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Comarca de Lisboa 

Juízo do Trabalho de Lisboa 

7ª Secção 

Processo n.º 30625/16.6T8LSB 

V/ Ref: 362073961 

 
Exmo. Senhor Juiz de Direito, 

 

SPDH – SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A., com a denominação comercial GROUNDFORCE, 

com o NIPC 506 651 649 e sede no Edifício 25, 6º Andar, Aeroporto de Lisboa, 1704-801 Lisboa, 

Ré nos autos à margem identificados, em que é Autor STTAMP – SINDICATO DOS TRABALHADORES 

DOS TRANSPORTES DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO, tendo sido notificada para o efeito, vem, ao 

abrigo do disposto no artigo 184º do CPT, apresentar as suas  

 

ALEGAÇÕES ESCRITAS 

 

o que faz nos termos e com os fundamentos seguintes: 
 
 

1.º 

O Autor (A.) intentou a presente acção de anulação e interpretação de cláusulas de convenções 

colectivas de trabalho, com vista a determinar o sentido interpretativo de diversas cláusulas 

constantes do Acordo de Empresa, celebrado entre a Ré SPdH, S.A. e o Réu STHA – Sindicato dos 

Técnicos de Handling de Aeroportos e publicado no BTE nº 6, de 15-02-2012 (de ora em diante 

AE) (Doc. n.º 3 junto pelo A. na sua Petição Inicial). 

2.º 

A legitimidade do A. nesta acção advém não do facto de ter sido parte outorgante do referido 

Acordo de Empresa mas do facto de a ele ter posteriormente aderido, a 30-09-2014, nos termos 

do Acordo de Adesão publicado no BTE n.º 40, de 29-10-2014 (Doc. n.º 2 junto pelo A. na sua 

Petição Inicial). 
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3.º 

Acontece que, fruto de apenas ter aderido ao referido Acordo de Empresa, não tendo 

participado no processo negocial que esteve subjacente ao mesmo, é manifesta a confusão que 

o A. faz de alguns conceitos previstos no Acordo de Empresa, bem como o desconhecimento por 

parte do A. da ratio de certas cláusulas. 

Com efeito, 

4.º 

Como se demonstrará de seguida, todos os sentidos interpretativos das várias cláusulas do 

Acordo de Empresa defendidos pelo A. não tem qualquer fundamento literal, lógico, histórico 

ou até legal, que os sustente. 

Senão vejamos: 

 

I – Preliminarmente 

a) Da preterição da Comissão Paritária 

5.º 

Estabelece a cláusula 71º do Acordo de Empresa aqui em causa a competência da Comissão 

Paritária já instituída para a “interpretação e integração de lacunas e para a resolução das 

dúvidas suscitadas pela aplicação deste Acordo de Empresa”. 

Ora, 

6.º 

Ao intentar a presente acção sem antes colocar as suas dúvidas interpretativas à Comissão 

Paritária, o A. está a derrogar ilegitimamente o previsto no AE, quanto à competência daquela 

Comissão. 

7.º 

É verdade que o Código de Processo do Trabalho não refere a necessidade de esgotar a via extra-

judicial para intentar a presente acção, mas, considerando todo o regime legal aplicável, terá de 

ser essa a interpretação a fazer no presente caso. 

Desde logo, 
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8.º 

Nos termos do artigo 492º, n.º 3 do Código do Trabalho (CT), “a convenção colectiva deve prever 

a constituição e regular o funcionamento de comissão paritária com competência para 

interpretar e integrar as suas cláusulas”. 

Ora, 

9.º 

Se o próprio CT diz ser obrigatória a existência de uma Comissão Paritária no âmbito das 

Convenções Colectivas de Trabalho, não estamos perante um mero pró-forma, mas perante 

uma obrigação legal que deve necessariamente ser observada. 

10.º 

E deve ser observada não apenas em termos formais (no sentido de constar do texto do AE) mas 

em termos materiais e práticos, ou seja, como nos ensina Monteiro Fernandes, Direito do 

Trabalho, 15ª Edição, 2010, Almedina, pág. 824: 

“(...) tendo sido acordada e formada a comissão, tanto o sindicato como a 

associação de empregadores ou o empregador isolado se vinculam a gerir de 

certa forma os conflitos interpretativos que entre eles surjam – isto é, a 

accionarem a comissão paritária em vez de procurarem o confronto directo.” 

(sublinhado nosso) 

11.º 

Ao ter aderido ao Acordo de Empresa sem qualquer reserva e sem qualquer alteração do seu 

conteúdo (nos termos do Acordo de Adesão junto pelo A. como Doc. 2 na sua Petição Inicial), o 

A. aceitou, assim, a competência da Comissão Paritária nos termos previstos na cláusula 71ª do 

AE. 

Deste modo, 

12.º 

Sob pena de tornar inócuo o normativo legal constante do artigo 492º, n.º 3 do CT e inútil a 

própria cláusula 71ª do AE, deveria o A. ter esgotado a via extra-judicial, recorrendo à Comissão 

Paritária prevista no AE, para depois, se necessário, poder avançar para a presente acção 

judicial. 
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13.º 

Não o tendo feito, não pode vir agora socorrer-se da presente acção judicial, devendo ser julgada 

procedente a excepção da preterição da Comissão Paritária, determinando-se a competência 

desta Comissão para decidir sobre a interpretação subjacente aos presentes autos. 

 

II – Das questões interpretativas suscitadas pelo Sindicato A. 

14.º 

Caso não proceda a excepção da preterição de Comissão Paritária, o que por mero dever e 

cautela de patrocínio se pondera mas sempre sem conceder, a verdade é que mesmo que as 

questões suscitadas pelo A. sejam analisadas na presente acção, a interpretação pretendida pelo 

A. das cláusulas em análise é manifestamente improcedente. 

Senão vejamos: 

 

a) Da interpretação da cláusula 72ª do AE 

15.º 

A primeira questão interpretativa colocada pelo Sindicato A. prende-se com o teor da cláusula 

72ª do AE e a possibilidade de, face à mesma, a Empresa R. poder estipular, de forma unilateral, 

um Regulamento que verse sobre o sistema de avaliação de desempenho e potencial dos seus 

trabalhadores. 

Contudo, 

16.º 

Antes de apreciarmos a questão interpretativa propriamente dita, convém desde já esclarecer 

um aspecto que é objecto de confusão por parte do A. ao longo de toda a sua Petição Inicial, a 

saber, a distinção entre o sistema de “progressão na carreira” (Gestão de Carreiras) e o sistema 

de “avaliação de desempenho” (Gestão de Desempenho). 

De facto, 
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17.º 

Considerando a manifesta confusão que o A. faz entre dois sistemas de gestão, a qual se traduz 

nas interpretações defendidas pelo mesmo, cumpre desde já esclarecer quais os conceitos aqui 

em causa e determinar os contornos dos mesmos, tal como definidos no Acordo de Empresa. 

Em primeiro lugar, 

18.º 

As categorias profissionais da Empresa Ré estão reguladas no Acordo de Empresa, o qual prevê 

a existência de graus (em cada carreira e, correspondentemente, na respectiva tabela salarial), 

correspondendo a mudança de grau à progressão na carreira (Cfr. Anexos ao AE referentes às 

diferentes categorias profissionais). 

19.º 

Os critérios para a progressão na carreira estão estabelecidos na cláusula 12ª do AE e nos 

diferentes anexos das categorias profissionais (cláusula 7ª dos Anexos de TTAE, OAE TMEAA; 

cláusula 8ª dos Anexos de TOA e TAUX; cláusula 6ª do Anexo de TC, cláusula 3ª dos Anexos de 

LIC/BAC e TS), e resumem-se aos seguintes: 

• Permanência de determinado tempo no grau em que o trabalhador se encontra (Anexos 

ao AE); 

• Avaliação de desempenho e potencial igual ou superior ao mínimo exigido para aceder 

ao Grau superior (Anexos do AE); 

• Inexistência das situações mencionadas na cláusula 12ª, n.º 2 do AE, a saber: 

a) Total de faltas seguidas ou interpoladas, durante o período de permanência na 

posição salarial, para além do limite global correspondente a 12 dias por cada ano 

de permanência requerida; 

b) Faltas injustificadas para além do limite de 2 seguidas ou 4 interpoladas, no período 

de permanência na posição salarial; 

c) Não aproveitamento em acção de formação profissional proporcionada pela 

Empresa e que constitua requisito de evolução na carreira profissional; 

d) Existência de sanção disciplinar de suspensão da prestação de trabalho no período 

de permanência na posição salarial, ou, na falta de definição de tal período, nos 

últimos 3 anos; 

e) Pendência de processo disciplinar; 
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f) Ocorrência de motivo justificativo em contrário, relacionado com o exercício ou 

condutas profissionais, desde que expresso e fundamentado por escrito. 

Assim, 

20.º 

A título de exemplo, um trabalhador com a categoria profissional de TTAE que esteja integrado 

no Grau II da Carreira e Tabela Salarial de TTAE progredirá para o Grau III da referida carreira 

profissional desde que: 

• Permaneça 24 meses no Grau II; 

• Apresente avaliação de desempenho e potencial igual ou superior a “suficiente” em 

cada um dos anos de permanência no Grau II; 

• Não apresente nenhuma das situações referidas no n.º 2 da cláusula 12ª do AE, 

nomeadamente no que à assiduidade diz respeito. 

21.º 

Resulta assim com clara evidência que do que se está a falar nestas cláusulas é da 

evolução/progressão na carreira e não na avaliação de desempenho e potencial dos 

trabalhadores. 

Com efeito, 

22.º 

A Avaliação de desempenho e potencial é mencionada no AE apenas como requisito a 

observar para efeitos de progressão na carreira. 

Sendo que, 

23.º 

Ao contrário do defendido pelo A., o AE em momento algum define ou determina as regras a 

observar no âmbito da Avaliação de desempenho e potencial dos trabalhadores da Empresa R. 

De facto, 

24.º 

As únicas menções constantes do AE à avaliação de desempenho e potencial determinam 

apenas alguns requisitos formais e temporais a observar. 

Ou seja,  
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25.º 

De acordo com o disposto no AE, o processo de avaliação deve: 

• Estabelecer a atribuição de uma classificação qualitativa nos termos mencionados no 

n.º 1 da cláusula referente à Avaliação de Desempenho e Potencial dos diferentes 

anexos das categorias profissionais (cláusula 13ª dos Anexos de TTAE, OAE TMEAA; 

cláusula 12ª dos Anexos de TOA e TAUX; cláusula 10ª do Anexo de TC, cláusula 4ª dos 

Anexos de LIC/BAC e TS); e 

• Cumprir os prazos estabelecidos no n.º 3 da cláusula referente à Avaliação de 

Desempenho e Potencial dos diferentes anexos das categorias profissionais (cláusula 

13ª dos Anexos de TTAE, OAE TMEAA; cláusula 12ª dos Anexos de TOA e TAUX; cláusula 

10ª do Anexo de TC, cláusula 4ª dos Anexos de LIC/BAC e TS). 

Resulta do exposto que, 

26.º 

O essencial do sistema de avaliação de desempenho e potencial (quem vai avaliar, o que é que 

se vai avaliar, com base em que fundamentos/objectivos, em que termos, qual o procedimento 

a observar, como se fará a correspondência entre a prestação do trabalhador e a classificação 

qualitativa) não consta das cláusulas do AE. 

Aliás, 

27.º 

Isto mesmo foi explicado e dado a conhecer ao A. pelo Director Adjunto de Recursos Humanos 

da R., Eng.º Eric Teixeira, no e-mail datado de 26-07-2016, e que o A. juntou como Documento 

n.º 8 com a sua Petição Inicial: 

“§ o clausulado do Acordo de Empresa estabelece os critérios para que 

qualquer trabalhador, independentemente da sua categoria profissional, 

possa progredir na carreira, cumprindo os requisitos para o efeito – tempo de 

trabalho, absentismo e avaliação de desempenho. 

§ Um dos três requisitos é obtido a partir de outro processo autónomo: Gestão 

de Desempenho (...). 
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§ O Acordo de Empresa não prevê regras quanto ao modelo de avaliação de 

desempenho, assumindo apenas a determinação dos resultados classificações 

para ser alcançada uma progressão na carreira (...) 

§ Em suma, não existe sobreposição entre o Regulamento de Gestão de 

Desempenho e o disposto no AE, existe sim complementaridade”. 

28.º 

Estando, assim, esclarecida a diferença entre o sistema de “progressão na carreira” (Gestão de 

Carreiras) e o sistema de “avaliação de desempenho” (Gestão de Desempenho), cumpre agora 

analisar a questão interpretativa suscitada pelo Sindicato A. quanto à cláusula 72ª do AE. 

Ora, 

29.º 

Dispõe a cláusula 72ª do AE, com a epígrafe “Avaliação de desempenho e potencial” o seguinte: 

 “1. Até 31 de Dezembro de 2014 será revista, com uniformização para todos os 

trabalhadores de todas as profissões abrangidas pelo AE, a regulamentação da 

Avaliação de Desempenho e Potencial. 

2. Os níveis de avaliação a estabelecer na nova regulamentação serão, para 

todos os trabalhadores: 

- Insuficiente; 

- Suficiente; 

- Bom; 

- Muito Bom.” 

30.º 

A Empresa R. aprovou o novo Regulamento de Avaliação de Desempenho e Potencial com 

efeitos a 01-01-2014 (Cfr. Documento n.º 1 que aqui se junta e se dá por inteiramente 

reproduzido). 

31.º 

Defende o A. que, uma vez que no seu entender todo o processo de avaliação de desempenho 

e potencial já consta do AE de 2012, a cláusula 72ª impõe uma obrigação para ambas as partes 

outorgantes, ou seja, a revisão ali referida não poderia ter sido feito mediante regulamento 
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unilateral por parte da Empresa R., mas apenas mediante alteração ao Acordo de Empresa 

consensualizada entre todos os seus outorgantes. 

Desde logo, 

32.º 

Como já se viu supra, é falso que o sistema de avaliação de desempenho e potencial esteja 

previsto e regulado no Acordo de Empresa. 

De facto, 

33.º 

Nem no AE em causa, nem em nenhum dos anteriores Acordos de Empresa aplicáveis à Empresa 

R., incluindo no anterior AE celebrado entre os aqui Réus (publicado no BTE n.º 28, de 29-07-

2007), consta o regime de avaliação de desempenho e potencial. 

34.º 

O Regime de avaliação de desempenho e potencial sempre foi definido pela Empresa, ao abrigo 

do seu poder regulamentar, nos temos actualmente previstos no artigo 99º do CT. 

Sendo que, 

35.º 

Em momento algum foi intenção das partes outorgantes, ao estabelecer a cláusula 72º do AE, 

afastar esse poder regulamentar da esfera da entidade empregadora, aqui R.. 

Com efeito, 

36.º 

Nos termos da cláusula 72º do AE, a Empresa R. comprometeu-se apenas a conformar a sua 

actuação regulamentar nos termos ali previstos, ou seja, comprometeu-se a: 

• rever o Regulamento de avaliação de desempenho e potencial, com uniformização para 

todos os trabalhadores abrangidos pelo AE – n.º 1 da cláusula 72º (obrigação 

substantiva); 

• rever o referido regulamento até 31 de Dezembro de 2014 – n.º 1 da cláusula 72º 

(obrigação adjectiva de oportunidade); 

• rever o Regulamento prevendo os níveis de avaliação estabelecidos no AE – n.º 2 da 

cláusula 72º (obrigação de conteúdo). 
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Ou seja, 

37.º 

Sem nunca abdicar do seu poder regulamentar, a Empresa R. comprometeu-se a cumprir as 

directrizes gerais constantes do AE aquando da revisão/aprovação do modelo de avaliação de 

desempenho e potencial. 

No entanto, 

38.º 

E porque se tratavam efectivamente de directrizes gerais, ficou ao critério da Empresa R., como 

única detentora do poder regulamentar, a definição do âmbito e a concretização dos termos da 

revisão (ou seja, de que forma se garantiria a uniformização da avaliação para todos os 

trabalhadores abrangidos pelo AE), bem como a definição e a concretização do sistema de 

avaliação de desempenho e potencial que permitisse, no final, a atribuição dos níveis 

qualitativos referidos no AE – uma vez que, ao contrário do que defende o A., o AE é omisso 

quanto a todos estes aspectos. 

39.º 

O que a Empresa R. veio efectivamente a fazer, tendo revisto e aprovado o novo Regulamento 

de Avaliação de Desempenho e Potencial de acordo com aquelas directrizes.  

40.º 

O A. defende ainda a sua interpretação socorrendo-se da cláusula 17º do AE (com a epígrafe 

Regulamentos Internos), argumentado que não estando o Regulamento de Avaliação de 

Desempenho e Potencial previsto no elenco de Regulamentos a elaborar pela Empresa R., não 

podia a mesma unilateralmente criar tal regulamento. 

41.º 

Mais uma vez, importa clarificar que a cláusula 17º do AE não derroga o poder regulamentar 

geral do empregador, constante do artigo 99º do CT, mas concretiza o mesmo, nos termos do 

n.º 4 do referido artigo 99º do CT. 

Com efeito, 

42.º 

Nos termos do n.º 4 do artigo 99º do CT: 
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“A elaboração de regulamento interno de empresa sobre determinadas 

matérias pode ser tornada obrigatória por instrumento de regulamentação 

colectiva de trabalho negocial.” 

Assim, 

43.º 

O que a cláusula 17ª do AE determina são as matérias cujo regime deve ser obrigatoriamente 

definido pela Empresa através de Regulamento Interno (constantes do Anexo I do AE de 2007 e 

mantidas no AE de 2012). 

Sendo que, 

44.º 

A matéria relativa à avaliação está, obviamente, no âmbito da esfera do poder de direcção de 

qualquer empregador e, como tal, caberá a este regulamentar. 

45.º 

O facto de o Regulamento de Avaliação não constar do elenco dos Regulamentos referidos na 

cláusula 17ª do AE não implica, nem pode implicar, que a Empresa R. tenha abdicado do seu 

poder regulamentar geral, nomeadamente para efeitos de definição do sistema de avaliação de 

desempenho e potencial dos seus trabalhadores. 

Aliás, 

46.º 

Não foi com esse objectivo que as cláusulas aqui em causa (17ª e 72ª) foram redigidas e inseridas 

no AE, tendo ficado assente entre as entidades outorgantes que o poder regulamentar se trata 

de um poder do empregador (neste caso da Empresa R.), o qual se encontra sujeito às regras do 

artigo 99º do CT e da cláusula 17ª do AE.  

Com efeito, 

47.º 

Este entendimento ficou de tal forma assente entre as partes que no n.º 1 da cláusula referente 

à Avaliação de Desempenho e Potencial dos diferentes anexos das categorias profissionais 

(cláusula 13ª dos Anexos de TTAE, OAE TMEAA; cláusula 12ª dos Anexos de TOA e TAUX; cláusula 

10ª do Anexo de TC, cláusula 4ª dos Anexos de LIC/BAC e TS) se refere expressamente que: 
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“A avaliação de desempenho e potencial será realizada de acordo com a 

regulamentação em cada momento em vigor na Empresa (...)” 

Ou seja, 

48.º 

Não se faz corresponder a avaliação de desempenho e potencial às regras do Acordo de Empresa 

(o que faria sentido se, como defende o A., todo o sistema de avaliação de desempenho e 

potencial estivesse contido no AE) nem a um posterior acordo a celebrar entre as partes 

outorgantes (o que também faria sentido, se, como defende o A., a Empresa R. tivesse abdicado 

do seu poder regulamentar), mas à regulamentação que estiver em vigor na Empresa, ou seja, 

necessariamente aprovada por esta. 

Por fim, 

49.º 

Cumpre também contextualizar a génese desta cláusula 72ª do AE, uma vez que o A., não tendo 

sido parte do processo negocial que justificou a mesma, a desconhece. 

Desde logo, 

50.º 

A preocupação das partes, ora Rés, ao prever esta cláusula 72ª prendeu-se única e 

exclusivamente com assegurar a aplicabilidade prática do novo prémio de distribuição de lucros, 

criado pela cláusula 54ª do AE. 

Com efeito, 

51.º 

A cláusula 54ª do AE prevê a instituição de um prémio de distribuição de lucros aos 

trabalhadores, preenchidas determinadas condições, o qual, reunidos todos os pressupostos, 

produziria efeitos no ano de 2016, por referência ao ano de 2015 (n.º 12 da referida cláusula). 

Ora, 

52.º 

Considerando que uma das 3 prestações que constituem o referido prémio tem por base a 

prestação de mérito dos trabalhadores, ou seja, só abrange os trabalhadores com avaliação de 

desempenho de Bom ou Muito Bom (n.ºs 5 e 8 da cláusula 54ª), era necessário assegurar que 
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quando o regime instituído por esta cláusula entrasse em vigor, estivesse já criado pela Empresa 

um sistema de avaliação que permitisse, se fosse o caso, a aplicação desta cláusula a todos os 

trabalhadores. 

53.º 

Daí se fazer constar na cláusula 72ª do AE que o prazo para a revisão do sistema de avaliação 

seria de 31-12-2014 (imediatamente antes de 2015, ano de referência para a eventual 

distribuição de lucros) e que o referido sistema devia estabelecer os níveis qualitativos de 

avaliação que incluíssem o Bom e o Muito Bom para todas as categorias profissionais 

(classificações essenciais para a atribuição da terceira prestação do prémio de distribuição de 

lucros e que até ao AE de 2012 não eram uniformes para todas as categorias profissionais). 

Assim, 

54.º 

Nunca foi intenção das partes que a cláusula 72ª do AE fosse interpretada para além deste 

âmbito e contexto, não havendo, na verdade, e contrariamente ao que defende o A., na letra 

desta cláusula, qualquer fundamento para o entendimento propugnado pelo A. 

Deste modo, 

55.º 

Podemos concluir que a interpretação defendida pelo A. relativamente à cláusula 72ª do AE não 

tem qualquer fundamento, nunca tendo sido intenção das entidades outorgantes retirar o poder 

regulamentar da esfera da Empresa R., na qualidade de entidade empregadora, mas apenas 

estabelecer um compromisso por parte desta quanto à uniformização do sistema de avaliação, 

à data limite da revisão do mesmo e níveis de avaliação a fixar, de forma a assegurar a 

aplicabilidade da cláusula 54ª do AE, nos termos e com os pressupostos ali previstos. 

56.º 

Devendo, como tal, ser julgado improcedente o primeiro pedido formulado pelo A. na sua 

petição inicial. 
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b) Da interpretação da cláusula 12ª, n.º 2, alíneas a) e b) do AE 

57.º 

A segunda questão interpretativa colocada pelo Sindicato A. prende-se com o teor da cláusula 

12ª do AE e a possibilidade de, face à mesma, a Empresa R. poder estabelecer objectivos 

individuais para os seus trabalhadores no âmbito da avaliação de desempenho e potencial, que 

versem sobre o absentismo, de forma distinta no previsto naquela cláusula. 

58.º 

Também quanto a este aspecto é manifesta a confusão do A. relativamente ao sistema de 

“progressão na carreira” (Gestão de Carreiras) e o sistema de “avaliação de desempenho” 

(Gestão de Desempenho). 

Com efeito, 

59.º 

Defende o A. que os requisitos constantes da cláusula 12ª do AE dizem respeito à avaliação de 

desempenho e potencial, pelo que a Empresa R. não poderia definir como objectivo individual 

da avaliação um registo de assiduidade mais exigente que o previsto naquela cláusula. 

60.º 

Relativamente à cláusula 12ª, e para se evitar repetições desnecessárias, dá-se por reproduzido 

tudo o supra alegado nos artigos 18º a 28º, concluindo-se, mais uma vez, que os requisitos 

enunciados na cláusula 12ª do AE dizem respeito à progressão na carreira e não à avaliação 

de desempenho e potencial. 

Pois, 

61.º 

A avaliação de desempenho e potencial é um de vários requisitos para a progressão na carreira, 

mas com um regime próprio e autónomo, que de momento se encontra previsto no 

Regulamento do Sistema de Gestão de Desempenho e Potencial e desenvolvido no Processo de 

Gestão de Desempenho e Potencial (Documento n.º 2 que aqui se junta e se dá por inteiramente 

reproduzido) e no Manual de Gestão de Desempenho (Doc. n.º 4, junto pelo A. na sua Petição 

Inicial). 

Deste modo, 
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62.º 

Quando na cláusula 12ª, n.º 2, alíneas a) e b) do AE se estabelece que: 

“A evolução nas posições salariais e na carreira não terá lugar se se verificar 

qualquer das seguintes situações: 

a) Total de faltas seguidas ou interpoladas, durante o período de 

permanência na posição salarial, para além do limite global 

correspondente a 12 dias por cada ano de permanência requerida; 

b) Faltas injustificadas para além do limite de 2 seguidas ou 4 interpoladas, 

no período de permanência na posição salarial;” 

63.º 

Está-se, no fundo, a definir os requisitos mínimos de assiduidade que devem ser observados por 

todos os trabalhadores, independentemente da sua categoria profissional ou do Grau em que 

estejam integrados, no período de permanência definido nos Anexos das categorias 

profissionais para que possam progredir na sua carreira. 

Assim, 

64.º 

O que a Empresa não poderia fazer era fixar um requisito de assiduidade para efeitos de 

progressão na carreira mais exigente que o estabelecido no AE. 

65.º 

O que não o faz. 

No entanto, 

66.º 

Nada impede a Empresa R. de, para efeitos de avaliação de desempenho e potencial, poder 

definir objectivos a cumprir pelos trabalhadores, nomeadamente relacionados com a 

assiduidade, pois, ao contrário do defendido pelo A., o AE é absolutamente omisso sobre esta 

matéria.  

Deste modo, 
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67.º 

Desde que não se trate de objectivos impossíveis ou inatingíveis, a Empresa R., ao abrigo dos 

seus poderes de regulamentação e de direcção, tal como previsto no Regulamento do Sistema 

de Gestão de Desempenho e Potencial, pode definir quais os objectivos individuais que devem 

ser cumpridos pelos trabalhadores. 

68.º 

Objectivos estes que estão relacionados não só com a melhoria contínua da prestação dos 

trabalhadores, mas também com a melhoria contínua da própria organização. 

 69.º 

Daí a necessidade de fixar objectivos individuais que estejam directamente relacionados com a 

actividade desenvolvida por cada trabalhador, e, necessariamente, com o impacto que essa 

actividade tem na própria Empresa. 

70.º 

Como se refere no Processo de Gestão de Desempenho e Potencial e no Manual de Gestão de 

Desempenho (que complementam o Regulamento do Sistema de Gestão de Desempenho e 

Potencial) a respeito dos objectivos individuais: 

“Estes objectivos traduzem o resultado do trabalho e empenho de cada 

trabalhador. A concretização destes dois objectivos, por cada trabalhador, tem 

um efeito directo no sucesso/insucesso dos objectivos de Área/Equipa e de 

Direcção, traduzindo-se assim no sucesso ou insucesso do Objectivo 

Corporativo.” 

Assim, 

71.º 

Se a assiduidade dos trabalhadores tem um impacto negativo na operação da Empresa R., está 

dentro dos poderes desta fixar como objectivo individual, a cumprir pelos trabalhadores, a 

redução do seu absentismo, fixando um limite máximo de dias de ausência naquele ano. 

Até porque, 
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72.º 

E como se viu, fixar como objectivo individual de avaliação a cumprir pelos trabalhadores um 

determinado nível de assiduidade não contraria nem viola o disposto na cláusula 12ª do AE, uma 

vez que que o requisito de assiduidade referido nesta cláusula tem como âmbito de aplicação a 

progressão na carreira e não a avaliação de desempenho e potencial. 

Por fim, 

73.º 

Cumpre apenas referir que, como o próprio nome indica, o objectivo em causa é um objectivo 

individual que pode ser comum a vários trabalhadores (como o foi no presente caso) mas que, 

em última análise, pode até ser diferente para todos os trabalhadores. 

74.º 

Não podendo proceder, portanto, a argumentação do A. de que o objectivo individual a fixar 

pela Empresa R. teria que ser universal, abrangendo da mesma forma todos os trabalhadores da 

R., e não apenas os da Escala do Porto. 

Deste modo, 

75.º 

Podemos concluir que a interpretação defendida pelo A. relativamente à cláusula 12ª, n.º 2, 

alíneas a) e b) do AE não tem qualquer fundamento, uma vez que aquela cláusula regula os 

requisitos da progressão na carreira e não os requisitos da avaliação de desempenho e potencial, 

pelo que a Empresa R. não está limitada pela referida cláusula para efeitos de estipulação de 

objectivos no âmbito do processo de avaliação de desempenho e potencial. 

76.º 

Assim, nada impedindo a Empresa R. de fixar um objectivo de assiduidade no âmbito da 

avaliação de desempenho e potencial, deve ser julgado improcedente o segundo pedido 

formulado pelo A. na sua petição inicial. 
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c) Da interpretação da cláusula 7ª dos Anexos ao AE referentes às categorias 

profissionais de TTAE, OAE e TMEAA. 

77.º 

Por fim, a terceira questão colocada pelo Sindicato A. prende-se não tanto com a interpretação 

do teor da cláusula 7ª dos Anexos ao AE referentes às categorias profissionais de TTAE, OAE e 

TMEAA, mas antes com a aplicação no tempo da referida cláusula. 

Contudo, 

78.º 

Cumpre desde já referir que não se percebe o porquê de o A. ter restringido a apreciação desta 

questão às categorias profissionais de TTAE, OAE e TMEAA quando a cláusula em questão é 

comum a todos as categorias profissionais na Empresa R.: para além da referida cláusula 7ª dos 

Anexos de TTAE, OAE e TMEAA, veja-se a cláusula 8ª dos Anexos de TOA e TAUX, a cláusula 6ª 

do Anexo de TC e a cláusula 3ª dos Anexos de LIC/BAC e TS.  

79.º 

De facto, ao restringir a análise desta questão a apenas algumas categorias profissionais o A. 

está, potencialmente, a criar uma desigualdade injustificada no tratamento de situações iguais. 

No entanto, 

80.º 

E considerando a manifesta falta de procedência da interpretação do A., esta questão acaba por 

ser meramente incidental, não produzindo quaisquer efeitos práticos. 

Vejamos então: 

81.º 

A questão aqui em análise é muito simples, apesar da exposição por parte do A., que, mais uma 

vez, volta a confundir a progressão na carreira (e seus requisitos) com a avaliação de 

desempenho e potencial. 

82.º 

Nos anos de 2009 e 2010 a R. procedeu à avaliação de desempenho e potencial dos seus 

trabalhadores nos termos da regulamentação internamente aprovada e em vigor, a qual tinha 

em consideração as classificações qualitativas constantes do Acordo de Empresa então em vigor 
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(AE de 2007 - outorgado pela Empresa R. e o também R. STHA, publicado no BTE n.º 28, de 29-

07-2007), mais concretamente na cláusula 13ª dos Anexos das categoriais profissionais de TTAE, 

OAE e TMEAA, na cláusula 9ª do Anexo da categoria profissional de TC, na cláusula 11ª dos 

Anexos das categorias profissionais de TOA e TAUX, cláusula 4ª do Anexo das categorias 

profissionais de LIC/BAC e TS. 

Assim, 

83.º 

A todos os trabalhadores avaliados nestes anos foi atribuída uma classificação a que 

correspondia uma menção qualitativa nos termos da regulamentação em vigor na Empresa, a 

qual serviria, como já se viu supra, como requisito essencial para a progressão na carreira dos 

trabalhadores da R., e que se consolidou (nos seus exactos termos) em relação a cada um dos 

trabalhadores.  

Acontece que, 

84.º 

Tanto a Lei do Orçamento de Estado (LOE) para 2011 (Lei n.º 55-A/2010, de 31-12-2010) – artigo 

24º, n.ºs 1, 2 al. a) e 9 e artigo 19º, n.º 9, al. t) – como a LOE para 2012 (Lei n.º 64-B/2011, de 

31-12-2011) – artigo 20º, n.ºs 1 e 5 – estabeleceram uma proibição de valorizações 

remuneratórias e a suspensão da contagem do tempo de serviço prestado a partir de 01 de 

Janeiro de 2011 pelos trabalhadores da Empresa R. para efeitos de progressão na carreira. 

Posteriormente, 

85.º 

Deixando a R. de estar sujeita ao regime das LOE, passou a aplicar-se à mesma o regime 

transitório constante da cláusula 73ª do presente AE, que mantinha a proibição de progressões 

na carreira até 31 de Dezembro de 2014. 

86.º 

Deste modo, por força das Leis do Orçamento de Estado para 2011 e 2012 e do Acordo de 

Empresa de 2012, a contagem do tempo de permanência em cada grau das diferentes categorias 

profissionais da Requerida esteve suspensa entre 01 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 

2014, não tendo havido quaisquer progressões na carreira neste período. 
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87.º 

Significa isto que, aqueles trabalhadores que não preencheram o tempo mínimo de 

permanência exigido para progredirem para o Grau seguinte na carreira antes de 31-12-2010, 

somente o puderam fazer a partir de 2015, pois a contagem do tempo necessário para perfazer 

o tempo mínimo de permanência apenas retomou a 01-01-2015. 

88.º 

Pelo que, nalguns casos, a avaliação referente aos anos de 2009 e 2010 só tem efeitos práticos 

(só conta para efeitos de pressão na carreira) a partir de 2015. 

89.º 

E aqui entramos no cerne da questão, pois, tendo sido aprovado um novo AE (em 2012) no 

período em que esteve suspensa a contagem do tempo para efeitos de progressão na carreira, 

pretende o A. que à progressão na carreira os trabalhadores na situação referida dos artigos 

anteriores se apliquem as regras contantes do AE de 2007 e não as regras do AE de 2012.   

90.º 

Não estamos, por isso, ao contrário do que faz crer o A., perante a interpretação de uma cláusula 

em concreto do AE, mas perante a sucessão de Acordos de Empresa no tempo e o impacto desta 

sucessão no tempo na aplicação, ou não, das cláusulas do AE de 2012. 

91.º 

Carecendo, mais uma vez, de total fundamento legal a interpretação defendida pelo A., não 

tendo a mesma qualquer sustento no Acordo de Empresa nem nas regras gerais de Direito. 

Com efeito, 

92.º 

É por demais evidente que se apenas a partir de 2015 é que determinados trabalhadores 

preencheram o tempo mínimo de permanência no grau para poderem progredir para o grau 

seguinte, a progressão na carreira terá que obedecer às regras em vigor nesse momento, pois 

só aí se está em condições de aferir quais os requisitos necessários à progressão na carreira e se 

os mesmos foram ou não preenchidos. 
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93.º 

Este entendimento resulta, desde logo, das normas gerais sobre a aplicação da lei no tempo, 

mormente do artigo 12º do Código Civil. 

94.º 

E, no caso em apreço, resulta em especial do artigo 503º do Código do Trabalho, que regulando 

expressamente a sucessão de convenções colectivas, estatui o seguinte: 

“1. A convenção colectiva posterior revoga integralmente a convenção 

anterior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes. 

3. Os direitos decorrentes da convenção só podem ser reduzidos por nova 

convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu carácter 

globalmente mais favorável.” 

95.º 

Assim, tendo ficado expressamente consagrado na cláusula 74ª, n.º 2 do AE de 2012 que 

“consideram as partes o regime deste AE e respectivos anexos globalmente mais favorável do 

que o consagrado nos anteriores instrumentos”, 

96.º 

Não restam dúvidas de que o AE de 2007 foi revogado, na íntegra, pelo AE de 2012, o qual foi 

considerado globalmente mais favorável pelas partes outorgantes, pelo que nem com base 

numa eventual redução de direitos (que não existe) se poderia manter em vigor as cláusulas do 

AE de 2007 referentes aos requisitos mínimos de avaliação de desempenho e potencial para 

efeitos de progressão na carreira. 

Aliás, 

97.º 

Isto mesmo é reconhecido pelo A. que, não obstante admitir o carácter globalmente mais 

favorável do AE de 2012, tenta, ainda assim, defender uma sobrevigência das cláusulas do AE 

de 2007 aqui em causa, argumentando estar perante a violação de expectativas dos 

trabalhadores. 

Ora, 

 



24/53
22 

 

98.º 

Contrariamente ao defendido pelo A., não estamos no âmbito de expectativas jurídicas, 

abrangidas pelo princípio da tutela da confiança. 

Com efeito, 

99.º 

No presente caso, o facto de os trabalhadores avaliados terem obtido determinada avaliação 

não determinava, per se, que os mesmos fossem progredir na carreira, uma vez que, como se 

viu, a avaliação de desempenho é apenas um dos critérios a ter em consideração, tal como 

estabelecido tanto no AE de 2007 (cláusula 17ª) como no AE de 2012 (cláusula 12ª). 

100.º 

Daí se falar, não em direitos, mas em expectativas, pois estas traduzem-se numa simples espera, 

previsão ou admissão, mais ou menos provável, de um acontecimento futuro (neste caso a 

progressão na carreira). 

No entanto, 

101.º 

A regra geral no nosso ordenamento jurídico é a de que as meras expectativas não merecem 

tutela jurídica, salvo nas situações expressamente consagradas, como é o caso, a título de 

exemplo, da protecção da confiança nas negociações pré-contratuais. 

102.º 

Tendo em conta que a lei não rodeia de tutela especial a expectativa quanto à progressão na 

carreira, pois não são adoptadas quaisquer providências tendentes a assegurar a sua 

efectivação, é forçoso concluir que a mesma não possui conteúdo jurídico.  

Deste modo, 

103.º 

As expectativas dos trabalhadores avaliados quanto à sua progressão na carreira, por serem 

meras expectativas fácticas, não são juridicamente tuteladas, inexistindo, mais uma vez, 

qualquer motivo que sustente a sobrevigência das normas constantes das cláusulas referentes 

à evolução na carreira das diferentes categorias profissionais, defendida pelo A. 

Contudo, 



25/53
23 

 

104.º 

Importa referir que não obstante estar ciente do regime legal aplicável e das obrigações daí 

decorrentes, a Empresa R. decidiu, em Dezembro de 2016, extraordinariamente, por 

deliberação da sua Comissão Executiva, que a avaliação dos anos de 2009 e 2010, dos 

trabalhadores que só reuniram os pressupostos para progredir na carreira depois de 01 de 

Janeiro de 2015, seria contabilizada para efeitos de progressão nos termos do AE de 2007. 

105.º 

Assim, por exemplo, não obstante um trabalhador integrado no Grau III da carreira de TTAE 

necessitar, nos termos do AE de 2012, de uma avaliação igual ou superior a Bom para progredir 

para o Grau IV (nos termos da cláusula 7ª, n.º 1, alínea h) do Anexo ao AE referente à categoria 

de TTAE), como ao abrigo do AE de 2007 bastava ter uma avaliação igual a Positiva (nos termos 

da cláusula 8ª, n.º 1, alínea e) do Anexo ao AE referente à categoria de TTAE), se essa avaliação 

foi alcançada nos anos de contagem do período de permanência (2009 e/ou 2010), a Empresa 

considera preenchido o requisito da avaliação naqueles anos, sendo sempre necessário que nos 

anos de 2015 e seguintes a avaliação necessária para a progressão corresponda ao mínimo 

previsto no AE de 2012 (Bom). 

106.º 

Assim, em termos práticos, a questão levantada pelo A. já nem se coloca pois foi resolvida 

internamente pela Empresa R.. 

Não obstante, 

107.º 

Em qualquer caso, nunca se poderia concluir nos termos peticionados pelo A., uma vez que, 

como se viu, considerando as regras sobre aplicação da lei no tempo e sobre a sucessão de 

convenções colectivas, o Acordo de Empresa em vigor à data em que os trabalhadores reúnem 

os requisitos para a progressão na carreira é o AE de 2012, pelo que, tendo o AE de 2007 sido 

revogado, na íntegra, devem ser observadas as regras e requisitos para a progressão na carreira 

constantes do AE de 2012 e respectivos Anexos. 

108.º 

Assim, não havendo fundamento legal para sustentar a sobrevigência das cláusulas do AE de 

2007 referentes à progressão na carreira dos trabalhadores da Empresa R., deve também ser 

julgado improcedente o terceiro pedido formulado pelo A. na sua petição inicial. 
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NESTES TERMOS, 

E nos demais de Direito que V. Exa. doutamente 

suprirá, deve ser julgada procedente a excepção da 

preterição da Comissão Arbitral, com a 

consequente absolvição dos RR. da instância; 

Caso improceda a referida excepção, deve a 

presente acção ser julgada totalmente 

improcedente, por não provada, quanto a todos os 

pedidos formulados, devendo declarar-se que: 

a) A cláusula 72ª do AE de 2012 não impede a 

Empresa R. de fixar unilateralmente, através de 

Regulamento Interno, o Regime da Avaliação 

de Desempenho e Potencial dos seus 

trabalhadores; 

b) A cláusula 12ª, n.º 2, alíneas a) e b) do AE de 

2012, estabelecendo requisitos de assiduidade 

para efeitos de progressão na carreira, não 

impede a Empresa R. de definir objectivos 

individuais de assiduidade, a cumprir pelos 

trabalhadores no âmbito da sua avaliação de 

desempenho e potencial; 

c) Qualquer progressão na carreira que se 

verifique na Empresa R. a partir de 01-01-2015 

fica sujeita às regras do AE em vigor no 

momento da finalização do tempo de 

permanência no Grau, nomeadamente, fica 

sujeita à cláusula 12ª e às cláusulas específicas 

sobre progressão na carreira constantes dos 

Anexos ao AE de 2012 referentes às diferentes 

categoriais profissionais. 

Mais devendo o Autor ser condenado nas custas do 

processo e demais encargos, nos termos dos n.ºs 5 
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a 7 do artigo 4º do Regulamento das Custas 

Processuais . 

 

PROVA: 

A) Documental: Junta 2 documentos 

B) Testemunhal: 

1. Dr. Luís Pedro Serra Ramos, com domicílio profissional na sede da R., sita no 

Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 6º Andar, 1704-801 Lisboa;  

2. Eng.º Eric Teixeira, com domicílio profissional na sede da R., sita no Aeroporto de 

Lisboa, Edifício 25, 6º Andar, 1704-801 Lisboa. 

Relativamente aos quais se requer, nos termos e para os efeitos do artigo 507.º, n.º 2 

do CPC, que os mesmos sejam notificados pelo Tribunal para comparecer na audiência 

de julgamento. 

 

Junta: 2 (dois) documentos, Procuração forense, Procuração com poderes especiais de 

representação, DUC e comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial. 

 

Valor da Acção: O indicado na Petição Inicial 

 

 

A Advogada, 

 

 

 

 

ANA ISABEL PEREIRA 
Advogada  

Ced. Prof. 51037L 
Cont. n.º 232 976 155 

Tel.: 218415000 (ext. 34677) Fax.: 218 416 241 
Aeroporto de Lisboa, Ed. 25 – Piso 6 

1704-801 LISBOA 

anaisabel.silva@groundforce.pt 
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PREÂMBULO 
 

O presente documento define as normas aplicáveis no âmbito do Sistema de Gestão do Desempenho e 

Potencial dos trabalhadores da Groundforce Portugal, doravante designados por Colaboradores.  

No presente documento, encontram-se definidos os mecanismos para a identificação, gestão e medição do 

desempenho dos Colaboradores em duas vertentes específicas: os comportamentos (competências definidas para 

cada função) e os objetivos (resultados esperados), ambos revistos pela Groundforce Portugal sempre que 

necessário. 

O Processo de Gestão de Desempenho permite ainda a identificação do potencial dos Colaboradores, promoção 

do seu desenvolvimento, melhoria da qualidade do seu desempenho e valorização das atividades desenvolvidas 

pela Groundforce Portugal. 

As disposições enunciadas neste documento encontram-se subordinadas aos normativos legais aplicáveis, bem 

como ao Acordo de Empresa (“AE”) em vigor. 

 

 

CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
Artigo 1º 
 
Objeto 
 

O presente documento estabelece as normas orientadoras do Sistema de Gestão do Desempenho e Potencial 

dos Colaboradores da Groundforce Portugal, adiante designado por SGDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cópia não controlada ao imprimir

DOC. 1
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Artigo 2º 
 
Definições 
 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento entende-se por: 
 

 
a) “SGDP”: o Sistema Gestão do Desempenho e Potencial que visa promover de forma sistemática a 

apreciação do trabalho de cada colaborador, em função das tarefas que executa, das metas e resultados 

alcançados e do seu potencial de desenvolvimento; 

b) “Avaliação do Desempenho”: apreciação qualitativa ou quantitativa do trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores, em função dos comportamentos evidenciados e dos resultados alcançados ao longo do 

ano civil, num momento formalmente determinado pela Empresa para o efeito; 

c)  “Gestão de desempenho”: apreciação, acompanhamento e promoção da melhoria da performance dos 

colaboradores, de forma contínua visando fornecer os inputs necessários à realização da avaliação anual e 

simultaneamente a estimular e orientar os colaboradores no seu desenvolvimento; 

d) “Gestor de Desempenho”: aquele que acompanha o colaborador e promove o seu desenvolvimento, 

sendo responsável pela apreciação do trabalho desenvolvido, de forma contínua (gestão de desempenho) 

e num momento formalmente determinado pela Empresa (avaliação do desempenho); 

e) “Competências”: o agregado de caraterísticas dos colaboradores que possibilitam a execução das tarefas 

com sucesso e potenciam o atingimento da excelência no desempenho das suas funções, permitindo assim 

distinguir os desempenhos; 

f) “Objetivos”: os resultados mensuráveis e atingíveis produzidos no desenvolvimento da atividade 

profissional do colaborador, com impacto na Organização, na Direção e Área ou equipa em que se insere e 

a nível individual; 

g) “Modelo de Competências”: o modelo que norteia as decisões no que concerne às políticas de Recursos 

Humanos, e que se suporta na definição clara das diferentes funções dentro da Empresa bem como nas 

competências e níveis de proficiência necessários para o exercício de cada uma; 

h) “Ficha de enquadramento da Função”: documento caraterizador de cada perfil funcional que contém uma 

descrição sumária dos principais requisitos de acesso a determinada função, bem como o enquadramento 

organizacional, a missão, requisitos de acesso à função, perfil de competências e níveis ideais de 

proficiência; 

i) “Diretório de Competências”: o documento que reúne um descritivo detalhado de todas as competências 

existentes na Empresa, bem como os níveis de proficiência a elas associados e que podem facilitar uma 

melhor observação dos comportamentos para a apreciação qualitativa do desempenho dos colaboradores; 

j) “Nível de Proficiência”: o nível esperado numa determinada competência, abrangida por uma função. 

 

 
 
 

Cópia não controlada ao imprimir
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Artigo 3º 
 
Âmbito de aplicação 

1. A Gestão do Desempenho aplica-se a todos os Colaboradores que possuam vínculo jurídico-laboral vigente com 

a Groundforce Portugal, incluindo aqueles cujas funções são exercidas em regime de comissão de serviço. 

2. Poderão excetuar-se do número anterior os Colaboradores que exerceram funções por um período inferior a 180 

dias. 

 

Artigo 4º 
 
Princípios gerais do SGDP 
 
O SGDP subordina-se aos seguintes princípios gerais: 
 
a) Universalidade, abrangendo todos os Colaboradores que possuam vínculo jurídico-contratual vigente com a 

Groundforce Portugal; 

b) Obrigatoriedade, fixando a avaliação de todos os Colaboradores, dentro dos prazos previstos e garantindo o 

envolvimento ativo de todos os intervenientes; 

c) Transparência, garantindo que o SGDP é claro em todas as suas fases e transparente para todos os seus 

intervenientes; 

d) Publicidade, assegurando que as normas orientadoras e os prazos estipulados para o SGDP são divulgados a 

todos os intervenientes no processo, antes do início do mesmo; 

e) Justiça, assegurando o tratamento justo e imparcial a todos os colaboradores, designadamente através da 

equidade e da isenção dos critérios aplicados no processo de gestão do desempenho; 

f) Objetividade e fundamentação, devendo a avaliação de cada colaborador, individualmente considerado, ser, 

obrigatoriamente, fundamentada em critérios de índole objectiva que permitam reduzir a apreciação 

influenciada em motivações subjectivas; 

g) Igualdade e proporcionalidade, garantindo a eliminação de qualquer forma de discriminação no acesso ao 

direito a ser avaliado, não devendo ser afetada a posição do colaborador quando os critérios usados no SGDP 

colidam com outros direitos do trabalhador de protecção superior; 

h) Participação, garantindo-se a intervenção ativa do avaliado no seu processo de avaliação, designadamente, 

através do seu prévio envolvimento na definição dos objectivos individuais e, posteriormente, através da auto-

avaliação; 

i) Boa-fé, assegurando-se a confiança do colaborador no SGDP; e, 

j) Meritocracia e responsabilidade, garantindo-se o reconhecimento e a compensação do mérito do desempenho 

do colaborador como atitude de base essencial de encarar o processo Empresarial e de sucesso; 

k) Continuidade, não circunscrevendo o momento de avaliação ao período anual a que a avaliação respeita, mas 

contribuindo para que, através de um processo dialéctico constante e de follow up entre inputs e outputs, ao 

longo de vários períodos de avaliação, possa ser desenhado o desenvolvimento pessoal e profissional do 

colaborador e o seu consequente ajustamento às necessidades e aos interesses da Empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

SGDP 
 
Artigo 5º 
 
Normas Orientadoras 
 
O SGDP da Groundforce Portugal encontra-se subordinado às seguintes normas orientadoras: 
 

a) Envolvimento e comprometimento dos Colaboradores nos resultados das diferentes áreas funcionais onde 

se encontram inseridos e no desenvolvimento das suas competências, promovendo melhorias nos 

processos de trabalho; 

b) Envolvimento dos Colaboradores na fixação dos objetivos individuais; 

c) Definição clara dos vários papéis exercidos pelos diferentes intervenientes do SGDP; 

d) Definição de um processo não circunscrito apenas ao momento avaliativo anual, em que os diferentes 

intervenientes devem analisar o desempenho de forma contínua, procurando fornecer retorno construtivo e 

encetar ações de melhoria, alinhadas com os objetivos pré-definidos; 

e) Definição das dimensões de desempenho a avaliar: a dimensão qualitativa (competências ligadas ao perfil 

funcional e respetivo nível de proficiência) e a dimensão quantitativa (objetivos Individuais, de Área/Equipa, 

de Direção e da Groundforce); 

f) Definição de uma escala de avaliação associada a cada uma das dimensões e definição da composição de 

um valor global, com um resultado qualitativo conforme previsto no AE em vigor. 

 

Artigo 6º 
 
Objetivo 
 
1. O SGDP visa uma análise sistemática e estruturada do desempenho dos Colaboradores, de acordo com 

critérios pré-definidos, que permitam a identificação de soluções para o desenvolvimento progressivo das 

competências dos Colaboradores, contribuindo para o alinhamento do seu papel e percurso profissional no 

âmbito dos Valores, Missão, Estratégia e Objetivos da Groundforce Portugal.  

 

2. O SGDP baseia-se num processo sustentado de desenvolvimento contínuo dos Colaboradores ao longo do 

tempo, com interação regular entre estes, os Gestores de desempenho e as equipas de apoio ao processo 

(necessárias atendendo à dimensão das áreas da Groundforce). 
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Artigo 7º 
 
Intervenientes 

 
São intervenientes do SGDP: 
 

a) A Comissão Executiva; 
b) A Direção de Recursos Humanos; 
c) As Direções e as Chefias; 
d) Os Gestores de Desempenho; 
e) Os Colaboradores. 

 
Artigo 8º 
 
A Comissão Executiva 
 

Compete à Comissão Executiva: 
 

a) Definir o Objetivo Corporativo, aplicável a todos os Colaboradores da Groundforce Portugal; 
b) Aprovar o Corpo de Gestores de Desempenho; 
c) Aprovar o Sistema de Suporte ao Processo de Gestão de Desempenho e Potencial; 
d) Aprovar os Objetivos Definidos pelas Direções. 

 

Artigo 9º 
 
A Direção de Recursos Humanos; 
 

A Direção de Recursos Humanos (DRH) da Groundforce Portugal atuará como agente impulsionador e de 
Monitorização do SGDP, e ainda: 
 

a) Coordenará o processo de Gestão do Desempenho e Potencial; 

b) Divulgará o processo de Gestão do Desempenho e a todos os seus intervenientes, nos meios que definir 

para o efeito, bem como todos os seus timings; 

c) Dinamizará e dará suporte aos restantes intervenientes nas diferentes etapas da sua implementação e 

execução; 

d) Acompanhará e aconselhará o Gestor de Desempenho e o Colaborador na implementação e 

desenvolvimento do processo; 

e) Manterá atualizado o Diretório de Competências da Groundforce; 

f)      Assegurará a preparação técnica e pedagógica dos Gestores de Desempenho; 

g) Analisará e acompanhará, de forma casuística, as situações com resultado Insuficiente; 

h) Auxiliará as Chefias, propondo instrumentos que permitam efetuar a medição contínua do Desempenho; 

i)      Auxiliará as Chefias na definição de estratégias de otimização do desempenho nas respetivas áreas; 

j)      Avaliará a eficácia do SGDP e apresentará os resultados do Processo à Comissão Executiva; 

k) Assumirá as responsabilidades preconizadas relativas à operacionalização do SGDP, descritas no 

Manual em vigor, sendo que, competirá à DRH o papel de mediadora em situações de não concordância 

com o resultado final da avaliação de desempenho; 
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Artigo 10º 
 
Gestores do Desempenho 
 

1. Podem ser Gestores do Desempenho, os Colaboradores que possuam responsabilidades de Chefia ou de 

Gestão de uma Área, bem como os colaboradores que as chefias designarem para o efeito, que deverão 

acompanhar ao longo do ano civil, de acordo com os pressupostos do SGDP e que estão descritos no Manual 

de Recursos Humanos; 

 

2.  Compete aos Gestores de Desempenho: 

 

a) Analisar a performance dos colaboradores; 

b) Identificar fontes úteis à análise dos resultados;  

c) Planear e acompanhar o processo de Gestão de Desempenho e Potencial; 

d) Realizar a análise da auto-avaliação dos colaboradores, quando aplicável; 

e) Realizar a avaliação dos colaboradores e comparar os resultados dessa avaliação com os da auto-

avaliação de cada um deles, quando aplicável; 

f) Coordenar e assegurar o acompanhamento e desenvolvimento dos colaboradores; 

g) Negociar os objetivos individuais com os colaboradores e identificar pistas individuais para a concretização 

dos mesmos; 

h) Realizar as entrevistas de desempenho e de acompanhamento, potenciando o necessário feedback aos 

colaboradores; 

i) Conduzir e orientar a atuação dos colaboradores no sentido do seu desenvolvimento, melhoria e obtenção 

de resultados; 

j) Promover e comunicar aos colaboradores os ajustes/correções necessários à melhoria do desempenho das 

suas tarefas; 

k) Sensibilizar os colaboradores para o motivo inerente à necessidade de ajustes e correções descritas na 

alínea anterior; 

l) Apoiar os restantes Gestores de Desempenho fornecendo-lhes informação útil sobre situações-chave (quer 

positivas quer negativas) que venham a observar nos colaboradores que não sejam os seus avaliados. 

 

3. Acrescem aos Gestores de Desempenho que são Responsáveis de Área: 

 

a) a definição, monitorização e gestão dos Objetivos de Área/equipa; 

b) o suporte aos Gestores de Desempenho na definição de objetivos individuais; 

c) a definição de estratégias de otimização do desempenho da sua área e dos Colaboradores, em conjunto 

com os restantes Gestores de Desempenho. 
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Artigo 11º 
 
Os Colaboradores 
 
1. Todos os Colaboradores da Groundforce Portugal têm direito à sua inclusão no SGDP, como elemento 

integrante do seu desenvolvimento profissional e para efeitos de progressão na carreira, de acordo com o 
estipulado no AE em vigor, desde que cumpram os requisitos definidos no Artigo 3º do presente Regulamento. 

 

2. Os colaboradores têm direito: 
 

a) A obter feedback sobre o seu desempenho; 

 

b) A que lhe sejam garantidos os meios e condições necessários ao desempenho das suas funções e 

sobre as quais incide a gestão do seu desempenho; 

 

c) À avaliação do seu desempenho e respetivo registo, como elemento integrante do seu desenvolvimento 

profissional e da progressão na carreira, desde que reunidas as condições descritas no Artigo 1º do 

presente regulamento; 

 

d) A ser informados sobre as disposições do Sistema descritas no Manual em vigor e que engloba os seus 

fundamentos, conteúdos e mecanismos de funcionamento; 

 

e) A participar ativamente na definição de processos de desenvolvimento individual em conjunto com os 

seus Gestores de Desempenho. 
 
3. Cabe aos Colaboradores: 
 

f) Participar ativamente no SGDP de acordo com as responsabilidades que lhe estão atribuídas;  

g)  

h) Fazer a gestão do seu Desempenho, encarando-a como uma oportunidade de desenvolvimento e 

afirmação na Empresa;  

i)  

j) Contribuir de forma participativa, ativa e construtiva para a otimização do seu desempenho e 

corresponder ao que a Groundforce Portugal espera de si, demonstrando disponibilidade, antecipando 

as necessidades e procurando de forma proativa e dedicada esforçar-se para ser cada vez melhor; 

k)  

l) Ajudar o seu Gestor de Desempenho no momento da definição dos seus objetivos individuais, devendo 

orientar-se para a concretização dos mesmos; 

m)  

n) Demonstrar sentido autocrítico quando se avalia e saber identificar tanto os seus pontos fortes como os 

seus pontos fracos e oportunidades de melhoria; 

o)  

p) Demonstrar interesse no feedback que lhe é transmitido pelo Gestor de Desempenho promovendo os 

ajustes/correções à forma como executa as tarefas que lhe são alocadas e no sentido da melhoria 

contínua. 
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Artigo 12º 

Dimensões da Gestão do Desempenho e Potencial 

 
1. A avaliação de cada uma das dimensões é sustentada através de uma análise contínua e objetiva dos 

comportamentos observados durante o período em análise, tendo como referência as orientações definidas no 
Manual em vigor, e, da medição da concretização dos objetivos quantitativos definidos.  
 

2. No SGDP da Groundforce Portugal estão, de igual modo, contempladas: 
 

a) As dimensões relativas aos objetivos qualitativos do desempenho: correspondendo estas às 
competências e comportamentos esperados dos Colaboradores e que estão definidas no Modelo de 
Competências, ajustado à natureza das funções e das tarefas desenvolvidas na Empresa e que está 
dividido em 4 Clusters de Competências: as Organizacionais (transversais); as Competências de 
Gestão, as Competências Relacionais e as Competências Técnico funcionais; 

 
b) As dimensões relativas aos objetivos quantitativos do desempenho: o resultado efetivo do trabalho 

realizado pelos Colaboradores, através da definição de Objetivos quantitativos e que traduzem esse 
resultado, quer a nível da Organização com um todo, quer a nível das Direções, das Áreas ou Equipas 
como a nível do Colaborador, individualmente. 

 
3. Os perfis de competências esperados para cada função na Groundforce Portugal estão descritos nas Fichas de 

Enquadramento da Função. 
 
4. Para cada uma das competências referidas no número anterior são atribuídos níveis de proficiência de acordo 

com o grau de exigência da função, sendo passíveis de revisão sempre que a Empresa assim o entenda. 
 
5. Existe uma interligação e alinhamento entre os objetivos quantitativos porque estes correspondem ao resultado 

do desempenho das tarefas consignadas no Anexo I das Fichas de Enquadramento da função, e, por inerência, 
com os objetivos estratégicos da Groundforce Portugal. 

 
6. Para cada um dos objetivos referidos no número anterior é atribuída uma escala de avaliação para a medição da 

sua concretização. 
 

7. A ponderação de cada Objetivo é definida e revista pela DRH sempre que a Groundforce Portugal assim o 
entender, aplicando-se, atualmente, os seguintes ponderadores: 

 
 

Descrição Peso do objetivo na % final 

Objetivo Corporativo 10% 

Objetivo de Direção 20% 

Objetivo de Área ou Equipa 20% 

Objetivo Individual 1 1 25% (1) 

Objetivo Individual 2 2 25% (2) 

 

                                                           
(1) e (2): Esta percentagem de ponderação pode variar, desde que os dois objetivos tenham um peso total de 50%   
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Artigo 13º 

Fases do Processo da Gestão do Desempenho e Potencial 

 

1. Embora a Gestão do Desempenho assuma a forma de avaliação anual final, num momento formalmente 

determinado pela Empresa, a mesma deve ser interpretada como uma forma de Gestão Contínua do 

Desempenho, quer ao nível dos objetivos qualitativos, quer ao nível dos objetivos quantitativos. 

 

2. O SGDP decorre num período temporal de um ano civil e compreende as seguintes fases: 

 

a) Gestão contínua e monitorização do desempenho dos colaboradores, pelos Gestores de Desempenho; 

 

b) Análise reflexiva do trabalho desenvolvido pelos colaboradores, pelos Gestores de Desempenho; 

 

c) Entrevista de análise do desempenho, onde: 

 

I. O Gestor de Desempenho apresentará os resultados da sua análise reflexiva prévia, referida na 

alínea anterior; 

 

II. O Gestor de Desempenho comunicará ao Colaborador o resultado da análise dos objetivos 

qualitativos - as competências - promovendo uma reflexão conjunta sobre dos gaps de 

competências identificados, numa ótica de desenvolvimento e melhoria, fundamentando o motivo 

justificativo dos resultados. 

 

III. O Gestor de Desempenho definirá, em conjunto com o Colaborador, quais os objetivos individuais 

que este deverá alcançar, num período de tempo pré-definido; 

 

IV. O Gestor de Desempenho analisará a auto-avaliação do Colaborador (quando aplicável), efetuando 

uma segunda análise comparativa com especial enfoque nos desvios face à avaliação que fez 

daquele colaborador. 

 

V. O Gestor de Desempenho comunicará formalmente os resultados à DRH, através dos meios 

previamente definidos pela Groundforce Portugal.  
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Artigo 14º 
 
Valor global da avaliação 
 
1. O resultado final do desempenho é determinado pelos resultados obtidos nas duas dimensões avaliadas: análise 

qualitativa de competências e análise de objetivos, traduzindo-se num Resultado Global qualitativo de acordo 

com o estabelecido pelo AE em vigor, com a seguinte correspondência: 

 

Insuficiente – até 49,4 % 

Suficiente – de 49,5% a 74,4% 

Bom – de 74,5 a 89,4 

Muito Bom – a partir de 89,5% 

 

2. Cada dimensão é avaliada e pontuada de acordo com um coeficiente de ponderação, que representa o seu peso 

relativo na avaliação global do desempenho e nas ponderações atribuídas a cada dimensão e que serão revistas 

pela Groundforce Portugal, sempre que necessário, podendo ser diferenciadas de acordo com o nível de 

responsabilidade do colaborador. 

 

 

Artigo 15º 
 
Periodicidade da Análise e Avaliação no Processo de Gestão de Desempenho 
 

1. A análise e avaliação do desempenho de cada Colaborador realizam-se anualmente e dizem respeito ao 

desempenho relativo ao ano civil imediatamente anterior, tendo em consideração as duas dimensões descritas 

no número 1 do Artigo 12º; 

 

2. A avaliação anual do desempenho ocorrerá, como princípio, no início do ano imediatamente seguinte ao ano a 

que respeita a avaliação, devendo o Gestor de Desempenho assegurar a entrega dos respetivos processos à 

DRH no período estipulado para o efeito e que deve ser divulgado antes do início do processo. 
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Artigo 16º 
 
Pedido de Reanálise do resultado da Avaliação 
 

1. Em caso de não concordância com o resultado da avaliação, o colaborador pode remeter à DRH, nos 30 dias 

subsequentes à tomada de conhecimento do mesmo, um pedido de reanálise da avaliação, desde que 

devidamente fundamentado.  

 

2. A DRH analisará o pedido referido no número anterior, em conjunto com o Gestor de Desempenho ou a Chefia 

do colaborador, o próprio e / ou o seu representante sindical. A análise incidirá sobre a classificação atribuída ao 

colaborador e seus fundamentos, devendo a decisão final ser comunicada ao colaborador nos 15 dias úteis que 

a sucedem. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
Artigo 17º 
 
Omissões 
 

No omisso aplicar-se-á a legislação do trabalho, bem como a regulamentação coletiva em cada momento em 

vigor, cabendo à Comissão Executiva da Groundforce decidir sobre dúvidas relativas à interpretação do disposto 

neste Regulamento. 

 

 
Artigo 18º 
 
Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação. 
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1. OBJETIVO 

 

Este procedimento tem como objetivo definir as fases, regras e critérios relativos ao processo de Gestão de 

Desempenho dos trabalhadores da SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A., de modo a assegurar o 

cumprimento de todas as etapas do processo. 

 

2. ÂMBITO 

 
Este procedimento destina-se a todos os trabalhadores da SPdH. 
 

3. REFERÊNCIAS 

 

De acordo com os referenciais normativos subscritos pela Empresa, designadamente EASA Parte 145 e com o 

Regulamento Interno do Sistema de Gestão do Desempenho e Potencial. 

 

4. DEFINIÇÕES / ABREVIATURAS 

 

AE – Acordo de Empresa 

CE – Comissão Executiva 

DAQ – Direção de Organização, Auditoria e Qualidade 

DRH – Direção de Recursos Humanos 

GD – Gestor do Desempenho 

GDP – Gestão de Desempenho e Potencial 

MC – Modelo de Competências 

SGDP – Sistema de Gestão de Desempenho e Potencial 

TRAB – Trabalhadores 
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Relatório Anual de 
Avaliação 

 

 

5. FLUXOGRAMA 

 

A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de 
RH 

A.E 

 

Regulamento Interno 
do SGDP 

Modelo de 
Competências 

Fichas de 
Enquadramento da 

Função 

 
1. Início do Processo de 

GDP 
- Preparação do Sistema - 

 

2. Envio de 
documentação para os 

Gestores de 
Desempenho e 
colaboradores  

Gestão de 
Carreiras 

Formação  

Fichas de Avaliação e 
auto-avaliação 

Diretório e Portfólio de 
Competências 

 
Ficha de Absentismo 

(se aplicável) 
 

 
3. Realização da 

Avaliação 
 

 
4. Entrevista 

Análise de 
Competências  

Definição de 
Objetivos  

Aceitação do 
Resultado da 
avaliação pelo 
Colaborador 

N 

S 

 
5.Upload das Fichas 

no Sistema 
 

Constituição de Juri 
para análise e 

fundamentação do 
resultado 

 

Pedido de 
reanálise 

Comunicação 
formal ao 

colaborador  

 
6. Análise de 

Resultados da 
Avaliação e produção 

de Relatório 

 

OK 

 
Divulgação do Processo 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

Atividade / Função DAQ DRH CE GD Chefia TRAB 

Ações relativas 

ao conteúdo do 

procedimento 

Criação e revisão do MC  R E    

Preparação do processo de GDP  R     

Envio de Documentação  R     

Realização da Avaliação  R/E  R/E E R/E 

Entrevista  E  R R E 

Upload de Fichas no sistema  R     

Análise de Resultados da Avaliação   R     

Ações relativas à 

emissão do 

procedimento 

Elaboração  R     

Verificação R      

Aprovação  R     

Distribuição 
P N/A 

I R      

 
P – Papel / I – Informático  R – Responsável  E – Envolvido 
 

7. DESCRIÇÃO 

 
Generalidades 
 

A gestão de Capital Humano da SPdH assenta num modelo de competências, sendo este um modelo 

flexível que permite um alinhamento direto com a orientação estratégica e comercial da Groundforce, devendo 

ser atualizado em conformidade com o que for a melhor resposta às necessidades da Organização. O modelo 

de competências é pois a base para a construção dos Perfis funcionais da Organização, que suportam todos 

os processos de Gestão de Recursos Humanos: 
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7.1 Preparação do Sistema de suporte à Gestão de Desempenho 

 

A Direção de Recursos Humanos começa a preparar o Sistema que é usado para o Suporte ao Processo 

de Gestão de Desempenho em meados de Outubro/Novembro, data em que o sistema já reflete os dados 

reais para a avaliação decorrer. Desta forma, é possível iniciar o contacto com as áreas para comunicação do 

início do processo, que passa pelo envio das fichas de avaliação e auto-avaliação aos respetivos destinatários 

(gestores de desempenho e avaliados). 

Em suma, numa ótica de processo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7.2 Envio de documentação para os Gestores de Desempenho e trabalhadores 

 

Depois de reunidas todas as condições em termos de preparação de sistema e documentação de suporte 

ao processo, inicia-se o envio da documentação quer ao Gestor de Desempenho quer aos trabalhadores, que 

inclui: Fichas de Avaliação e Autoavaliação, Diretório e Portfólio de Competências e Ficha de Absentismo, se 

aplicável.  

 

7.3 Realização da Avaliação 

 

O processo de Gestão de Desempenho da SPdH assenta em duas grandes vertentes da análise da 

Performance: a análise das competências por função e a definição dos objetivos face aos resultados desta, 

visando servir de suporte a todos os atores do processo de Gestão de Desempenho, sendo que a definição de 

objetivos permitirá no ano seguinte comparar os resultados e medir o grau de concretização dos objetivos, 

fomentando-se uma reanálise e ajustamento, por parte de todos os intervenientes no processo. 
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Para suporte ao processo de gestão do desempenho da SPdH foi criado um Portfólio e Diretório de 

competências, que visam essencialmente materializar em comportamentos observáveis aquilo que é a 

competência em si, permitindo a análise de cada um desses comportamentos numa escala de evolução que 

os gestores de desempenho usam para cruzar com o que observaram.  

 

Os Gestores de Desempenho realizam a avaliação que assenta nas duas dimensões descritas acima, 

obtendo igualmente inputs decorrentes da auto-avaliação, realizada pelos trabalhadores. 

 

7.3.1 Análise de Competências 

 

Cada trabalhador é avaliado por um conjunto de 10 Competências, de um portfólio de 25 Competências. 

Os Perfis de avaliação previamente traçados atenderam à realidade de cada área, as características da função 

e aos processos de trabalho.   

 

O portfólio é composto por:  

 

7.3.1.1 Competências transversais 

 

 Empenho e Dedicação 

 Compreensão e sentido de negócio 

 Orientação para o Cliente 

 Responsabilidade e Ética Profissional 

 

7.3.1.2 Competências específicas de área/técnicas ou da função 

 

 Autonomia 

 Capacidade analítica 

 Comunicação e empatia 

 Flexibilidade 

 Negociação 

 Gestão de projetos 

 Orientação para o Resultado 

 Persistência 

 Planeamento e Organização do Trabalho 

 Proatividade 
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 Resistência à Pressão 

 Sensibilidade p/ Custos 

 Trabalho em equipa 

 

7.3.1.3 Competências de Gestão: 

 

 Delegação 

 Gestão de Recursos 

 Liderança e Gestão de Equipas 

 Resolução Problemas 

 Tomada de Decisão 

 Visão Estratégica 

 

7.3.1.4 Competências Técnicas: 

 

 Qualidade do Trabalho 

 Conhecimento Técnicos/Domínio Técnico 

 

O resultado final da avaliação das Competências resulta da soma dos valores (numa escala de 1 a 4) a dividir 

pelo número de competências. Trata-se de uma média aritmética simples que depois se enquadra na Escala 

de avaliação descrita no AE em vigor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência insatisfatória e/ou inconsistente 

**) Competência desenvolvida de forma satisfatória 

***) Competência Desenvolvida de forma integral, consistente e claramente acima da média 

****) Competência desenvolvida de forma extraordinária e singular 

Classificação Conversão Escala 1 a 4
Correspondência ao AE 

(a)

….

1- Abaixo do Esperado *) 1 a 1,8 Insuficiente

2- Dentro do Esperado **) 1,9 a 2,6
Suficiente

3- Acima do Esperado ***) 2,7 a 3,2
Bom

4- Excelente ****) 3,3 a 4
Muito Bom
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7.3.2 Definição de Objetivos SPdH 

 

A SPdH promove uma reflexão de todas as áreas sobre o tema dos objetivos. Para que esta reflexão se 

traduza em objetivos SMART foi fomentada uma reflexão sobre os resultados que se esperam do trabalho 

realizado pelos trabalhadores durante o ano que segue, com especial enfoque na identificação das 

condições/meios existentes para a medição/monitorização da sua concretização. O sucesso da definição de 

um objetivo passa por assegurar-se que existem esses meios dentro da empresa, para que cada gestor de 

desempenho possa evidenciar, na entrevista de avaliação, como a pessoa alcançou ou não o objetivo e partir 

para a definição e negociação de novos objetivos individuais. 

 

São 5 os objetivos pelos quais os trabalhadores da SPdH serão avaliados com referência ao ano civil de 

2014, estando distribuídos na seguinte escala percentual: 

 

 

 

7.3.2.1 Objetivo Corporativo 

 

Aplicável a todos os trabalhadores que trabalham na SPdH. 

 

7.3.2.2 Objetivo de Direção 

 

Aplicável a grupos específicos de pessoas que trabalham numa Direção. 

 

O Objetivo de Direção, alinhado com o Objetivo Corporativo, deverá traduzir a Estratégia que a 

Groundforce desenhou para o ano a que este se reporta. Este objetivo varia consoante a Direção e pretende-

se que seja Macro mas que existam na empresa os instrumentos e meios de apoio que permitam a medição 

da sua concretização. 

                                                           
Estes valores podem sofrer alterações, de acordo com o entendimento do Gestor de Desempenho quanto ao objetivo individual que deve ser prioritário, logo, com um 

peso percentual superior. A soma dos dois objetivos individuais tem de valer 50%. 

 
 

Nº Descrição Valor ponderado em % - Peso do objetivo na % final 

1 Objetivo Corporativo 10% 

2 Objetivo de Direção 20% 

3 Objetivo de Área ou Equipa 20% 

4 Objetivo Individual 25%1 

5 Objetivo Individual 25%2 
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7.3.2.3 Objetivo de Área/Equipa 

 

Aplicável a grupos específicos de pessoas que trabalham numa determinada Equipa. 

 

A concretização do Objetivo de Área ou Equipa traduz o sucesso ou insucesso na concretização do 

Objetivo de Direção e consequentemente o Corporativo. Este objetivo varia consoante a equipa e traduz 

igualmente a performance conseguida pelos trabalhadores, ao longo do ano em análise. 

 

Este é um objetivo que exige do Gestor de Área uma atenção à forma como os vários Gestores de 

Desempenho acompanham e monitorizam a performance das equipas a que estão destacados. 

 

Este acompanhamento e suporte aos Gestores de Desempenho é condição essencial para que exista uma 

medição correta dos resultados.  

 

7.3.2.3 Objetivos Individuais 

 

Aplicáveis a cada trabalhador. Serão avaliados no total dois objetivos individuais. Estes objetivos traduzem 

o resultado do trabalho e empenho de cada trabalhador. A concretização destes dois objetivos, por cada 

trabalhador, tem um efeito direto no sucesso/insucesso dos objetivos de Área/Equipa e de Direção, traduzindo-

se assim no sucesso ou insucesso do Objetivo Corporativo. 

 

É pois importante que cada Gestor de Desempenho imprima esta consciência de causa/efeito em cada um 

dos trabalhadores que acompanhará ao longo do ano, tomando também ele consciência da importância do 

seu papel nos resultados da Organização. 

 

7.3.2.4 O resultado final 
 

 
O resultado final da avaliação dos Objetivos resultará no seguinte índice de cumprimento: 

 

Resultado Qualitativo Resultado Quantitativo 

Objetivo Superado Superou 106% 

Objetivo Atingido Atingiu entre 96% e 105% 

Objetivo Quase Atingido Atingiu entre 81% e 95% 

Objetivo Não atingido Não atingiu os 80% 
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A integração dos objetivos definidos no processo de gestão de desempenho de 2013 no processo de 

Gestão de Desempenho de 2014 resultará na seguinte análise: 

 

50% da classificação final do desempenho representam a avaliação de Competências, numa escala de 4 

níveis definida no AE em vigor. 

 

Muito bom  

Bom  

Suficiente  

Insuficiente  

 

Os restantes 50% da classificação final do desempenho representam a avaliação de Objetivos, que serão 

avaliados na Escala Qualitativa referida na página anterior, que relembramos: 

 

Objetivo Superado - Superou 106% 

Objetivo Atingido - Atingiu entre 96% e 105% 

Objetivo Quase Atingido - Atingiu entre 81% e 95% 

Objetivo Não atingido - Não atingiu os 80% 

 

Os resultados obtidos durante o processo de gestão do desempenho dão indicadores úteis à melhoria do 

próprio Modelo de Competências.  

 

7.4 Entrevista 

 

Após realização da análise citada no ponto 7.3 pelo Gestor de Desempenho é realizada a entrevista de 

avaliação onde este discutirá os resultados da avaliação com o Trabalhador, definirão em conjunto os 

objetivos individuais, sendo comunicados e devidamente enquadrados os restantes objetivos. As Fichas são 

então reenviadas com o resultado final e carregadas no sistema de suporte, sendo então possível produzir um 

relatório com a análise de resultados. 

 

Os trabalhadores que não concordarem com o resultado final da sua avaliação podem solicitar o pedido 

de reanálise nos termos descritos no Regulamento Interno do Sistema de Gestão de desempenho.  

 

7.5 Upload das Fichas  

 

Após recepção das fichas de avaliação é feita a inserção das mesmas no sistema de Suporte (upload), o 

que permitirá uma análise dos resultados para a produção de o Relatório Anual de avaliação. 
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7.6 Análise de Resultados da Avaliação e produção de Relatório 

 

Depois de reunir a documentação inerente ao processo de avaliação de desempenho, a Direção de 

Recursos Humanos elabora e envia o relatório anual final do processo aos responsáveis das áreas e às várias 

Direções da Groundforce.  

 

Através deste relatório apresentam-se propostas de medidas a adotar, com vista a melhorar e a reajustar o 

sistema de gestão de desempenho e pistas de intervenção no que toca o desenvolvimento de cada 

trabalhador, em matéria de formação ou outra necessidade identificada pelo Gestor de Desempenho ou pelo 

próprio Trabalhador. 

 

Os resultados da avaliação têm também impacto na Gestão de Carreiras, conforme AE em vigor. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 

 

Registos 

Código Designação Suporte (I/P) Responsável PMA Local de Arquivo Observações 

N/A Ficha de Avaliação I Megasis 3 Anos 
SAP/Drive de 

Rede 
Groundforce RH 

 

N/A Ficha de Auto-Avaliação I Megasis 3 Anos 
SAP/Drive de 

Rede 
Groundforce RH 

 

 

Documentação 

Código Designação 

2.9/MOM Procedimento de Reparação 

3.14/MOM Avaliação de Competências das Pessoas 

 
P – Papel / I – Informático  PMA – Prazo Mínimo de Arquivo 
 

9. INDICADORES DE GESTÃO 

 

Indicador Responsável Periodicidade Observações 

N/A 
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