
Nota à Comunicação Social

O INSPETOR-GERAL DE FINANÇAS NÃO CUMPRE, REITERADAMENTE, 
O SISTEMA  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS)
demonstrou, oportunamente, junto do Ministro das Finanças (MF), da Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público (SEAEP),  da DG da Administração e do Emprego Público
(DGAEP) que o Despacho do Inspector-Geral de Finanças que, alegadamente, regulamenta a Lei
n.º 66-B/2007, de 28/12, que aprovou o SIADAP, no essencial, cria de forma abusiva, por não ter
base legal, um regime específico de avaliação do desempenho para os inspetores da IGF.

Esta conduta deveria impor, a cessação de funções do Inspetor-Geral de Finanças, pelo que não
não se compreende a passividade do Ministro das Finanças para com esta ilegalidade praticada
pelo seu subordinado, tanto mais que a IGF devia ser exemplo para os demais serviços públicos, já
que compete à mesma realizar “...auditorias para avaliar a forma como os serviços procedem à
aplicação  dos  subsistemas  de  avaliação  do  desempenho.” Em  boa  verdade,  desconhecemos
qualquer atividade da IGF neste sentido, o que não é despiciendo no contexto da aplicação do
SIADAP.

Independentemente da exigência de considerar nulo o Despacho do Inspector-Geral de Finanças,
importa referir que são violadoras da lei que aprovou o SIADAP, as normas relativas à substituição
da contratualização dos objetivos individuais pelo cumprimento da vontade de Inspetor-Geral o
que faz  com que os avaliados  e “avaliadores”,  no início de cada ciclo avaliativo,  se limitem a
assinar «Fichas de Avaliação» pré-impressas que integram o sobredito Despacho; à determinação
não pelos “avaliadores”,  mas pelos dirigentes superiores da IGF, da superação dos “objetivos”
«Eficácia» e «Qualidade»; aos instrumentos que operacionalizam os supostos indicadores, os quais
estão desenhados para que os resultados da avaliação dos desempenhos individuais possam ser
aqueles que o Inspetor-Geral pretende alcançar com o despacho ilegal.
 
A FNSTFPS, depois de ter visto frustradas as diligências junto do Ministro das Finanças, da SEAEP e
da DGAEP, em Maio de 2017, apresentou uma queixa à Provedora de Justiça contra a IGF, tendo
em conta as ilegalidades decorrentes da aplicação do SIADAP.
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Ao fim de mais de um ano a Provedora informou esta Federação que, face à recusa de colaboração
da IGF, das seis questões que elencou para se pronunciar, tendo em conta a queixa, apenas lhe foi
possível fazê-lo quanto à primeira delas:

i) O Despacho n.º 15/IG/2015 não terá sido proferido pelo órgão competente para o efeito
– o Conselho Coordenador de Avaliação;

ii) Por  força  do  regime  de  avaliação  instituído  pelo  referido  Despacho,  os  inspetores
(avaliados) não contratualizam objetivos, limitando-se a assinar as fichas de avaliação que
lhes são impostas;

iii) No momento de assinatura dos objetivos, os inspetores desconhecem as ações em que vão
intervir ao longo do ciclo avaliativo;

iv) As referidas ações têm aptidões muito distintas para gerar “eficácia” e “qualidade”, na
aceção preconizada pelos documentos em anexo ao Despacho n.º 15/IG/2015;

v) A avaliação dessas ações, na qual os avaliados não participam, determina a avaliação do
desempenho dos avaliados; e

vi) No fim do ciclo avaliativo, os verdadeiros avaliadores são os membros da Direção e não os
coordenadores das equipas.

A FNSFPS, não se conformou com resposta tão insuficiente e com a razão pela qual aconteceu,
pelo que, em 11/07/2018, solicitou à Provedora de Justiça, parecer sobre as restantes questões
anteriormente colocadas e não respondidas, não tendo merecido, até agora, qualquer resposta.

Os trabalhadores da Inspecção-Geral de Finanças, continuam a ser alvo de um comportamento
ilegal por parte do seu Inspector-Geral, com o claro conluio da tutela política, o que é de todo
inaceitável, pelo que a FNSTFPS irá, de imediato, solicitar aos Grupos Parlamentares da Assembleia
da  República  a  sua  intervenção  neste  processo,  no  quadro  das  competências  que  lhes  estão
atribuídas.

08/01/2018

O Gabinete de Informação

Contacto: Artur Sequeira/Telm: 935 090 651
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