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Lei n.º 8/2004

公共行政工作人員
工作表現評核原則
立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，
制定本法律。

Princípios relativos à avaliação do desempenho
dos trabalhadores da Administração Pública
A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do
artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau, para valer como lei, o seguinte:

第一條
標的

Artigo 1.º
Objecto

一、本法律訂定公共行政工作人員工作表現評核一般制度所
遵守的原則。
二、根據本法律訂定的工作表現評核制度，不妨礙特別評核
制度的適用，但另有規定者除外。

1. A presente lei estabelece os princípios a que obedece o regime geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da
Administração Pública.
2. Salvo disposição em contrário, o regime de avaliação do
desempenho estabelecido ao abrigo da presente lei não prejudica a aplicação de regimes especiais de avaliação.

第二條
目標

Artigo 2.º
Objectivos

一、評核工作表現的主要目的是實際評價工作人員的個人工
作表現。
二、除實際評價每一工作人員的工作表現外，評核工作表現
尚旨在貫徹下列總體目標：

1. A avaliação do desempenho tem como finalidade principal
o efectivo reconhecimento individual do desempenho dos
trabalhadores.
2. Mediante o efectivo reconhecimento individual do desempenho dos trabalhadores, a avaliação do desempenho visa ainda
a prossecução dos seguintes objectivos gerais:

（一）激勵工作人員；
1) Motivar os trabalhadores;
（二）改善工作人員的工作表現；

2) Melhorar o desempenho dos trabalhadores;

（三）促進上下溝通；

3) Incentivar a comunicação vertical;

（四）改善人力資源綜合管理；

4) Melhorar a gestão integrada dos recursos humanos;
5) Promover a excelência da qualidade da prestação de serviços.

（五）提倡優質服務。

Artigo 3.º
第三條
一般原則
一、評核工作表現是根據客觀標準為之，並重以公正、平
等、無私和具適當說明理由的原則進行評核。
二、評核工作人員的工作表現應按被評核人的具體情況，並

Princípios gerais
1. A avaliação do desempenho baseia-se em critérios objectivos e subordina-se, em especial, aos princípios da justiça,
igualdade, imparcialidade e fundamentação adequada.
2. O desempenho dos trabalhadores deve ser avaliado em função do contexto em que se inserem, tendo em conta a área e o
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考慮其職務範圍和性質，以及其所屬部門或實體的架構、目標及
活動計劃而作出。
三、工作表現評核是持續而有系統的程序，評核人必須定期
跟進由其負責評核的工作人員的工作表現。
四、在給予評核結果前，應確保工作人員可藉適當的自我評
核程序，讓評核程序的參與人知悉該工作人員就有關評核期間對
本身工作表現的評價。
五、如工作人員不同意所獲得的評核結果，尚應獲確保可由
一個有工作人員代表參與、且能對評核發表參考性意見的獨立及
自主的委員會介入評核程序。
六、對最後評核結果，可提起司法上訴。
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conteúdo funcional do avaliado, bem como a estrutura, os objectivos e o plano de actividades do serviço ou entidade.
3. A avaliação do desempenho é um processo contínuo e
sistemático, sendo obrigação do avaliador o acompanhamento
regular do desempenho dos trabalhadores cuja avaliação esteja
a seu cargo.
4. Antes de ser atribuída a avaliação, aos trabalhadores deve
ser dada a possibilidade de, mediante adequado processo de auto-avaliação, darem a conhecer aos intervenientes no processo de
avaliação aquilo que eles consideram ter sido o seu desempenho no período em causa.
5. Aos trabalhadores deve ainda ser dada a possibilidade de,
em caso de discordância em relação à avaliação que lhes foi
atribuída, fazerem intervir no processo de avaliação uma comissão independente e autónoma na qual estejam representados e
com capacidade para, com carácter de referência, emitir parecer sobre a avaliação.
6. Da avaliação final cabe recurso contencioso.

第四條
評語的表述

Artigo 4.º
Expressão da avaliação

一、工作表現評核是以評核制度中的工作質量評語表述；該
制度是根據預設的評核項目對工作表現作量化評價。

二、按工作人員表現的優劣程度，給予的評語分為“優
異”、“十分滿意”、“滿意”、“不大滿意”或“不滿意”。

1. A avaliação do desempenho exprime-se numa menção
qualitativa, obtida através de um sistema de avaliação baseado
na apreciação quantitativa do serviço prestado em relação a factores de avaliação pré-estabelecidos.
2. Em função do mérito revelado, aos trabalhadores é atribuída a menção «Excelente», «Satisfaz Muito», «Satisfaz», «Satisfaz Pouco» ou «Não Satisfaz».

三、無須接受評核的人員，其評語為“滿意”，但在最近一
次曾獲較高評語者，則維持此一評語。

3. Ao pessoal que não esteja sujeito a avaliação, é atribuída a
menção «Satisfaz», salvo se a última menção que lhe tiver sido
atribuída for superior, caso em que mantém esta última.

第五條
評核的效果

Artigo 5.º
Efeitos da avaliação

一、以上條第二款所指任一質量評語表述的工作表現評核結
果，產生本法律及其他適用法例規定的效果。

二、執行主管職務的人員的工作表現評核結果，不影響其原
職程的晉階及晉升；對其在原職程的晉階及晉升，適用上條第三
款的規定。

三、“優異”與“十分滿意”的評語具相同的效果，而獲“優
異”評語者尚可獲給予獎賞。

四、獲給予“優異”或“十分滿意”的評語者，則合同獲續
期，但具適當理由證明對部門工作顯然無需要者除外。

1. A avaliação do desempenho, expressa numa das menções
qualitativas a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, releva para
os efeitos previstos na presente lei e demais legislação aplicável.
2. A avaliação do desempenho no exercício de funções de chefia não releva para efeitos de progressão e acesso na carreira de
origem, aplicando-se para esses efeitos o previsto no n.º 3 do
artigo anterior.
3. A menção «Excelente» releva para os mesmos efeitos que a
menção «Satisfaz Muito» e pode ainda determinar a atribuição
de incentivos e benefícios de natureza diversa.
4. A atribuição da menção «Excelente» ou «Satisfaz Muito»
implica a renovação dos contratos, salvo relevante inconveniência de serviço, devidamente fundamentada.
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五、對獲給予“不大滿意”評語者，如按適用法例其職務未
被立即終止時，有關部門應採取改善其工作表現的措施，尤其是
培訓、重新定職、轉職、重新分配工作或將該人員調往其他附屬
單位。
六、確定委任的公務員或工人及助理員獲給予的評語為“不
滿意”時，則開展簡易調查程序；如工作人員在調查期間上班對
部門造成不便，則構成防範性停職的依據。
七、上款不包括的以合同形式受聘的人員獲給予“不滿意”
評語時，則即時終止職務。
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5. Quando, por força da legislação aplicável, a atribuição da
menção «Satisfaz Pouco» não implique a cessação imediata de
funções, devem ser adoptadas medidas com vista à melhoria do
desempenho do trabalhador avaliado, designadamente formação,
reclassificação ou reconversão profissional, redistribuição de
tarefas ou afectação do trabalhador a outra subunidade.
6. Tratando-se de funcionários de nomeação definitiva ou de
pessoal operário e auxiliar, a atribuição da menção «Não Satisfaz» implica a abertura de um processo de averiguações e constitui, sempre que a presença do trabalhador se revele inconveniente para o serviço, fundamento para a suspensão preventiva
de funções.
7. Relativamente ao pessoal contratado não compreendido no
número anterior, a atribuição da menção «Não Satisfaz» implica a imediata cessação de funções.

第六條
補足法規

Artigo 6.º
Diplomas complementares

一、本法律的補足規定，尤其是涉及訂定評核方式和有關適
用範圍及評核程序的規定，由行政法規訂定。
二、上條第三款所指給予獎賞的方式及條件，均由行政法規
核准。

1. O desenvolvimento da presente lei, designadamente no que
respeita à definição das modalidades de avaliação e respectivo
âmbito de aplicação, bem como ao processo de avaliação, é feito por regulamento administrativo.
2. A forma e as condições de atribuição dos incentivos e benefícios referidos no n.º 3 do artigo anterior são aprovadas por
regulamento administrativo.

第七條
終止生效
Artigo 7.º
十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作
人員通則》第一百六十一條至第一百七十三條所規定的工作評核
制度，自上條第一款所指的行政法規生效之日起終止生效，但不
影響該行政法規所規定的過渡制度的適用。

Cessação de vigência
O sistema de classificação de serviço previsto nos artigos 161.º
a 173.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, cessa a sua vigência na data da entrada em vigor do
regulamento administrativo a que se refere o n.º 1 do artigo
anterior, sem prejuízo do regime transitório nele consagrado.

第八條
對應

Artigo 8.º
Correspondências

一、第四條第二款所指工作質量評語及十二月二十一日第87/
89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第一百六十四
條所規定的評語，按下列方式相對應：
（一）
“劣”── 等同於“不滿意”；

1. A correspondência entre as menções qualitativas a que se
refere o n.º 2 do artigo 4.º e as menções previstas no artigo 164.º
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, é feita do seguinte modo:
1) «Mau» — corresponde ao «Não Satisfaz»;

（二）
“平”── 等同於“不大滿意”；
2) «Regular» — corresponde ao «Satisfaz Pouco»;
（三）
“良”── 等同於“滿意”；
（四）
“優”── 等同於“十分滿意”。

3) «Bom» — corresponde ao «Satisfaz»;
4) «Muito Bom» — corresponde ao «Satisfaz Muito».

澳門特別行政區公報 –––– 第一組

1456

二、現行法例對工作評核制度所規定評語的提述，自本法律
生效之日起視為等同於相應的質量評語提述，並以相同的方式產
生相同的法律效果。
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2. As referências feitas na legislação em vigor às menções previstas no sistema de classificação de serviço vigente à data da
entrada em vigor da presente lei consideram-se feitas para as
menções qualitativas correspondentes, relevando estas do mesmo modo e para os mesmos efeitos legais.

第九條

Artigo 9.º

生效

Entrada em vigor
一、本法律自公佈翌日起生效。

1. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

二、第三條、第四條、第五條及第八條的規定與第六條第一
2. As disposições constantes dos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 8.º entram em vigor conjuntamente com o diploma complementar a
que se refere o n.º 1 do artigo 6.º

款所指補足法規一起生效。
二零零四年八月五日通過。

Aprovada em 5 de Agosto de 2004.
立法會主席

曹其真
A Presidente da Assembleia Legislativa, Susana Chou.

二零零四年八月九日簽署。

Assinada em 9 de Agosto de 2004.

命令公佈。

Publique-se.
行政長官

何厚鏵

澳 門 特 別 行 政 區
第 9/2004 號法律

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU
Lei n.º 9/2004

《司法組織綱要法》及《民事訴訟法典》
條文的修改及附加

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，
制定本法律。

Alterações e aditamentos à Lei de Bases da Organização
Judiciária e ao Código de Processo Civil

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do
artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau, para valer como lei, o seguinte:

第一條
修改《司法組織綱要法》
第 9/1999 號法律第二十七條、第二十八條、第三十一條、第
三十六條及第四十四條，現修改如下：

第二十七條
列舉

Artigo 1.º
Alterações à Lei de Bases da Organização Judiciária
Os artigos 27.º, 28.º, 31.º, 36.º e 44.º da Lei n.° 9/1999 passam a
ter a seguinte redacção:

«Artigo 27.º
Enumeração

一、下列者屬第一審法院：
1. São tribunais de primeira instância:
（一）初級法院；
（二）行政法院。

1) O Tribunal Judicial de Base;
2) O Tribunal Administrativo.

