
COMUNICADO CONJUNTO DE SINDICATOS 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Aos trabalhadores da RTP 

Em reunião conjunta de sindicatos, no passado dia 30 de setembro, com o Conselho de Administração, foi 

discutido o novo sistema de avaliação e gestão de desempenho que a empresa propõe implementar, mas cuja 

proposta não foi, ainda, apresentada às estruturas representativas dos trabalhadores. 

Desde já, é com grande preocupação que manifestamos que se tratou de uma audição e não de uma verdadeira 

negociação, sendo que o modelo final, de acordo com o CA, será de imediato implementado sem possibilidade de 

apresentação de propostas concretas pelos trabalhadores e seus representantes. 

Foi, contudo, reafirmado perante o CA que um modelo de avaliação apenas poderá servir como uma ferramenta 

para o desenvolvimento dos trabalhadores e da empresa, identificando e corrigindo as discrepâncias de 

desempenho baseado num sistema simples, fiável, válido e participado. Não poderá existir um sistema de 

avaliação justo e formativo sem um diagnóstico prévio das necessidades de formação dos trabalhadores e a 

garantia de que a Empresa fornece todos os meios para o cumprimento do trabalho com condições e recursos 

para todos os trabalhadores. 

Consideramos que um novo sistema de avaliação terá que incluir: 

- Avaliação de 180º (avaliação dos trabalhadores pelas chefias e das chefias pelos trabalhadores); 

- Autoavaliação; 

- Negociação individual de objetivos entre o trabalhador e a chefia direta; 

- Possibilidade de correção dos objetivos propostos de forma intermédia, antes do final do ciclo avaliativo; 

- Início do processo de negociação de objetivos e comunicação dos mesmos de forma atempada aos trabalhadores 

e chefias; 

- Criação de comissões bipartidas (empresa e representantes dos trabalhadores) como instância de recurso da 

avaliação, antes da homologação da avaliação final; 

- Elaboração de relatório de necessidades individuais e coletivas de formação, após a avaliação com integração 

no plano de formação anual; 

- Reflexo na progressão na carreira; 

Qualquer modelo que o Conselho de Administração divulgue e que não tenha os pressupostos acima  

considerados, não terá o nosso aval, nem concordância! 

 

Nota: O Conselho de Administração informou que o questionário enviado aos trabalhadores, através do link - 

https://forms.office.com/r/azYYKx3whi -tratou -se de um lapso. 

Os sindicatos recomendam aos trabalhadores que não submetam o referido questionário visto tratar -se de um 

lamentável equívoco e solicitaram ao CA  a anulação do respetivo link e das respostas, entretanto, dadas. 

 

OS SINDICATOS:  

FE,    FETESE,    SICOMP,    SINTTAV,    SITIC,    SJ,    SMAV,    STT 

 

Lisboa, 05 de Outubro de 2021 

 


