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APRESENTAÇÃO
O plano de atividades (PA) para 2017 da Direção Municipal de Recursos Humanos (DMRH)
continua a refletir a prossecução da principal orientação desta direção municipal de suporte à
atividade da Câmara Municipal de Lisboa (CML), consagrada no plano estratégico aprovado para
este mandato: adequar a gestão do capital humano do município ao cumprimento dos objetivos
do programa de governo da cidade, com exigência, responsabilidade e capacidade de
mobilização.
Numa linha de evolução iniciada no mandato anterior, o presente plano define prioridades,
estrutura atividades, permite medir resultados face aos objetivos traçados e aos recursos
despendidos, estabelecendo um sistema de monitorização que é fundamental para a adequada
gestão do desempenho organizacional, incluindo a futura avaliação do desempenho do serviço,
dos dirigentes e dos trabalhadores da direção municipal.
Tal como nos anos anteriores, o plano de atividades cumpre um conjunto de finalidades
fundamentais para o bom desempenho de todas as unidades orgânicas que a compõem:
1) Apoiar a comunicação da direção definida para a DMRH, garantindo que os trabalhadores, em
todas as unidades orgânicas, conhecem a visão e a estratégia da Direção Municipal;
2) Demonstrar a forma como os objetivos operacionais anuais da direção municipal e de cada
departamento contribuem para os objetivos estratégicos (alinhamento vertical) e como se
articulam entre si (alinhamento horizontal), evidenciando que todas as unidades orgânicas e os
seus colaboradores trabalham para o mesmo conjunto de objetivos;
3) Evidenciar o mapa de processos da DMRH, obtido a partir da análise dos processos internos
da DMRH, estratégicos, operacionais e de suporte, o que permite focalizar estrategicamente o
seu desempenho nas necessidades e expectativas dos seus clientes e, simultaneamente, obter
ganhos de eficiência e eficácia ao nível do seu funcionamento;
4) Permitir a monitorização do desempenho da DMRH, através de um conjunto de indicadores; a
comparação dos resultados desejados (objetivos) com os resultados efetivamente alcançados,
permitirá a adoção constante de medidas corretivas e de melhoria da atividade;
5) Dispor de um referencial que permita avaliar e melhorar o desempenho global da DM e dos
departamentos, através da identificação de pontos fracos que seja necessário melhorar em anos
futuros, permitindo uma visão diacrónica do seu desempenho e da sua evolução;
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6) Demonstrar que é possível adotar um modelo de gestão dos trabalhadores que produza
resultados operacionais positivos, não só em termos de motivação da equipa mas também, de
forma mensurável, em termos de produção de ideias para melhorar o desempenho da direção
municipal. Este PA inclui 78 medidas acolhidas na quinta edição do Dia P da DMRH, uma
iniciativa de participação dos trabalhadores da DM realizada em outubro de 2016 e que foi objeto
de um relatório autónomo. Este número corresponde a uma taxa de acolhimento das medidas
propostas pelos trabalhadores e clientes da DMRH de 78,7%;
7) Demonstrar a articulação entre os vários níveis de avaliação de desempenho, explicitando
como é aplicada a “cascata” prevista no SIADAP: os objetivos dos dirigentes (SIADAP 2) e
trabalhadores (SIADAP 3) decorrem dos objectivos operacionais da DMRH (SIADAP 1),
articulados com os objectivos estratégicos, podendo alguns objectivos individuais decorrer de
outras actividades programadas, operacionalizando algum esforço de otimização e controlo
dessas mesmas atividades;
8) Definir, de forma transversal à DMRH, o quadro de referência para o desempenho individual,
que num ano que corresponde ao início do primeiro período do ciclo bienal de gestão do
desempenho individual, inclua as regras relativas à definição de objetivos individuais e das
competências comuns às várias carreiras, bem como aos dirigentes.
O plano está organizado em cinco blocos e três anexos.
I. Em primeiro lugar, revisita-se o “bilhete de identidade” da Direção Municipal: missão, visão,
valores, a estratégia e uma breve caracterização orgânica.
II. Depois, apresentam-se as prioridades de atuação para 2017, que decorrem dos objetivos
estratégicos da DMRH e que identificam:
•

Quais os resultados a alcançar (objetivos QUAR e QUARUS);

•

Como medir o grau de concretização dos resultados (através de indicadores e metas).

Para cabal definição, programação e monitorização de cada objetivo, cada um deles ou alguns
deles em conjunto serão tratados como um Projeto, tendo associada uma ficha síntese de
programação, que será subsequentemente aprofundada pelas equipas de projeto, utilizando a
metodologia em vigor na DMRH.
III. Em seguida, são elencadas as demais atividades programadas, estruturadas por
macroprocessos organizacionais, de acordo com a arquitetura de processos da DMRH,
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separando claramente os processos de gestão interna (estratégicos e de suporte) dos processos
operacionais que correspondem à área de negócio específica da DMRH.
IV. O plano prossegue com a identificação dos meios a mobilizar na execução do plano: os
recursos humanos, bem como os recursos financeiros disponíveis.
V. O plano termina com a identificação dos mecanismos de divulgação, monitorização e
avaliação.
Em anexo ao plano, figuram:
•

O Quadro de Avaliação e Responsabilização da Direção Municipal (SIADAP 1) e dos
três departamentos (os quais coincidem com os objetivos definidos para o SIADAP 2 dos
respetivos dirigentes), que decorrem do plano de atividades estabelecido (anexo 1);

•

As competências comuns por carreira e respetiva definição (anexo 2) e

•

As fichas de projeto (anexo 3).

I. BILHETE DE IDENTIDADE DA DMRH
A DMRH tem por missão “Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas
de gestão de recursos humanos, numa perspetiva de partilha de recursos, atuando em parceria
com os serviços municipais para otimizar o desempenho individual e organizacional”.
Na sua estrutura interna, organiza-se em três departamentos, que em conjunto, integram cerca
de 332 trabalhadores, o que corresponde a cerca de 4,3% da força de trabalho municipal a 31 de
dezembro de 2016.
Deste universo, de trabalhadores, 40,1% são técnicos superiores, 22,3% são assistentes
técnicos, 27,1% são assistentes operacionais e 8,4% estão enquadrados noutras carreiras,
sendo o género feminino o predominante (84,6%).
O nível de escolaridade mais representativo é a Licenciatura (46,9%) e encontram-se
distribuídos por várias faixas etárias, estando a maioria situada entre os 40 e os 59 anos
(78,1%).
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Caracterização dos Recursos Humanos da DMRH
Habilitações

Nº

% Total

4 anos

33

9,94%

6 anos

18

9 anos

Idade

Nº

% Total

25-29

1

0,30%

5,42%

30-34

4

2,60%

44

13,25%

35-39

24

8,80%

11 anos

14

4,22%

40-44

55

16,20%

12 anos

49

14,76%

45-49

62

19,70%

Bacharelato

7

2,11%

50-54

80

24,80%

Licenciatura

156

46,99%

55-59

74

17,40%

Mestrado

11

3,31%

60-64

27

8,80%

Total

332

100,00%

65 ou mais

5

1,40%

332

100,00%

Total

No total, a DMRH tem 7 dirigentes e cada um tem a seu cargo o número médio de 47
trabalhadores. Especificamente o departamento de gestão de recursos humanos tem 4
dirigentes o que traduz um número médio de 22 trabalhadores por dirigente, o departamento de
desenvolvimento e formação tem um dirigente com 61 trabalhadores e o departamento de
saúde, higiene e segurança também com um dirigente tem 158 trabalhadores. A diretora
municipal tem 24 trabalhadores na sua dependência direta.

As responsabilidades de cada unidade orgânica que compõe a DMRH encontram-se descritas
no Despacho nº 5347/2015, que aprovou a estrutura nuclear dos serviços municipais e
Deliberação n.º 876/2015, que aprovou a estrutura flexível dos serviços municipais.
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Mas o bilhete de identidade da DMRH não se reduz à sua fotografia orgânica. Também, importa
destacar a articulação entre a visão de futuro que a DMRH definiu para si própria, os seus
objetivos estratégicos e os valores que exprimem a sua identidade organizacional.

Um outro elemento é a arquitetura dos processos da DMRH, desenvolvida por uma equipa
interna em 2012 e aperfeiçoada nos anos seguintes, com a experiência entretanto desenvolvida
na análise de processos. A estrutura de macro processos da DMRH, conforme figura abaixo, é
composta por:
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•

processos estratégicos, que se destinam a controlar as políticas, estratégias e metas da
DMRH;

•

processos operacionais, que geram produtos e/ou serviços disponibilizados ou
prestados aos clientes;

•

processos de suporte, que compreendem as atividades (internas e geralmente
transversais) necessárias ao correto funcionamento dos processos operacionais.

II. A NOSSA ESTRATÉGIA EM AÇÃO - OBJETIVOS PARA 2017
Alinhamento estratégico
A estratégia de atuação da DMRH, que dá corpo à visão de futuro que esta definiu, é um dos
elementos centrais para a elaboração dos seus planos de atividades. Sem prejuízo da leitura do
documento estratégico em vigor, importa sublinhar que a estratégia define os objetivos
plurianuais da Direção Municipal, que são enquadradores dos planos de atividades, garantindo a
sua coerência através do alinhamento vertical entre objetivos estratégicos e objetivos
operacionais (anuais). Recorde-se que o plano estratégico, elaborado em 2014, consagra para a
DMRH três objetivos estratégicos, que foram atualizados em 2016 na sequência da experiência
operacional dos últimos dois anos e da reflexão realizada por orientação do vereador dos
recursos humanos:
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1: Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um novo modelo de gestão.
Os desafios da governação da cidade num novo mandato exigem o aprofundamento do modelo
de gestão dos serviços municipais que a CML tem vindo a implementar, no sentido de reforçar o
seu caráter colaborativo, inovador, eficiente e orientado para resultados. Este objetivo significa
apostar no desenvolvimento de competências de trabalhadores e de dirigentes, para adotar
mecanismos de gestão modernos, que para além de motivar os trabalhadores, permitam o
alinhamento do esforço individual com os objetivos organizacionais e contribuam, de forma
organizada e colaborativa, para a concretização do programa de governo da cidade. Estes
mecanismos passam pelo investimento num modelo de gestão profissional, com capacitação dos
dirigentes e adesão dos trabalhadores a mecanismos de gestão por competências, para tirar
partido das capacidades individuais e não das meras carreiras formais, de afetação flexível de
trabalhadores a projetos de várias unidades orgânicas e pelo incentivo à criatividade, a abertura
ao risco e à inovação. Mas também, uma cultura de colaboração com atores externos,
otimizando recursos através da celebração de parcerias estratégicas com entidades do setor
público, nomeadamente as freguesias de Lisboa, do setor privado e do setor associativo,
incluindo as organizações representativas dos trabalhadores e a universidade.
2: Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho.
Este objetivo é fundamental para criar um ambiente de trabalho atrativo, positivo e motivador em
qualquer organização e, muito particularmente, nos momentos de crise. Trabalhadores
motivados e com elevados níveis de satisfação criam valor e contribuem para os objetivos
organizacionais. Este objetivo deve ser encarado numa perspetiva global, ou seja, considerando
as condições básicas de saúde, higiene e segurança, que claramente carecem de investimento
reforçado em inúmeras áreas na CML, atenta a dispersão de locais de trabalho, e a diversidade
do estado de conservação dos edifícios municipais. Mas, significa também, valorizar os
trabalhadores, envolvendo-os no funcionamento dos serviços, reconhecendo as suas ideias e os
seus contributos. Ao mesmo tempo, motivando, promovendo a conciliação entre o trabalho e a
sua vida privada, criando mecanismos de apoio ativo aos trabalhadores, com novos benefícios
que ajudem o seu quotidiano, para que a sua vida profissional possa ser uma forma de
realização pessoal e fonte de bem-estar, reforçando assim o sentimento de pertença e de
compromisso com os objetivos organizacionais.
3: Aprofundar a operacionalização da reforma administrativa da cidade em parceria com
as freguesias.
A Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, que aprovou a reorganização administrativa da cidade de
Lisboa, repartindo competências essenciais à satisfação de necessidades dos munícipes e das
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pessoas que trabalham na cidade, entre o Município e as Freguesias, determinou que “a
atribuição das novas competências às juntas de freguesia é acompanhada dos meios humanos,
dos recursos financeiros e do património adequados ao desempenho das funções transferidas”
(artigo 15º, n.º 1). Neste quadro, competiu à Câmara proceder à transição dos trabalhadores
necessários para os mapas de pessoal das juntas de freguesia, proporcionando-lhes todas as
garantias. Mas também lhe compete prestar o apoio necessário aos trabalhadores e também às
próprias juntas. Um dos fatores críticos de sucesso da reforma administrativa da cidade é
precisamente a capacidade da CML prestar de forma eficaz este apoio. Ajudando as juntas de
freguesia na assunção de novas responsabilidades e na gestão de um mapa de pessoal
alargado. Apoiando os trabalhadores que transitaram do mapa de pessoal da CML no seu
processo de internalização num novo contexto organizacional. Capacitando as juntas para os
novos desafios, nomeadamente, através de formação à medida das necessidades específicas de
cada entidade, bem como do acesso ao plano de formação da CML. Desenvolvendo iniciativas
em parceria com as freguesias, em diversos domínios, ao longo de todo o período de
internalização de competências pelas juntas e à medida das necessidades de cada interlocutor.
As prioridades definidas para o ano de 2017 traduzem, assim, não apenas uma linha de
continuidade do trabalho iniciado em 2012, e que permite demonstrar o caminho de
concretização da trajetória estratégica aprovada para a área de recursos humanos na CML, mas
também novos projetos ou projetos com um novo conteúdo porque decorrem da estratégia
aprovada em 2014 e revista em 2016 para o mandato que terminará em 2017, incluindo os
indicadores chave nela previstos para este ano.
Tendo por enquadramento estes objetivos, em 2017 irá manter-se uma linha de continuidade dos
investimentos realizados desde 2011, mas colocando uma tónica muito particular na valorização
dos nossos trabalhadores, do conhecimento que detemos e da nossa capacidade de tradução
desse conhecimento em resultados que, com frequência, não têm paralelo nas autarquias locais
nem nos outros níveis de administração. Assim, em alinhamento com as conclusões do estudo
ao clima organizacional realizado em 2016, queremos:
a) Valorizar quem somos, desenvolvendo mecanismos para nos conhecermos melhor dentro
da CML, quer os serviços, quer os trabalhadores, criando também novas formas de
reconhecer os trabalhadores e as equipas que desenvolvam projetos inovadores e com
resultados efetivos.
b) Valorizar como fazemos, implementando metodologias colaborativas que aumentem a
eficiência na utilização de recursos e garantam a eficácia das políticas públicas municipais,
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ao mesmo tempo que criam, desenvolvem e partilham conhecimento especializado, um dos
nossos maiores recursos que ainda não se encontra suficientemente explicitado e
capitalizado. A introdução de objetivos comuns na área dos recursos humanos aborda
explicitamente esta intenção.
c) Valorizar as condições em que trabalhamos, proporcionando boas condições de trabalho
às pessoas que exerçam funções na CML, em termos de instalações, equipamentos
administrativos, informáticos e, em algumas carreiras, de proteção individual em função dos
riscos específicos associados às atividades que desempenham, mas também percebendo e
salvaguardando as necessidades que decorrem do género, da parentalidade, da vida
privada e das circunstâncias sociais de cada trabalhador que mereçam o exercício de
medidas de responsabilidade social.
Este foco na valorização nas três dimensões referidas, cruza-se com os objetivos estratégicos
definidos e origina o conjunto de objetivos que constituem os projetos previstos no quadro de
avaliação e responsabilização para 2017 da DMRH e os QUARUS dos seus departamentos, sem
prejuízo dos outros objetivos associados à melhoria contínua dos processos da DMRH, bem
como de toda a outra atividade programada, associada aos nossos processos de negócio e que
também se identificam neste plano.
Assim, por um lado, continuamos a ter um objetivo que decorre diretamente de uma prioridade
deste mandato: a reforma administrativa da cidade.
1) Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento organizacional e de
recursos humanos no âmbito da reforma administrativa da cidade.
(QUAR OO1 Eficácia – objetivo transversal)
Fundamentação: A reforma administrativa não se esgotou com o encerramento formal da
transferência de recursos humanos. Apoiar a reforma administrativa da cidade significa
implementar um processo abrangente de apoio às juntas ao longo do processo de internalização
das novas competências, procurando minorar dificuldades na definição e gestão de mapas de
pessoal significativamente mais alargados e desenvolver as competências individuais
necessárias a um modelo de funcionamento mais exigente. A DMRH apoia quer a colocação de
trabalhadores do município que pretendam exercer funções nas juntas ao abrigo da mobilidade
entre entidades, quer a capacitação das equipas à medida das necessidades de cada junta, quer
o apoio aos trabalhadores no âmbito dos protocolos que venham a ser celebrados com as juntas.
Mas também desenvolve em parceria com as freguesias um conjunto de atividades de
capacitação e dinamização que permitam consolidar os novos modelos organizacionais e de
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gestão necessários à assunção do novo quadro de responsabilidades. Este ano colocaremos
maior enfoque na realização de iniciativas conjuntas que permitam partilhar conhecimento e
boas práticas.
Por outro lado, temos cinco objetivos que também se mantêm dos anos anteriores e que se
destinam a consolidar um modelo de gestão interna mais eficiente e orientado para o cliente, que
é em simultâneo um modelo de gestão de RH partilhado entre a DMRH e todas as unidades
orgânicas municipais. Alguns dos objetivos sofreram, todavia, um ajustamento na sua leitura e
no seu conteúdo, incorporando novos indicadores, ajustados ao novo ciclo de gestão.
2) Implementar um modelo de gestão por competências.
(QUAR OO2 Eficácia)
Fundamentação: É necessário continuar a adotar instrumentos de gestão por competências que
permitam tirar maior partido do capital humano da CML, desenvolvendo um sistema adaptado
às necessidades específicas da organização. Depois de termos apostado na elaboração de um
conjunto de perfis de competências (dirigentes, áreas de apoio e funções transversais), chegou
o momento de os testar, utilizando instrumentos de diagnóstico para avaliar as competências
efetivamente detidas pelos trabalhadores de cada perfil e desenvolver planos de formação à
medida das suas necessidades especificas. Um dos grupos alvo é o dos dirigentes, que será
destinatário de um plano de formação com o objetivo de alinhar as respetivas competências
com o perfil definido pelo modelo comum de gestão da CML.

3) Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos.
(QUAR OO3 Eficiência – objetivo transversal)
Fundamentação: Vamos continuar a investir na gestão por processos, para melhorar a nossa
capacidade de orientação para o cliente e otimizar recursos. Iremos colocar o foco na
monitorização da implementação das medidas já identificadas, para avaliar o grau de sucesso
nos resultados obtidos e, se necessário, introduzir novas melhorias, para otimizar a nossa
capacidade de atuação junto dos nossos clientes.

4) Implementar um novo modelo de gestão da função RH, de forma colaborativa.
(QUAR OO4 Eficiência – objetivo transversal)
Fundamentação: Iremos continuar a aprofundar a nossa vocação de serviço ao cliente. Iremos
continuar a desenvolver o Guia do Dirigente, incorporando novas fichas que apoiem os dirigentes
no exercício das suas competências de gestão previstas no modelo comum. Iremos alinhar as
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fichas de orientação técnica com o Guia, garantindo igualmente ações de sensibilização e
formação, para garantir que as metodologias de gestão de RH definidas são aplicadas
uniformemente num número cada vez mais elevado de unidades orgânicas.

5) Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento,
qualidade e inovação.
(QUAR OO6 Qualidade – objetivo transversal)
Fundamentação: Iremos aprofundar a lógica da partilha de conhecimento, realizando um
seminário internacional de recursos humanos que nos permita debater com interlocutores de
outros países as boas práticas de gestão das pessoas no sector público e desenvolvendo
iniciativas que permitam aos trabalhadores conhecer o universo municipal e não apenas as
unidades orgânicas da CML, proporcionando uma visão integrada da atuação do município.
Procuraremos ainda otimizar a disponibilização do conhecimento detido pela CML ao serviço da
população, através da implementação do conceito “Lisbon Learning Center” em parceria com
outro serviço municipal.

6) Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador.
(QUAR OO7 Qualidade – objetivo transversal)
Fundamentação: À semelhança dos anos anteriores, iremos investir parte significativa da nossa
atividade num programa integrado de apoio ao trabalhador, uma aposta que continua a ser muito
importante na conjuntura que atravessamos. Este programa aglutina medidas muito distintas
entre si, nomeadamente na área da saúde e segurança, do bem-estar, do apoio na conciliação
da vida profissional e pessoal e do bom ambiente de trabalho. Estas medidas estão sob a
responsabilidade de cada um dos departamentos mas têm todas o mesmo objetivo: apoiar os
trabalhadores nas várias dimensões da sua vida, bem como reconhecer e contribuir para motivar
as pessoas que trabalham na CML.

Por fim, incorporamos os objetivos definidos pelo executivo como sendo comuns a todas as
unidades orgânicas e respetivos indicadores:
•

Um na área financeira (QUAR 005) – Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros e

•

Outro na área dos recursos humanos (QUAR 008) – Colaborar na boa gestão dos recursos
humanos. De referir que este objetivo pretende, neste ciclo de gestão, dar um novo fôlego à
Rede Colaborativa, continuando a incrementar a sua utilização no âmbito de projetos ou
atividades das unidades orgânicas que não exijam trabalhadores a tempo integral, num
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objetivo que é partilhado por todas as unidades orgânicas municipais, continuar a estimular a
correta aplicação do sistema de gestão e avaliação do desempenho organizacional e a
adoção de modelos de gestão participativa, que estimulem a criatividade e o envolvimento
ativo dos trabalhadores na atividade da CML.
Todos os objetivos operacionais acima identificados estão alinhados com os objetivos
estratégicos da DMRH.
Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Gerir e capacitar a
força de trabalho da
CML para um
modelo de gestão
colaborativo,
inovador, eficiente e
orientado para
resultados

Melhorar a
atratividade do
ambiente de
trabalho

Aprofundar a
operacionalização
da reforma
administrativa da
cidade em
parceria com as
freguesias

Apoiar as juntas de freguesia na gestão e
desenvolvimento organizacional e de
recursos humanos no âmbito da reforma
administrativa da cidade
Implementar um modelo de gestão por
competências
Adotar medidas de normalização,
simplificação e desmaterialização de
processos
Implementar um novo modelo de gestão da
função RH, de forma colaborativa
Colaborar na boa gestão de recursos
financeiros
Implementar um sistema de gestão orientado
para a partilha de conhecimento, qualidade e
inovação
Implementar um Programa de Apoio e
valorização do Trabalhador
Colaborar na boa gestão de recursos
humanos

Este conjunto de prioridades foi definido com o contributo direto dos trabalhadores da direção
municipal, através das medidas participativas realizadas ao longo do ano, nomeadamente o “Dia
P na DMRH”, realizado em outubro mas em moldes mais amplos do que em anos anteriores.
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As iniciativas de participação da DMRH tiveram início em setembro, com a realização de um
questionário de autoavaliação da qualidade e inovação na DMRH, baseado no modelo Common
Assessment Framework (CAF), para avaliar a pontuação da DM nos critérios do modelo (meios e
resultados), ou seja, no que respeita ao modelo de funcionamento e aos projetos desenvolvidos.
Em seguida, em outubro, realizaram-se duas rondas de Dia P: o dos clientes e o dos
trabalhadores da DMRH, para obter propostas de medidas de melhoria. Depois disso, foram
colocadas a votação interna as propostas consideradas exequíveis pela equipa técnica (equipa
InovRH e dirigentes).
Analisados os resultados da votação, foram integradas no presente plano as medidas passíveis
de execução durante este ciclo de gestão e que estão identificadas, ao longo deste documento.
Sublinhando as conclusões do relatório da quinta edição do Dia P, é de referir que as mais de
400 propostas apresentadas, originaram 99 medidas que foram submetidas a votação interna.
Destas, foram acolhidas 78 medidas no plano de atividades, incluindo todas as medidas mais
votadas, o que corresponde a 78,7% de taxa de incorporação global (100% das medidas mais
votadas).

Alinhamento operacional
Os projetos da DMRH articulam-se entre si (alinhamento horizontal). Isso é evidente não só pelo
facto de existirem projetos transversais aos vários departamentos mas também pelo facto de
muitos dos projetos departamentais se alinharem diretamente com os objetivos de atuação da
direção municipal. Este alinhamento é evidenciado pela estrutura de objetivos operacionais pelos
quais a DMRH e cada um dos departamentos será avaliado no final deste ciclo de gestão:
1) Alguns dos objetivos da DM são transversais a todos os departamentos (objetivo transversal
interno de responsabilidade comum);
2) Outros dos objetivos da DM dependem do contributo de um departamento em particular, em
razão da sua natureza (objetivo transversal interno com indicadores diferenciados);
3) Os objetivos operacionais dos departamentos podem não estar todos refletidos no QUAR, que
reflete as prioridades de atuação da DM para o ano em causa mas não exclui outros projetos;
4) Assim, os departamentos poderão definir alguns objetivos operacionais específicos, que
estarão sempre alinhados com os objetivos estratégicos.
Os quadros seguintes demonstram a articulação entre os objetivos operacionais.
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a) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DMRH
Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento organizacional e de recursos
humanos no âmbito da reforma administrativa da cidade
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

Todos

Taxa média de cumprimento dos indicadores
setoriais RH de apoio à reforma administrativa
(M23 e M25)

95%

≥ 96%

Relatório de
monitorização

Todos

Nº de iniciativas conjuntas realizadas (M17)

3

≥4

Relatório de
monitorização

Verificação

Alinhamento dos Departamentos
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

DDF

Taxa de execução dos pedidos de formação para
capacitação das juntas

95%

≥ 96%

DDF

Nº de iniciativas conjuntas realizadas com
participação do DDF

1

≥2

Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização

DGRH

Tempo médio de resposta aos pedidos de
colaboração das freguesias

15 dias

≤ 14 dias

Relatório de
monitorização

DGRH

Nº de iniciativas conjuntas realizadas com
participação do DGRH

1

≥2

Relatório de
monitorização

DSHS

Tempo médio de resposta aos pedidos das juntas
de freguesia na área SHST (protocolados)

30 dias

≤ 25 dias

Relatório de
monitorização

DSHS

Nº de iniciativas conjuntas realizadas com
participação do DSHS

1

≥2

Relatório de
monitorização

Verificação

Implementar um modelo de gestão por competências
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

DDF

Taxa de execução do plano de formação para
dirigentes (M34 e M47)

70%

≥ 71%

Relatório de
formação

80%

≥ 81%

Plano de
formação

2

≥3

Relatório de
monitorização

DDF
DDF
DGRH

Taxa de Execução por Unidades Orgânicas dos
Planos de Formação contratualizados (M24, M35 e
M43)
Nº de funções de apoio à gestão com diagnósticos
de competências realizados

Verificação
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Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos
Departamentos

Indicador

Meta

Superação

Todos

Taxa de cumprimento dos indicadores de
monitorização dos processos otimizados (M20, M21
e M97)

70%

≥71%

Fonte de
Verificação
Relatório de
monitorização

Alinhamento dos Departamentos
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

DDF

Data de entrega da versão simplificada do modelo
de relatório de avaliação da formação

31-out

15-out

Relatório de
monitorização

DDF

Taxa de incremento do número de inscrições por via
eletrónica (face a 2016)

15%

≥ 25%

Relatório de
monitorização

DGRH

Data de implementação do upgrade ao SI RH (M3,
M18 e M30)

30-nov

31-out

Entrada em
produtivo

DGRH

Data de implementação da aplicação da Rede
Colaborativa (M96)

31-out

15-out

Entrada em
produtivo

Verificação

Implementar um novo modelo de gestão da função RH, de forma colaborativa
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

Todos

Data de entrega da nova versão do Guia do
dirigente em alinhamento com as necessidades
identificadas e sugestões recebidas

15-jul

30-jun

Relatório de
monitorização

Todos

Taxa de alinhamento das Fichas de Orientação
Técnica com o Guia do dirigente até final do ano
(M51, M52, M53, M54)

90%

≥ 91%

Relatório de
monitorização

Verificação

Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento, qualidade e
inovação
Fonte de

Departamentos

Indicador

Meta

Superação

Todos

Nº de participantes nas iniciativas de partilha de
conhecimento promovidas pela DMRH (M5, M17,
M31, M33, M58, M59)

1000

≥ 1001

Relatório de
monitorização

DDF
DGRH

Nº de iniciativas “Conhecer o universo municipal”

3

≥4

Relatório de
monitorização

DDF

Data de implementação do “Lisbon Learning Center”
no Espaço E (partilhado com DMEI) (M 15)

30-set

15-set

Relatório de
monitorização

Verificação
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Implementar um Programa de Apoio e Valorização do Trabalhador
Departamentos

Todos
Todos
DSHS

Indicador
Nº de iniciativas institucionais de valorização e
reconhecimento dos trabalhadores (M26, M48, M56,
M77, M78 e M88)
Nº iniciativas na área do apoio aos trabalhadores
(M45, M90, M91)
Taxa de execução dos planos de intervenção em
instalações municipais para melhoria das condições
de trabalho (M11 e M13)

Fonte de

Meta

Superação

10

≥ 11

Relatório de
monitorização

6

≥7

Relatório de
monitorização

70%

≥ 71%

Relatório de
monitorização

Verificação

Alinhamento dos Departamentos
Departamentos

Indicador

Meta

Superação

DSHS

Data de apresentação do relatório de execução
das medidas a implementadas na sequência do
estudo COPSOQ e ICT

29-jul

30-jun

Fonte de
Verificação
Relatório de
monitorização

Ainda no domínio dos objetivos específicos da DMRH, é de referir que existem objetivos dos
QUARUS do DGRH e do DSHS que estão alinhados diretamente com os objetivos estratégicos
Garantir a avaliação de desempenho dos trabalhadores referente ao biénio 2015-2016 (OE
Capacitar a força de trabalho da CML para um novo modelo de gestão)
Fonte de

Departamento

Indicador

Meta

Superação

DGRH

Taxa de trabalhadores avaliados

65%

≥ 75%

Relatório de
monitorização

DGRH

Taxa de UO com reuniões de secção autónoma
realizadas até 30 de setembro

70%

≥ 80%

Relatório de
monitorização

Verificação

Aumentar o número de trabalhadores abrangidos pelo controlo de assiduidade/registo
eletrónico de dados biométricos (OE Capacitar a força de trabalho da CML para um novo
modelo de gestão)

Departamento

Indicador

Meta

Superação

DGRH

Nº de novos trabalhadores a utilizar o “relógio
biométrico” (M32)

200

≥ 201

Fonte de
Verificação
Relatório de
monitorização
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Reduzir o impacto adverso decorrente dos acidentes de trabalho (OE Melhorar a
atratividade do ambiente de trabalho)
Fonte de

Departamento

Indicador

Meta

Superação

DSHS

Taxa de redução de acidentes de trabalho
ocorridos em 2017 face a 2016

4%

≥ 8%

Relatório de
monitorização

3%

≥ 6%

Relatório de
monitorização

7%

≥ 10%

Relatório de
monitorização

DSHS
DSHS

Taxa de redução de dias perdidos por acidentes de
trabalho ocorridos em 2017 face a 2016
Taxa de redução de custos diretos decorrentes de
acidentes de trabalho ocorridos em 2017 face a
2016

Verificação

Implementar um serviço de proximidade de medicina do trabalho (OE Melhorar a
atratividade do ambiente de trabalho)
Fonte de

Departamento

Indicador

Meta

Superação

DSHS

Nº de trabalhadores do RSB abrangidos pelo
serviço de proximidade da medicina do trabalho

640

≥761

DSHS

Data de início do Projeto “19/22”

31-mar

28-fev

Meta

Superação

10

≤5

Relatório de
monitorização

5

≤3

Relatório de
monitorização

80%

100%

Relatório de
monitorização

Verificação
Relatório de
monitorização
QUARU e
Ficha de
Projeto 12

B) OBJETIVOS COMUNS CML

Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros
Departamentos

Todos

Todos

Todos

Indicador

Nº médio de dias para liquidação de faturas
(responsabilidade comum sempre que aplicável)
Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de
avaliação de nível de serviço (contratos
centralizados)
(responsabilidade comum sempre que aplicável)
Taxa de cumprimento do calendário de planeamento
e execução orçamental definido
(responsabilidade comum)

Fonte de
Verificação
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Colaborar na boa gestão dos recursos humanos
Departamentos

Todos

Todos

Todos

Indicador
Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores
em rede colaborativa (transversal interno de
responsabilidade comum)
Taxa de implementação do Modelo de Gestão
Operacional do Programa de Governo da Cidade
(transversal interno de responsabilidade comum)
Número de iniciativas de envolvimento
organizacional dos trabalhadores (transversal
interno de responsabilidade comum) (M33 e M55)

Fonte de

Meta

Superação

50%

≥ 70%

Relatório de
monitorização

80%

100%

Relatório de
monitorização

1

≥2

Relatório de
monitorização

Verificação

III. OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS
As atividades estratégicas, de suporte e operacionais que não constituem objetivo mas outra
atividade programada, estão organizadas de acordo com a arquitetura de processos da DMRH,
sendo apresentadas no quadro dos macroprocessos organizacionais identificados. Dentro de
cada macroprocesso são assinaladas as atividades transversais internas aos três
departamentos, e as atividades próprias de cada departamento.

Competências organizacionais de gestão (comuns)
Macroprocessos estratégicos
Gestão Estratégica da DMRH
Atividade

Indicador

Superação

Fonte de
verificação

30-nov

15-nov

Proposta de
Plano Anual
de Atividades
enviada ao
Vereador

Meta

Superação

Fonte de
verificação

30%

≥ 40%

Registos do
núcleo de
comunicação

Meta

Atividades transversais a todos os departamentos
Definir a atividade operacional,
assegurando a derivação em
programas, projetos e
Data de elaboração do Plano Anual de
atividades, com identificação de Atividades para 2018
prioridades, responsabilidades e
prazos

Comunicação Interna
Atividade

Indicador

Atividades transversais a todos os departamentos
Instituir mecanismos de
divulgação do Plano de
Atividades, do QUAR e dos
QUARU

Taxa de trabalhadores abrangidos
pela reunião anual de divulgação do
Plano de Atividades, do QUAR e dos
QUARU

19

Plano de Atividades para 2017

Instituir mecanismos de análise
e divulgação periódica de
resultados

Nº de conteúdos relativos ao PA
divulgados na newsletter Nós

10

≥ 12

Newsletter
divulgada

Inovação e Qualidade
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Meta

Superação

jul

jun

Manual

mar

fev

Newsletter

out

set

1

≥2

Atividades transversais a todos os departamentos
Criar o manual de processos
da DMRH

Adotar mecanismos de
auscultação dos clientes

Data de disponibilização da 1ª edição
(M19)
Data de criação de um link na RH Nós
para a caixa de sugestões (M81)
Data de validação do processo
remunerações com participação dos
clientes (M22)
Nº de outras iniciativas realizadas

Dossier de
Processo
Validado
Relatórios
das
iniciativas
realizadas

Macroprocessos de suporte
Gestão de RH DMRH
Atividade

Indicador

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Atividades transversais a todos os departamentos
Gerir o programa de
acolhimento (M9)
Promover o trabalho em equipa
e o desenvolvimento de
competências

Taxa de novos trabalhadores
abrangidos
Nº de trabalhadores em rede
colaborativa interna (M7)
Taxa de aceitação das inscrições em
projetos (M6)
Nº de participação no Peddy Papper
sobre calçada portuguesa (M8)

Assegurar a formação, alinhada
com os objetivos operacionais
DMRH

Nº de trabalhadores que
frequentaram ações de formação
interna / externa alinhadas com os
objetivos operacionais dos
Departamentos / Gabinete da DMRH

Reconhecer os trabalhadores

Data de divulgação do projeto
“Apanhados no Radar” (M4)
Nº de trabalhadores elegíveis
premiados (M2 e M79)
Data de inclusão na RH Nós do
segmento do reconhecimento (M1)

100

≥ 120

out

set

--

--

mar

fev

Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Fichas de
monitorização
da formação
com registo
das horas de
formação
frequentadas
por cada
trabalhador.
Base de
dados da
formação
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
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Monitorização da Atividade e avaliação do desempenho DMRH
Atividade

Indicador

Meta

Superação

Fonte de
verificação

-

-

Matriz de
dados da DAD

Meta

Superação

Fonte de
verificação

50

≥ 51

80%

≥ 81%

Meta

Superação

Fonte de
verificação

20%

> 20%

Relatório de
monitorização

Atividades transversais a todos os departamentos
Definir objetivos, controlar
Nº de trabalhadores com objetivos
atividades e garantir a avaliação definidos para 2017-2018, até final do
SIADAP
mês de março

Comunicação e Marca RH
Atividade

Indicador

Atividades transversais a todos os departamentos
Assegurar a comunicação com
os trabalhadores da CML

Assegurar a comunicação com
os dirigentes da CML

Nº de conteúdos introduzidos na área
RH da Intranet
Taxa de cumprimento do calendário de
distribuição das newsletters
Data de reformulação da RH Números
(M72)
Data de envio da RH Números a todos
os dirigentes (M71)
Data de implementação do sistema de
alertas RH (M 50)

Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização

Gestão das condições de trabalho
Atividade

Indicador

Atividades transversais a todos os departamentos

Gerir parcerias com
organizações de suporte ao
trabalhador

Articular com o DSI a
renovação do parque
informático da DMRH (M16)
Articular com a SG a renovação
das cadeiras identificadas pelo
DSHS (M10)
Garantir a participação dos
trabalhadores na gestão das
condições de trabalho

Taxa de incremento da carteira de
protocolos celebrados pelos
Departamentos / Gabinete da DMRH
(M84)
Melhorar a divulgação dos protocolos
existentes (M85)
Data de realização do questionário de
satisfação com os protocolos (M83 e
M87)

Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização

Taxa de renovação do parque
informático

Relatório de
monitorização

Taxa de renovação das cadeiras

Relatório de
monitorização

Data de criação do formulário na
intranet (M12)

Relatório de
monitorização

21

Plano de Atividades para 2017

Competências organizacionais de negócio (específicas)
Macroprocessos operacionais
Gestão do sistema de informação
Atividade

Indicador

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Implementar um sistema de
gestão do tempo de trabalho

Taxa de UO com relógio biométrico

Disponibilizar pontos de acesso
Nº de pontos de acesso partilhado à
partilhado à Intranet da CML
Intranet da CML
(em articulação com o DSI)

75% das 100% das
Relatório de
UO
UO
monitorização
sinalizadas sinalizadas
1

≥2

Relatório de
monitorização

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Planeamento, políticas e estratégias RH-CML
Atividade

Indicador

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Construir documentos de apoio
para os eleitos

Data de apresentação da estrutura
para o “Guia do Eleito”

30-set

15-set

Desenvolver e gerir modelos de
afetação de força de trabalho
entre orgânicas da CML

Nº de pedidos de (re) afetação com
decisão do DGRH

30

≥ 35

Proposta
enviada à DM
Ficheiro
Excel com
pedidos no
mês em
referência
Relatório de
monitorização

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Divulgar orientações em matéria Data de divulgação do Quadro de
de RH
Referência 2017 (M95)

Admissão e colocação
Atividade

Indicador

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Analisar os pedidos de (re)
afetação dos trabalhadores nas
unidades orgânicas

Nº de (re) afetações

Concluir os procedimentos
concursais em curso

Nº de procedimentos concursais
concluídos até 31 de Dezembro de
2017

20

≥ 30

-

-

Meta

Superação

-

-

Guias de (re)
afetação no
mês em
referência
Listas
unitárias de
ordenação
final
homologadas

Administração RH
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Assegurar a atualização da
informação cadastral dos
trabalhadores

Nº de processos individuais com
inserção de documentação

Listagem de
processos
individuais
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Atividade

Indicador

Meta

Superação

Monitorizar a consulta dos
processos individuais dos
trabalhadores

Nº de processos individuais
requisitados para consulta

-

-

Responder aos pedidos de
mobilidade intercarreiras

Nº de pedidos de mobilidade
intercarreiras respondidos

-

-

Emitir declarações solicitadas
pelos trabalhadores (gestão de
processos e remunerações)

Nº de pedidos de declaração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº de cartões da ADSE enviados aos
beneficiários

-

-

Nº de novos beneficiários

-

-

Monitorizar as penhoras a
serem processadas no Núcleo
de Remunerações

Nº de penhoras em curso na carreira
de assistente operacional
Nº de penhoras em curso na carreira
de assistente técnico
Nº de penhoras em curso na carreira
de técnico superior
Nº de penhoras em curso nas
restantes carreiras
Valor das penhoras em curso

Monitorizar a atribuição de
subsídio de turno, por unidade
orgânica
Monitorizar a realização de
trabalho extraordinário na CML,
por unidade orgânica

Nº total de trabalhadores com
subsídios de turno aprovados por
Unidade Orgânica
Nº de horas extraordinárias
autorizadas por unidade orgânica
Valor pago mensalmente em horas
extraordinárias, por unidade orgânica

Assegurar o processamento das
Nº de registos de ADSE entrados
comparticipações da ADSE

Gerir os cartões de beneficiário
da ADSE
Gerir o processamento de
salários
Gerir o processamento de
salários (Cont.)

Instaurar processos
disciplinares

Nº de alterações às notas de
ocorrência, comunicadas pela função
RH, introduzidas pelo Núcleo de
Remunerações
Nº de ocorrências em processamento
especial (que ocorrem após o
processamento normal)

Nº de processos disciplinares
instaurados

Fonte de
verificação
com inserção
de
documentação
Listagem de
processos
individuais
requisitados
para consulta
Ficheiro Excel
com pedidos
no mês em
referência
Pedidos de
declarações
entrados no
DGRH no mês
em referência

Ficheiro Excel

Ficheiro Excel
Autorizações
de Pagamento
de
Vencimentos
do mês em
referência
Ficheiro da
base de
dados do
Núcleo da
ADSE
Ficheiro Excel

-

-

Listagens
mensais finais
fornecidas
pelo DMSI

-

-

Ficheiro Excel

-

Livro de
registo e base
de dados do
Núcleo de
Processo
Disciplinar

-
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Atividade

Meta

Superação

Nº de suspensões preventivas

-

-

Nº de processos disciplinares que
poderão prescrever no prazo de 90
dias

-

-

Nº de processos disciplinares que
prescreveram

-

-

Decidir processos disciplinares

Nº de processos disciplinares com
decisão de arquivamento

-

-

-

-

Decidir processos disciplinares
(Cont.)

Nº de processos disciplinares com
decisão de repreensão escrita ou
repreensão escrita suspensa na sua
execução
Nº de processos disciplinares com
decisão de multa ou multa suspensa
na sua execução
Nº de processos disciplinares com
decisão de suspensão ou suspensão
suspensa na sua execução
Nº de processos disciplinares com
decisão de demissão / despedimento
por facto imputável ao trabalhador

Monitorizar as suspensões
preventivas

Monitorizar os prazos dos
processos disciplinares

Monitorizar os pedidos de
estatuto de trabalhadorestudante, por Unidade
Orgânica
Monitorizar os pedidos de
estatuto de equiparação a
bolseiro, por Unidade Orgânica
Monitorizar os pedidos de
estatuto de bolseiro de
investigação, por Unidade
Orgânica
Monitorizar os pedidos de
jornada contínua, por Unidade
Orgânica
Monitorizar os pedidos de
acumulação de funções, por
Unidade Orgânica

Monitorizar os pedidos de
mobilidade

Indicador

-

-

-

-

-

-

Nº de deferimentos

-

-

Nº de deferimentos

-

-

Nº de deferimentos

-

-

Nº de deferimentos

-

-

Nº de deferimentos

-

-

Nº de deferimentos do exterior

-

-

Nº de deferimentos para o exterior

-

-

Nº de deferimentos de ACIP do
exterior

-

-

Fonte de
verificação
Livro de
registo e base
de dados do
Núcleo de
Processo
Disciplinar
Livro de
registo e base
de dados do
Núcleo de
Processo
Disciplinar
Livro de
registo e base
de dados do
Núcleo de
Processo
Disciplinar

Livro de
registo e base
de dados do
Núcleo de
Processo
Disciplinar

Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
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Atividade

Indicador

Meta

Superação

Nº de deferimentos de ACIP para o
exterior

-

-

Nº de deferimentos de mobilidade
intercarreiras

-

-

Nº de deferimentos de mobilidade
intercategorias

-

-

Nº de deferimentos de mobilidade em
atividade diferente

-

-

Meta

Superação

-

-

Fonte de
verificação
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência
Informações
no mês em
referência

Gestão do desempenho
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Monitorizar os processos de
avaliação do desempenho dos
trabalhadores (SIADAP 3)
Monitorizar os processos de
avaliação do desempenho dos
trabalhadores (SIADAP 3)
(Cont.)

Taxa de trabalhadores avaliados no
biénio 2013/2014
Data de implementação de um sistema
de gestão de quotas (M29)
Nº de ações de formação sobre
SIADAP (M27)
Data de criação das bolsas de
objetivos por função (M28)

Matriz de
dados da
DAD
Matriz de
dados da
DAD

Saídas RH
Atividade

Indicador

Meta

Superação

N.º de pedidos entrados no DGRH

-

-

N.º de pedidos analisados e remetidos
à CGA

-

-

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Analisar os pedidos de
aposentação

Ficheiro
Excel do
mês em
referência

Comunicação e Marca RH DGRH
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Assegurar a resposta (feedback
e não deferimento) sobre todos Nº de respostas aos pedidos das
os pedidos de afetação de
Unidades Orgânicas
recursos humanos às UO

-

-

Divulgar ações de recrutamento
Nº de ações "Oportunidade de mudar"
interno "Oportunidade de
divulgadas
mudar"

-

-

Ficheiro
Excel do
mês em
referência
Ficheiro
Excel do
mês em
referência
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Desenvolvimento de RH
Atividade

Indicador

Meta

Superação

Fonte de
verificação

Departamento de Desenvolvimento e Formação

Diagnosticar necessidades de
formação

Taxa de UO com relatórios de
necessidades de formação elaborados

50%

> 50%

30-abr

15-abr

80%

> 80%

Data de reintrodução das notas
explicativas do LNIF (M42)
Divulgar o Plano de Formação

Data de divulgação do Plano de
formação

Executar o Plano de Formação

Taxa de execução do Plano de
formação - Participantes
Data da revisão do formulário de dados
da ficha de inscrição eletrónica na
formação (M46)

Avaliar a formação

Taxa de realização de avaliação de 2º
nível nas Ações de formação aplicáveis

Relatório de
monitorização

80%

> 80%

150

>150

Data da avaliação de impacto da
formação em SIADAP 1 (M41)
Gerir a Formação Externa

Nº de participantes

Gerir estágios de formação
profissional - EFP

Nº de estágios de formação
profissional

-

-

Gerir estágios curriculares - EC

Nº de estágios curriculares

50

> 50

Gerir estágios habilitantes ao
Nº de estágios habilitantes ao exercício
exercício de profissão regulada de profissão regulada
EH

-

-

Gerir Estágios Internacionais –
Erasmus +

Nº de ações de divulgação

2

≥3

Gerir outros estágios

Nº de Estágios de Valorização
Profissional

5

≥7

50

> 50

Programa + Valor Lx

Nº de candidatos encaminhados para
ofertas de qualificação escolar ou
profissional
Nº de sessões de esclarecimento
sobre o centro Qualifica (M49)

Assegurar a realização de
outras ações de formação para
o exterior da CML
Gerir a bolsa de formadores

Relatórios de
Avaliação das
ações de
formação;
Registo da
avaliação
obtida
Relatório de
monitorização
Plataforma de
Gestão da
Formação
Base de
dados dos
Estágios
Base de
dados dos
Estágios
Base de
dados dos
Estágios
Base de
dados dos
Estágios RHNúmeros
Base de
dados dos
Estágios
Relatório de
atividades
Relatório de
monitorização

Nº de ações realizadas

3

≥4

Nº de participantes

50

> 50

Data de atualização da bolsa de
formadores internos (M36)

Relatório de
necessidades
de formação,
por Unidade
Orgânica
Relatório de
monitorização
Registos do
núcleo de
comunicação
Relatório de
Atividades

Relatório de
Atividades
Relatório de
monitorização
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Atividade

Introduzir novas modalidades
formativas

Indicador

Meta

Superação

Data de implementação do sistema de
helpdesk formativo (M37)
Data de conclusão do levantamento de
conteúdos adequados à formação em
tempos de espera (M39)

Fonte de
verificação
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização

Comunicação e Marca RH DDF
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Meta

Superação

Nº de ações de formação divulgadas

4

≥5

Taxa de ações de formação do Plano
divulgadas com conteúdos
programáticos

20%

> 20%

30-mai

15-mai

Base de
dados da
formação

50%

> 50%

Relatório do
plano de
comunicação

Departamento de Desenvolvimento e Formação

Assegurar de forma eficaz a
divulgação das ações de
formação
Assegurar transparência no
processo de seleção para
formação, informando o
trabalhador sobre os critérios
de seleção
Assegurar a disponibilização
de conteúdos formativos na
intranet

Data de apresentação da “PF Brochura”

Taxa de ações de formação com
cursos disponibilizados

Relatório do
plano de
comunicação
Relatório do
plano de
comunicação

Gestão das condições de trabalho
Atividade

Indicador

Fonte de
verificação

Meta

Superação

90%

100%

Relatório
mensal

90%

100%

Relatório
mensal

Departamento de Saúde, Higiene e Segurança

Garantir o atendimento aos
sinistrados

Reparar os acidentes de
trabalho

Assegurar a Medicina no
Trabalho

Taxa de atendimento de sinistrados do
ano 2017 pelo NHS realizados no
próprio dia do acidente
Taxa de relatórios técnicos relativos a
acidentes de trabalho com medidas
preventivas e corretivas elaborados
nos 30 dias subsequentes ao acidente
Nº total de consultas médicas de
acidentes de trabalho realizadas no
próprio dia do acidente
Taxa de processos de reabertura de
acidentes de trabalho avaliados
clinicamente no período máximo de 48
horas
Taxa de consultas médicas de
acidentes de trabalho realizadas no
próprio dia do acidente
Data de aquisição de uma Unidade
Móvel de Saúde

5/mês
(60/ano)

≥ 10/mês
Relatório
(≥
mensal
120/ano)

80%

100%

95%

100%

31-mar

28-fev

Taxa de cobertura

90%

100%

Taxa de quarteis do RSB abrangidos

80%

100%

Relatório
mensal
Mapa Mensal
de acidentes
de trabalho
Relatório de
monitorização
Relatório
Mensal
Relatório de
monitorização
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Atividade
Criar protocolos médicos
respeitando a função, o género
e a idade

Indicador
Data de apresentação dos novos
protocolos médicos

Superação

30-nov

31-out

Relatório do
projeto

100%

Relatório
mensal

≤ 10%

Relatório
mensal

≥15
Por
trimestre
(≥
60/ano)

Mapa Mensal
de Atividades
do NHS

Taxa de inquéritos respondidos pelos
trabalhadores convocados para o
70%
exame periódico de saúde
Reduzir o número de faltas às
Taxa de faltas às convocatórias de
30%
consultas de vigilância médica exames médicos
Nº de visitas/verificações a locais de
trabalho (extra equipas
multidisciplinares) com relatórios
técnicos elaborados, incluindo
12
Criar lugares seguros
Por
(verificações no âmbito da HST propostas de melhoria/ações corretivas
- Ergonomia; Equipamentos de às condições higio-sanitárias e técnico trimestre
(48/ano)
proteção individual; Químicos; funcionais dos locais de trabalho
visitados (entre outros, a necessidade
Instalações; Monitorizações;
de obras e a aquisição de mobiliário
Máquinas e Equipamentos de
trabalho; Segurança e combate ergonómico)
Nº de monitorizações (ruído;
a incêndios em edifícios),
iluminação; conforto térmico; qualidade 30/mês
eliminando/minimizando os
do ar interior (QAI))
riscos a que os trabalhadores
da CML estão sujeitos no
Tempo de resposta na validação de
desempenho das suas funções cadernos de encargos para aquisição
20 dias
de EPI
Nº de projetos multidisciplinares
continuados no âmbito do programa
2
100% bem
Taxa de atendimento efetuado pelo
90%
Acompanhar os trabalhadores gabinete de psicologia clínica
referenciados para atendimento Taxa de atendimento efetuado pelo
em consultas de psicologia
GISS (Gabinete de Intervenção do
90%
clínica e apoio da área de
Serviço Social)
serviço social
Data de criação da linha de
30-abr
atendimento social
Realizar ações de prevenção e
sensibilização das
dependências em meio laboral
e das consequências negativas
dos consumos nocivos de
Nº de ações realizadas
24/ano
álcool e de outras substâncias
psicoativas, divulgando o
Regulamento e esclarecendo
dúvidas
Nº de auditorias higiosanitárias/HACCP e de requisitos
técnicos, com relatórios técnicos
elaborados (eventualmente c/
4/mês
Assegurar a qualidade do
propostas de melhoria/ações corretivas
serviço prestado nos refeitórios
às condições higio-sanitárias e técnico
municipais
funcionais, incluindo a necessidade de
obras)
Data de aplicação de um questionário
31-dez
de avaliação da satisfação do utente
Garantir a qualidade da
Data de celebração de um acordo com
assistência médica e
níveis de serviço no âmbito do
2-dez
complementar prestada a
protocolo com os SSCML relativamente
trabalhadores acidentados
à área de acidentes de trabalho
Monitorizar a qualidade dos
serviços médicos prestados

Fonte de
verificação

Meta

> 30/mês
≤ 10 dias
≥4

Mapa Mensal
de Atividades
do NHS

Relatório de
monitorização

100%
100%

Mapa Mensal
atividades

28-fev

≥ 48/ano

Relatório de
atividades

≥ 5/mês

Relatório
mensal

30-nov

Relatório
mensal

2-nov

Relatório do
projeto
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Atividade
Realizar visitas das equipas
multidisciplinares aos serviços
Gerir o programa de saúde
ocupacional

Gerir as condições de trabalho

Assegurar a qualidade do
serviço prestado nos postos
médicos

Indicador
Nº de visitas das equipas
multidisciplinares com relatórios
técnicos elaborados
Data de criação da mailing list para
divulgação do programa 100% Bem
(M94)
Data da proposta de despacho para
constituição da equipa multidisciplinar
para as condições de trabalho (M66,
M67, M68 e M70)
Data de atualização do formulário das
caixas de 1os socorros (M62)
Data de disponibilização do
desfibrilhador (M65)
Nº de novos médicos contratados
(M64)

Meta

Superação

15/ano

≥ 48/ano

Fonte de
verificação
Relatório
mensal
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização
Relatório de
monitorização

IV. MEIOS A MOBILIZAR
Recursos humanos
Força de trabalho da DMRH
A estrutura global de recursos humanos da DMRH à data de 31 de dezembro de 2016 é a que se
apresenta no quadro seguinte:
Nº total de trabalhadores a exercer funções na DMRH*
Dirigentes - Direção superior

1

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa

6

Técnico Superior

133

Enfermeiro

2

Educador de Infância

21

Informática

3

Fiscal Municipal

2

Assistente Técnico

74

Assistente Operacional

90

Total

332

* Acresce a este número, mais 130 trabalhadores que estão afetos à DMRH/DSHS e que não contribuem, à
data, para o desenvolvimento de atividades, por estarem ausentes há mais de um ano por motivos de
doença e acidente.
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Esta estrutura desdobra-se pelas diversas unidades orgânicas, tal como se resume nos quadros
seguintes. Foram contabilizados os trabalhadores que efetivamente prestam serviço em cada
unidade orgânica, contribuindo para o desenvolvimento das suas atividades, independentemente
da sua afetação formal.
Nº de trabalhadores a exercer funções no Departamento de Gestão de Recursos
Humanos
Dirigentes - Direção superior

0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de
Equipa

4

Técnico Superior

52

Enfermeiro

0

Educador de Infância

0

Informática

0

Fiscal Municipal

0

Assistente Técnico

30

Assistente Operacional

3

Total

89

Nº de trabalhadores a exercer funções no Departamento de Desenvolvimento e
Formação
Dirigentes - Direção superior

0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de
Equipa

1

Técnico Superior

34

Enfermeiro

0

Educador de Infância

0

Informática

2

Fiscal Municipal

1

Assistente Técnico

16

Assistente Operacional

7

Total

61
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Nº de trabalhadores a exercer funções no Departamento de Saúde, Higiene e
Segurança
Dirigentes - Direção superior

0

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de
Equipa

1

Técnico Superior

31

Enfermeiro

2

Educador de Infância

21

Informática

1

Fiscal Municipal

1

Assistente Técnico

23

Assistente Operacional

78

Total

158

Nº de trabalhadores a exercer funções no Gabinete da DMRH
Dirigentes - Direção superior

1

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de
Equipa

0

Técnico Superior

16

Enfermeiro

0

Educador de Infância

0

Informática

0

Fiscal Municipal

0

Assistente Técnico

5

Assistente Operacional

2

Total

24

Necessidades de formação
O plano de atividades da DMRH para 2017 apresenta um conjunto de desafios muito significativo
e mantém uma componente muito marcada de modernização do modelo de funcionamento dos
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serviços na área da gestão das pessoas. Para gerir esta mudança e garantir a internalização das
principais formas inovadoras de atuação, será necessário um plano de formação que visará o
desenvolvimento de competências a vários níveis, não só para os trabalhadores da DMRH, mas
também para os parceiros que devem colaborar ativamente nas novas metodologias. Este
desenvolvimento de competências significará, em determinadas situações, formação em sala,
noutras situações, poderá significar formação-ação ou formação on job, mesmo formação a
distância como a formação na modalidade b-learning.
Alinhando as necessidades de desenvolvimento com os objetivos estratégicos e operacionais e
também com a carta de competências, foram identificadas, em 2016, as principais áreas de
desenvolvimento das competências individuais que consideramos necessárias à concretização
das competências organizacionais e que integraram o plano de formação contratualizado para o
biénio 2016-2017.
As necessidades contratualizadas que correspondem a 2017 são as seguintes.
Formação interna prevista e proporcionada
PLANO DE FORMAÇÃO DMRH
Cursos
Área/Cursos

Desenvolvimento Pessoal
Gestão de conflitos
Direito
Código do procedimento administrativo
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
Enquadramento na Organização
Mapa Ético
Formação de Formadores
Animação e dinamização de grupos
Jogos pedagógicos
Gestão e Administração
Elaboração de PA e QUAR e dimensionamento das UO
Especialização em Gestão da Formação
Gestão de Processos
Gestão de Projetos
Informática na Ótica do Utilizador
Excel
Gescor V3
Prezi
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos: SIGRH
Línguas e Literaturas Estrangeiras
Inglês para Apresentações

Data de
Realização

-

Participações 2017

Data
Prevista
Previstas Realizadas
de
Realização
2017

2ºSem2016

2017

-

2017
2017

2ºSem2016

2017
2017
2017
2017

8
18
2
2
15
8
5
2
3
36
1
12
11
1

2ºSem2016
-

2017
2017
2017
2017

5
2
2
11

-

2017

1

1ºSem2016
2ºSem2016
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Trabalho Social e Orientação
Formação de multiplicadores em educação para os direitos
humanos
Seminário em direitos humanos no âmbito do programa Somos
Programa Somos: Discriminação e diálogo intercultural
Programa Somos: Cidadania e participação democrática
Programa Somos: CM Lisboa inclusiva
Programa Somos: Igualdade de género - desconstruir os
estereótipos de género
Programa Somos: O meu espaço público

-

2017

1

-

2017
2017
2017
2017

3
3
3
3

2ºSem2016

-

3

-

2017

3

A este plano, acrescem pelo menos as seguintes necessidades, que procuraremos satisfazer ao
longo do ano.

INOVAÇÃO E
QUALIDADE
GESTÃO DE PROCESSOS E DE RECURSOS
GESTÃO
DAS
PESSOAS

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS COMUNS

PLANEAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA

ÁREAS DE FORMAÇÃO

Mapa Ético da FRH
(previsto)

[Objetivo Operacional: Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha
de conhecimento, qualidade e inovação]
Design Thinking
Destinatários: Equipa InovRH e trabalhadores da DMRH responsáveis por projetos
inovadores.
Objetivo: Dominar a metodologia para conceber e implementar novos produtos de
comunicação.
[Objetivo Operacional: Adotar medidas de normalização, desmaterialização e
simplificação de processos]
Gestão por processos
Destinatários: Trabalhadores dos departamentos da DMRH.
Objetivo: Compreender o significado e os benefícios da gestão por processos;
identificar as dificuldades e as estratégias de desbloqueamento da gestão pro
processos; desenvolver competências para identificar, mapear, otimizar e
monitorizar as melhorias dos processos, garantindo a sua internalização.
Gestão do tempo de trabalho
Destinatários: Trabalhadores da DMRH que integrem a equipa dos horários de
trabalho.
Objetivo: Compreender os principais modelos de organização do trabalho e as
suas repercussões em termos de definição de horários de trabalho. Definir critérios
gestionários objetivos para definir e medir a adequação de cada regime de horário
às diversas realidades organizacionais.

(vide competências específicas)
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ADMINISTRAÇÃO
RH
DESENVOLVIMENTO
RH
GESTÃO DAS
CONDIÇÕES DE
TRABALHO
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS ESPECÍFICAS

POLÍTICAS E
PLANEAMENTO
DE RH

ÁREAS DE FORMAÇÃO
[Objetivo Operacional: Implementar um modelo de gestão por competências,
Implementar um novo modelo de gestão da FRH de forma colaborativa e
Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador]
Gerir pessoas
Destinatários: Dirigentes da DMRH. Todos os dirigentes municipais.
Objetivo: Compreender as várias responsabilidades de um gestor de pessoas;
conhecer boas práticas e instrumentos a adotar para concretizar as diversas
dimensões. Curso composto por três módulos: Gerir, Desenvolver e Cuidar, que
incluem as matérias das áreas de responsabilidade de cada departamento da
DMRH.
Função RH
Destinatários: Trabalhadores da DMRH. Interlocutores da Função RH.
Objetivo: Compreender as várias responsabilidades de gestão das pessoas que se
encontram na esfera dos serviços municipais. Conhecer os instrumentos e
metodologias aprovados para cada área de responsabilidade. Desenvolver
competências de apoio aos dirigentes de cada unidade orgânica em matéria de
gestão das pessoas.
Diagnósticos de competências
Destinatários: Equipa da DMRH na área da gestão por competências.
Objetivo: Conhecer e desenvolver metodologias de diagnóstico de competências
como base para a elaboração de planos de desenvolvimento individual.
Seminário de Saúde, Higiene e Segurança
Destinatários: Todos os trabalhadores e dirigentes municipais
Objetivo: Conhecer o trabalho desenvolvido no município na área da saúde,
higiene e segurança nas últimas 3 décadas. Conhecer os direitos e deveres dos
trabalhadores neste âmbito.
[Objetivo Operacional: Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha
de conhecimento, qualidade e inovação e Implementar um novo modelo de gestão
da FRH de forma colaborativa]
Storytelling
Destinatários: Equipa InovRH e trabalhadores da DMRH que interajam com a área
da comunicação.
Objetivo: Dominar a metodologia para conceber e implementar novos produtos de
comunicação.

Quadro de referência para a gestão do desempenho individual
Em 2017, o ano inicial de mais um ciclo bienal de avaliação do desempenho, importa sublinhar
que, para gerir o desempenho dos serviços e das equipas, é necessário mais do que avaliar. É
necessário compreender as responsabilidades, as exigências de cada função e de cada projeto,
para que cada trabalhador possa adotar os comportamentos mais adequados à obtenção dos
resultados desejados. Por esta razão, é necessário estabelecer as balizas para a definição de
objetivos individuais mas também definimos, com clareza, o conteúdos das competências para
cada carreira, para que a gestão do desempenho seja clara e transparente em todas as suas
dimensões, em harmonia com a decisão do Conselho Coordenador da Avaliação na CML.
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Sem prejuízo da análise de toda a atividade programada na Direção Municipal, para facilitar a
avaliação do impacto do plano nos objetivos das equipas e dos trabalhadores, figuram em anexo
ao plano de atividades as fichas dos principais projetos.

Recursos Financeiros
Para 2017 a DMRH terá o seguinte orçamento global previsto distribuído pelas categorias
Funcionamento e Plano:
Orçamento global da DMRH

Do orçamento total da DMRH 99% (230.558.922€) diz respeito a despesas de funcionamento e
1% (2.247.350€) está destinado a ações do Plano de Atividades.
De salientar que:
•

nas despesas de funcionamento da DMRH estão incluídos todos os vencimentos do
universo de trabalhadores da CML e também de todos os CPS, bem como os encargos
sociais da CML enquanto entidade empregadora;

•

em Plano estão previstas essencialmente ações de formação e também melhorias das
instalações médicas e outras que visam a saúde e higiene dos trabalhadores do Município.

•

no orçamento do DSHS está incluída a subvenção anual aos SSCML, que representa 65%
do seu orçamento.

É, assim, provável que para a completa execução de alguns dos projetos identificados
(nomeadamente o sistema informático, o estudo dos indicadores de desempenho ou o projeto do
centro de formação) seja necessário, a longo do ano, reforçar algumas rubricas económicas
ainda não dotadas ou dotadas com valores que podem revelar-se insuficientes.

V. Divulgação, monitorização e avaliação
O plano de atividades deve ser divulgado a todos os trabalhadores, para que todos saibam qual
o seu papel na equipa e na concretização dos objetivos da Direção Municipal.
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Para divulgação do plano de atividades, as unidades orgânicas da DMRH adotam as seguintes
medidas:
Afixar cartazes com os enunciados de visão, missão, valores e objetivos estratégicos em
local visível para os trabalhadores;
Produzir outros materiais de divulgação da visão, missão, valores e objetivos estratégicos
da DMRH, para distribuir a todos os trabalhadores;
Divulgar o plano através da newsletter “Nós”;
Divulgar o plano na intranet;
Enviar uma cópia do plano a todos os trabalhadores com correio eletrónico e disponibilizálo para consulta e reprodução aos que não possuam correio eletrónico;
Realizar reuniões de apresentação do plano aquando do início do processo SIADAP, a
todos os trabalhadores de cada departamento, com a presença do diretor de
departamento, da diretora municipal e do vereador do pelouro;
Facultar o powerpoint de apresentação do plano aos trabalhadores de cada departamento.
Por outro lado, para cumprir integralmente as suas finalidades, o plano carece de monitorização
e avaliação.
É necessário controlar o desempenho ao longo da execução do plano, para apurar se as
unidades orgânicas estão no caminho correto para alcançar os resultados no calendário previsto
e, se necessário, reprogramar ações e recursos. Para isso, é necessário recolher informação
relativa ao cumprimento das metas estabelecidas, registando os progressos do plano, os seus
problemas e os sucessos em direção aos objetivos e as ações corretivas recomendadas. Para o
efeito, está constituída uma rede interna de colaboradores dos vários departamentos, com a
missão específica de, mensalmente, recolher e tratar dados relativos aos indicadores definidos e
elaborar informação de reporte periódico utilizando os instrumentos normalizados.
É igualmente necessário fazer a avaliação final de resultados, aferindo o grau de cumprimento
dos objetivos. Comparar os resultados desejados com os resultados efetivamente alcançados
permite melhorar o desempenho através da identificação de pontos fracos que seja necessário
melhorar em anos futuros (oportunidades de melhoria). Com esta finalidade, a rede interna
recolherá informação para avaliar os indicadores de desempenho, elaborando o relatório anual
de atividades no prazo estabelecido legalmente.
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Procurando fazer uma avaliação que vá além das meras atividades e objetivos, procurarmos
ainda realizar, sempre que possível, a avaliação dos impactos do plano. Com efeito, o êxito do
plano não depende exclusivamente do número de projetos executados mas também da
capacidade para avaliar se os seus efeitos foram positivos na Câmara e na Cidade. Quando
existam, estes indicadores de impacto são consagrados nas fichas de projeto e são avaliados
nos termos nelas definidos.
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ANEXO 1 –QUADROS DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
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ANEXO 2 – CONTEÚDO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS CHAVE
DIRIGENTES INTERMÉDIOS
- Competências comuns –
Competência

Visão
Estratégica

Planeamento e
organização

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo avaliador.

Capacidade para analisar o ambiente interno e externo, antecipar a sua
evolução e prever os impactos na Câmara, na DMRH e no seu serviço,
tendo uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para uma visão
de futuro das responsabilidades da DMRH de modo a definir as
estratégias e os objetivos de acordo com essa visão.
Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
Mantém-se atento à conjuntura que o rodeia, conceptualiza os sinais
de evolução e mudança e integra-os no âmbito sua atuação.
•
Antecipa as necessidades de adaptação do serviço, define
estratégias, implementa medidas e avalia os impactos das mesmas
face à estratégia definida para o serviço;
•
Garante o alinhamento da visão, dos objetivos e da atividade do seu
serviço com a visão definida para a DMRH, não sobrepondo uma
agenda própria à coerência da atuação da DM face aos objetivos
estratégicos comuns, no quadro das orientações recebidas;
•
Propõe, proactivamente, ajustamentos à estratégia definida para a
DMRH, em particular na área de responsabilidade do seu serviço,
aquando da avaliação anual da atividade realizada.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Mantém o alinhamento vertical
com a DMRH e estabelece
parcerias com os outros
departamentos, através de uma
gestão, flexível, colaborativa e
solidária, para a prossecução
dos objetivos comuns
interdepartamentais.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo avaliador.

Capacidade para programar, organizar e controlar a atividade da sua
unidade orgânica e dos elementos que a integram, definindo objetivos,
estabelecendo prazos e determinando prioridades. Evidencia,
cumulativamente e de forma consistente, os seguintes comportamentos:
• Planeia e coordena estrategicamente a execução das atividades do
serviço, de acordo com os objetivos definidos superiormente,

Evidencia ainda pelo menos o seguinte
comportamento:
• Demonstra capacidade para antecipar
as necessidades da sua unidade
orgânica, desenvolvendo
proativamente planos ou medidas que
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Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

•

•

promovendo a participação da equipa na concretização dos mesmos.
Organiza as atividades e projetos, definindo prioridades e identificando
pontos fortes e fracos tendo em conta os objetivos a alcançar e os
recursos existentes.
Identifica
os
principais
constrangimentos
à
execução
e
desenvolvimento dos projetos e atividades, controlando e avaliando a
sua realização de acordo com os prazos e custos definidos.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)
permitam a médio ou longo prazo
melhorar o desempenho e a
qualidade do serviço prestado.

• Revê e ajusta o planeamento efetuado adaptando-o em consequência
de alterações e circunstâncias imprevistas, de forma a garantir a
concretização das atividades programadas e os resultados previstos.

Liderança e
Gestão das
Pessoas

Orientação para
a Inovação e
Mudança

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo avaliador.

Capacidade para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores,
mobilizando-os para os objetivos do serviço e da organização e estimular a
iniciativa e a responsabilização. Evidencia, cumulativamente e de forma
consistente, os seguintes comportamentos:
•
Envolve os colaboradores na definição dos objetivos individuais e
organizacionais, considerando as suas propostas e enquadrando-as
nos objetivos do serviço. Evidencia o impacto do desempenho de
cada um na concretização dos objetivos, encorajando-os para níveis
elevados de proficiência.
•
Promove o espírito de grupo e o trabalho em equipa, gerando um
clima organizacional propício à participação, à cooperação, à
criatividade e ao desenvolvimento dos talentos individuais.
•
Estimula a iniciativa e a autonomia, define atividades e tarefas a
serem delegadas e fomenta a partilha de responsabilidades.
•
Age com congruência, sendo uma referência de justiça e de equidade
na relação com os colaboradores, inspirando a sua confiança.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo avaliador.

Capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a novos
processos de gestão e de funcionamento e apoiar ativamente a sua
implementação. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os
seguintes comportamentos:
•
Assume e concretiza, com determinação e empenho, as mudanças
organizacionais e funcionais superiormente definidas e apoia as

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Adapta-se
rapidamente
com
flexibilidade à mudança, dá suporte
aos colaboradores e parceiros para
perspetivarem os desafios da
mudança, mantendo um clima de
confiança e espírito de coesão.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Constrói um sistema interno de
monitorização de boas práticas na
área de atuação, nacionais e
internacionais, e promove a sua
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Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

•

•

•

Otimização de
Recursos

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo avaliador.

equipas de trabalho nesse processo.
Fomenta a participação ativa dos seus colaboradores na produção e
implementação de novas soluções para os problemas, com vista à
melhoria dos resultados, nomeadamente instituindo mecanismos
internos de auscultação dos trabalhadores para recolha de sugestões
de melhoria do serviço e implementa as sugestões exequíveis,
divulgando as mesmas.
Adota e propõe soluções inovadoras ao nível dos sistemas de
planeamento interno, métodos e processos de trabalho, aderindo às
inovações e tecnologias com valor significativo para a melhoria do
funcionamento do serviço e dos desempenhos individuais.
Procura implementar soluções em parceria com outras unidades
orgânicas com vista a uma atuação global na resposta às
necessidades dos munícipes.

Capacidade para gerir os recursos disponíveis, otimizando-os, através da
melhoria e racionalização dos processos e redução de custos. Evidencia,
cumulativamente e de forma consistente, os seguintes comportamentos:
•
Implementa medidas de racionalização, simplificação e
automatização de processos de trabalho e procedimentos, com vista
a melhorar a produtividade do serviço e a reduzir custos.
•
Tem uma visão de conjunto dos processos operacionais da DMRH,
promovendo ativamente o desenho de processos transversais que
criem valor para os clientes.
•
Mobiliza os seus colaboradores para a racionalização contínua de
custos associados aos processos de trabalho e ao nível da atividade
individual.
•
Estabelece uma rede de parceiros (internos e externos) que permita o
desenvolvimento de projetos conjuntos e a partilha de conhecimentos
e de utilização de recursos, através de modelos de trabalho
colaborativo.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)
adaptação à realidade do serviço,
incentivando a introdução de novas
formas de fazer.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Promove ativamente a articulação
com outros departamentos,
partilhando recursos de informação e
disponibilizando atempadamente
financeiros que não utilize ou que se
tornem críticos para outro serviço
face a prioridades emergentes.
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TÉCNICOS SUPERIORES
- Competências comuns –
Competência

Iniciativa e
autonomia

Trabalho em
equipa e
cooperação

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade de atuar de modo independente e proativo no seu dia a dia
profissional, de tomar iniciativas face a problemas e empenhar-se em
solucioná-los. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os
seguintes comportamentos:
•
Tem habitualmente uma postura ativa e dinâmica, respondendo às
solicitações e desafios profissionais, compreendendo a criticidade dos
desafios e oferecendo-se como voluntário para tarefas críticas.
•
Concretiza de forma autónoma e diligente as atividades que lhe são
atribuídas, gerindo as prioridades.
•
Toma a iniciativa para a resolução de problemas que surgem no
âmbito da sua atividade, mobilizando o conhecimento técnico e
científico relevante.
•
Procura soluções alternativas para a resolução dos problemas
profissionais, garantindo a qualidade das soluções apresentadas e o
seu alinhamento com a estratégia do serviço.
•
Não depende do dirigente para solucionar os pequenos problemas
relacionais quotidianos, revelando inteligência emocional.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Tem uma compreensão ampla das
tarefas que lhe são atribuídas,
conseguindo compreender a sua
intervenção como parte de um
processo, discernir os resultados a
alcançar, produzir um trabalho que
elenque as várias opções possíveis
que sejam relevantes do ponto de
vista da entidade empregadora e
manifestando, fundamentadamente,
a sua preferência pessoal.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade para se integrar ativamente em equipas de trabalho de
constituição variada. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente,
os seguintes comportamentos:
•
Integra-se em equipas de constituição variada, dentro e fora do seu
contexto habitual de trabalho.
•
Reconhece o seu papel na prossecução da missão e concretização
dos objetivos da equipa e do serviço.
•
É ativo e cooperante nas equipas em que participa, procurando
ajustar-se às responsabilidades que lhe são atribuídas mesmo que
não sejam habituais.
•
Partilha informações e conhecimentos com os colegas e disponibilizase para os apoiar.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Na execução das suas
responsabilidades, promove
ativamente a colaboração com outros
colegas, sempre que seja necessário
obter contributos técnicos da sua
área de conhecimento ou de outras
áreas de conhecimento
complementares para produzir o
trabalho que lhe é atribuído,
garantindo proactivamente o trabalho
colaborativo, nomeadamente com

49

Plano de Atividades para 2017

Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos
•

Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom
ambiente de trabalho e fortalecimento do espírito de grupo, não
criando ou alimentando conflitos.

Capacidade para integrar no exercício da sua atividade os valores éticos e
deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere,
prestando um serviço de qualidade orientado para o cidadão. Evidencia,
cumulativamente e de forma consistente, os seguintes comportamentos:
•
Demonstra compromisso pessoal com os valores e princípios éticos
do serviço público em geral, e da DMRH em particular, atuando com
brio profissional e promovendo uma boa imagem da DMRH.
•
Orientação para
o serviço
público

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

•

•

Análise da
informação e
sentido crítico

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Garante o sigilo profissional no tratamento da informação a que tem
acesso, de acordo com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do
serviço.
Trata de forma justa e cordial os clientes (internos e externos) e
procura responder às suas solicitações prestando um serviço
adequado, com respeito pelos princípios da transparência,
neutralidade e da imparcialidade.
No desempenho das suas atividades age com responsabilidade e
ética profissional, mantendo uma atitude correta junto dos seus
colegas e dirigentes, baseada em valores morais, como a
honestidade pelo trabalho, a lealdade com o serviço, o respeito pelos
outros e o sigilo profissional, não se deixando influenciar por
interesses externos ao serviço.

Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados
e relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico. Evidencia,
cumulativamente e de forma consistente, os seguintes comportamentos:
•
Analisa de forma crítica e lógica a informação necessária à realização
da sua atividade ou como suporte à tomada de decisão.
•
Perante um problema analisa os dados, procura informação de
suporte, pondera as diversas alternativas de resposta e propõe
soluções em tempo útil, alinhadas com os resultados esperados.
•
Prepara-se antecipadamente quando tem que enfrentar situações ou

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)
equipas de projetos conexos e, se
necessário, com colegas de outros
serviços.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
É consistente na sua forma de estar
demonstrando autodeterminação,
autocontrole e bom senso, agindo
de forma ordenada em qualquer
situação, procurando resolver
situações que tenham repercussão
na imagem do serviço.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Fundamenta as suas propostas e
pontos de vista com base em boas
práticas de gestão de recursos
humanos.
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Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

•

Otimização de
recursos

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

trabalhos de especial complexidade técnica, procurando informação e
estudando os assuntos em causa.
Participa empenhadamente na produção de informação de suporte à
atividade do serviço, compara dados de diferentes fontes, analisa-os
criticamente e identifica a informação relevante para a sua atividade
ou a de outros.

Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma
eficiente e de propor ou implementar medidas de otimização e redução de
custos de funcionamento. Evidencia, cumulativamente e de forma
consistente, os seguintes comportamentos:
•
Propõe medidas de racionalização, simplificação e automatização de
processos e procedimentos que permitam aumentar a produtividade
fazendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
•
Demonstra responsabilidade na utilização dos recursos colocados à
sua disposição, implementando procedimentos no sentido da redução
de desperdícios e de gastos supérfluos.
•
Colabora na implementação das medidas de otimização de
processos identificadas, com vista a melhorar a produtividade dos
serviços e a reduzir custos.
•
Utiliza os recursos, materiais e equipamentos necessários à
realização das suas tarefas de forma adequada, zelando pela sua
manutenção e respeitando as condições de segurança.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
No desempenho das suas atividades,
em regra, procura as soluções mais
vantajosas para o serviço,
suportadas numa análise de
custo/beneficio.
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ASSISTENTES TÉCNICOS
- Competências comuns –
Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos
Capacidade para exercer a sua atividade respeitando os princípios éticos e
valores do serviço público e do setor concreto em que se insere, prestando
um serviço de qualidade. Evidencia, cumulativamente e de forma
consistente, os seguintes comportamentos:
•
Assume os valores e princípios éticos do serviço, atuando com brio
profissional e promovendo uma boa imagem da DMRH.

Orientação para
o serviço
público

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

•
•

•

Organização e
método de
trabalho

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Trata a informação a que tem acesso, de acordo com as regras
jurídicas, éticas e deontológicas do serviço.
Trata de forma justa e cordial os clientes (internos e externos) e
procura responder às suas solicitações prestando um serviço
adequado, com respeito pelos princípios da transparência,
neutralidade e da imparcialidade.
Mantem uma conduta correta perante os seus colegas e dirigentes,
baseada em valores morais, como a responsabilidade, a honestidade,
a integridade e o respeito pelos outros, não se deixando influenciar
por interesses externos ao serviço.

Capacidade para organizar a sua atividade, definir prioridades e realizá-la
de forma metódica. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os
seguintes comportamentos:
•
Respeita o planeamento do trabalho e executa as suas tarefas e
atividades com vista ao cumprimento das metas e prazos.
•
Reconhece o que é prioritário e urgente e realiza as suas tarefas
dentro dos prazos previstos, sem por em causa as atividades
planeadas.
•
Organiza as tarefas com antecedência, identificando quais os
recursos necessários à sua realização, de forma a garanti-los em
tempo útil, com vista ao bom funcionamento do serviço.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
É consistente na sua forma de estar,
agindo de forma ordenada em
qualquer situação, procurando
resolver situações que tenham
repercussão na imagem do serviço,
promovendo os contactos
necessários junto de quem tem a
responsabilidade de as resolver.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Verifica frequentemente o seu plano
de trabalho e ajusta-o às alterações
imprevistas, introduzindo as
correções consideradas
necessárias, de forma a garantir os
resultados esperados.
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Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos
•

Adaptação e
melhoria
contínua

Relacionamento
interpessoal

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Garante o arquivo da documentação que utiliza, de acordo com as
orientações do serviço.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de
se empenhar, de forma permanente, no desenvolvimento e atualização
técnica. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
Reage, normalmente, de forma positiva às mudanças, estando atento
à informação disponibilizada, de forma a adaptar-se a novos contextos
profissionais, mantendo um desempenho eficiente.
•
Encara a diversidade de tarefas como uma oportunidade de evolução
e desenvolvimento profissional, bem como de auto motivação pessoal.
•
Identifica as áreas de conhecimento que precisa de aprofundar e age
no sentido da sua melhoria, com vista a um melhor desempenho
individual.
•
Mantém-se atualizado através da pesquisa de informação e de ações
de formação de reconhecido interesse para o serviço, importando
esse conhecimento para o serviço.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Apresenta propostas de melhoria,
sempre que oportuno, baseadas na
sua experiência que detém e na
pesquisa de boas práticas
relacionadas com o serviço.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade para interagir com pessoas com diferentes caraterísticas e em
contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do
relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma
ajustada. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
Demonstra respeito e empatia para com os colegas, superiores e
clientes (internos e externos).
•
Adapta-se ao contexto profissional em que está inserido,
demonstrando facilidade de relacionamento com as diferentes
pessoas do serviço, promovendo um bom ambiente de trabalho.
•
É cordial e afável no relacionamento com os outros, é assertivo na
exposição das suas ideias, sem ser ofensivo, denota autoconfiança
nos relacionamentos e integra-se em vários contextos
socioprofissionais.
•
Resolve com correção os potenciais conflitos, utilizando estratégias
que revelam bom senso e respeito pelos outros.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Tem a consciência de que todos
contribuem para o bom
funcionamento do serviço, pelo que,
sempre que possível, promove o
trabalho colaborativo.
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Competência

Otimização de
recursos

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma
eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade.
Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
No desempenho das suas atividades adota procedimentos para
redução de desperdícios e de gastos supérfluos, propondo-os aos
seus restantes colegas de trabalho.
•
Colabora na implementação das medidas de otimização de
processos identificadas, com vista a melhorar a produtividade dos
serviços e a reduzir custos.
•
Dá o maior aproveitamento possível aos recursos e instrumentos de
trabalho, colocados à sua disposição, utilizando-os de forma correta e
adequada, com vista à redução de custos de funcionamento.
•
Zela pela boa manutenção e conservação dos materiais e
equipamentos colocados à sua disposição, respeitando as regras de
utilização e de segurança.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
No desempenho das suas
atividades, em regra, procura as
soluções mais vantajosas para o
serviço, demonstrando preocupação
com a relação custo/beneficio.
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ASSISTENTES OPERACIONAIS
- Competências comuns –
Competência

Orientação para
o serviço público

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos
Capacidade para exercer a sua atividade respeitando os valores e
normas gerais do serviço público e do setor concreto em que trabalha.
Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
Conhece e pratica os valores e regras do serviço, atuando com brio
profissional e promovendo uma boa imagem da DMRH.
•
Trata a informação a que tem acesso, de acordo com as regras
jurídicas, éticas e deontológicas do serviço.
•
Tem, habitualmente, uma atitude de disponibilidade para com os
diversos utentes do serviço e procura responder às suas
solicitações, com respeito pelos valores da transparência,
neutralidade e imparcialidade.
•

Relacionamento
interpessoal

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Mantem uma conduta correta perante os seus colegas e dirigentes,
respeitando critérios de honestidade e integridade, assumindo a
responsabilidade dos seus actos e não se deixando influenciar por
interesses externos ao serviço.

Capacidade para a interagir, adequadamente, com pessoas com
diferentes características, tendo uma atitude facilitadora do
relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma
ajustada. Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os
seguintes comportamentos:
•
É cordial, afável e respeitador no relacionamento com os colegas,
superiores e clientes (internos e externos).
•
Adapta-se ao contexto profissional em que está inserido,
relacionando-se com pessoas com diferentes caraterísticas,
promovendo um bom ambiente de trabalho.
•
Resolve com correção os potenciais conflitos mantendo a postura
profissional e um comportamento estável e sensato.
•
É assertivo perante os outros, sem ser autoritário nem agressivo.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
É consistente na sua forma de
estar, agindo de forma ordenada em
qualquer situação, procurando
resolver situações que, embora não
sendo da sua responsabilidade
direta, têm repercussão na imagem
do serviço, promovendo os
contactos necessários junto de
quem tem a responsabilidade de as
resolver.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Assume uma atitude facilitadora no
relacionamento com outros serviços
promovendo a colaboração
interdepartamental.
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Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade para reconhecer o contributo da sua atividade para o
funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e atividades
de forma diligente e responsável. Evidencia, cumulativamente e de forma
consistente, os seguintes comportamentos:
•
Compreende a importância da sua função e o contributo das suas
tarefas para os objetivos e atividades do serviço e procura responder
às solicitações que lhe são colocadas.
•
Responde com prontidão e com disponibilidade.
•
É cumpridor das regras regulamentares relativas ao funcionamento
do serviço, nomeadamente no que se refere à assiduidade e
horários de trabalho.
•
Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom
ambiente de trabalho e fortalecimento do espírito de grupo, não
criando ou alimentando conflitos e promovendo a colaboração com
os colegas.
•
Responsabiliza-se pelos materiais e equipamentos que tem a seu
cargo.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
Resolve com criatividade e
autonomia (sem dependência de
orientação externa) problemas não
previstos tendo em vista cumprir os
objectivos definidos para o serviço.

Otimização de
recursos

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e
validadas pelo dirigente.

Capacidade em utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma
eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade.
Evidencia, cumulativamente e de forma consistente, os seguintes
comportamentos:
•
Dá o maior aproveitamento possível aos recursos e instrumentos de
trabalho, colocados à sua disposição, utilizando-os de forma correta
e adequada, com vista à redução de custos de funcionamento.
•
Colabora na implementação das medidas de otimização de
processos identificadas, com vista a melhorar a produtividade dos
serviços e a reduzir custos.
•
No desempenho das suas atividades adota procedimentos para
redução de desperdícios e de gastos supérfluos, propondo-os aos
seus restantes colegas de trabalho.
•
Zela pela boa manutenção e conservação dos materiais e
equipamentos, respeitando as regras de utilização e de segurança.

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:
•
No desempenho das suas
atividades, em regra, procura as
soluções mais vantajosas para o
serviço, demonstrando preocupação
com a relação custo/beneficio

Orientação para
a segurança.

Sem a maioria das evidências
exigidas documentadas e

Capacidade para compreender e integrar na sua atividade profissional as
normas de segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do ambiente,

Evidencia ainda pelo menos os seguintes
comportamentos:

Competência

Responsabilidade
e compromisso
com o serviço
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Competência

Nível 1: Não demonstra os
comportamentos previstos
validadas pelo dirigente.

Nível 2: Demonstra os comportamentos previstos
prevenindo riscos e acidentes profissionais e/ou ambientais. Evidencia,
cumulativamente e de forma consistente, os seguintes comportamentos:
•
Cumpre normas e procedimentos estipulados para a realização das
suas tarefas e atividades diárias, em particular as de segurança,
higiene e saúde no trabalho.
•
Emprega sistemas de controlo, verificação e reporte de eventuais
anomalias, com vista à manutenção das condições da sua própria
segurança e a dos outros.
•
Tem um comportamento profissional cuidadoso e responsável, na
execução das suas atividades, de modo a prevenir situações que
ponham em risco pessoas, equipamentos e o meio ambiente.
•
Cumpre as regras de utilização e manutenção dos veículos,
equipamentos e materiais colocados à sua disposição, garantido o
seu bom uso e a segurança dos utilizadores.

Nível 3: Demonstra os
comportamentos previstos num nível
elevado (supera / inova)
•

Demonstra cuidados com a saúde
pública e com o meio ambiente,
adotando medidas preventivas em
situação de doença e mantendo o
seu local de trabalho limpo e
organizado.
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ANEXO 3 –FICHAS DE PROJETO
FICHA DE PROJETO 1
1.

DESIGNAÇÃO

Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento de recursos humanos

2.

DESCRIÇÃO

Monitorizar o apoio às juntas de freguesia, cujo trabalho tem sido desenvolvido desde abril de 2014 para cada uma das três áreas de RH
(desenvolvimento e formação; gestão de recursos humanos; saúde, higiene e segurança) utilizando um conjunto de indicadores para aferir o apoio
prestado.
Realizar iniciativas conjuntas com as juntas de freguesia

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento organizacional e de recursos humanos no âmbito da reforma administrativa da cidade
Redação

Meta

Superação

Monitorização
Fórmula de cálculo:
[

º
º

+
Taxa média de cumprimento dos indicadores setoriais RH
de apoio à reforma administrativa
5.

ATIVIDADES/

º

≥ 96%

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

+

çã

] / 3 X 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização

Nº de iniciativas conjuntas realizadas

6.

º

95%

3

≥4

Atividade (s):
a. Monitorização do plano de acompanhamento às juntas de freguesia (MPAJF)

Fórmula de cálculo: Iniciativa 1 + iniciativa 2 + … + iniciativa n)
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Data(s):
a. MPAJF
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INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

7.

INTERAÇÕES

Efetuar levantamento do apoio prestado anteriormente
Redefinir “templates” de recolha de dados e relatório de monitorização.
Recolher dados de monitorização e elaborar relatórios de monitorização (identificando sugestões de melhoria, caso se torne
necessário)

31 janeiro
17 fevereiro
20 abril, 20 julho, 20
outubro

b. Iniciativas conjuntas
Organizar e realizar a iniciativa Praia-Campo
Organizar e realizar o Seminário Internacional de RH
Organizar e realizar o Encontro de Quadros das Autarquias de Lisboa
Planear e realizar formação com formadores das juntas de freguesia
Ações de Formação - Carnide.

b.Iniciativas conjuntas
a definir
18,19 maio
novembro
a definir
a definir

Juntas de Freguesia
Projeto Iniciativas de partilha de conhecimento e projeto Plano de formação

a.
Monitorização do plano de acompanhamento
Recursos Humanos: equipa de projeto
8.

RECURSOS E CUSTOS

b.

. Iniciativas conjuntas

A definir

a.

Monitorização do plano de acompanhamento
Produção dos relatórios
9.

COMUNICAÇÃO

10. OBSERVAÇÕES

b. Iniciativas conjuntas
Conteúdos na IRH, RH Nós e intranet.
Neste projeto existem dois subprojectos com diferentes equipas e calendarização.
Projeto iniciado em 2014, com a implementação da Reforma Administrativa
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FICHA DE PROJETO 2
1.

DESIGNAÇÃO

Plano de Formação

2.

DESCRIÇÃO

Capacitar os dirigentes através de um conjunto de ações de formação com o objetivo primordial de desenvolvimento de competências de gestão e
liderança, com uma oferta diversificada e adaptada à sua disponibilidade de tempo.
Executar um plano de formação que promove a valorização das qualificações e competências dos trabalhadores, o que proporciona um maior
ajustamento dos desempenhos profissionais aos objetivos da organização. A contratualização visa definir as prioridades de formação num contexto em
que os recursos condicionam a resposta a todas as solicitações.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Luísa Dornellas

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um modelo de gestão por competências
Redação

Meta

Superação

Monitorização
Formula de cálculo:
Tx =: 0,5 x (

Taxa de Execução do Plano de Formação para dirigentes

70%

≥ 71%

(

º

õ

º

çõ

º
º

çõ

çõ

"

$

#

) + 0,5 x

X 100)

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Plano de formação
5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Formula de cálculo:
Tx por UO: 0,5 x (
(
Taxa de Execução por Unidades Orgânicas dos Planos de
Formação contratualizados

80%

≥ 81%

º

õ

º

çõ

$

º
º

çõ

çõ

"

#

) + 0,5 x

X 100)

Tx = (txUO1 + txUO2...) / nº total de UOs
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Plano de formação
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6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
a.
Plano de Formação para dirigentes
Levantamento das necessidades identificadas no LNIF- Levantamento de Necessidades Individuais de Formação
Diagnóstico da tipologia de formação a adotar consoante a temática (formação em sala, coaching, formação de curta
duração, auto-formação em video, b-learning)
Organização e realização de formação, nomeadamente Formação na área de Desenvolvimento Pessoal; Formação
recomendada para dirigentes e prevista na Lei nº49/2012, de 29 de Agosto: PROGAL e GEPAL; Teambuilding - Outdoor
para dirigentes; Gestão de Pessoas (em alinhamento com o Guia do Dirigente); Capacitar os NAF para um papel reforçado
(O essencial sobre...)
b.
Planos de Formação contratualizados
Planear as ações de formação a realizar;
Organizar e realizar as ações de formação; monitorizar, avaliar e prestar contas às UO da formação realizada
Articular a contratualização dos serviços com os Gabinetes de Vereação
Contratualizar a calendarização de formação com serviços com necessidades especiais de horários

7.

INTERAÇÕES

8.

RECURSOS E CUSTOS

9.

COMUNICAÇÃO

10. OBSERVAÇÕES

Data(s):
a. Plano de Formação
para dirigentes
1º trimestre

b. Planos de Formação
contratualizados
Ao longo do ano

Com as unidades orgânicas
Com o projeto Modelo de gestão por competências
Recursos Humanos: equipa de projeto; formadores
Materiais: a definir
Aquisição de formação externa: a definir
Intranet e internet : Plano de Formação intranet e internet, na área Recursos Humanos
iRH e RH Nós: Divulgação do plano de formação para NAFs, trabalhadores e dirigentes
Neste projeto existem dois subprojectos com diferentes equipas e calendarização
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FICHA DE PROJETO 3
1.

DESIGNAÇÃO

Modelo de gestão por competências

2.

DESCRIÇÃO

Realizar o diagnóstico de competências para as funções de Planeamento e Controlo de Gestão, Função RH e Apoio Jurídico , abrangendo o universo
de trabalhadores em cada perfil para elaboração de planos de desenvolvimento de competências e apoio a futuras afetações de trabalhadores a estas
funções.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Isabel Castela

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um modelo de gestão por competências
Redação

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Nº de funções de apoio à gestão com diagnósticos de
competências realizados

Meta
2

Superação
≥3

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
Realização de formação sobre o diagnóstico de competências
Criação e validação do diagnóstico
Realização das entrevistas e da aplicação de outros instrumentos para uma função
Análise e apresentação dos resultados
Definição do restante universo de trabalhadores a diagnosticar

7.

INTERAÇÕES

Com as unidades orgânicas

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos humanos: equipa de projeto
Aquisição de formação externa (para criar instrumentos de diagnóstico): a definir

9.

COMUNICAÇÃO

Conteúdos na IRH, RH Nós e intranet.

10. OBSERVAÇÕES

Monitorização
Formula de cálculo: Diagnóstico da função 1 + Diagnóstico da
função 2 + …+ Diagnóstico da função n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatórios de diagnóstico entregues
Data(s):
A definir

Depende da formação externa em "Diagnóstico e avaliação de competências
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FICHA DE PROJETO 4
1.

DESIGNAÇÃO

Gestão por processos

2.

DESCRIÇÃO

Antes de prosseguir com a otimização de processos e considerando a existência de um número considerável de processos otimizados desde 2012,
importa este ano apostar na monitorização para garantir que as medidas de otimização já definidas são implementadas e internalizadas pelos serviços

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos
Redação

Meta

Superação

Monitorização
Formula de cálculo:
((

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Taxa de cumprimento dos indicadores de monitorização
dos processos otimizados

70%

≥ 71%

º
º

"
º

º

"

processo 1 +... +
processo n )/ n.º total processos

otimizados ) x 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Atividade (s):
Data(s):
Identificação dos processos a monitorizar
A definir
Definição do sistema de monitorização (indicadores, responsáveis, instrumentos de monitorização, canais a utilizar)
Monitorização dos processos
Implementação do sistema de monitorização
Elaboração de relatórios de monitorização, identificação e implementação de medidas corretivas ou de melhoria e divulgar na
IRH Nós

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

7.

INTERAÇÕES

Projeto FRH

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos Humanos: equipa de projeto

9.

COMUNICAÇÃO

Comunicação interna (reuniões, focus group, emails, sensibilização ou formação, etc.)

10. OBSERVAÇÕES
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FICHA DE PROJETO 5
1.

DESIGNAÇÃO

Função RH

2.

DESCRIÇÃO

Dotar os dirigentes de Instrumentos de apoio que facilitem o exercício das suas responsabilidades em matéria de recursos humanos. O guia do dirigente
teve uma primeira versão em 2016, pretendendo-se agora inserir mais informação alinhando-a com as necessidades e sugestões recebidas dos
dirigentes e trabalhadores da CML.
Dotar os interlocutores da Função RH de instrumentos (Fichas de orientação técnica) que facilitem o seu apoio ao dirigente no exercício das
responsabilidades em matéria de recursos humanos e garantindo que as metodologias de gestão de recursos humanos são aplicadas uniformemente
nas unidades orgânicas. A informação a disponibilizar deve estar alinhada com os instrumentos produzidos para o dirigente.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um novo modelo de gestão da função RH, de forma colaborativa
Redação
Data de entrega da nova versão do Guia do dirigente em
alinhamento com as necessidades identificadas e
sugestões recebidas

5.

15-07

Superação
30-06

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Monitorização
Formula de cálculo: (data)
Período de monitorização: janeiro até data de entrega
Fonte de verificação: email com envio do Guia
Formula de cálculo:
º

Taxa de alinhamento das fichas de orientação técnica com
o Guia do dirigente até final do ano

6.

Meta

90%

≥ 91%

$ %

$ %
º

$ %

&'

%

x 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: ficheiro excel com informação sobre
alinhamento das fichas
Atividade (s):
Data(s):
a.
Guia do dirigente
a. Guia do dirigente
Identificar temas a desenvolver de acordo com as necessidades e sugestões dos dirigentes e trabalhadores
24 fevereiro
Definir equipa de trabalho e planear as atividades a desenvolver
10 março
Elaborar e validar novas fichas para o guia e atualizar fichas já existentes, caso necessário
15 junho
Compor graficamente a nova versão do guia e divulgá-la pelos dirigentes
30 junho
b.
Fichas de orientação técnica
Identificar temas a desenvolver de acordo com as fichas do guia do dirigente
Definir equipa de trabalho e planear as atividades a desenvolver;

b. Fichas O. Técnica
24 fevereiro
31 março
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Efetuar levantamento dos instrumentos de trabalho já existentes, analisar template da ficha de orientação técnica existente e
propor novos templates de acordo com as assuntos a abordar (informativa ou procedimental), caso necessário;
Elaborar e validar novas fichas de orientação técnica e atualizar fichas já existentes, fazendo reuniões de trabalho com os
interlocutores da FRH para integrar casos práticos
Compor graficamente as fichas de orientação técnica.
Avaliar a necessidade de novas ações de formação ou sensibilização
Dirigentes, Interlocutores FRH
Projeto gestão por processos

28 abril
29 setembro
31 outubro
15 novembro

7.

INTERAÇÕES

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos Humanos: equipa de projeto

9.

COMUNICAÇÃO

Intranet : Atualização das áreas para os interlocutores da Função RH e para os dirigentes com os novos instrumentos de trabalho. iRH: Divulgação da
Função RH com os novos instrumentos alinhados. RH Nós: Divulgação do trabalho desenvolvido

10. OBSERVAÇÕES

Nas fases anteriores deste projeto já foram desenvolvidos instrumentos para os interlocutores da Função RH (1ª fase) e para as juntas de freguesia no
âmbito da Reforma Administrativa (2ª fase).
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FICHA DE PROJETO 6
1.

DESIGNAÇÃO

Iniciativas de partilha de conhecimento

2.

DESCRIÇÃO

Promover a partilha de conhecimento e aprendizagem coletiva através de eventos onde os técnicos da CML, outras autarquias e entidades públicas,
empresas municipais, universidades e munícipes têm oportunidade de apresentar comunicações, posters temáticos ou realizar workshops sobre os
projetos ou trabalhos em que participam ou participaram.
Promover um conjunto de iniciativas que incentivem o conhecimento mútuo entre os dirigentes e trabalhadores do universo municipal, ou seja, entre os
serviços do Município, as atuais empresas municipais e a Carris.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Luisa Dornellas

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento, qualidade e inovação
Redação

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Meta

Superação

Monitorização
Formula de cálculo: ∑ (n.º participantes iniciativa i)
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Nº de participantes nas iniciativas de partilha do
1000
≥ 1001
Fonte de verificação: Registos de presença ou Atas de reunião
conhecimento promovidas pela DMRH
(conforme aplicável) das iniciativas de partilha do
conhecimento promovidas pela DMRH
Formula de cálculo: Iniciativa1 + iniciativa2 + … + iniciativa n
Nº de iniciativas "Conhecer o universo municipal"
3
≥4
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: ficheiro a criar para o efeito
Atividade (s):
Data(s):
a. Iniciativas de partilha do conhecimento promovidas pela DMRH:
a.
Iniciativas de
Definição das iniciativas a realizar e do universo de participantes abrangidos, nomeadamente: reuniões de Núcleos de Apoio partilha do
à Formação (interlocutores da Função RH na área da Formação), outras reuniões com os interlocutores da Função RH,
conhecimento
Encontro de Quadros da CML, Seminários técnico-científicos na área de atuação da DMRH ou noutras áreas do pelouro do
promovidas pela DMRH
Vereador, ações de informação ou de divulgação de desenvolvimentos técnico-científicos em áreas relevantes ou celebração A definir
de efeméridades; workshops práticos de implementação de novos procedimentos técnicos na DMRH
Criação do cronograma de realização das iniciativas;
Organizar e realizar as iniciativas;
Solicitar os registos de presença ou atas de reunião (conforme aplicável) das iniciativas de partilha do conhecimento
promovidas pela DMRH;
Contabilizar os participantes nas iniciativas de partilha do conhecimento promovidas pela DMRH;
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Atualizar o Dicionário RH, cobrindo os 3 departamentos até final do ano
Realizar projeto de Intercambio com outras autarquias
Fazer filme resumo das Boas Práticas dos Encontros de Quadros
b. Iniciativas "Conhecer o universo municipal"
Definição das iniciativas a realizar e do universo de participantes abrangidos: reuniões de benchmarking, outdoors, visitas ao
Museu da Carris e outros equipamentos da cidade, peddy papers, entre outros;
Criação do cronograma de realização das iniciativas;
Definição do universo de participantes abrangido por cada iniciativa
Estabelecimento de contactos e parcerias
Organizar e realizar cada uma das iniciativas;
Avaliar as iniciativas
Parceiros
Projeto plano de formação

7.

INTERAÇÕES

8.

RECURSOS E CUSTOS

A definir

9.

COMUNICAÇÃO

A definir

b.
Iniciativas
"Conhecer o universo
municipal"
A definir

10. OBSERVAÇÕES

67

Plano de Atividades para 2017

FICHA DE PROJETO 7
1.

DESIGNAÇÃO

“Lisbon Learning Center”

2.

DESCRIÇÃO

Afirmar Lisboa como uma cidade que concebe uma política articulada de aprendizagem ao longo da vida, tirando partido do capital de conhecimento
interno para colocar ao serviço das políticas públicas municipais. A aposta em 2017 é colocar o conceito de Learning Center (com múltiplas valências de
capacitação e apoio especializado) como uma das alavancas da política de promoção da empregabilidade e do empreendedorismo, no espaço E, uma
novo espaço do ecossistema empreendedor da cidade a desenvolver em parceria com a Direção Municipal de Economia e Inovação.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Luísa Dornellas

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento, qualidade e inovação

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Redação
Data de implementação do "Lisbon Learning Center" no
Espaço "E"

Meta
30-09

Superação
15-09

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
Aprofundar o conceito desenvolvido em 2016;
Preparar a equipa que dinamizará o Lisbon Learning Center no Espaço E,
Apoiar a DMEI na identificação de um espaço físico para instalar o Espaço E;
Participar na definição dos modelos pedagógicos a utilizar;
Participar no planeamento da abertura
Garantir o funcionamento do espaço depois de inaugurado.

7.

INTERAÇÕES

DMEI

8.

RECURSOS E CUSTOS

9.

COMUNICAÇÃO

Monitorização
Formula de cálculo: (data)
Período de monitorização: janeiro até data de implementação
Fonte de verificação: Lançamento público
Data(s):
A definir

A definir
A definir

10. OBSERVAÇÕES

68

Plano de Atividades para 2017

FICHA DE PROJETO 8
1.

DESIGNAÇÃO

Programa de apoio e valorização do trabalhador

2.

DESCRIÇÃO

Desenvolver iniciativas de reconhecimento dos trabalhadores, nomeadamente relacionadas com o contributo especialmente relevante do trabalhador
para um determinado projeto do município.
Desenvolver iniciativas de apoio ao trabalhador.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador
Redação

5.

6.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Meta

Superação

Nº de iniciativas institucionais de valorização e
reconhecimento dos trabalhadores

10

≥ 11

Nº de iniciativas na área do apoio aos trabalhadores

6

≥7

Monitorização
Formula de cálculo: Iniciativa1 + iniciativa2 + … + iniciativa n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Formula de cálculo: Iniciativa1 + iniciativa2 + … + iniciativa n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização

Atividade (s):
a. Valorização e reconhecimento dos trabalhadores:
Programa Valoriza CML (formação avançada paga)
Planear a realização de eventos para a atribuição de cartas de reconhecimento e recolha de sugestões para abordar as
questões suscitadas no estudo ao clima organizacional
Organizar e realizar os eventos por forma a cobrir todas as unidades orgânicas até Setembro.
Atribuir prémios de desempenho

Data(s):
A definir

b. Apoio aos trabalhadores
Planear a realização de eventos ou medidas tais como: Festa de Natal, Ações de apoio escolar para filhos de trabalhadores
(Inglês, SOS Matemática); Linha de atendimento social, workshops para conciliação da vida profissional com a vida pessoal,
Gestão da idade, Enquadramento organizacional
Criar o cronograma de realização de cada um dos eventos/medidas;
Organizar e realizar os eventos/medidas;
Avaliar os eventos/medidas.
Melhorar a divulgação das parcerias, na intranet e irh
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a.
Valorização e reconhecimento dos trabalhadores:
DSI, DMC e Imprensa Municipal. Eventuais patrocínios
7.

8.

9.

INTERAÇÕES

RECURSOS E CUSTOS

COMUNICAÇÃO

10. OBSERVAÇÕES

b.
Apoio aos trabalhadores
Unidades orgânicas
Projeto Melhoria das condições de trabalho
a.
Valorização e reconhecimento dos trabalhadores:
Recursos Humanos: equipa de projeto
Prémios: a definir
Cerimónias e eventos: Brindes / Custos inerentes à organização da cerimónia (p.e.: porto de honra, flores, etc.) – a definir
b.
Apoio aos trabalhadores
-a.
Valorização e reconhecimento dos trabalhadores:
Conteúdos para iRH, RHNós, intranet, site municipal; posters e folhetos
b.
Apoio aos trabalhadores
Conteúdos para iRH, RHNós, intranet, site municipal; posters e folhetos
Este projeto é composto por dois subprojectos:
Valorização e reconhecimento dos trabalhadores; Apoio aos trabalhadores
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FICHA DE PROJETO 9
1.

DESIGNAÇÃO

Gestão do desempenho

2.

DESCRIÇÃO

Promover as condições para que todas as unidades orgânicas promovam a adequada gestão do desempenho.
Garantir que os serviços e os trabalhadores da CML são avaliados no âmbito do SIADAP.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

João Contreiras + Rita Santos

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Garantir a avaliação do desempenho dos trabalhadores referente ao biénio 2015 / 2016 (QUARU DGRH)
Colaborar na boa gestão de recursos humanos
Redação
Meta
Superação
Monitorização
Taxa de trabalhadores avaliados no biénio 2013/2014
Data de implementação de um sistema de gestão de
quotas
Nº de ações de formação sobre SIADAP
Data de criação das bolsas de objetivos por função
Atividade (s):
Data(s):
a.
Trabalhadores avaliados
a.
Trab.
Apurar o universo dos trabalhadores que reúne os requisitos para avaliação
avaliados
Preparar o despacho de fixação das quotas globais de desempenho relevante e excelente
A definir
Divulgar informação de arranque do ciclo avaliativo, nomeadamente a indicação das quotas respeitantes a cada direção
municipal
Enviar as matrizes de avaliadores e avaliados para as respetivas unidades orgânicas para validação
Notificar os trabalhadores que não reunem requisitos para avaliação por ficha para optarem pela ponderação curricular ou
pelo arrastamento da avaliação anterior
Preparar o despacho de nomeação dos avaliadores e de fixação de quotas para os pedidos de avaliação por ponderação
curricular
Proceder à receção e registo das avaliações no sistema informático (matrizes das unidades orgânicas).
Agendar reuniões CCA/SA para validação das menções de desempenho relevante, de excelente e de inadequado para as
avaliações por ficha.
Agendar reunião da SA competente para avaliar e validar as ponderações curriculares.
Elaborar as atas das respetivas reuniões e garantir a sua assinatura.
Confirmar as deliberações do CCA/SA e as fichas de avaliação e remetê-las aos respetivos avaliadores para efeitos de
comunicação da validação/não validação da avaliação ao trabalhador.
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Rececionar as fichas de avaliação e enviá-las para homologação.
Remeter as fichas aos avaliadores, após homologação, para tomada de conhecimento do trabalhador da homologação da
avaliação
Notificar os trabalhadores avaliados por ponderação curricular da avaliação atribuída.
Homologar as avaliações contidas das ponderações curriculares, após decorrido o prazo de parecer da Comissão Paritária.
Notificar os trabalhadores avaliados por ponderação curricular da avaliação atribuída, após homologação
b.
Reuniões de Secção Autónoma (SA)
Divulgar informação de arranque do ciclo avaliativo, nomeadamente a indicação das quotas respeitantes a cada direção
municipal
Divulgar junto dos avaliadores e avaliados os prazos de cumprimento legal da avaliação do desempenho
Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelas UO`s, respeitantes à avaliação dos trabalhadores
Dar seguimento ao processo avaliativo dos trabalhadores, nomeadamente, procedendo à receção e registo das avaliações
no sistema informático
Preparar a documentação para as reuniões de validação das menções de desempenho.
Agendar reuniões CCA/SA para validação das menções de desempenho relevante, inadequado e Excelente para as
avaliações por ficha.
Agendar reunião da SA competente para validar as avaliações por ponderação curricular.
Elaborar as atas das respetivas reuniões e garantir a sua assinatura.

b.
Reuniões de
SA
A definir

c.
Modelo MGOP
c.1 Documentos e prazos legais:
1.Apresentação do relatório do desempenho do ano de 2016
2.Apresentação do relatório de monitorização do 1.º trimestre de 2017
3.Apresentação do relatório de monitorização do 2.º trimestre de 2017
4.Apresentação do relatório de monitorização do 3.º trimestre de 2017
5.Apresentação do PA e QUAR para 2018
6.Apresentação do relatório de monitorização do 4.º trimestre de 2017
c,2 Apoio às unidades orgânicas
Periodicamente enviar aos Diretores Municipais e Diretores de Departamento de 1ª linha, bem como aos Interlocutores
SIADAP1 junto das unidades orgânicas, um email lembrando a necessidade de cumprimento das determinações legais. Os
alertas serão enviados a: 1.º - 27 de março de 2017 (RA + 1.º Relatório); 2.º - 26 de junho de 2017 (2.º Relatório); 3.º - 25 de
setembro (3.º Relatório); 4.º - 6 de novembro (PA + QUAR e 4º Relatório).
Publicitação na página eletrónica da CML, dos documentos enviados pelas unidades orgânicas

c.
Modelo
MGOP:
c. Modelo MGOP
c. 1 Doc. prazos legais:
1. 15 de abril;
2. 15 de abril;
3. 15 de julho;
4. 15 de outubro;
5. 30 de novembro.
6. 15 de dezembro
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a)
Trabalhadores avaliados
Com todas as Unidades Orgânicas
b) Reuniões de Secção Autónoma (SA)
Com todas as Unidades Orgânicas
7.

INTERAÇÕES

c) Modelo MGOP
c.2) Apoio às unidades orgânicas
Com todas as unidades orgânicas
Projetos plano de formação, modelo de gestão por competências e medidas participativas
Atividade Interna “Sistema de gestão do desempenho DMRH”

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos humanos: Equipa de projeto

9.

COMUNICAÇÃO

Publicitação dos documentos produzidos no site da CML, conteúdos na IRH, RH Nós e intranet; emails; diversos materiais de comunicação

10. OBSERVAÇÕES

Projeto iniciado em 2012, com a Comunidade de Aprendizagem
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FICHA DE PROJETO 10
1.

DESIGNAÇÃO

Relógio biométrico

2.

DESCRIÇÃO

Dotar as unidades orgânicas de ferramentas que facilitem a verificação da assiduidade dos trabalhadores, de forma uniformizada e eficaz.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Jorge Leite

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Aumentar o número de trabalhadores abrangidos pelo Controlo de assiduidade, mediante registo eletrónico de dados Biométricos (QUARU DGRH)

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Redação
Nº de novos trabalhadores a utilizar o “relógio biométrico”

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
Priorização dos locais
Instalação dos equipamentos
Recolha de dados biométricos
Produção dos relatórios
“Auditorias” periódicas

7.

INTERAÇÕES

Com as unidades orgânicas

8.

RECURSOS E CUSTOS

A definir

9.

COMUNICAÇÃO

A definir

10. OBSERVAÇÕES

Meta
200

Superação
≥ 250

Monitorização
Formula de cálculo: Trab. 1 + Trab. 2 + … + Trab. n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: registo do “relógio biométrico”
Data(s):
A definir

-
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FICHA DE PROJETO 11
1.

DESIGNAÇÃO

Implementar o upgrade ao Sistema de Informação RH

2.

DESCRIÇÃO

Realizar o upgrade tecnológico ao sistema de processamento salarial, integrando-o com a área de cadastro e implementando o portal do trabalhador
que permitirá, nomeadamente, desmaterializar o recibo de vencimento

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

João Contreiras + Jorge Leite

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Redação

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

7.

INTERAÇÕES

8.

RECURSOS E CUSTOS

9.

COMUNICAÇÃO

10. OBSERVAÇÕES

Data de implementação do “upgrade” ao SI RH

Meta
31-jul

Superação
30-jun

Atividade (s):
A definir com equipa CML/fornecedor

Monitorização
Formula de cálculo (data)
Período de monitorização: janeiro até data de implementação
Fonte de verificação: Relatório
Data(s):
A definir

DSI
Projetos FRH, gestão por processos, plano de formação e gestão do desempenho
Recursos humanos: equipa de projeto.
Recursos informáticos: definidos pelo DSI
1ª fase: divulgação e acompanhamento na DMRH; 2ª fase: divulgação pela Função RH, do Portal do Trabalhador. Conteúdos na RH Nós, IRH e intranet
Projeto iniciado em 2014 com a definição dos requisitos funcionais
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FICHA DE PROJETO 12
1.

DESIGNAÇÃO

Serviço de proximidade de medicina do trabalho

2.

DESCRIÇÃO

Implementar um novo Serviço móvel de vigilância da saúde dos trabalhadores com horários especiais (RSB)

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Nuno Prata

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um serviço de proximidade de medicina do trabalho (QUARU DSHS)
Redação

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Superação

N.º de trabalhadores do RSB abrangidos pelo serviço de
proximidade de medicina do trabalho

640

≥ 800

Data de início do Projeto "19/22"

31-mar

28-fev

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
A definir em conjunto com RSB

7.

INTERAÇÕES

RSB

8.

RECURSOS E CUSTOS

A definir

9.

COMUNICAÇÃO

A definir

10. OBSERVAÇÕES

Meta

Monitorização
Formula de cálculo: Trab1+Trab.2+ … + Trab. n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Formula de cálculo: data
Período de monitorização: janeiro até data de inicio
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Data(s):
A definir

-
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FICHA DE PROJETO 13
1.

DESIGNAÇÃO

Melhoria das condições de trabalho

2.

DESCRIÇÃO

Proporcionar boas condições de trabalho com a verificação proactiva dos locais de trabalho pelas equipas multidisciplinares e pelos técnicos do núcleo
de higiene e segurança e a introdução de uma metodologia de gestão integrada das condições de trabalho

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Nuno Prata

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador
Redação

Meta

Superação

Monitorização
Formula de cálculo:

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Taxa de execução dos planos de intervenção para
melhoria das condições de trabalho nos serviços
municipais

70%

≥ 71%

(

º

(
º

çã
(

) X 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatório de monitorização
Data de apresentação do relatório de execução do plano
Formula de cálculo: (data)
de ação das medidas a implementar na sequência do
29-jul
30-jun
Período de monitorização: janeiro até data de apresentação
estudo COPSOQ e ICT
Fonte de verificação: Relatório
Atividade (s):
Data(s):
a.
Planos de intervenção:
A definir
Constituir a equipa interdepartamental para as condições de trabalho (facility management);
Verificar a implementação das medidas preventivas/corretivas propostas nos relatórios técnicos elaborados no seguimento
das verificações efetuadas, em articulação com as UO responsáveis pela intervenção,
Acompanhar as intervenções até encerramento das ocorrências.
b.
Plano de ação das medidas a implementar na sequência do estudo COPSOQ e ICT
Acompanhar as medidas a implementar em 2017
Elaborar relatório de avaliação
a. Planos de intervenção:DMPO, DSI, SG, UCT/DO/DEMIEM e outras UO

7.

INTERAÇÕES

b. Plano de ação das medidas a implementar na sequência do estudo COPSOQ e ICT: DGC (DMEVAE)
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Projeto Apoio e valorização do trabalhador
8.

RECURSOS E CUSTOS

A definir

9.

COMUNICAÇÃO

Conteúdos para iRH, RHNós, intranet, site municipal; posters e folhetos. Reuniões nos locais

10. OBSERVAÇÕES

-
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FICHA DE PROJETO 14
1.

DESIGNAÇÃO

Gestão dos recursos financeiros

2.

DESCRIÇÃO

Incentivar todas as UO a incrementar a eficiência na gestão dos recursos financeiros que lhe estão alocados, sendo medido através de três indicadores
que concretizam os aspetos considerados mais relevantes neste ciclo de gestão

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros
Redação

Meta

Superação

Monitorização
Formula de cálculo:
( º

Nº médio de dias para liquidação de faturas

10

≤5

çã
º

$

* + …)

$

x 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: SAP
Formula de cálculo:
( º

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de
avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)

ú

é

º

5

≤3

(

ó

ó

* + ...)

(

x 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: email de envio do relatório devidamente
preenchido
Formula de cálculo:
( º

á
.º

Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e
execução orçamental definido

80%

100%

)
á

x100

Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: email de envio dos relatórios
devidamente preenchidos ou mapas solicitados e/ou data de
emails com pedidos extraordinários ou modificações ao
planeamento entregue
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6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Atividade (s):
Recolha de dados mensais
Elaboração de reporte interno

7.

INTERAÇÕES

DMF/DC; DMF/DA; DMF/DOCG
Atividade interna “sistema de gestão do desempenho DMRH”

8.

RECURSOS E CUSTOS

-

9.

COMUNICAÇÃO

-

10. OBSERVAÇÕES

-

Data(s):
Mensalmente
1ª semana de cada mês
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FICHA DE PROJETO 15
1.

DESIGNAÇÃO

Rede colaborativa

2.

DESCRIÇÃO

Ampliar a utilização da Rede Colaborativa na CML, um instrumento que o trabalhador pode voluntariamente utilizar para partilhar o seu tempo de
trabalho por mais de uma unidade orgânica, e a UO pode utilizar para satisfazer necessidades que não exijam um trabalhador a tempo integral.
Promover o aumento do número de autorizações por parte da unidade orgânica face aos seus trabalhadores

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Isabel Castela

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Colaborar na boa gestão de recursos humanos
Redação

5.

6.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede
colaborativa

Meta

50%

Superação

≥70%

Monitorização
Formula de cálculo: (Nº de pedidos de trabalhadores da unidade orgânica
para o desempenho de funções em rede colaborativa, autorizados pela
unidade orgânica/Nº total de pedidos de trabalhadores da unidade orgânica
para o desempenho de funções em rede colaborativa) x 100

Período de monitorização: janeiro a dezembro (mensal)
Fonte de verificação: Acordos de rede colaborativa celebrados
e depositados na DMRH; registo dos pedidos e das
autorizações na unidade orgânica

Atividade (s):
Para o indicador QUAR:
Efetuar o levantamento dos pedidos existentes na unidade orgânica , apresentados por trabalhadores, unidades orgânicas
ou DMRH.
Analisar e instruir os pedidos.
Decidir sobre os pedidos (autorização ou não).

Data(s):
A verificar

Para o projeto, mais abrangente:
Desenvolvimento e apresentação do plano de ação
Articulação com DSI para desenvolvimento da plataforma informática de suporte
7.

INTERAÇÕES

DSI para desenvolvimento da plataforma

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos Humanos: equipa de projeto

81

Plano de Atividades para 2017

9.

COMUNICAÇÃO

10. OBSERVAÇÕES

Intranet : Implementação de Plataforma informática para consulta de informação sobre a Rede Colaborativa, aderir, inscrever projetos colaborativos e
visualizar testemunhos de trabalhadores e unidades orgânicas participantes.
iRH: Divulgação da Rede Colaborativa incluindo artigos com entrevistas aos participantes sejam trabalhadores, responsáveis por projetos colaborativos
das unidades orgânicas e dirigentes para divulgação das suas experiências.
Revista Municipal – Lisboa: Artigo ; RH Nós: Divulgação
Eventos RH: Divulgação da experiência da Rede Colaborativa.
O indicador QUAR diz respeito aos trabalhadores da DMRH em rede colaborativa.
O projeto “Rede colaborativa” é mais abrangente e está relacionado com o desenvolvimento e implementação do mecanismo de colaboração entre
trabalhadores e unidades orgânicas municipais e das unidades orgânicas entre si. Foi iniciado em 28-12-2012
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FICHA DE PROJETO 16
1.

DESIGNAÇÃO

Medidas participativas

2.

DESCRIÇÃO

Continuar a utilizar metodologias de participação dos trabalhadores tipo DIA P, capacitando os trabalhadores de espirito critico e participativo,
envolvendo-os no processo de tomada de decisão, na execução de projetos que contribuam para a execução do programa de governo da cidade e na
avaliação dos mesmos. Aprofundar metodologias que possam ter utilização universal na CML e envolver também as equipas dirigentes em torno de
objetivos comuns.

3.

DIRIGENTE
RESPONSÁVEL

Fátima Fonseca

4.

OBJETIVO QUAR (U)
ASSOCIADO

Colaborar na boa gestão de recursos humanos

5.

INDICADORES QUAR
(U) ASSOCIADOS

Redação
Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos
trabalhadores

1

Superação
≥2

Monitorização
Formula de cálculo: Iniciativa 1 + … + iniciativa n
Período de monitorização: janeiro a dezembro
Fonte de verificação: Relatórios de avaliação dos eventos
Data(s):
A definir

Atividade (s):
Efetuar o diagnóstico para a adoção das medidas participativas;
Definir a metodologia a adotar (objetivos, participantes, formato);
Elaborar o plano de comunicação;
Organizar os eventos a realizar (sessões de apresentação do PA; Dia P, almoço convívio de verão, lanche de Natal, peddy
paper, plano de participação CML em torno do novo programa de governo da cidade...);
Realizar os eventos;
Elaborar relatório de avaliação dos eventos realizados.
Outras unidades orgânicas da CML (SG, DMEVAE,…). A concretizar de acordo com cada uma das iniciativas
Projeto Gestão do desempenho e atividade interna “sistema de gestão do desempenho DMRH”

6.

ATIVIDADES/
INICIATIVAS E DATAS
CHAVE

7.

INTERAÇÕES

8.

RECURSOS E CUSTOS

Recursos humanos: equipas de projeto

9.

COMUNICAÇÃO

Conteúdos na IRH, RH Nós e intranet, email.

10. OBSERVAÇÕES

Meta

-
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