RESULTADO GLOBAL DA APLICAÇÃO DO SIADAP 2 E 3 - ANO DE 2010
(art. 77.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro)
SIADAP 3 - Trabalhadores
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Fundamentação * - Em cumprimento do disposto no n.º 4, do art. 37.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
Dezembro, divulga-se que, no âmbito do SIADAP 3, foi reconhecido o mérito a três trabalhadores da
carreira técnica superior, pelos motivos seguintes:
. Alberto Luís Mateus Matias - Revelou um elevado desempenho não apenas no âmbito da prossecução dos
objectivos que lhe foram fixados, como ainda na realização de outros e diversos trabalhos referentes à área
de Gestão Financeira e Patrimonial. O avaliado demonstrou ser detentor de elevadas competências
profissionais, o que, associado a um perfil e atitude que se caracterizaram sempre por total empenho, muita
responsabilidade e disponibilidade, permitiram assegurar atribuições e trabalhos cometidos ao
Departamento Financeiro, Administrativo e Jurídico de elevado impacto para o funcionamento da ARH do
Tejo, I.P., num contexto particularmente difícil, caracterizado por falta de recursos humanos e
condicionantes de natureza financeira.
. Jorge Miguel André Serina - Revelou ser detentor de elevadas competências profissionais e de um perfil e
atitude que se caracterizaram sempre por muita correcção, empenho e rigor técnico, características que
muito contribuíram para a boa execução ou mesmo superação dos objectivos que lhe foram estabelecidos.
De referenciar que o avaliado foi responsável pela instrução de um elevado número de candidaturas a
fundos comunitários, a maioria das quais vieram a merecer a aprovação das respectivas entidades
promotoras, bem como pela elaboração e acompanhamento do PIDDAC relativo ao ano de 2010, trabalhos
esses que permitiram a viabilização financeira e a realização de projectos nas diversas áreas de intervenção
técnica da ARH do Tejo, I.P..
. Maria Teresa de Carvalhal Soares Ponce Álvares Vieira - Revelou possuir elevadas competências
profissionais e um perfil e atitude que se caracterizaram sempre por muita dinâmica, empenho, iniciativa,
autonomia e rigor técnico decorrentes, em parte, da sua elevada experiência profissional e dos
conhecimentos especializados de que é detentora, características que aliadas a um excelente relacionamento
interpessoal e assinalável espírito de equipa, muito contribuíram para a boa execução ou mesmo superação
dos objectivos que lhe foram estabelecidos. De salientar que, em acumulação com o exercício de funções
técnicas no Gabinete do Estado das Águas, a avaliada assumiu ainda, a coordenação operacional dos
procedimentos relativos à área do Ordenamento do Território, bem como foi nomeada responsável pelo
desenvolvimento e acompanhamento de todos os trabalhos inerentes à implementação de um Sistema de
Gestão de Qualidade na ARH do Tejo, I.P..

SIADAP 2 – Dirigentes Intermédios
Desempenho Excelente

1**
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2

Desempenho Adequado

9

Fundamentação ** - Em cumprimento do disposto no n.º 4, do art. 37.º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de Dezembro, divulga-se que, no âmbito do SIADAP 2, foi reconhecido o
mérito a um dirigente intermédio de Grau 1, pelos motivos seguintes:
. Maria Rosa Taborda Fradinho - Detentora de elevadas competências e uma significativa
experiência profissional, em especial como dirigente. Revelou uma atitude que se regeu
sempre por um assinalável sentido de serviço público, muita responsabilidade e inteira
disponibilidade, manifestada em diversas circunstâncias, para além do expectável. Tal
perfil e postura profissional permitiram um desempenho de inquestionável mérito, o qual
foi determinante para assegurar não apenas a boa prossecução das atribuições, objectivos
e trabalhos cometidos ao Departamento Financeiro, Administrativo e Jurídico, como ainda
na prestação de orientações e todo o apoio técnico que com frequência foi solicitado pelas
diversas unidades orgânicas, num contexto particularmente difícil, caracterizado por
condicionantes de natureza financeira, novas disposições legais reguladoras das várias
matérias técnicas e falta de recursos humanos. De referenciar como exemplo da
excelência do seu desempenho, as funções que exerceu directa e activamente, na
qualidade de coordenadora e responsável, na implementação, desenvolvimento e
acompanhamento do SIADAP 1, na concepção, elaboração e monitorização dos Planos de
Actividades e na elaboração do Relatório de Actividades, na implementação de um
Sistema de Gestão da Qualidade, entre outros trabalhos que, pela sua importância e pela
correcção da sua execução, constituíram um contributo extremamente relevante para o
serviço e que valorizaram ou mesmo prestigiaram a actuação da ARH do Tejo, I.P,
designadamente, pelo reconhecimento positivo que vieram a merecer por parte de
entidades externas.

