diz o que é que acha que na nossa área nós deveríamos fazer ou melhorar, ou seja, ela diz aquilo que já está bem, aquilo que foi bom, aquilo 
ue ão foi … ela te  u a vasta expe i ia de p ofissão e ela sa e e  o ue faze  e o que não fazer. Eu sou muito autónoma aqui, nós colaboramos enquanto equipa, mas depois cada uma orienta o seu trabalho em função e em prol do utente.    4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Eu acho que devia ser avaliada não só por uma pessoa, mas outra que desse uma 

opi ião so e… s vezes at  u  utente capaz de avaliar o nosso trabalho, um familiar que pudesse avaliar, dar um feedback exterior ao nosso patrão para saber se realmente estão a gostar ou não por que ás vezes também não é significativo, porque um familiar não representa quarenta.  4.2. Eu vejo como um crescimento pessoal e profissional e é quando realço realmente o que ainda há para fazer, devido à vasta experiência da Drª o que é que eu ainda tenho a fazer aqui. Agora eu sou sincera, do que vejo e do que ouço da opinião das colegas não noto que haja assim um crescimento, acho que fazem por fazer, é mais por aí. Não sei se as minhas colegas pensam muito nisso de descer, fazem por fazer, acho que não 
valo iza  ta to… se calhar até fazem aquilo rápido, eu sou uma pessoa que demora algum tempo a fazer, nem faço aqui, faço em casa, leio com atenção penso e faço e depois é que entrego á doutora, porque acho que resume tudo, resume o teu trabalho desde a ultima avaliação e convém que tenhamos crescido minimamente e avançado um bocadinho que seja da avaliação anterior.    4.3. Devia, ou seja, haver uma parte para nós avaliarmos, avaliarmos os serviços, o que é que achamos que poderíamos melhorar, o que é nos falta, porque isso é que era bom para nós crescermos, tudo bem que a avaliação é para nós crescermos e crescermos enquanto grupo. Avaliar o avaliador, mas depende da fase que a chefia esteja a analisar e a avaliar, não é, depende, também pode depender um bocadinho da fase em que estejamos a conviver na altura porque ás vezes os problemas são muitos e a gente não consegue afastar-se deles. Eu ouço a crítica que é construtiva depois melhoro e faço sempre a autoavaliação antes e só depois é que vem a avaliação da Doutora, e depois acabamos por conversar. Eu acho é que ás vezes devia ser a Doutora e por exemplo 
out o estatuto  a avalia  o dese pe ho. So os ós se p e, po ue ós te os de te  uma autoconsciencialização, mas depois também podia, ou seja, a Doutora porque é superior e depois alguma colega ou assim que desse a sua opinião sobre o nosso trabalho, até nas diferentes áreas. Eu pelo menos cresço muito nas reuniões por exemplo quando elas me dizem o que é que não está bem o que é que acham que era 
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melhor fazer, o que é que não acham, ou qualquer coisa que eu tenha implementado e que não está bem ou não está a correr bem. Como acontece comigo acontece com as outras profissões. Nós crescemos assim porque nem toda a gente implementa a primeira e correr bem. Podíamos ter mais que uma opinião sobre o nosso trabalho, ás vezes uma opinião não é igual, e ás vezes não vemos todos o mesmo prisma.   APÊNDICE Nº XI Transcrição da Entrevista ás Ajudantes de Lar A   1. Caracterização profissional do entrevistado   1.1. Género – Feminino 1.2. Escolaridade – Entre 9º e 12º ano 1.3. Função dentro da empresa – Ajudantes de Lar 1.4. Tempo de serviço – 1 a 18 anos   2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. Satisfazer principalmente os utentes, e os familiares também, mas em primeiro os utentes.  2.2. Para motivar os funcionários, e para fazer uma avaliação de como está o trabalho. Para melhorar também. Melhorar as estratégias de trabalho, acaba por melhorar isso na nossa avaliação, comportamentos que ás vezes até tenhamos com os utentes. Capacitar, promover e melhorar o trabalho dos funcionários que tem mais tempo de casa, reconhecer o trabalho. 2.3. Não sabemos 2.4. Deve ser a parte dos Recursos humanos. Nós não definimos objetivos nenhuns. a nossa chefia vai perguntar aos utentes se estão satisfeitos com a nossa colaboração, se gostam de nós. Mas não definimos nada, eles vêm e eles é que mandam. Nem nunca nos dizem nada.Nós só temos um regulamento nosso dos nossos direitos e dos nossos deveres, isso vem no nosso contrato é a única coisa que temos, mais nada. Sim, explicam-nos, uma altura o Dr. explicou, mas já não nos lembramos, porque na altura nem recebíamos dias.  
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3. Relação dos sujeitos  o  o Siste a de Avaliação de Dese pe ho   3.1. Nós preenchemos, por exemplo a nível de formações, nós queríamos mais formações, sugestões num campo da autoavaliação. Nós preenchemos, mas depois não nos dizem nada, se é feito ou não. 3.2. Não sabemos 3.3. Se fazemos o nosso trabalho em condições, se os familiares estão contentes com as colaboradoras, com o nosso trabalho. O que podemos melhorar.   3.4. Sim, desde que se tenha o feedback. Nem tudo. Do que o coordenador está a par sim.  4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Tem falhas porque nós desde 2016 que nem sabemos os dias que temos para tirar, as notas que temos, se estamos a desempenhar a nossa função bem ou não. Na minha opinião é justa. Já em 2015, fizemos as de 2014 e 2015, onde não é muito normal, em dois anos acontece muita coisa. A avaliação deveria ser feita de ano a ano. Nós nem chegamos a fazer as de 2016, eu não me recordo. Os outros anos para agora já não vale a pena, deveria ser dito na altura em 2016. Andamos à nora. Gostaríamos de saber as opiniões deles, mas agora não vale a pena. Se não houver feedback da parte deles nós também não sabemos, não há mudança. 4.2. Ele ão os v  a t a alha , ele ão sa e… este aso ua do e t a  as novas eles vão perguntar às velhas se elas são boas se não são se estão satisfeitas, se tem mais dificuldade, nós dizemos-lhes e depois eles chamam-nas a elas e perguntam se estão satisfeitas a desempenhar a função delas, é assim. Mas acho que não deveria ser assim. Tinha que ser alguém que andasse no dia a dia connosco, porque eu posso não gostar da colega e chego lá e digo, ela não serve, ela pode estar a desempenhar uma boa função e na min há opinião não. Haver alguém, mas que não perguntasse ás colegas. Eu gosto mais daquela porque aquela é mais bonita, ou porque fala melhor para mim, ou faz as minhas vontades todas. 4.3. Anda atrasado.     
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APÊNDICE Nº XII Transcrição da Entrevista ás Ajudantes de Lar B  1. Caracterização profissional do entrevistado   1.1. Género - Feminino 1.2. Escolaridade - 9º a 12º ano 1.3.  Função dentro da empresa – Ajudante de Lar 1.4.  Tempo de serviço – 3 anos a 5 anos  2. Relação do Sistema de Avaliação de Desempenho com a estratégia organizacional  2.1. A estratégia é satisfazer o cliente o idoso/utente, os familiares e manter a organização do nosso trabalho, para estar bem organizado, para estarmos todos satisfeitos, para a casa também ter satisfação conosco e os familiares estarem contentes com a nossa prestação não é. Ter em atenção os utentes e também os familiares 2.2. Para avaliar o nosso serviço, o nosso trabalho, para avaliar o serviço geral. 2.3. Normalmente perguntam aos utentes, podem perguntar aos familiares, e também nos vêm a fazer o nosso desempenho aqui também a ver como nós trabalhamos. Isso é a Doutora que faz a nossa avaliação. 2.4. Eu acho que sim (muitas dúvidas, todas a olhar umas para as outras) É assim eles dão-nos a conhecer, a Doutora quando vinha aqui dava-nos a conhecer por exemplo como queria a organização do nosso trabalho, como organizar o nosso trabalho. Nós não sabemos ao que vamos ser avaliadas, mas é pelo desempenho do nosso trabalho, (nós fazemos a nossa autoavaliação) se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal. E quanto aos incentivos nós sabemos, por exemplo os dias de férias, sabemos como é. 3. Relaç o dos sujeitos  o  o Siste a de A aliaç o de Dese pe ho   3.1. É assim, vem feito e nós damos o nosso parecer, e podemos dar opinião. Vem lá uma parte que nós podemos dar a nossa opinião para dizer o que gostaríamos que melhorasse no serviço, ou que achamos que não está a ser bem conseguido. Algumas coisas são feitas, outras não. 3.2. Todas- Nós achamos que é como nós estamos a tratar os utentes, e para eles conhecerem o grau de satisfação se estamos a trabalhar bem aqui. 3.3. Todas- Tem significado para nós, e ficamos contentes porque estamos a fazer o nosso trabalho bem e é para a Doutora ver como estamos a tratar bem os utentes. Melhorar o que está mal, em prol nosso e dos clientes, melhorar o 
se iço, e elho a  ta  … ha e  ais elho ias o t a alho e vai sempre melhorando consoante aquilo que também vamos pondo que é para eles também melhorarem o serviço. 
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3.4. Todas- Nós só vimos essa grelha uma vez, quando a Doutora vinha cá, mas agora não, agora não. Não sabemos ao que somos avaliadas, nem que nota temos tido tão pouco, se é boa se é muito boa. É assim, que somos avaliadas somos, agora, pronto, não sabemos. É um bocadinho chato, porque a gente gostava de saber se por exemplo: no ano passado tivemos uma melhor nota e este ano imagine que até baixou nós não sabemos, sabemos lá se estamos a trabalhar bem, se temos de melhorar, se não temos, também é um bocado chato.  E reuniao do avaliador com o avaliado? Agora não, agora não tem havido. Pessoa 3- a última pessoa que tive (avaliação) foi com a doutora. Agora nem temos ganhado o dia nem nada da avaliação, agora vamos ganhar tudo junto (risos).  4. Representações face ao Sistema de Avaliação de Desempenho   4.1. Todas- Eu (nós) acho que é justa. Justa é, não sabemos as últimas notas, mas as que soubemos achamos justas (ar de desmotivação).   4.2. Aj.lar 1. Uma pessoa fica sempre com receio do que é que vai ouvir.  Aj.lar 2. O que é que vai ser avaliado. Porque às vezes também há chamadas de atenção 
do t a alho ue u a pessoa faz, pode s vezes e … se p e ue h  algu a coisa que aconteça uma pessoa é sempre chamada à atenção. E também é avaliada por isso, e às vezes uma pessoa fica assim um bocado nervosa, de saber o que é que vai ouvir. Aj.lar 3. Eu acho que tem significado para a gente. Mas devia ser entre as diretoras, para nos avaliar melhor porque assim a gente já ficava a saber se a gente anda a fazer bem, se está a fazer mal, acho que devíamos ser avaliadas assim, saber logo. Porque a gente vai escrever e não 
sa e os se esta os a se …se fui avaliada ão sei, u a e disseram, eu só fui avaliada uma vez e nem sei se tive nota, estou cá há 4 anos. Eu autoavaliação fiz, não soube a nota. Aj.lar 4. É assim eu em relação à avaliação, é assim uma pessoa quando está a fazer a fazer a avaliação eu sou sincera, estou ali a fazer, mas não é uma coisa que eu esteja a fazer assim com uma convicção. Se uma pessoa tiver convicção no trabalho que está a fazer e se está com atenção, não 

 esta  ali a es eve , ue est  uito o  e ão sei u … eu a ho ue  só u a formalidade, porque do resto uma pessoa se tiver confiança no trabalho que está a fazer ( Outra aj.lar- e se souber o que está a fazer) ,confiança tens que ter mas se souberes o que estás a fazer depois não tens medo da avaliação. Eu faço mais por mera formalidade, porque do resto não estou ali a pensar. Aj.lar 5 A gente quando faz, faz consoante aquilo que fez naquele ano, não vou pensar no ano anterior. Para nós não é desmotivante não saber as notas do ano passado, 
gost va os de sa e , as…. 4.3. Não saber as notas e não ter reunião é uma fraqueza. Nós gostávamos de saber a nossa nota não é, já que estamos a ser avaliadas e estamos, e é sempre bom sabermos se estamos a fazer um bom trabalho, saber se estamos a fazer bem para melhorar ainda mais, se precisamos de melhorar ou se estamos no bom caminho. Para também saber se eles estão a gostar da gente ou não. Nós 
sa e os os i e tivos  do di eito a dias de f ias, as s otas ão te os acesso, mas nem sabemos se temos direito a esses dias porque não sabemos as 
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notas. A formação, porque é boa e importante para o nosso trabalho e para fazermos melhor as coisas e há algumas coisas que nós nem fazíamos direito, como pegar nos idosos e não sei quê, e as formações vem sempre ajudar a 
ós… ostu a os da  sugestões de fo ação. Na organização do trabalho, e também claro se nós formos avaliados e temos um dia de férias ficamos todas contentes, ora mais um dia. Se não formos reconhecidas de que estamos a fazer as coisas bem feitas também não há incentivo, o trabalhador também tem de ter incentivo.  APÊNDICE Nº XIII Análise e Categorização das Entrevistas  A: Finalidades da Avaliação de Desempenho Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos A1. Melhoria do desempenho dos trabalhadores  …  a avaliação  ecessária até por uma questão 

de ualidade …  e essita ue os ola o ado es 
dese pe he  oas ta efas …  TRH   

…   pa a ue ada ola o ado  sai a a uilo ue 
pode elho a  de a o do o  a sua avaliação …  (DTLA)  
Se elas vi e  ue algu s ite s ão estão bem, 

te ta  a p óxi a avaliação elho a  …  DTLB   
…  o se tido de p og edi  …  DTLB   

[…] elho a  e p og edi  a ossa a ei a …  ELA   
[...] pa a pode e  elho a  u a out a ea de 

a o do o  o seu dese pe ho ao lo go do a o.  (DTLA) 
A fi alidade  de algu a fo a o p ee de  o o foi o ano de trabalho das colaboradoras, portanto perceber se o desempenho foi adequado aquilo que nós pedimos (que depois está dividido em vários parâmetros) e perceber e distinguir também as funcionárias  CLA  
Eu a ho ue si , eu a ho ue avaliação de desempenho é um momento importante do ano e as funcionárias também têm noção disso e depois também gostam de perceber em que é que 

estive a  e  e o ue estive a  e os e .  (CLA) 
É i po ta te o se tido de percebermos onde estamos a falhar, porque é assim, nós temos a nossa 

              10/5 
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autoavaliação mas existe as pessoas que estão à volta e que nos podem dizer assim: olhe por exemplo comparar com outras enfermeiras que cá estiveram e claro que nós não somos todos comparados mas ver o que é que elas tinham de bom e comparar também com o que nós temos de bom e de mau e 
te ta  elho a  esse se tido.  ELA  
Na i ha opi ião, u a vez ue lido o  o processo, eu acho que acaba por ser para valorizar o 
ola o ado  TRH)  A2. Melhoria na organização e nos serviços A fi ha de avaliação de dese pe ho pa a i  te  sempre como finalidade a melhoria, melhorar os 

se viços os uidados.  DTLB     o tal ape feiçoa e to, te ta  ue se ape feiçoe o trabalho cada vez melhor, cada vez mais em prol dos nossos utentes, porque é para eles que nós 
t a alha os  DTLB   
[...]h  se p e opo tu idade de ós elho a os o nosso empenho há sempre oportunidade de fazermos mais e melhor em prol do utente em prol da instituição em prol de nós mesmos, porque um dia que porventura a gente tenha que seguir outra área nós temos que e conseguimos tirar sempre 
oisas da ui.  ELA   
[...]e a a a ta  po  valo iza  o se viço, po ue os melhores colaboradores, ao fim ao cabo, são 

se p e e o he idos  TRH   
[…] te  se p e o o fi alidade a elho ia, 
elho a  os se viços os uidados …  DTLB   

[…] faze  elho  os se viços …  DTLB   
Melho a  o ue est  al, e  p ol osso e dos 
lie tes, elho a  o se viço …  ALB  

7/4 
A3. Distinção/Hierarquização dos trabalhadores [...]eu ão a do at s delas todos os dias ão , prontos há alturas em que vou lá cima de vez em quando mas não todos os dias, e às vezes é complicado e a gente com algumas anotações depois é mais fácil fazermos a avaliação delas, porque depois quando elas vão assinar vão ver o que é que fazem de bem, o que é que fazem de mal, o 

ue  ue te ão de odifi a [...]  DTLB   
[...] este odelo  igual pa a todos só ue depois chega aqui e esta parte apenas coordenadores e chefias e este espaço não se preenche para eles, 

estes ão se p ee he  DTLB      2/1 A4. Criação de referenciais para o desempenho profissional Pe so ue a avaliação  feita pa a …  pode e  melhorar numa outra área de acordo com o seu desempe ho ao lo go do a o.  DTLB     
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 Se elas vi e  ue algu s ite s ão estão e , tentar na próxima avaliação melhorar, eu acho que isso é o melhorar e o fazer melhor o serviço, prestar melhores cuidados aos utentes, mais no sentido de 
p og edi , se  dúvida.  DTLB)  
E pa a elas ta  te e  io p ofissio al.  DTLB   
olhe po  exe plo o pa a  o  out as enfermeiras que cá estiveram e claro que nós não somos todos comparados, mas ver o que é que elas tinham de bom e comparar também com o que nós 

te os de o  (ELA)    4/2   B: Definição de objetivos/orientação Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos B1. Estratégias da Organização De e ta fo a os o jetivos ão são defi idos e  fu ção do desempenho, mas da estrat gia da o ga ização . DTLB   
P i ei a e te os i di ado es são iguais, as depois a 

avaliação la o ue  tive  ais po tos egativos […]  DTLB   
Po  exe plo e  elação s t a alhado as dos se viços ge ais ós pomos a taxa de satisfação dos utentes exatamente como ... porque é igual em relação à limpeza. Por exemplo perguntamos ao utente: o seu quarto foi limpo, as meninas limparam bem, a cama estava bem-feita. Mas depois os outros indicadores são diferentes, o segundo é o cumprimento do plano, ou seja, elas têm um plano de limpeza, tem semanal, há limpezas que são semanais, outras que são diárias e outras que são mensais, e um dos indicadores das trabalhadoras de serviços gerais é o cumprimento ou não desse plano. E depois são a inexistência ou não de reclamações formais justificadas, onde às vezes um utente 

pode faze  algu  tipo de e la ação  DTLB   
Nós ão ostu a os o fi  do p o esso de avaliação de desempenho estabelecer juntos dos colaboradores os objetivos a definir para o próximo ano. Como referi uns vêm lá de baixo, já pré-definidos depois é só verificar e outros somos nós, 

ju ta e te o  a e uipa t i a, ue defi i os.  DTLB   
Eu a o st ução do siste a ão o t i uo u a vez ue ve  tudo pré-definido, nós apenas seguimos o que lá está esc ito.  (DTLB)  
Na avaliação das ola o ado as elas t  u a g elha, e elas são avaliadas de acordo com aquela grelha e depois têm 3 indicadores específicos de área que podem variar de acordo com os objetivos que nós queremos, e eles podem ser diferentes de Instituição para Instituição de acordo com os objetivos que nós 

p opo os ati gi  a uele a o  DTLA   
           9/5 
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O a e  os o jetivos e os i di ado es fo a  t azidos pelos recursos humanos, quer dizer na altura foi pedida alguma opinião dos responsáveis do serviço, mas a maioria, portanto aquilo que está definido, foi tudo pré-defi ido.  CLA   
É assi , ua do ós e t a os pa a a ui ós le os u  Regulamento Interno e estão lá todas as missões e tudo, por isso é assim eu não te sei nomear direitinho, mas eu li tudo na altura quando entrei para aqui. A parte do social é a mais importante, na ajuda aos mais desfavorecidos. Sendo uma misericórdia nós sabemos sempre que será sempre para ajudar o mais 

desfavo e ido, ue  p e isa, ue  es o assi .  ELB   
Nós ão sa e os ao que vamos ser avaliadas, mas é pelo desempenho do nosso trabalho, (nós fazemos a nossa autoavaliação) se estamos a fazer bem, se estamos a fazer al.  (ALB) B2. Função do desempenho dos trabalhadores  …  te ta os ue o i di ado  v  o se tido da fu ção …  (DTLB)  
Nós a ui te os i di ado es pa a os e fe ei os. Não lhe posso sinceramente responder porque esses indicadores vêm pré-definidos lá de baixo.  DTLB)   2/1          C: Definição de objetivos/intervenientes Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos C1. Hierarquização chefias/trabalhador [...]a ui, a e uipa t i a ue defi i os, p i ipal e te para as ajudantes de lar e para as trabalhadoras de serviços gerais. Depois em relação aos técnicos (que neste momento temos uma assistente social, temos a animadora e a enfermeira) são indicadores que são comuns lá em baixo, que já estão pré-defi idos  DTLB   

Eu a o st ução do siste a ão o t i uo u a vez ue vem tudo pré-definido, nós apenas seguimos o que lá está 
es ito.  DTLB   7/4 
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[...] Co tudo, as hefias po  vezes pode  te  algu a dificuldade na formulação dos objetivos e aí sim pedem ajuda à diretora, neste caso à Diretora dos Recursos Humanos, mas a iniciativa dos objetivos parte da hefia.  (TRH)  
Que  i te v  o al e te  se p e o oo de ado  da resposta, penso que também a parte da qualidade também intervém um bocadinho na identificação desses 

o jetivos  DTLA   
[...]le a -me que há um campo naquela fichinha que nós preenchemos, a nossa autoavaliação em que nós podemos propor objetivos para nós mesmos podermos atingir e nesse caso sim se acharmos pertinente, esses sim 

pode  se  i luídos avaliação fi al.  DTLA   
É assi , ós te os a possi ilidade.... po ta to a avaliação de desempenho tem duas áreas diferentes, tem uma área mais genérica (tem uns tópicos e depois tem uma grelhazinha de apoio com todas as informações) essa já estava mesmo pré-definida para aí não tivemos 
ual ue  voto a at ia  CLA   
O a e  os o jetivos e os indicadores foram trazidos pelos recursos humanos, quer dizer na altura foi pedida alguma opinião dos responsáveis do serviço, mas a maioria, portanto aquilo que está definido, foi tudo pré-

defi ido.  CLA          D: Vantagens da Avaliação de Desempenho Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos D1.  Qualidade dos serviços prestados Mas h  dife e ças, ota-se no aperfeiçoamento dos serviços, no trato com os utentes e com os familiares, a gente vê ai nesses comportamentos quem é que tem mais e tá mais habilitado a fazer este tipo de serviço e quem não 
est .   DTLB   
Eu a ho ue pa a a O ga ização  i po ta te ela pauta -se por alguns parâmetros de forma a manter a qualidade 

do se viço  DTLA    2/2 
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D2. Confronto dos pontos de vista avaliador/avaliado E depois  ais o pli ado ua do elas ão o o da  e ter que explicar: mas você sabe porque teve assim? R: Aí, 
as ão  e  assi .  DTLB   

O da  u a oa ota  f il po ue toda a ge te a eita agora da  u a ota ais f a a  DTLB   
depois  assi  eu faço isto u a de ada vez as depois elas saem da sala e claro: o que é que tu tiveste o que é que não tiveste- e depois vêm me questionar porque é que 

fula a teve ais, v  o pa a .  DTLB   
As ola o adoras acabam por não achar justa por comparação pelas outras, acho que é o primeiro ponto (porque se aquela teve, porque é que eu não tive? Ela faz isto ou faço aquilo.... mas depois também se esquece que a outra faz aquilo e ela não faz aquilo, ou seja, a nota final é um conjunto de vários indicadores de vários objetivos e elas 

depois a ha  ue a ota fi al  a ota fi al e p o to.  (DTLA)  
Co u i a  os esultados faz pa te da uela tal situação que às vezes as pessoas acham injusto, porque a colega.... o comunicar o resultado nem é tanto, depois é quando comparam umas pessoas com as outras ou quando se 
olo a aí os esultados.  CLA  
A avaliação pode te  essa va tage  de pe e e os at  que ponto a opinião do colaborador sobre o seu trabalho está de acordo o  a ossa.  CLA  

        6/3      E: Desvantagens da Avaliação de Desempenho  Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos E1. Conflito Depois ua do  essa eu ião, la o ue h  se p e u u i ho, porque é que aquela teve melhor nota que aquela, mas depois também temos que pensar que as colaboradoras cada qual com o seu feitio e nem tudo aquilo que se diz é verdade, e como a avaliação é confidencial a gente não vai andar a desmentir boatos, ou seja, há sempre ali u a pi a dia Mau esta  e t e olegas de t a alho  (DTLA)  
A avaliação  se p e u  p o esso i g ato, e as pessoas ão gosta  de fazer exatamente por isso, ás vezes por um pequeno detalhe, que as pessoas muitas vezes acham injusto, vamos distinguir a pessoa A da pessoa B, às vezes basta ter cometido um erro que tenha chegado ao nosso conhecimento, e outra pessoa até cometeu três e não  2/2 
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chegou, e aquela acaba por ter uma nota mais baixa que a outra 
pessoa. CLA    F: Implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD)  Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos F1. Razões da criação do SAD P i ei a e te po ue te  ue se ,  o igató io  DTLB   

 pa a ue ada ola o ado  sa e  a uilo ue pode elhorar de acordo com a sua avaliação, senão andaríamos a trabalhar sem 
otivação.  DTLA   

Talvez pa a ia  o jetivos pa a ós ati gi os. Mas a realidade nem sei bem. Penso que não seja para a progressão da Carreira, porque ela acontece-se não pelo nosso desempenho, 
as pelos a os de se viço.  ELB   

Pa a avalia  o osso se viço, o osso t a alho, pa a avalia  o 
se viço ge al.  ALB  

    4/3 F2. Problemas É assi , p o le as, p o le as a i ple e tação do p o esso 
ão vejo ue haja assi .…  DTLB   
Eu acho que é mesmo na fase das entrevistas. Muitas chefias ainda têm alguma dificuldade em abordar o tema, abordar a 

fo a o o a pessoa t a alha e avalia  ta  TRH   
Se u a i stituição ão houve  a uela avaliação o ti ua, e aqueles acertos contínuos acaba por não ter grande impacto, porque da forma como ela esta estruturada, não sei se é assim, se houve algum atraso por qualquer motivo, mas da opinião que eu tenho desde que trabalho cá (eu tive 2 reuniões formais e 

t a alho  h   a os  …  DTLA   
...  s vezes  difí il o textualiza  as situações todas ue aconteceram ao longo do ano para conseguir identificar e 

po tua  a uela es ala o  a ota ais ade uada.  DTLA   
Ago a se o s au fo  o últi o s a ho ue se alha  se  mais penalizada nesse sentido porque a nossa memória também funciona um bocadinho assim, então acho que ter um registo 

pa alelo  a elho  fo a de ol ata  u  o adi ho isso.  (DTLA)  
...  a g elha a fo a o o est  o st uída s vezes ta  não é muito fácil de disti gui  u a ola o ado a da out a ...  (DTLA) 

   6/3 F3. Nível de concretização do sistema Po ue o al e te os p azos u p e -se este ano é que está 
assi  u  o adi ho.  DTLB   
Eu e  elação aos p azos ão te ho uita o s i ia disso[...] conseguimos gerir, só se for uma altura mais atribulada de trabalho que venha aqui mais uma ou outra solicitação, que    
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alguém esteja de férias ou isso, acaba sempre por complicar um 
o adi ho ais os p azos, as de esto ão.  DTLA   
P o to a ui ós ão so os uitos, eu vejo por exemplo que há colegas que quando se dizem os prazos ficam um bocadinho mais assustados porque têm mais funcionários para avaliar e pronto é o que ás vezes se pode tornar mais complicado. Mas acho que são razoáveis, se fizer as coisas com tempo, acho que não há 
e essidade de ais te po.  CLA   
Pode ão pa e e , as a o te e.  TRH   
Co o h  este at aso, ta  a ível da eu ião, a avaliação 

pe de u  o adi ho o i pa to ue deve ia te .  TRH     5/4 F4. Procedimentos de devolução …   u  pe íodo asta te ala gado e se alha  a avaliação pe de impacto pela forma como está estruturado, depois a motivação acaba por... qual é a motivação que se vai ter. Ele nem sabe o que tem de melhorar, o chefe ainda não lhe disse o que melhorar, quais são os objetivos que tem que atingir, eles estão lá definidos, 
as ão fo a  avaliados.  DTLA   

Qua to s avaliações de , ua do vie e  j  v  fo a de 
te po.  CLA  

  2/2 F5. Sugestões de melhoria O ia  u  siste a ue ta  seja vi vel pa a a Instituição, 
pa a ue todas as hefias o siga  eal e te faze  isso  TRH   

…  ve ifi a  algu  odelo de fo a a ue haja se p e u a avaliação continua para depois chegar ao fim do ano a chefia saber avaliar realmente consoante o desempenho da pessoa, não 
da uilo ue se vai le a do  TRH  
H  se p e algu a oisa a elho a  e isto ta   u  dos aspetos que se calhar é o formulário que deve ser provavelmente e futuramente remodelado, é também a questão da formação e depois é a questão de verificar algum modelo de forma a que haja sempre uma avaliação contínua para depois chegar ao fim do ano a chefia saber avaliar realmente consoante o desempenho 

da pessoa, ão da uilo ue se vai le a do.  TRH  
…  elho a  a g elha e adapta-la às diferentes funções.  CLA   

A eu ião devia se  logo após a avaliação, se ão to a-se um bocado ingrato, porque quanto mais cedo for mais sentido faz 
…  CLA   Acho que por exemplo para a avaliação de uma funcionaria deveriam entrar as heteroavaliações de outras funcionárias também. Uma avaliação 360º porque toda a gente tem um 

po to, toda a ge te te  algu a a a te ísti a.  ELA   Podíamos ter mais que uma opinião sobre o nosso trabalho, ás vezes uma opinião não é igual, e ás vezes não vemos todos o 
es o p is a.  ELB) 

 

        7/4       
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G: Avaliação do papel de avaliador Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos G1. Nível de autonomia Si , pelo e os at   data de hoje u a tive p o le as, l  est  a gente faz isto, vai para baixo, vem a nota mas nunca me trocaram, 
te os auto o ia pa a isso, isso te os.  DTLB   
Da uilo ue te ho o he i e to  ue pode have  eal e te alteração depois, até porque há determinados colaboradores, por exemplo na parte da enfermagem, não sei se ela é só avaliada cá ou se é avaliada depois também através dos recursos humanos por algum outro indicador, ou seja naqueles colaboradores em que não depende só de quem está aqui a coordenar acaba por haver 

i flu ia di eta da out a pa te  DTLA   
É assi  total autonomia não pode haver porque há sempre a aprovação superior, ou seja, se eu dou uma nota, por exemplo, à minha colega e o provedor entende que a nota é alta demais e que deve baixa, não posso dizer que há total autonomia, mas durante o processo todo at  esse aspeto si , te os se p e auto o ia  CLA   
Si , do i í io at  ao fi , ate ção ue depois o S . P ovedo  ta  tem conhecimento da nota e ás vezes ele pode não concordar, mas quando ele não concorda e a chefia diz que concorda ele ouve a chefia e diz OK  TRH  

        4/4 G2. Nível de adequação do modelo ao contexto Si , as h  po tos ue pode ia  se  odifi ados talvez  DTLB   
Eu pe so ue e  te os de a ate ísti as ge ais est  e  conseguido apesar de ás vezes haver dificuldade em alguns sinônimos para identificar determinadas colaboradoras, o facto de ter 3 indicadores abertos no final que nos permite avaliar três coisas 
ue ós a he os ue são i po ta tes pa a o se viço  DTLA   
L  est  a ui o p o le a  de se  u a oisa ge i a  se pre, tem dois problemas que é: primeiro não é suficientemente conciso ao ponto de ir aos detalhes mais pequenos, mas também não pode ir senão não se adequa a toda a gente, quer se dizer ou se fazia  uma grelha para cada grupo funcional por exemplo, mas ai já acaba por ser um bocadinho mais cansativo em termos de organização da avaliação, mas pronto acho também é algo se faria uma vez e depois 

eve tual e te fi a ia pa a futu o  CLA   
... , as p o to te  essas difi uldades, as a ho ue o ge al funciona e .  CLA  

       4/3 G4. Condições para a implementação Po  fi a  as dúvidas: se  ue estou a faze  e  se  ue ão 
estou... e  isso ue eu te to faze  DTLB   
Não tí ha os ada a pe de , só a ga ha  [Ne essidade de formação para as avaliações] (DTLB)  
Si , isso si . Po  exe plo eu faço o p ee hi e to da g elha, as não tive formação nenhuma na área é um bocadinho de acordo com a intuição daquilo que elas vão desempenhando, e até mesmo para 

se  justo, ão ?  DTLA      5/4 
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e  se p e e ess ia alguma preparação. E acho que sim, muitas 
hefias e essitava  de algu  a o pa ha e to ue si ,  TRH  
…  ão  ta to pela avaliação p op ia e te dita po ue isso ão  complicado, não carece de grande formação, acho que é mesmo a predisposição das pessoas pa a avalia  … .  CLA    

H. Opiniões dos Avaliados Subcategoria Unidade de Registo/contexto Frequência de Ocorrências e nº de sujeitos H1. Processo de Avaliação de Desempenho     U a pessoa fi a se p e o  e eio do ue  ue vai ouvi .  ALB   
Não sa e os ao ue so os avaliadas, e  ue ota te os tido tão pouco, se é boa se é muito boa. É assim, que somos avaliadas somos, agora, pronto, não sabemos. É um bocadinho chato, porque a gente gostava de saber se por exemplo: no ano passado tivemos uma melhor nota e este ano imagine que até baixou nós não sabemos, sabemos lá se estamos a trabalhar bem, se temos de melhorar, se não temos, 

ta   u  o ado hato.  ALB  
Justa , ão sa e os as últi as otas, as as ue sou e os 

a ha os justas … . (ALB)  
Eu vejo o o u  es i e to pessoal e p ofissio al e  ua do ealço realmente o que ainda há para fazer, devido à vasta experiência da Drª 

o ue  ue eu ai da te ho a faze  a ui.  ELB   
Ago a eu sou si e a, do ue vejo e do ue ouço da opi ião das colegas não noto que haja assim um crescimento, acho que fazem por 

faze ,  ais po  aí.  ELB   
Eu a ho ue devia se  avaliada ão só po  u a pessoa, as out a ue 

desse u a opi ião so e… s vezes at  u  ute te apaz de avalia  o nosso trabalho, um familiar que pudesse avaliar, dar um feedback exterior ao nosso patrão para saber se realmente estão a gostar ou não por que ás vezes também não é significativo, porque um familiar 
ão ep ese ta ua e ta.  ELB   
Eu vou se -lhe muito sincera, não é que veja assim nada com muita desconfiança porque ao longo do ano o nosso coordenador também 
os vai… se h  algu a oisa ele ta  os vai dize do, algu a oisa que ele não gostou  e, portanto, digamos que não é assim que seja uma 

su p esa.  ELA  

       7/3 H2. Entrevistas de feedback Ago a ão, ago a ão te  havido.  ALB   
Eu ouço a íti a ue  o st utiva depois elho o e faço se p e a autoavaliação antes e só depois é que vem a avaliação da Doutora, e 

depois a a a os po  o ve sa .  ELB   
Na e t evista há sempre a discussão dos parâmetros, há sempre uma 
eflexão.  ELA   3/3  
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