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NOTA INTRODUTÓRIA

O Relatório de Atividades de 2017 que agora 
apresentamos reflete o trabalho desenvolvido ao 
longo do ciclo de gestão 2014-2017 e em con-
tinuidade com o modelo de gestão de recursos 
humanos adotado no Município de Lisboa desde 
2011.

O modelo de gestão em vigor decorreu de 
um projeto da Direção Municipal de Recursos 
Humanos estruturado, participado, inovador e 
sustentável com resultados expressos e reco-
nhecimentos externos, evidenciados nos vários 
relatórios de atividades tanto neste ciclo de ges-
tão como nos elaborados nos anos anteriores.

Adequar a gestão do capital humano do muni-
cípio ao cumprimento dos objetivos do programa 
do governo da cidade, com exigência, responsa-
bilidade e capacidade de mobilização, foi a prin-
cipal orientação prosseguida pela direção muni-
cipal nestes anos.

O modelo de gestão adotado e a sua execu-
ção foi corporizado pela Diretora Municipal, Fá-

tima Fonseca, desde o início das suas funções 
em 2011 até à data em que assumiu as funções 
de Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público, em julho de 2017.

Durante o período em que dirigiu os Recursos 
Humanos no Município de Lisboa foi executada 
uma nova visão, missão e estratégia nesta área 
e que este relatório de atividades demonstra nos 
seus resultados.

Ao longo destes anos a sua estratégia para 
que os trabalhadores e trabalhadoras prestas-
sem um melhor serviço à Cidade foi reconhecida 
tanto internamente como externamente sendo 
os recursos humanos do Município atualmente 
um referencial em várias áreas de atuação.

Cumpre, assim, reconhecer o trabalho, em-
penho e estratégia desenvolvida por Fátima Fon-
seca nesta Direção Municipal que nos permitiu 
chegar aqui, competindo à atual equipa conti-
nuar esse legado sempre em prol de um melhor 
serviço à cidade de Lisboa.



O ANO DE 2017 
NO FIM DO CICLO 
DE GESTÃO 2014-2017
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I  O ANO DE 2017 NO FIM DO 
CICLO DE GESTÃO 2014-2017

O Município de Lisboa conta atualmente com um 
efetivo municipal superior a 8.000 trabalhadores/
as e, para a Direção Municipal de Recursos Hu-
manos (DMRH), cada trabalhador/a é único/a e 
com necessidades específicas que precisam de 
ter respostas. Este dever intrínseco para con-
cretizar a missão e a visão da DMRH não se foca 
apenas na vida familiar, mas em todos os papéis 
que as pessoas, nos seus diferentes contextos, 
assumem ao longo das suas vidas. Não é por 
acaso que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) 
foi signatária da Carta Portuguesa para a Di-
versidade tendo sido distinguida com o “Selo da 
Diversidade”, no dia 10 de novembro de 2017, na 
categoria referente às condições de trabalho e 
acessibilidades. As práticas apresentadas foram 
as medidas de conciliação da vida profissional 
com a vida pessoal, nomeadamente a rede cola-
borativa, as modalidades de horários de trabalho 
flexíveis e a mobilidade interna dos/as trabalha-
dores/as entre unidades orgânicas. Com estas 
práticas pretendeu-se desenvolver um modelo 
de trabalho positivo, justo e socialmente respon-
sável, assente em valores que estimulem maior 
coesão social e um desenvolvimento sustentável. 

Realizou-se, igualmente, mais uma edição 
do Encontro de Quadros da CML, nos dias 22 e 
23 de novembro, destinado não só aos/às traba-
lhadores/as em funções públicas como também 
aos/às munícipes. Ao longo desses dois dias 
foram partilhadas experiências do norte a sul do 
país, incluindo as ilhas. Nesta edição de 2017, 
para além das habituais apresentações no palco 
principal, dos posters e dos workshops, foi ainda 
possível assistir a vídeos e participar em visitas 
guiadas a vários pontos da cidade. O balanço po-
sitivo de mais esta edição confirma que devemos 
continuar a apostar no lema “Sabemos, Fazemos 
e Partilhamos”.

Foi, também, dado início à “Discussão Par-
ticipada do Programa de Governo da Cidade”  
onde se deram a conhecer os cinco eixos que 
estruturam o novo Programa de Governo da Ci-

dade e respetivas áreas de atuação e medidas, de 
forma a permitir aos/às trabalhadores/as partici-
parem com os seus contributos e darem ideias e 
sugestões de como operacionalizar essas medi-
das, identificando o que consideram ser mais útil 
para a Cidade e seus habitantes, para os próximos 
quatro anos.

Posteriormente, de forma a chegar ao maior 
número possível de trabalhadores/as, entre os 
dias 28 de novembro e 15 de dezembro, uma 
equipa da DMRH deslocou-se a vários edifícios 
municipais e alguns refeitórios, a saber: Refei-
tório de Monsanto, Refeitório dos Olivais, Edifício 
do Campo Grande, Edifício da Rua do Ouro, Re-
feitório da Boavista, Refeitório D. Carlos I (RSB), 
Edifício Campo Grande, n.º 13 (DMPO), Edifício da 
Rua Alexandre Herculano, Refeitório de Marvila 
(RSB), Refeitório da PM e Edifício do Palácio do 
Machadinho. Foi uma forma inovadora de discus-
são participada que contou com 465 propostas.

Este ano ficou também marcado pela valoriza-
ção profissional das/os trabalhadoras/es, nomea-
damente, através da consolidação da mobilidade 
intercarreiras de 62 trabalhadoras/es e interca-
tegorias de 766 trabalhadoras/es, perfazendo um 
total de 828 trabalhadores/as deste Município 
que progrediram definitivamente para a carreira/
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das organizações. O contexto da administração 
pública tem vindo a mudar e esta mudança só é 
possível com as pessoas e para as pessoas, foi esta 
a grande conclusão do Seminário. 

Com a aprovação, em 2011, da estratégia da 
CML para a gestão de pessoas, sob o lema “Me-
lhor gestão de pessoas, melhor serviço à cidade”, 
temos demonstrado que é possível inovar na 
administração pública, sem esquecer que o de-
senvolvimento de sistemas modernos de gestão 
de recursos humanos é hoje considerado crucial 
para introduzir mudanças no funcionamento da 
administração pública.  

Mudar as estruturas orgânicas e flexibilizar os 
modelos de atuação, nomeadamente, através da 
utilização de tecnologias de informação e comuni-
cação, são uma parte importante deste processo 
de modernização, mas a gestão das pessoas é 
fundamental para criar uma cultura de serviço à/
ao cidadã/o com eficiência e eficácia, mas tam-
bém com sustentabilidade. Neste contexto, foi 
essencial adotar instrumentos de gestão inova-
dores, como os modelos de trabalho colaborativo, 
concretizados depois da reestruturação de servi-
ços realizada em 2011, sem esquecer as necessi-
dades que emergiram da Reforma Administrativa. 

A promoção de políticas e instrumentos ino-
vadores não é suficiente para mudar a cultura 
de gestão: é necessário criar incentivos para que 
as/os diversas/os atoras/es – eleitas/os, dirigen-
tes, trabalhadoras/es e seus/suas representan-
tes formais – adotem novas práticas e se sintam 
motivados a contribuir para um novo modelo de 
funcionamento que tem em vista, tanto melho-
rar o desempenho organizacional, reduzir os 
custos de funcionamento, melhorar a qualidade 
dos serviços e aumentar a produtividade, como 
aumentar a satisfação das/os trabalhadoras/es e 
a sua identificação e compromisso com a CML. 
Só com a generalização de novas práticas de 
gestão das pessoas, poderemos conjuntamente 
contribuir para uma mudança da cultura orga-
nizacional. 

Ciente destas responsabilidades, a DMRH, direção 
municipal de suporte à CML, adequou a gestão do ca-
pital humano do município aos objetivos do programa 
do executivo, prosseguindo em 2017 a estratégia 
definida em 2014 (no início do presente mandato au-
tárquico que agora termina) e revista em 2016.

A estratégia definida em 2014 partiu da identi-
ficação da missão, visão e valores e está expressa, 
sinteticamente, na figura 1.

categoria superior. Também na sequência da ne-
gociação com as estruturas sindicais foi definido 
um novo processo que permite a mobilidade das/
os trabalhadoras/es para a carreira superior na 
sequência da aquisição de novas habilitações 
literárias e profissionais.

No âmbito do programa de regularização ex-
traordinária dos vínculos precários preconizado 
no Programa do XXI Governo Constitucional, o 
Município de Lisboa antecipou-se e realizou um 
levantamento de todas as situações existentes 
nas várias unidades orgânicas e atento ao princí-
pio da participação, abriu um período de registo 
de todos/as os/as interessados/as para poste-
riormente regularizar as situações consideradas 
como necessidades permanentes.  

Por outro lado, foi concretizada a renovação e 
adequação da equipa dos serviços de saúde ocu-
pacional (sobretudo de medicina e de enfermagem 
do trabalho), já com pleno funcionamento do posto 
médico dos Olivais, inaugurado em junho de 2016, 
e que constitui, estrategicamente, uma aposta num 
serviço de saúde no trabalho da CML com maior 
proximidade às/aos trabalhadoras/es e aos locais 
de trabalho. Foram mantidas as valências comple-
mentares implementadas em 2016, nomeadamente 

a consulta de nutrição de proximidade nos três pos-
tos médicos atuais: Campo Grande, Olaias e Olivais.

Verificou-se um número crescente de juntas 
de freguesias que optaram pelo DSHS como ser-
viço de saúde do trabalho ao abrigo do “Acordo 
de Transição dos Recursos Humanos do Mapa 
de Pessoal do Município de Lisboa” que acom-
panham a atribuição de novas competências às 
juntas de freguesia ao abrigo da Lei n.º 56/2012”. 
No final de 2017, contabilizaram-se 645 consultas 
de medicina do trabalho a trabalhadores/as das 
juntas de freguesia. 

Tem de ser ainda dado destaque à organização 
do primeiro “Seminário Internacional de Gestão 
das Pessoas na Administração Pública”, que de-
correu a 18 e 19 de maio, no qual se abordaram di-
ferentes perspetivas relacionadas com as questões 
que devem hoje orientar as decisões e os novos 
instrumentos de gestão de recursos humanos, 
num contexto cada vez mais exigente e em cons-
tante mudança. Ao longo de um dia e meio, um 
leque alargado de profissionais do setor público 
e privado, nacional e internacional, decisores/as 
políticos/as, investigadores/as e jornalistas, parti-
lharam experiências que comprovam que a gestão 
das pessoas deve estar num patamar estratégico 

Figura 1 – Identidade institucional da DMRH
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O plano estratégico para os recursos hu-
manos 2014-2017 contemplou um conjunto de 
indicadores chave para medir os principais re-
sultados a alcançar durante o mandato e que 
corresponderam aos principais projetos de-
senvolvidos para execução da estratégia. Estes 
projetos foram anualmente transpostos para 
o Quadro de Avaliação e Responsabilização da 
DMRH ou para os QUARU dos seus Departa-
mentos, podendo sofrer atualizações anuais na 
sequência da avaliação da execução do Plano de 
Atividades e da alteração de circunstâncias que 
imponham a revisão de alguns dos projetos ou 
indicadores consagrados.

A reorientação de algumas prioridades no 
decurso de 2016 resultou na proposta de revisão 
dos seguintes indicadores e metas do plano es-
tratégico para 2017:

No plano de atividades para 2017 destaca-se 
a forma como se pretendia continuar a aprofun-
dar o trabalho colaborativo, em detrimento da 
lógica de silo tradicional, demonstrando que o 
funcionamento por processos permite executar as 
atividades enquadradas no modelo de gestão das 

pessoas que foi sendo construído nas suas oito 
dimensões – figura 2. 

A realçar também que, cinco anos depois da 
introdução da gestão por processos (GpP) - figura 
3 - em toda a direção municipal, as mais valias 
são bem visíveis. 

Tabela 1 | Proposta de revisão dos indicadores do plano estratégico para 2017

Indicador Meta revista

Data de implementação de um Sistema de Informação 
Integrado de Recursos Humanos (conclusão dos testes de 
aceitação)

31 de dezembro de 2017

Taxa de realização, a 31 de dezembro de 2017, dos planos 
de melhoria das instalações municipais (após definição 
de prioridades pela equipa interdepartamental para as 
condições de trabalho)

70%

Índice de Compromisso com a Organização
Taxa de incremento de 5% sobre o índice 

apurado em 2016 a avaliar no início de 2019.

ESTRATÉGIA DE  
RECURSOS HUMANOS 

2014-2017
“Melhor gestão das pessoas, melhor serviço à cidade”

Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Recursos Humanos 

Figura 2 | Modelo de gestão de pessoas na DMRH

Figura 3 | Arquitetura de macro processos da DMRH



RESULTADOS OBTIDOS
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Objetivos Estratégicos

O plano estratégico elaborado em 2014, consagra 
para a DMRH três objetivos estratégicos:

 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML 
para um modelo de gestão colaborativo, inovador, 
eficiente e orientado para resultados. 
Apostar no desenvolvimento de um modelo de 
gestão do desempenho por competências que 
permitisse alinhar objetivos individuais e orga-
nizacionais, melhorar a capacidade de afetação 
de pessoas a atividades e projetos e proporcionar 
o desenvolvimento de competências individuais. 
Como? Através de formação, desenvolvendo uma 
cultura colaborativa de elevado desempenho que 
alavancasse a inovação nos serviços, alicerçada 
na criatividade, no conhecimento e na aprendi-
zagem. 

 Melhorar a atratividade do ambiente de tra-
balho. 
Trabalhar para a criação de um ambiente de tra-
balho atrativo, positivo e motivador, que valorize 

os/as trabalhadores/as, fomente a motivação, a 
segurança, a saúde e o bem-estar no trabalho, 
apoiando o desenvolvimento dos seus projetos 
de vida e novos benefícios que ajudem o seu 
quotidiano. Especial atenção tem sido dada ao 
envolvimento dos/as trabalhadores/as no planea-
mento, execução e avaliação de projetos, refor-
çando o sentimento de pertença à organização e 
de identificação e compromisso com os objetivos 
organizacionais. 

 Aprofundar a operacionalização da reforma 
administrativa da cidade em parceria com as 
freguesias.
Nos termos da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, 
transferir recursos, mas também apoiar as/os 
trabalhadoras/es que transitaram para os seus 
mapas de pessoal e estreitando laços de colabo-
ração. Este ano a prioridade foi apoiar as próprias 
juntas ao longo de todo o período de internaliza-
ção de competências e à medida das necessida-
des específicas de cada interlocutor.

A figura 4 ilustra os três objetivos estratégicos 
da DMRH. 

II  RESULTADOS OBTIDOS
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Objetivos  
operacionais do QUAR 

 Eixo Eficácia
Eixo Eficácia, Objetivo Operacional 1: “Apoiar as 
juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento 
organizacional e de recursos humanos no âmbito 
da reforma administrativa da cidade”.
Mantendo um intenso trabalho colaborativo entre 
os departamentos, nas respetivas áreas de com-

petências, o grau de sucesso nos resultados 
alcançados é expresso na concretização das 
diversas medidas de apoio às juntas na área dos 
recursos humanos (apoio à gestão, formação e 
saúde). Os indicadores definidos para este objetivo 
estavam previstos no plano estratégico.

Tabela 2 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 1, 
eixo eficácia: “Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento organizacional 

e de recursos humanos no âmbito da reforma administrativa da cidade”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR

Taxa média de cumprimento dos indicadores 
setoriais RH de apoio à reforma administrativa 
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

95% ≥ 96% 154% 162,1%

N.º de iniciativas conjuntas realizadas 
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

3 ≥ 4 3 100%

QUARU DDF

Taxa de execução dos pedidos de formação para 
a capacitação das juntas

95% ≥ 96% 100% 105,3%

N.º de iniciativas conjuntas realizadas 
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

1 ≥ 2 3 300%

QUARU 
DGRH

Tempo médio de resposta aos pedidos de 
colaboração das  juntas

15 dias ≤ 14 dias 3 dias 180%

N.º de iniciativas conjuntas realizadas 
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

1 ≥ 2 0 0

QUARU 
DSHS

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

30 dias ≤ 25 dias 7 dias 176,7%

N.º de iniciativas conjuntas realizadas 
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

1 ≥ 2 0 0

Figura 4 | Objetivos estratégicos da DMRH

Eixo Eficácia, Objetivo Operacional 2: “Implemen-
tar um modelo de gestão por competências”:
Foi dada continuidade à criação e utilização de 
instrumentos de gestão por competências que 
permitissem tirar maior partido do capital hu-
mano da CML, ajudando a organização a flexibi-
lizar a gestão e o desenvolvimento das pessoas 
em função das suas aptidões específicas, bem 
como das competências necessárias ao desenvol-
vimento organizacional. Assim, e dando expressão 

aos pilares em que assenta o Modelo Comum de 
Gestão da CML, foram desenhados os perfis de 
competências para as/os dirigentes da CML e 
para as funções de apoio à gestão (transversais):

1. Perfis das/os dirigentes:
a) Diretor/a municipal;
b) Diretor/a de departamento;
c) Chefe de divisão.

2. Para as funções de apoio à gestão:
a) função arquivo;
b) função contabilidade;
c) função jurídica;
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d) função planeamento e controlo 
 de gestão (SIADAP 1);
e) função recursos humanos;
f) função secretariado.

Foi reforçado o caminho para a identificação 
de necessidades individuais de desenvolvimento 
de competências, através da formação nas suas 
diversas vertentes – dirigentes, trabalhadoras/es 
e munícipes, conforme se comprova pela taxa de 
realização dos indicadores da Tabela 3. 

Tabela 3 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 2,  
eixo eficácia: “Implementar um modelo de gestão por competências”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de
Realização

QUAR,
QUARU DDF 

Taxa de execução do plano 
de formação para dirigentes 

70% ≥ 71% 75,2% 107,4%

Taxa de formação por unidade orgânica 40% ≥ 60 140,2% 350,5%

QUAR,
QUARU DDF 
E DGRH

N.º de instrumentos de diagnóstico 
de competências construídos para 
as funções de apoio à gestão 

6 ≥8 9 150%

Eixo Eficiência, Objetivo Operacional 4: “Imple-
mentar um novo modelo de gestão da função RH, 
de forma colaborativa”.
A “Função RH” (FRH) tem sido, sem dúvida, cru-
cial para a mudança de funcionamento na gestão 
das pessoas na CML, sendo um dos projetos em-
blemáticos e já com resultados visíveis. 

Este ano, continuámos a apostar no desenvol-
vimento de instrumentos para o apoio às neces-
sidades específicas da FRH:
	Foi editada e divulgada a quarta versão do 

“Guia do Dirigente”. 
	Foram criadas/atualizadas 58 “Fichas de 

Orientação Técnica” em alinhamento com o 
“Guia do Dirigente”. 

Tabela 5 | N.º de fichas de orientação  
técnica criadas em 2017

Departamento N.º de fichas criadas

DDF 5

DGRH 48

DSHS 5

Refira-se ainda que o “Guia do Dirigente”, 
assim como as “Fichas de Orientação Técnica” 
são instrumentos em permanente desenvolvi-
mento, de acordo com as necessidades dos seus 
destinatários, encontrando-se disponíveis na in-
tranet, na área reservada dos recursos humanos.

Tabela 4 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 3, 
eixo eficiência: “Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR

Taxa de implementação das medidas  
de melhoria dos processos otimizados
(transversal interno mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU) 

70% 71% 77,8% 111,1%

QUARU DDF
Taxa de implementação das medidas de melhoria 
dos processos otimizados

70% 71% 79% 112,9%

QUARU 
DGRH

Taxa de implementação das medidas de melhoria 
dos processos otimizados

70% 71% 78% 111,4%

QUARU 
DSHS

Taxa de implementação das medidas de melhoria 
dos processos otimizados

70% 71% 76% 108,6%

 Eixo Eficiência
Eixo Eficiência, Objetivo Operacional 3: “Adotar 
medidas de normalização, simplificação e desma-
terialização de processos”.
A gestão por processos (GpP), com início em 
2012, tem como objetivo adotar medidas de nor-
malização, simplificação e desmaterialização dos 
processos da DMRH. Desde essa altura foram 
desenhados e otimizados 49 processos e introdu-

zidas 196 medidas de melhoria. 
Em 2017 foi definida como prioridade monitori-

zar a implementação das medidas de melhoria e o 
resultado final foi, para a DMRH, a concretização 
de 121 medidas de melhoria.

Tabela 6 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 4, 
eixo eficiência: “Implementar um novo modelo de gestão da Função RH, de forma colaborativa”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR 
(= QUARU 

DDF, DGRH  
e DSHS)

Data de entrega da nova versão do “Guia 
do Dirigente” em alinhamento com as 
necessidades identificadas e sugestões 
recebidas (transversal interno, mas com 
indicadores diferenciados nos QUARU)

15 julho 30 junho 23 junho 104,4%

Taxa de alinhamento das fichas de 
orientação técnica com o “Guia do Dirigente” 
até ao final do ano (transversal interno 
de responsabilidade comum)

90% ≥ 91% 97% 107,8%
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e a inovação no local de trabalho foram temas 
de debate e reflexão no primeiro dia. O segundo 
dia foi dedicado ao engagement, como promover 
a cultura de participação das/os trabalhado-
ras/es nas organizações, as 
novas tendências e desafios 
da capacitação associados a 
novas profissões e modelos 
de organização do trabalho e 
como comunicar e envolver 
as pessoas num mundo em 
constante evolução. A mu-
dança só é possível com as 
pessoas e para as pessoas, 
foi a grande conclusão do 
encontro.

O “Encontro de Quadros”, 
destinado não só às/aos tra-
balhadoras/es da CML, mas 
também a outros/as em fun-
ções públicas e a munícipes, 
decorreu nos dias 22 e 23 de novembro, no Fórum 
Lisboa. Como tem sido prática nas edições ante-
riores, contou no palco, com comunicações diver-
sificadas para partilha de conhecimento, dando 
destaque aos temas da Mobilidade, da Habitação 

e do Turismo; nas salas envolventes foram criados 
espaços de aprendizagem em workshops e nas 
áreas comuns, disponibilizados posters e vídeos 
alusivos a diversos projetos. Este ano foi introdu-

zida uma nova modalidade 
– visita guiada, para projetos 
locais cujo impacto da visita 
é superior ao de qualquer 
apresentação, como: galerias 
da Rua da Prata, Parque Flo-
restal de Monsanto, Mouraria.   

As sugestões recolhidas, 
sobretudo, as do “Dia P” de 
2016, foram, como tem sido 
prática da DMRH, integradas 
em grande medida no plano 
de atividades. 

Promovemos, à seme-
lhança dos anos anteriores, 
as reuniões departamentais 
de discussão dos resultados 

obtidos em 2016 e de apresentação do plano de 
atividades da DMRH para 2017. 

A área RH da intranet, continuou a ser me-
lhorada, especialmente no que se refere aos 
conteúdos.

 Eixo Qualidade
Eixo Qualidade, Objetivo Operacional 6: “Imple-
mentar um sistema de gestão orientado para a 
partilha de conhecimento, qualidade e inovação”.
Organizámos o Seminário Internacional sobre 
“Gestão de Pessoas na Administração Pública”, 
nos dias 18 e 19 de maio, no Museu do Oriente, 
em Lisboa, onde se reuniu um vasto leque de ora-
dores, nacionais e estrangeiros, do setor privado e 
público, decisores/as políticos/as, investigadores/
as e jornalistas, que ao longo de um dia e meio 
refletiram e partilharam conhecimento sobre o 
estado atual da gestão das pessoas. Os modelos 

e soluções para a gestão de recursos humanos, 
a promoção da qualidade de vida e bem-estar 
em contexto laboral, a criação de valor para as 
pessoas, o reconhecimento do desempenho, as 
estratégias de comunicação corporativa, a impor-
tância das pessoas para a administração pública 

Eixo Eficiência, Objetivo Operacional 5: “Colaborar 
na boa gestão dos recursos financeiros – Direção 
Municipal de Finanças (DMF). (Comum a todas as 
unidades orgânicas).

Tabela 7 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 6, 
eixo eficiência: “Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros – Direção Municipal de Finanças (DMF)”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR
(=QUARU 

DDF, DGRH 
E DSHS)

N.º médio de dias para liquidação de futuras 
(responsabilidade comum sempre que aplicável)

10 ≤ 5 4 dias 160%

N.º médio de dias úteis de entrega dos relatórios 
de avaliação de nível de serviço – contratos 
centralizados (responsabilidade comum sempre 
que aplicável)

5 ≥ 3 3 dias 140%

Taxa de cumprimento do calendário de 
planeamento e execução orçamental definido 
(responsabilidade comum)

80% 100% 83% 100%
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Tabela 8 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 6, eixo qualidade: “Implementar um sistema de ges-
tão orientado para a partilha do conhecimento, qualidade e inovação”.

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR 
(= QUARU DDF, 
DGRH e DSHS)

N.º de participantes nas iniciativas 
implementadas de partilha de conhecimento 
promovidas pela DMRH (transversal interno 
de responsabilidade comum)

1000 ≥ 1001 1.529 152,9%

QUAR 
(= QUARU DDF 

E DGRH )
N.º de iniciativas “Conhecer a CML” 3 ≥ 4 6 200%

QUAR 
(= QUARU DDF)

Data de apresentação da proposta da 
proposta do Lisbon Learning center 

30 junho 31 maio 22 maio 101,2%

Eixo Qualidade, Objetivo Operacional 7: “Imple-
mentar um programa de apoio e valorização do 
trabalhador”.
No âmbito de um programa amplo e multidimen-
sional, que abarque várias formas de reconheci-
mento, valorização e motivação da força de traba-
lho da CML em toda a sua diversidade, a DMRH 
desenvolveu as seguintes iniciativas:
	adoção de medidas de conciliação da vida pro-

fissional com a vida pessoal; 
	programa de enquadramento organizacional;
	ações de apoio escolar para filhas/os de traba-

lhadoras/es (Inglês, SOS Matemática);
	Festa de Natal;
	Histórias na 1.ª Pessoa, subordinada ao tema 

“A Mulher na CML”, que incluiu a apresentação 

de um vídeo de homenagem da CML a todas as 
trabalhadoras; 

	Mostra de Talentos, com duas edições por ano, 
realizadas na época da páscoa e do natal. Em 
2017, pela primeira vez e numa lógica de pro-
ximidade, a mostra da páscoa realizou-se não 
só no Espaço Multiusos do Edifício do Campo 
Grande, como também nas instalações do En-
treposto, nos Olivais. 
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Tabela 9 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 7,  
eixo qualidade: “Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR 
(= QUARU 

DDF, DGRH e 
DSHS)

N.º de iniciativas institucionais de 
valorização e reconhecimento dos 
trabalhadores (transversal interno 
de responsabilidade comum)

10 ≥ 11 20 200%

N.º de iniciativas na área do apoio 
aos trabalhadores (transversal interno 
de responsabilidade comum)

6 ≥ 7 10 166,7%

QUAR
(=(QUARU 

DSHS)

Data de envio à DM da proposta de despacho 
relativo às condições de trabalho na CML

31 maio 31 março 22 maio 100%

QUAR
(=QUARU DDF)

N.º de iniciativas institucionais de  
valorização e reconhecimento dos 
trabalhadores (transversal interno  
de responsabilidade comum)

2 ≥ 3 4 200%

N.º de iniciativas na área do apoio aos 
trabalhadores (transversal interno de 
responsabilidade comum)

6 ≥7 10 200%

QUAR
(=QUARU 

DGRH)

N.º de iniciativas institucionais de  
valorização e reconhecimento dos 
trabalhadores (transversal interno  
de responsabilidade comum)

5 ≥ 6 2 40%

N.º de iniciativas na área do apoio  
aos trabalhadores (transversal interno  
de responsabilidade comum)

6 ≥ 7 10 166,7

QUAR
(=QUARU 

DSHS)

N.º de iniciativas institucionais de  
valorização e reconhecimento dos 
trabalhadores (transversal interno  
de responsabilidade comum)

3 ≥ 4 0 0

N.º de iniciativas na área do apoio aos 
trabalhadores (transversal interno de 
responsabilidade comum)

6 ≥ 7 10 166,7%

Data de envio à DM da proposta de despacho 
relativo às condições de trabalho na CML 

31 maio 31 março 22 maio 100%

Tabela 10 | Resultados obtidos para o objetivo operacional 7,  
eixo qualidade: “Colaborar na boa gestão dos recursos humanos”

Instrumento Indicador Meta Superação Resultado
Taxa de

Realização

QUAR 
(= QUARU 

DDF, DGRH e 
DSHS)

Taxa de autorização de pedidos  
de trabalhadores em rede colaborativa

50% ≥ 70% 100% 200%

Taxa de implementação do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa de Governo da Cidade 
(transversal interno de responsabilidade comum)

80% 100% 80% 100%

N.º de iniciativas de envolvimento organizacional 
dos trabalhadores (transversal interno de 
responsabilidade comum)

1 ≥ 2 1 100%

Eixo Qualidade, Objetivo Operacional 8: “Colaborar 
na boa gestão dos recursos humanos (DMRH)”.
Trata-se de um objetivo comum a todas as 
unidades orgânicas, contribuindo para a imple-
mentação do modelo comum de gestão da CML 
na dimensão gestão de pessoas. Reforça o con-
ceito da gestão de recursos humanos como uma 
responsabilidade partilhada por todos/as os/as 
dirigentes em todas as UO e procura estimular 
as boas práticas de gestão das pessoas na CML.

Outras atividades 
programadas
Para além dos objetivos de desempenho consa-
grados no QUAR, foram realizadas outras ativi-
dades previstas no plano de atividades de 2017, 
quer comuns a todos os departamentos ou trans-
versais (essencialmente atividades de gestão, 
correspondentes aos processos estratégicos e 
de suporte), quer específicas da área de negócio 
(processos operacionais) de cada departamento.

Atividades transversais 

MACROPROCESSO ESTRATÉGICO 1: GESTÃO ESTRATÉGICA DA DMRH

Atividade Indicador Resultado

Definir a atividade operacional, assegurando a derivação 
em programas, projetos e atividades, com identificação 
de prioridades, responsabilidades e prazos

Data de elaboração do Plano Anual de 
Atividades para 2018

Não foi elaborado em 
virtude do calendário 
eleitoral autárquico 
e da alteração do 
responsável pela 
Direção Municipal

MACROPROCESSO ESTRATÉGICO 2: COMUNICAÇÃO INTERNA

Atividade Indicador Resultado

Instituir mecanismos de divulgação do Plano de Ativi-
dades, do QUAR e dos QUARU

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

51,5%

Instituir mecanismos de análise e divulgação periódica 
de resultados

N.º de conteúdos relativos ao PA na 
newsletter RH Nós

17

24
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MACROPROCESSO ESTRATÉGICO 3: INOVAÇÃO E QUALIDADE

Atividade Indicador Resultado

Criar o manual de processos da DMRH Data de disponibilização da 1.ª edição -

Adotar mecanismos de auscultação dos clientes

Data de criação do link na RH Nós 
para a caixa de sugestões

Março 2017

Data de validação do processo de 
remunerações com a participação 
dos clientes

-

N.º de iniciativas realizadas 28

MACROPROCESSO SUPORTE 1: GESTÃO DE RH DMRH

Atividade Indicador Resultado

Gerir o programa de acolhimento
Taxa de novos trabalhadores abran-
gidos

98%

Promover o trabalho em equipa e o desenvolvimento de 
competências

N.º de trabalhadores em rede colabo-
rativa

21

Taxa de aceitação das inscrições em 
projetos

100%

N.º de participações no Peddy Papper 
sobre a calçada portuguesa

0

Assegurar a formação, alinhada com os objetivos ope-
racionais DMRH

N.º de trabalhadores que frequen-
taram ações de formação interna/
externa alinhadas com os objetivos 
operacionais dos departamentos e 
gabinete da DMRH

58

Reconhecer os trabalhadores

Data de divulgação do projeto “Apa-
nhados no Radar”

-

N.º de trabalhadores elegíveis pre-
miados

0

Data de inclusão na RH Nós do seg-
mento do reconhecimento

março 2017

MACROPROCESSO SUPORTE 5: MONITORIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DMRH

Atividade Indicador Resultado

Definir objetivos, controlar atividades e garantir a ava-
liação SIADAP

N.º de trabalhadores com objetivos 
revistos no SIADAP 2015 - 2016 até 
final do mês de março

58

MACROPROCESSO OPERACIONAL 6: GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Atividade Indicador Resultado

Gerir parcerias com organizações de suporte ao tra-
balhador

Taxa de incremento da carteira de 
protocolos celebrados pelos Departa-
mentos / Gabinete da DMRH

0

Melhorar a divulgação dos protocolos 
existentes

0

Data de realização do questionário de 
satisfação com os protocolos

-

Articular com o DSI a renovação do parque informático
Taxa de renovação do parque infor-
mático

0

Articular com a SG a renovação das cadeiras identifi-
cadas pelo DSHS

Taxa de renovação das cadeiras 0

Garantir a participação dos trabalhadores na gestão 
das condições de trabalho

Data de criação do formulário na in-
ternet

-

MACROPROCESSO OPERACIONAL 8: COMUNICAÇÃO E MARCA RH

Atividade Indicador Resultado

Assegurar a comunicação com os trabalhadores da 
CML

N.º de conteúdos introduzidos na 
área RH da Intranet

516

Assegurar a comunicação com os dirigentes da CML

Taxa de cumprimento do calendário 
de distribuição das newsletters

75%

Data de reformulação da RH Números -

Data de envio da RH Números a todos 
os dirigentes

-

Data de implementação do sistema 
de alertas RH

31/12/2017

Atividades não programadas
Reconhecimento de Boas Práticas
Na 2.ª edição do “Showcasing de Boas Práticas 
e da Valorização das Pessoas” promovida pelo 
INA, a CML viu reconhecida a sua estratégia de 
recursos humanos em sete boas práticas nas ca-
tegorias de liderança; cooperação interna e entre 
organismos; gestão da mudança; comunicação 
interna e responsabilidade social. 

Estas sete boas práticas foram divulgadas ao 
longo do ano no “Roadshow de Boas Práticas”, em 
sessões realizadas em Évora, Albufeira, Coimbra 
e Lisboa. Na categoria ”Cooperação Interna e 
Entre Organismos/Unidades Orgânicas” desta-
cou-se o Programa (mais) Valor LX, cujo objetivo 
foi o de “valorizar trabalhadores/as, capacitando-

-os/as para novos de-
safios e contribuindo 
para a coesão social 
no respeito pela di-
versidade”. Este pro-
grama foi apresen-
tado pela Diretora 
do Departamento 
de Desenvolvimento 
e Formação, Luísa 
Dornellas, no dia 8 
de junho, em Évora. 

A CML obteve 
também mais duas 
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distinções na categoria ‘Gestão da Mudança’. A 
primeira sobre o programa de “Enquadramento 
Organizacional”, que visa integrar as/os trabalha-
doras/es que necessitam de apoio na mudança 
ou na (re)adaptação ao seu posto de trabalho. A 
segunda, sobre os “Riscos Psicossociais e Capaci-
dade de Trabalho na População Ativa na Divisão de 
Gestão Cemiterial”. Ambas foram apresentadas 
pelo Diretor de Departamento de Saúde, Higiene 
e Segurança, Nuno Prata, no dia 6 de julho, em 
Albufeira. 

A Chefe de Divisão do Planeamento e Gestão 
de Recursos Humanos, Isabel Castela, apresen-
tou, no dia 28 de setembro, em Coimbra, o Projeto 
da Função RH para o novo modelo de gestão das 
pessoas na CML, no âmbito da categoria “Coo-
peração Interna e entre Organismos/Unidades 
Orgânicas”. 

O “Roadshow de Boas Práticas” terminou no 
dia 6 de dezembro, em Lisboa, com a apresenta-
ção do “Programa de desenvolvimento de compe-
tências para dirigentes”, na categoria “Liderança” 
e da “Comunicação Interna para dirigentes da 
CML” na categoria ‘Comunicação Interna’. Esta 
apresentação esteve a cargo, novamente, da 
Chefe de Divisão do Planeamento e Gestão de 
Recursos Humanos, Isabel Castela. 

Estes são sinais positivos de um caminho 
exigente que se faz todos os dias e com a cola-
boração de todos. Somos, cada vez mais, uma 
referência pelas estratégias adotadas na gestão 
das pessoas no setor público.

Selo da Diversidade 
A Câmara Municipal de Lisboa apresentou uma 
candidatura ao “Selo da Diversidade” na categoria 
“Condições de trabalho e acessibilidades”.

Foi distinguida pela Carta Portuguesa para a 
Diversidade com o Selo da Diversidade, na cate-
goria de “Medidas de Conciliação” na gala que 
decorreu, a 10 de novembro, na Universidade 
Atlântica, em Oeiras. 

A prática distinguida com este Selo e objeto da 
candidatura apresentada pela CML – “Medidas 
de Conciliação da Vida Profissional com a Vida 
Pessoal” – demonstra a procura de soluções e 

mecanismos internos visando responder às ne-
cessidades dos/das trabalhadores/as e da própria 
organização, que valorizem as suas competências 
e interesses. 

Desse conjunto de medidas destacam-se a 
rede colaborativa, as modalidades de horários de 
trabalho que permitem o equilíbrio entre o tra-
balho e a vida pessoal e familiar e a mobilidade 
interna dos/as trabalhadores/as entre unidades 
orgânicas. 

A distinção da CML com o Selo da Diversidade 
é o reconhecimento do seu empenho na promoção 
da diversidade, assente num modelo de gestão 
centrado nas pessoas e numa cultura de traba-

lho em que cada trabalhador/a é único/a e tem 
necessidades específicas.

Regularização de Eventual Precariedade 
O Município de Lisboa, no âmbito do programa 
de regularização extraordinária dos vínculos pre-
cários, preconizado no Programa do XXI Governo 
Constitucional, e embora o número de presta-
dores/as nessa situação não fosse significativo 
face ao universo da administração central e local, 
antecipou-se e teve a iniciativa de proceder, logo 
no primeiro semestre de 2017, ao levantamento, 
junto das suas unidades orgânicas, de todas as 
situações de eventual precariedade. Deste le-
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Atividades específicas 
da Função Desenvolvimento 
e Formação 

MACROPROCESSO OPERACIONAL 5: DESENVOLVIMENTO RH

Atividade Indicador Resultado

Diagnosticar necessidades de formação

Taxa de UO com relatórios de neces-
sidades de formação elaborados

95%

Data de reintrodução das notas expli-
cativas do LNF

1 setembro

Divulgar o Plano de formação
Data de divulgação do Plano de for-
mação

25 março

Executar o Plano de Formação

Taxa de execução do Plano de forma-
ção - Participantes

178,3%

N.º de ações de formação sobre o 
SIADAP

0

Data de revisão do formulário de da-
dos da ficha de inscrição eletrónica

-

Avaliar a formação

Taxa de realização de avaliação de  
2.º nível nas ações de formação apli-
cáveis

89,9%

Data de avaliação do impacto da for-
mação

-

Gerir a Formação Externa N.º de participantes 670

Gerir Estágios de Formação Profissional - EFP N.º de Estágios 0

Gerir Estágios Curriculares - EC N.º de Estágios 120

Gerir Estágios Habilitantes ao exercício de profissão 
regulada – EH

N.º Estágios Habilitantes ao exercício 
de profissão regulada

6

Gerir Estágios Internacionais - Erasmus + N.º de ações de divulgação 19

Gerir outros Estágios
N.º de Estágios de Valorização Profis-
sional

32

Programa + Valor Lx

N.º de candidatos encaminhados 
para ofertas de qualificação escolar 
ou profissional

91

N.º de sessões de esclarecimento so-
bre o Centro Qualifica

0

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

N.º de ações realizadas 137

N.º de participantes 2.099

Gerir a bolsa de formadores
Data de atualização da bolsa de for-
madores internos

30 junho

Introduzir novas modalidades formativas

Data de implementação do Helpdesk 
formativo

25 junho

Data de conclusão do levantamento 
de conteúdos adequados à formação 
em tempos de espera

-

vantamento apuraram-se 234 prestadoras/es de 
serviços.

Numa segunda fase, realizaram-se entrevis-
tas individuais aos/às prestadores/as de serviço 
das áreas operacionais e técnicas, procurando-
-se apurar informação relativa a questões como: 
atividades desenvolvidas, horário, equipamentos 
utilizados, local de trabalho, subordinação hie-
rárquica e dependência económica. 

Atento o principio da participação criou tam-
bém um mecanismo de registo - que decorreu 
de 25 de setembro a 24 de outubro - de todas 
as possíveis situações na CML, através do qual 
deram entrada 165 registos. Esta medida procu-
rou acautelar e agilizar a aplicação de qualquer 
metodologia que, no futuro, viesse a ser defi-
nida, fomentando e garantido a participação de 
todas/os as/os interessadas/os num processo 
de diagnóstico e estruturado nos procedimentos 
adotados para a administração central.

Desde o termo do registo procedeu-se à 
análise e tratamento dos dados e elaboração 
do respetivo relatório para posterior defini-
ção da metodologia a adotar, no âmbito da 
entrada em vigor da Lei n.º 112/2017, de 29 
de dezembro, que estabeleceu o programa de 

regularização extraordinária dos vínculos pre-
cários. 

Acompanhamento de relo-
calização de serviços
Na sequência da mu-
dança de instalações 
do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, da Praça 
de Espanha para Mon-
santo – Cruz das Olivei-
ras, em abril de 2017, foi 
prestado apoio e acom-
panhamento individua-
lizado na transição dos 
cerca de 80 trabalhado-
res/as, aferindo as suas 
necessidades específi-
cas, nomeadamente no 
que respeita a trans-
porte e instalações.

Registo de interessados para regularização

de eventual precariedade
no Município de Lisboa

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:
CML | DMRH | DGRH | rh.atendimento@cm-lisboa.pt | 21 798 96 95

Entre 25 de setembro 
e 24 de outubro

www.cml-lisboa.pt

Atendimento Municipal
(Lojas Lisboa) 

Pode registar-se em: 
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MACROPROCESSO OPERACIONAL 8: COMUNICAÇÃO E MARCA RH

Atividade Indicador Resultado

Assegurar de forma eficaz a divulgação das ações de 
formação

N.º de ações de divulgação da formação 211

Taxa de ações de formação do Plano 
divulgadas com conteúdos programá-
ticos

83,3%

Assegurar a transparência no processo de seleção 
para formação, informando o trabalhador sobre os cri-
térios de seleção

Data de apresentação da “PF – Brochura” -

Assegurar a disponibilização de conteúdos formativos
na intranet

Taxa de cursos de formação com con-
teúdos disponibilizados

75,3%

Tabela 11 | Formação interna

Área de Formação
N.º 

Cursos
N.º 

Ações
N.º 

Formandos
N.º Horas 

Ministradas
N.º Horas 
Assistidas

Custos 
(Euros)

Arquitetura e Urbanismo 3 4 38 25 246,5 542,50

Biblioteconomia, Arquivo e Documentação 7 8 98 182,5 1664,5 3.642,45

Ciências Informáticas 2 3 35 72,5 846 1.586,07

Construção Civil e Engenharia Civil 2 2 29 48 675 1.041,60

Contabilidade e Fiscalidade 4 5 189 66 1.346 12.597,32

Desenvolvimento Pessoal 11 21 320 423 5.926 9.650,01

Direito 13 39 874 505,5 9.514 26.469,61

Educação e Formação de Adultos 3 9 101 540 3.708,5 7.813,80

Formação de Formadores 4 7 93 333 3.996,5 7.235,36

Gestão e Administração 6 8 681 345 7.525 65.051,24

Informática na Ótica do Utilizador 16 40 445 587,5 5.814,5 12.534,72

Línguas e Literaturas Estrangeiras 4 5 92 292 1.956 9.095,11

Metalurgia e Metalomecânica 4 10 100 216 2.003 7.728,55

Proteção de Pessoas e Bens 3 3 55 78 1.281 2.344,20

Qualidade 3 4 57 146 1.876,5 5.497,62

A Câmara Municipal de Lisboa mantém uma 
atividade de formação profissional que se reparte 
em três eixos fundamentais: Interna, Externa e 
para o Exterior.

A par da atividade acima descrita a CML, atra-
vés do seu Departamento de Desenvolvimento 
e Formação,  desenvolve um plano de estágios 
curricular e profissionais e outros programas de 
desenvolvimento dos/as trabalhadores/as, a fim 
de promover a partilha de conhecimento e boas 
práticas.

Formação Interna
Ao longo de 2017, realizaram-se 109 cursos de 
formação profissional que se concretizaram em 
287 ações de formação, correspondendo a um 
total de 6193 horas ministradas, abrangendo 
5671 trabalhadoras/es, com um custo total de 
209.707,58 euros.

Área de Formação
N.º 

Cursos
N.º 

Ações
N.º 

Formandos
N.º Horas 

Ministradas
N.º Horas 
Assistidas

Custos 
(Euros)

Saúde 2 8 178 46 875 723,40

Segurança e Higiene no Trabalho 4 7 215 120 2.319 2.710,53

Serviços de Transporte 2 14 49 770 2.905 8.084,85

Técnica 11 75 1867 1280 19.736,5 21.741,44

Trabalho Social e Orientação 5 15 155 117 1.155,5 3.617,20

Total 109 287 5671 6193 75.370 209.707,58

Formação externa
Foram promovidas 329 ações de formação ex-
terna, envolvendo 867 trabalhadores/as, num total 
de 4350 horas ministradas e com um custo de 
47.736,54 euros. 

Tabela 12 | Formação externa

Área de Formação
N.º 

Cursos
N.º 

Ações
N.º 

Formandos
N.º Horas 

Ministradas
N.º Horas 
Assistidas

Custos 
(Euros)

Acão Social 2 2 3 17,0 20,0 30,00  

Arquitetura e Urbanismo 8 8 11 64,0 98,0 517,00  

Artes 5 5 10 56,0 140,0 150,00  

Assuntos Europeus e Cooperação 1 1 2 28,0 56,0 0,00  

Audiovisuais e Produção dos Média 3 3 5 34,5 55,0 110,00  

Biblioteconomia, Arquivo e Documentação 18 18 49 153,0 371,0 340,00  

Ciência Politica e Cidadania 1 1 1 6,0 6,0 0,00  

Ciências Informáticas 2 2 2 54,0 54,0 415,00  

Ciências Veterinárias 1 1 1 21,0 14,0 20,00  

Construção Civil e Engenharia Civil 8 8 13 63,0 131,0 3.246,00  

Contabilidade e Fiscalidade 2 2 2 15,0 15,0 48,00  

Desenvolvimento Pessoal 3 3 4 56,0 81,0 1.410,00  

Desporto 8 8 11 71,0 92,0 95,00  

Direito 46 48 142 452,5 1.310,0 8.153,06  

Educação e Formação de Adultos 2 2 3 13,0 19,0 0,00  

Eletricidade e Energia 3 3 3 26,0 26,0 602,70  

Eletrónica e Automação 1 1 3 480,0 1.440,0 5.496,00  

Floricultura e Jardinagem 1 1 19 7,0 133,0 0,00  

Formação de Formadores 2 2 16 10,0 104,0 350,00  

Formação de Professores/Formadores  
e Ciências da Educação

10 10 20 76,5 159,5 154,00  

Gestão e Administração 9 9 32 127,0 421,0 600,00  

História e Arqueologia 23 23 58 280,0 681,0 750,00  
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Formação para o Exterior
A CML tem procurado disseminar o seu know-
-how, colocando-se ao serviço das/os munícipes e 
outros públicos externos à autarquia, com a reali-
zação de ações de formação que contribuam para 
a melhoria da prestação daquelas/es ao serviço 
da cidade de Lisboa.

Ao longo de 2017, realizaram-se 56 cursos de 
formação profissional e de sensibilização, bem 
como atividades lúdicas para o exterior, que se 

concretizaram em 136 ações de formação, corres-
pondendo a um total de 7587 horas ministradas, 
abrangendo 1911 munícipes, com um custo total 
de 38.810,50 euros.

Área de Formação
N.º 

Cursos
N.º 

Ações
N.º 

Formandos
N.º Horas 

Ministradas
N.º Horas 
Assistidas

Custos 
(Euros)

Informática na Ótica do Utilizador 14 14 22 148,0 327,0 3.971,90  

Língua e Literatura Materna 1 1 1 21,0 21,0 0,00  

Línguas e Literaturas Estrangeiras 1 1 1 50,0 50,0 0,00  

Marketing 1 1 1 2,0 2,0 0,00  

Museologia 1 1 1 21,0 14,0 0,00  

Politica Social 10 10 28 80,0 210,0 130,00  

Proteção do Ambiente 5 5 9 42,0 67,5 1.805,40  

Proteção de Pessoas e Bens 8 8 13 200,0 369,0 6.850,40  

Psicologia 7 7 10 61,0 75,0 127,00  

Qualidade 2 2 9 11,0 39,0 0,00  

Saúde 10 10 20 77,0 170,0 360,00  

Secretariado e Trabalho Administrativo 1 1 1 21,0 21,0 1.217,70  

Segurança Alimentar 4 4 7 31,0 55,0 55,00  

Segurança e Higiene no Trabalho 1 1 1 6,0 6,0 0,00  

Serviço Social 5 5 9 70,0 129,0 365,00  

Serviços de Transporte 5 5 11 323,0 499,0 5.160,08  

Sociologia e Outros Estudos 3 3 12 20,0 78,0 50,00  

Técnica 62 62 259 743,0 2.573,0 5.052,30  

Trabalho Social e Orientação 27 27 42 312,5 403,5 105,00  

Total 327 329 867 4.350 10.535,50 47.736,54

Síntese da Formação/2017
O gráfico 1 ilustra a síntese da atividade formativa 
em 2017 (nº. de ações, nº. de formandas/os e nº. 
de horas de formação efetivada). 

Gráfico 1 | Síntese da atividade formativa em 2017

Tabela 13 |  Formação para o Exterior

Área de Formação
N.º 

Cursos
N.º 

Ações
N.º 

Formandos
N.º Horas 

Ministradas
N.º Horas 
Assistidas

Custos 
(Euros)

Biblioteconomia, Arquivo e Documentação 2 5 56 112 1.726,5 2.357,43  

Construção e Engenharia Civil 2 2 20 1.694 17.110 2.513,28  

Desenvolvimento Pessoal 2 11 86 28 1.072 2.448,90  

Direito 3 5 74 47,0 1.268,0 1.063,98  

Educação e Formação de Adultos 1 2 17 60,0 783,0 868,20  

Floricultura e Jardinagem 14 25 382 5.045 53.838 10.985,06  

Gestão e Administração 1 2 13 15 186 217,05  

Hotelaria e Restauração 3 24 277 39 3.477 6.476,35  

Informática na Ótica do Utilizador 6 9 95 66 1.038 2.344,14  

Línguas e Literaturas Estrangeiras 1 2 36 30 966 1.428,03  

Proteção de Pessoas e Bens 3 14 188 87 4.749 1.323,70  

Saúde 2 11 171 17 821 202,58  

Técnica 4 4 229 56,0 2.564 542,60  

Trabalho Social e Orientação 12 20 267 291,0 3.305,5 6.039,20  

Total 56 136 1911 7.587 92.904 38.810,50  

Plano de Estágios
A CML, pelo seu prestígio, dimensão e diversidade 
de atribuições e competências, a que correspondem 
diversas áreas funcionais, não só representa uma 
boa alternativa como local de estágio, como se en-
contra naturalmente vocacionada para exercer essa 
“função social” junto da comunidade estudantil.

O Plano de Estágios do Município contempla os 
seguintes tipos de estágios:
	Estágios de Formação Profissional – visam 

proporcionar a transição entre o sistema de 
qualificação e o mercado de trabalho, contri-

buindo para melhorar, completar e aperfeiçoar 
as competências anteriormente adquiridas 
pelas/os beneficiárias/os dos estágios, através 
de formação e experiência prática em contexto 
laboral e promover a inserção de jovens ou a 
reconversão profissional de desempregados/
as. 
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	Estágios Curriculares – visam proporcionar a 
realização de estágios curriculares obrigató-
rios para conclusão de curso profissional ou 
superior.

	Estágios Habilitantes ao Exercício de Profis-
são Regulada – têm como objetivo o cumpri-
mento de requisitos adicionais e específicos 
para acesso ao título profissional de uma 
profissão regulada por Ordem ou Associação 
Pública Profissional.

	Outros Estágios – para além dos estágios 
profissionais, curriculares e habilitantes, são 
solicitados estágios de natureza diversa, os 
quais a CML pretende sempre integrar, procu-
rando uma resposta adequada aos fins a que 
se destinam.
Para além destes, a CML procura modernizar 

continuamente o seu Plano de Estágios, colabo-
rando no acolhimento de estagiários/as ao abrigo 
dos programas de mobilidade europeus Leonardo 
da Vinci e Erasmus. Estes possibilitam que pro-
fissionais ou estudantes universitários possam 
estagiar noutro país da União Europeia, por um 
período de três a doze meses.

Em 2017 neste âmbito, foram realizados 187 
Estágios, conforme evidenciado na tabela 14.

Tabela 14 | Tipo e n.º de estágios

Curriculares 123

Valorização Profissional 20

Internacionais 38

Profissionais 0

Habilitantes 6

Educação e Formação de Adultos
O Centro Qualifica da CML tem como objetivos: 
aumentar a qualificação escolar e profissional 
das/os trabalhadoras/es da CML; combater a 
infoexclusão e o desigual acesso à formação pro-
fissional; orientar e encaminhar jovens e ativos/as 
desempregados/as para ofertas de educação e 
formação nas seguintes áreas prioritárias para a 
cidade (de acordo com a estratégia do executivo 
LISBOA 2020): artes e ofícios tradicionais, reabili-
tação urbana, hotelaria, serviços de proximidade 
e novas tecnologias. Este centro destina-se não 
só às/aos trabalhadoras/es da CML, como às/aos 
cidadãs/os, incluindo desempregadas/os de longa 
duração, grupos em risco de exclusão social, em 
risco de abandono escolar e pessoas imigrantes 
e refugiadas.

Durante o ano 2017, a intervenção do Cen-
tro Qualifica desenvolveu-se em todos os seus 
eixos de atividade, nomeadamente na informa-
ção, orientação e encaminhamento de jovens e 
pessoas adultas que procuram formação escolar, 
profissional ou de dupla certificação e no desen-
volvimento de processos de reconhecimento, va-
lidação e certificação de competências (Processo 
RVCC), conforme as atribuições definidas para 
o Centro Qualifica da CML e conforme as orien-
tações da entidade que cotutela, a ANQEP, I.P. 
Assim, foram desenvolvidas as seguintes ações:

Núcleo de Estudos e Apoio à Gestão (NEAG)
O Departamento de Desenvolvimento e Forma-
ção, no pressuposto de cumprir a sua visão e de 
contribuir para o desenvolvimento e para a inova-
ção nos eixos estratégicos da CML, desenvolveu, 

ainda, atividade no âmbito do Núcleo de Estudos 
e Apoio à Gestão, realizando em 2017, estudos e 
projetos que suportam a sua atividade e propõem 
abordagens inovadoras para os atuais desafios da 
cidade, em Aprendizagem ao Longo da Vida:
	“Lisbon Learning Center – Centro Integrado 

para a Aprendizagem de Lisboa” no âmbito 
do EIXO 2 do Programa de Governo da Cidade 
de Lisboa e do EIXO B das Grandes Opções do 
Plano 2018-2021. Incrementámos o estabele-
cimento de parcerias estratégicas com entida-
des nacionais e internacionais, que potenciem:
	O lançamento de “Lisboa Cidade da Apren-

dizagem” e a criação de uma cultura per-
manente em Aprendizagem ao Longo da 
Vida, nomeadamente o Projeto Europeu 
“Connected Spaces of Learning”.

	A participação na criação de uma fra-
mework Europeia que defina as políticas 
e os mecanismos da “Open Recognition 
para o reconhecimento das Aprendizagens 
Digitais”, nomeadamente o Projeto “MIRVA 
– Making Informal Recognition Visible and 
Actionable”.

	O alargamento das redes que a CML integra 
no âmbito da promoção da Aprendizagem ao 
Longo da Vida da Cidade, nomeadamente, a 
proposta de adesão à Rede “European Asso-
ciation of the Education of Adults – Xarxa”, 
a European Association for the Education of 
Adults – EAEA” e à Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas (APG).

Em 2017 celebrou-se o ano da Educação de 
Adultos na Europa, realizando-se a 2.ª European 
Skills Network. Neste âmbito, o “Encontro de 
Quadros – Sabemos, Fazemos, Partilhamos”, o 
Outdoor para Núcleos de Apoio à Formação – NAF 
e os cursos de formação para munícipes, foram se-
lecionados para fazerem parte do mapa de eventos 
da União Europeia (UE): ilustram o que de melhor 
se faz a nível local, regional ou nacional, em ter-
mos de melhores práticas de educação e formação 
profissional à escala transnacional em toda a UE. 

Iniciámos o Programa de Alfabetização para 
Imigrantes em situação irregular com vista a uma 

melhor integração e in-
clusão de estrangeiros/
as na cidade de Lisboa. 
O programa decorre das 
parcerias com o Depar-
tamento para os Direi-
tos Sociais, o Centro 
Padre Alves Correia e 
a Fundação Aga Khan.

Lançámos um 
Programa para a 
Inclusão e Litera-
cia Digital, que alia 
workshops infor-
mais em competên-
cias básicas digitais 
para públicos com 
elevado risco de exclusão como de-
sempregadas/os e seniores; e a atribuição de 
micro-certificações através de um “Passaporte 
de Competências Digitais”, inédito em iniciati-
vas de Inclusão e Literacia Digital, que aumenta 

Lisboa 
Learning 
Center 
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a visibilidade digital das suas competências, é 
partilhável no CV e nas redes sociais e aumenta 
a sua empregabilidade. Este programa resulta 
de uma parceria com o Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa;

Preparámos a emissão dos primeiros learning 
badges digitais da Câmara Municipal de Lisboa, 
micro-certificações emitidos por uma plataforma 
online que agrega evidências das competências 
adquiridas pelo/a utilizador/a e que são facil-
mente partilháveis e demonstráveis;

Preparámos o Plano de Formação 2018, tendo 
para o efeito realizado a primeira etapa deste 
processo com o questionário online do “Levanta-
mento de Necessidades Individuais de Formação 
– LNIF”. O trabalho final de análise foi enviado a 
todas as unidades orgânicas com vista à realiza-
ção de uma 2.ª etapa: o “LNF – Organizacional”, o 
qual iria permitir alinhar as necessidades de cada 
UO com o GOP 2018/2021, Plano de Governo para 
a Cidade e os respetivos Planos de Atividades.

Participámos no Plano de Apoio à Reforma 
Administrativa, mediante a organização de cursos 
de formação profissional para os/as trabalhado-
res/as das juntas de freguesia.

Realizámos o Encontro de Quadros 2017, sob o 
lema “Sabemos, Fazemos, Partilhamos”, no qual 
participaram autarquias de norte a sul do país 
e, ainda, dos Açores e da Madeira. Esta edição 
contou também com a participação de empresas 
do universo municipal como a CARRIS, Lisboa-
-ENOVA, GEBALIS, EGEAC e a EMEL, entre outras. 

Participaram neste Encontro 351 trabalhadoras/es, 
dirigentes e munícipes.

Realizámos o Encontro Anual de Núcleos de 
Apoio à Formação-NAF, na modalidade de Out-
door, que consistiu numa ação de teambuilding 
destinada a todos/as os/as trabalhadores/as da 
CML especialmente dedicados à promoção da 
Formação e da Aprendizagem ao Longo da Vida, 
integrando as/os trabalhadoras/es do DDF e os de 
todas as unidades orgânicas que são promotores 
de formação e integram a rede de NAF. Participa-
ram 85 trabalhadores/as.

Estudo colaborativo das aprendizagens informais 
“Aprender Excel no local de trabalho?”
O Learning Lab LX do DDF encontra-se a desenvol-
ver o estudo de uma das aprendizagens informais 
mais frequentes dos/as trabalhadores/as da CML: o 
domínio da utilização quotidiana de folhas de cálculo 
(através do programa informático Microsoft Excel ou 
semelhante, como o Libre Office Calc).

“Aprender Excel no local de trabalho?” é um 
estudo inédito na CML, transparente e colabora-
tivo, para o qual foram convidados a participar, na 
primeira fase, trabalhadoras/es aleatoriamente 
selecionadas/os de todas as unidades orgânica, 
NAF, Função RH e dirigentes.

Foi realizada a análise e interpretação dos dados 
com a participação dos/as dirigentes da CML, NAF, 
Função RH, parceiros externos convidados e co-
munidade de trabalhadores/as da CML, através da 
metodologia Crowdsourcing Data Analysis.

O presente estudo é uma iniciativa de inves-
tigação não-académica – Citizen Science de 
participação de cidadãs/os em iniciativas de in-
vestigação e pretende fomentar a transparência 
científica e a co-construção de conhecimento 
científico – Open Science.

Projeto Trajetórias Profissionais, em parceria 
com a Universidade de Lisboa.
No âmbito do projeto “Trajetórias Profissionais”, 
o DDF continua a colaborar em projetos de inves-
tigação, ao nível de doutoramento e pós-doutora-
mento, com a Universidade de Lisboa, através de 
entrevistas a pessoas adultas certificadas e da 
cedência de portefólios construídos por pessoas 
adultas certificadas pelo Centro Qualifica da CML 
a duas investigadoras da área das Ciências da 
Educação.

Projeto “SILVIA – Supporting Intergenerational 
Learning and Volunteering as a Mean for Inclu-
sion through Autobiographical Methodology”.
No âmbito do Programa Europeu de Mobilidade 
Erasmus+, a CML continua a participar neste 
projeto de parceria transnacional designado 
por “Sílvia – Supporting Intergenerational lear-
ning and volunteering as a mean for inclusion 
through autobiographical learning”, cujo coor-
denador é a organização Sueca Integration För 
Alla (IFALL), tendo como parceiros as organiza-
ções internacionais TERA-Maison de l’Europe 
Charente, da França, a organização italiana 
Centro Italiano per L’Apprendmento Permanente 
(CIAPE), peritos/as em metodologias autobio-
gráficas, entre outros.

O projeto pretende que formadores/as euro-
peus/ias, peritos/as na utilização de ferramentas 
das metodologias autobiográficas, trabalhem com 
jovens e mulheres migrantes “Not in Education, 
Employement or Training – NEET” para, através 
das dinâmicas de educação não formal e das 
metodologias autobiográficas, capacitar jovens e 
mulheres migrantes para serem cidadãs ativas, 
conhecedoras dos seus reais direitos de cidada-
nia, através do uso de ferramentas fundamentais 
para valorizar as suas competências básicas.

Questionário Individual de Levantamento de Necessidades de Formação 2017

A DMRH/Departamento de Desenvolvimento e Formação (DDF) pretende continuar a chegar diretamente aos trabalha-

dores, dando-lhes a oportunidade de se fazerem ouvir, identificando as suas necessidades e preferências individuais 

de formação, numa dimensão profissional e pessoal, lançamos este questionário de Levantamento de Necessidades 

Individuais de Formação (LNIF), cujo preenchimento simplificado garante uma resposta cómoda e atempada.

As suas respostas serão analisadas pelo DDF e apresentadas aos dirigentes da sua Unidade Orgânica (UO), para que 

conheçam melhor as necessidades sentidas pelos seus trabalhadores e validem as que considerem pertinentes, po-

dendo considerar total ou parcialmente as necessidades por si identificadas.

Os resultados do questionário, conjugados com os objetivos estratégicos e operacionais da sua UO e com as prioridades 

e os recursos da CML, darão um importante contributo para a elaboração da Proposta de Plano de Formação para 2018.

Para mais informações contacte o Núcleo de Apoio à Formação da sua UO ou o DDF – através do e-mail dmrh.ddf@

cm-lisboa.pt ou do telefone 21 792 81 50.

Acreditamos que o seu contributo fará a diferença para a concretização um Plano de Formação que nos represente a 

todos. Participe!

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Tratando-se de um Levantamento de Necessidades Individuais de Formação, a sua identificação faz parte integrante 

deste questionário.

NOME COMPLETO 

SERVIÇO 

N.º TRABALHADOR/A 

FUNÇÃO DESEMPENHADA

1. Gostaria de adquirir ou desenvolver alguma competência mediante a frequência de cursos de formação profissional? 

      NÃO [Passe para a SECÇÃO 1]     SIM [Passe para a SECÇÃO 2]

SECÇÃO 1 – PARA QUEM RESPONDEU “NÃO” À PERGUNTA 1

2. Se respondeu NÃO, é muito importante que nos transmita os seus motivos. Queremos compreender as suas 

razões e atuar para melhorar a forma como fazemos formação profissional na Câmara Municipal de Lisboa.

3. Costuma frequentar ações de formação noutras entidades?

   SIM    NÃO  

39
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Atividades específicas da
Função Gestão de Recursos
Humanos 

MACROPROCESSO SUPORTE 3: GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Atividade Indicador Resultado

Implementar um sistema de gestão do tempo de 
trabalho

Taxa de UO com relógio biométrico 63%

MACROPROCESSO OPERACIONAL 1: PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS RH-CML

Atividade Indicador Resultado

Construir documentos de apoio para os eleitos
Data de apresentação da estrutura 
para o “Guia do Eleito”

-

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

N.º de pedidos de (re) afetação com de-
cisão do DGRH

352

Divulgar orientações em matéria de RH
Data de divulgação do “Quadro de Re-
ferência”

Aguarda aprovação

MACROPROCESSO OPERACIONAL 2: ADMISSÃO E COLOCAÇÃO 

Atividade Indicador Resultado

Analisar os pedidos de (re)afetação dos trabalhadores 
nas unidades orgânicas

N.º de (re)afetações 333

Concluir os procedimentos concursais em curso
N.º de procedimentos concursais con-
cluídos até 31 de dezembro de 2017

7

MACROPROCESSO OPERACIONAL 3: ADMINISTRAÇÃO RH

Atividade Indicador Resultado

Assegurar a atualização da informação cadastral dos 
trabalhadores

N.º de processos individuais com in-
serção de documentação

19.336

Monitorizar a consulta dos processos individuais dos 
trabalhadores

N.º de processos individuais requisita-
dos para consulta

2.799

Responder aos pedidos de mobilidade intercarreiras
N.º de pedidos de mobilidade intercar-
reiras respondidos

31

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

N.º de pedidos de declaração satisfeitos 449

Monitorizar as penhoras a serem processadas no Nú-
cleo de remunerações

N.º de penhoras em curso na carreira 
de assistente operacional

3.990

N.º de penhoras em curso na carreira 
de assistente técnico

1.320

N.º de penhoras em curso na carreira 
de técnico superior

904

N.º de penhoras em curso nas restan-
tes carreiras

1.179

Valor das penhoras em curso 885.847,69€

N.º total de trabalhadores com subsidio de turno 1.879 

Monitorizar a realização do trabalho extraordinário na 
CML 

N.º de horas extraordinárias autorizadas 1.402.153

Valor pago em horas extraordinárias, 10.066.708,58€

Assegurar o processamento das comparticipações da 
ADSE

N.º de registos de ADSE processados 14.613

Gerir os cartões de beneficiário da ADSE

N.º de cartões da ADSE enviados aos 
beneficiários

6.254

N.º de novos beneficiários 231

Fórum de Inserção Profissional
Esteve também presente no Fórum de Inserção 
Profissional da Escola de Sociologia e Políticas 
Públicas do Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE), promovido pelo Gabinete de Career Ser-
vices e Alumni do ISCTE, que se realizou no dia 16 
de maio, nas suas instalações.

Participámos na feira de divulgação, que se 
realizou durante a manhã, prestando aos es-

tudantes esclarecimentos sobre estágios e no 
painel “Vertentes diferentes das Instituições Pú-
blicas”, que ocorreu durante a tarde.

O Fórum era composto por diversos painéis, 
cujo objetivo era transmitir aos estudantes infor-
mações sobre os contextos profissionais, através 
do testemunho de prestigiadas organizações com 
quem o ISCTE tem vindo a colaborar.
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Atividade Indicador Resultado

Gerir o processamento de salários

N.º de alterações às notas de ocor-
rência, comunicadas pela função RH, 
introduzidas pelo Núcleo de Remune-
rações

133.447

N.º de ocorrências em processamento 
especial (que ocorrem após o proces-
samento normal)

1.917

Instaurar processos disciplinares
N.º de processos disciplinares instau-
rados

43

Monitorizar as suspensões preventivas N.º de suspensões preventivas 0

Monitorizar os prazos dos processos disciplinares

N.º de processos disciplinares que po-
derão prescrever no prazo de 90 dias

24

N.º de processos disciplinares que 
prescreveram

4

Decidir processos disciplinares

N.º de processos disciplinares com de-
cisão de arquivamento

13

N.º de processos disciplinares com 
decisão de repreensão escrita ou re-
preensão escrita suspensa na sua exe-
cução

1

N.º de processos disciplinares com de-
cisão de multa ou multa suspensa na 
sua execução

9

N.º de processos disciplinares com de-
cisão de suspensão ou suspensão sus-
pensa na sua execução

10

N.º de processos disciplinares com de-
cisão de demissão / despedimento por 
facto imputável ao trabalhador

3

Monitorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
-estudante

N.º de deferimentos 46

Monitorizar os pedidos de estatuto de equiparação a 
bolseiro

N.º de deferimentos 0

Monitorizar os pedidos de estatuto de bolseiro de in-
vestigação

N.º de deferimentos 0

Monitorizar os pedidos de jornada contínua N.º de deferimentos 395

Monitorizar os pedidos de acumulação de funções N.º de deferimentos 72

Monitorizar os pedidos de mobilidade

N.º de deferimentos do exterior 26

N.º de deferimentos para o exterior 48

N.º de deferimentos de ACIP do exterior 4

N.º de deferimentos de ACIP para o exterior 17

N.º de deferimentos de mobilidade in-
tercarreiras

0

N.º de deferimentos de mobilidade in-
tercategorias

201

N.º de deferimentos de mobilidade em 
atividade diferente

37

MACROPROCESSO OPERACIONAL 4: GESTÃO DO DESEMPENHO

Atividade Indicador Resultado

Monitorizar os processos de avaliação do desempenho 
dos trabalhadores (SIADAP 3)

Taxa de trabalhadores avaliados no 
biénio 2013/2014

93,2%

Data de implementação de um sistema 
de gestão por quotas

23 março

Data de criação das bolsas de objetivos 
por função

1 abril

MACROPROCESSO OPERACIONAL 7: SAÍDAS RH

Atividade Indicador Resultado

Analisar os pedidos de aposentação

N.º de pedidos entrados no DGRH 86

N.º de pedidos analisados e remetidos 
à CGA

60

MACROPROCESSO OPERACIONAL 8: COMUNICAÇÃO E MARCA RH

Atividade Indicador Resultado

Assegurar a resposta (feedback e não deferimento) sobre 
todos os pedidos de afetação de recursos humanos às UO

N.º de respostas aos pedidos das uni-
dades orgânicas

296

Divulgar ações de recrutamento interno “Oportunidade 
de mudar”

N.º de ações “Oportunidade de mudar” 
divulgadas

12

Divisão de Planeamento 
e Gestão de Recursos 
Humanos (DPGRH)

Atividades Programadas
Procedimentos Concursais

Procedimentos concursais autorizados em 2017
A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, em 
reunião de 29 de junho de 2017, a Proposta n.º 
393/2017, respeitante à autorização de abertura 
de 19 procedimentos concursais, com vista à 
celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado e destinados 
a qualquer indivíduo, com ou sem vínculo de em-
prego público.

Os 19 procedimentos concursais visam a ocu-
pação de 106 postos de trabalho do mapa de 
pessoal nas seguintes carreiras do regime geral: 
Assistente Operacional (nas áreas de atividade de 
Calceteiro, Condutor de Máquinas Pesadas e Veí-
culos Especiais, Eletricista, Jardineiro, Mecânico, 
Pedreiro), Assistente Técnico (Desporto), Técnico 
Superior (nas áreas de atividade de Arquitetura, 
Ciências da Comunicação, Direito, Economia, 
Finanças e Gestão, Educação Física e Desporto, 
Engenharia do Ambiente, Engenharia Civil, En-
genharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, 
Geografia, História e Medicina Veterinária).

Procedimentos concursais concluídos em 2017
Foram concluídos os seguintes procedimentos 
concursais comuns com vista à celebração de 
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contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para as carreiras de:
	Assistente Operacional (Cantoneiro de Lim-

peza), 288 candidatos;
	Assistente Operacional (Coveiro), 23 candida-

tos;
	Assistente Operacional (Tratador-Apanhador 

de Animais), 21 candidatos;
	Fiscal Municipal (Finanças), 2 candidatos
	Fiscal Municipal (Obras), 1 candidato.
	Fiscal Municipal (Serviços Gerais), 2 candida-

tos;
	Técnico Superior (Secretariado e Assessoria de 

Direção), 1 candidato.

Procedimentos concursais a decorrer em 2017
Encontram-se ainda a decorrer 6 procedimen-
tos concursais para Fiscal Municipal (Serviços 
Gerais), Fiscal Municipal (Finanças), Assistente 
Operacional (Telefonista), Técnico Superior (Edu-
cação Física e Desporto), Bombeiro Sapador e 
Especialista de Informática, do Grau 1, Nível 1.

Gráfico 2 | Concursos em 2017

Mapa de pessoal
Em 2017, elaboramos o Mapa de Pessoal para 
2018, que identifica o número e o perfil dos re-
cursos humanos necessários para assegurar a 
missão e as atividades do Município de Lisboa, ar-
ticulando duas dimensões: 1) responsabilidade no 
dimensionamento, face à não definição, à data de 
elaboração do mapa, de todas as condicionantes 
legais à gestão e 2) consciência social, traduzida 
num conjunto de opções de valorização do efetivo 
municipal.

Uma das prioridades na gestão dos recursos 
humanos é a sua capacitação e valorização, per-
mitindo criar novas perspetivas de realização das/
os suas/eus profissionais. Outra das prioridades 
consiste no reforço das novas contratações, no-
meadamente, para o Regimento Sapadores de 
Bombeiros e da Higiene Urbana, o que se traduz 
num esforço acrescido para melhor responder 
aos desafios que se colocam na cidade.

Desta forma, o Mapa de Pessoal para 2018, 
reflete a continuação das linhas de força da polí-
tica de gestão de recursos humanos definida pelo 
Município de Lisboa, que pressupõe a avaliação do 
impacto das saídas registadas nos últimos anos, 
resultante dos sucessivos constrangimentos intro-
duzidos pelas leis do orçamento de estado, assim 
como a adoção de práticas de gestão das pessoas 
reconhecidas como práticas de referência. 

Para tal, considera o acréscimo de postos 
de trabalho resultantes de necessidades iden-
tificadas pelos serviços em áreas deficitárias e 
prementes para a execução das suas missões e 
atividades e que permitam, também, aos/às tra-
balhadores/as que adquiriram novas habilitações 
literárias ascender a carreira superior.   

Reflete ainda, as consolidações das mobilida-
des intercarreiras e intercategorias, que foram 
concretizadas em 2017, bem como, a integração 
de um número significativo de trabalhadores/as, 
decorrente das admissões efetuadas no âmbito 
dos procedimentos concursais externos e um 
aumento do número de postos de trabalho , na 
carreira de assistente operacional, para possível 
alargamento dos procedimentos concursais que 
se encontram a decorrer e que permitirão col-
matar as necessidades ainda verificadas nestas 
áreas de atividade.

Atividades não programadas

Oportunidades de Mudar
Foram divulgadas 12 Oportunidades de Mudar, 
tendo como objetivo o recrutamento interno de 
trabalhadoras/es para colmatar necessidades 
específicas identificadas por 10 unidades or-

gânicas: DDS, DMEI, DMU, SG, DMC, DMEVAE, 
DMHDL, DMHU, DMGP e DMED/DAFD, tendo nove 
trabalhadoras/es mudado de afetação conforme 
descrito na tabela 15.

Tabela 15 | Oportunidades de Mudar – N.º de Afetações, Categoria e Área Funcional

Oportunidade Mudar N.º de Afetações Carreira Área Funcional

DMEI 2 Técnico Superior
Geografia

Direito

DMC 6
Técnico Superior

Antropologia

Arquivo

Biblioteca e Documentação

Intervenção Social

Sociologia

Assistente Operacional Limpa Coletores

DMHDL 1 Técnico Superior Direito

Total 9

Mobilidade na Categoria
Durante o ano de 2017, o Município de Lisboa 
reforçou a política de valorização dos seus/uas 
trabalhadores/as, promovendo a integração em 
atividade diferente correspondente às funções 
efetivamente desempenhadas, tendo colocado 
32 trabalhadores/as em mobilidade na categoria 
de assistente operacional para as áreas de auxi-
liar(8), condutor/a de máquinas pesadas e veícu-
los especiais(17), cozinheiro/a(1), mecânico/a(1), 
motorista de ligeiros(3), serralheiro/a civil(1) e 
soldador/a(1). 

Também transitaram na categoria de assis-
tente técnico/a para as áreas administrativa(3) e 
higiene sanitária(1).

Procedeu-se também a 201 mobilidades in-
tercategorias de pessoas, em que 198 foram 
realizadas na carreira de bombeiro/a sapador/a, 

que passaram para subchefe 2.ª classe, 2 na cate-
goria de assistente técnico/a para coordenador/a 
técnico/a, na área cemitério e 1 na carreira de 
assistente operacional, cantoneiro/a de limpeza, 
que passou para encarregado/a geral de serviços 
de higiene e limpeza.

Consolidação das Mobilidades 
intercarreiras e intercategorias
Na sequência da Lei do Orçamento do Estado 
para 2017, que veio permitir a consolidação 
das mobilidades intercarreiras e intercategorias 
consolidaram-se com efeitos a 1 de agosto de 
2017: 62 mobilidades intercarreiras  e  766 inter-
categorias, perfazendo um total de 828 trabalha-
doras/es deste Município que integraram o Mapa 
de Pessoal na carreira e/ou categoria em que se 
encontravam em mobilidade.
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Processo para a Constituição 
de Mobilidades Intercarreiras
Na sequência de um processo negocial, com  as 
estruturas sindicais representativas dos/as traba-
lhadores/as do Município, em que se estabeleceu 
uma metodologia para aferir do mérito dos/as tra-
balhadores/as para que os/as mais capacitados/
as venham a desempenhar funções em regime 
de mobilidades intercarreiras, bem como conci-
liar as necessidades de recursos humanos desta 
autarquia com a valorização profissional dos/as 
trabalhadores/as que adquiriram novas habili-
tações e competências, de forma a satisfazer as 
suas expetativas profissionais, foram abertos 31 
Processos para a Constituição de Mobilidades 
Intercarreiras nas categorias de Técnico Superior, 
Assistente Técnico, Especialista de Informática do 
Grau 1 Nível 2 e Educadores de Infância. No total 
foram rececionadas 251 candidaturas.

Divisão de Avaliação  
do Desempenho (DAD)

Atividades programadas
No âmbito do SIADAP 2 e 3, foi preparada e acom-
panhada a reunião do Conselho Coordenador 
da Avaliação (CCA), para definição dos critérios 
para a gestão e avaliação do desempenho das/os 
trabalhadoras/es e das/os dirigentes. A reunião 
decorreu nos dias 3 e 18 de janeiro, tendo sido 
definidas, entre outras, as orientações gerais em 
matéria de fixação de objetivos, de escolha de 
competências e indicadores de medida, os crité-
rios para avaliação mediante ponderação curri-
cular e respetiva valoração, bem como as regras 
para a validação das propostas de desempenho 
relevante e excelente.

Também no que concerne ao SIADAP 3 e, mais 
concretamente, à avaliação do desempenho no 
ciclo 2015/2016, procedeu-se à preparação, agen-
damento e realização das reuniões das secções 
autónomas do CCA, para harmonização das ava-
liações e validação das propostas de desempenho 

relevante e desempenho inadequado, bem como, 
numa segunda fase, de desempenho excelente. 

Foram analisados e trabalhados os dados de 
todos/as os/as trabalhadores/as do Município, 
para o período em apreço, tendo-se apurado o 
total de 6641 avaliados mediante a contratualiza-
ção de objetivos e competências. 

Consequentemente, realizaram-se as reuniões 
para validação do desempenho relevante em 94% 
das unidades orgânicas, e para validação do de-
sempenho excelente em 17%.

Em dezembro de 2017, e apenas no que con-
cerne ao ciclo 2015/2016, estavam concluídos 900 
procedimentos, tendo as respetivas fichas de ava-
liação sido enviadas para arquivo nos processos 
individuais das/os trabalhadoras/es. Não foram 
recebidas 233 fichas de avaliação e os restantes 
processos (5500) encontravam-se em curso, para 
cumprimento dos trâmites legais. 

No âmbito da avaliação do desempenho dos 
serviços (SIADAP 1), foi preparado e realizado o II 
curso de formação/ação “Elaboração do Plano de 
Atividades e do Quadro de Avaliação e Responsa-
bilização”, com a participação de representantes/
interlocutores de 12 unidades orgânicas, com três 
objetivos chave: aquisição dos conceitos básicos 
de planeamento estratégico e operacional de ati-
vidades; aplicação de metodologias e instrumen-
tos de planeamento e elaboração de mecanismos 
de monitorização e controlo de gestão.

Tendo em vista a entrega do relatório de ati-
vidades do ano de 2016, aos/às respetivos/as 
eleitos/as, foi disponibilizada junto de todas as 
unidades orgânicas informação e documentação 
com o envio de notas e alertas.

Atividades não programadas
Com a publicação do Despacho n.º 3746/2017, 
de 4 de maio, foi necessário proceder à recolha, 
análise e sistematização dos dados para resposta 
do município ao processo de recolha de informa-
ção sobre vencimentos e avaliação (RIVA). Foram 
objeto de análise e registo os dados referentes 
a todos/as os/as trabalhadores/as que, naquela 
data, pertenciam ao mapa de pessoal do muni-
cípio, incluindo os/as que exercessem funções 
noutras entidades, funções dirigentes, no mesmo 
ou em diferente serviço, pela respetiva carreira de 
origem, bem como os/as que se encontravam em 
período experimental, no mesmo ou em diferente 
serviço. Foram abrangidos/as 7367 trabalhado-
res/as, tendo o ficheiro sido submetido, no prazo 
legalmente definido, no Portal Autárquico da Di-
reção Geral das Autarquias Locais.

Na sequência da apresentação da proposta de 
lei do Orçamento do Estado para 2018, a 13 de 
outubro de 2017, nos termos da qual se previa 
que seriam permitidas, a partir de 1 de janeiro de 
2018, as valorizações e acréscimos remuneratórios 
resultantes de alterações obrigatórias de posicio-
namento remuneratório, progressões e mudanças 
de nível ou escalão, a DAD reforçou o trabalho de 
validação e quantificação dos pontos detidos por 
cada um/a dos/as trabalhadores/as afetos/as ao 

Mapa de Pessoal do Município. Tal implicou, em 
primeiro lugar, o apuramento criterioso da data em 
que o/a trabalhador/a foi colocado/a no posiciona-
mento remuneratório em que se encontrava a 31 de 
dezembro de 2016 e, depois, a análise e somatório 
das avaliações e respetivos pontos detidos desde 
esse momento, o que só foi possível através da 
consulta de todos os processos individuais dos/as 
trabalhadores/as do Município.

O trabalho desenvolvido permitiu que, em de-
zembro de 2017, estivessem analisados 3476 pro-
cessos, dos quais 2279 reuniam condições para 
alterar o posicionamento remuneratório.
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AS PROCESSOS 
PARA CONSTITUIÇÃO
DE MOBILIDADES 
INTERCARREIRAS
Candidaturas de 15 de dezembro a 15 de janeiro

SE REÚNE OS REQUISITOS  
PARA MUDAR DE CARREIRA,  
APRESENTE A SUA CANDIDATURA

RH Atendimento 21 798 96 95 
rh.atendimento@cm-lisboa.pt

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE
Direção Municipal de Recursos Humanos

Requerimento de Candidatura disponível  
nos Serviços de Atendimento   
Lojas Lisboa, junto da Função RH de cada  
Serviço ou nos formulários da intranet,  
na área dos recursos humanos.
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Atividades específicas 
da Função Saúde, Higiene 
e Segurança no Trabalho

MACROPROCESSO OPERACIONAL 6: GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Atividade Indicador Resultado

Garantir o atendimento aos sinistrados

Taxa de atendimento de sinistrados do 
ano 2017 pelo NHS realizados no pró-
prio dia do acidente

100% 

Taxa de relatórios técnicos relativos 
a acidentes de trabalho com medidas 
preventivas e corretivas elaborados nos 
30 dias subsequentes ao acidente

63,5%

N.º total de consultas médicas de aci-
dentes de trabalho realizadas no pró-
prio dia do acidente

256

Garantir o atendimento aos sinistrados
Taxa de processos de reabertura de 
acidentes de trabalho avaliados clinica-
mente no período máximo de 48 horas

77,2%

Reparar os acidentes de trabalho
Taxa de consultas médicas de aciden-
tes de trabalho realizadas no próprio 
dia do acidente

32,1%

Assegurar a medicina no trabalho

Data de aquisição de uma Unidade Móvel Suspenso

Taxa de cobertura 60,3%

Taxa de quartéis do RSB abrangidos 0

Criar protocolos médicos respeitando a função, o gé-
nero e a idade

Data de apresentação dos novos pro-
tocolos médicos

30 novembro

Reduzir a taxa de faltas às consultas de vigilância 
médica

Taxa de faltas às convocatórias de exa-
mes médicos

36,1%

Criar lugares seguros (verificações no âmbito da HST - 
Ergonomia; Equipamentos de proteção individual; Quí-
micos; Instalações; Monitorizações; Máquinas e Equi-
pamentos de trabalho; Segurança e combate a incên-
dios em edifícios), eliminando/minimizando os riscos a 
que os/as trabalhadores/as da CML estão sujeitos/as 
no desempenho das suas funções

N.º de visitas/verificações a locais de 
trabalho (extra equipas multidiscipli-
nares) com relatórios técnicos elabora-
dos, incluindo propostas de melhoria/
ações corretivas às condições higio-
-sanitárias e técnico funcionais dos lo-
cais de trabalho visitados (entre outros, 
a necessidade de obras e a aquisição 
de mobiliário ergonómico)

71

N.º de monitorizações (ruído; ilumina-
ção; conforto térmico; qualidade do ar 
interior (QAI))

262

Tempo de resposta na validação de cader-
nos de encargos para aquisição de EPI
Indicador a reformular em 2018

3

N.º de projetos multidisciplinares conti-
nuados no âmbito do programa 100% bem

34

Atividade Indicador Resultado

Acompanhar os trabalhadores referenciados para 
atendimento em consultas de psicologia clínica e apoio 
da área de serviço social

Taxa de atendimento efetuado pelo ga-
binete de psicologia clínica

90,5%

Taxa de atendimento efetuado pelo Ga-
binete de Intervenção do Serviço Social 
(GISS)

97,7%

Data de criação da linha de atendimen-
to social

-

Realizar ações de prevenção e sensibilização das de-
pendências em meio laboral e das consequências ne-
gativas dos consumos nocivos de álcool e de outras 
substâncias psicoativas, divulgando o Regulamento e 
esclarecendo dúvidas

N.º de ações realizadas 144

Assegurar a qualidade do serviço prestado nos refeitó-
rios municipais

N.º de auditorias higio-sanitárias/
HACCP e de requisitos técnicos, com 
relatórios técnicos elaborados (even-
tualmente c/ propostas de melhoria/
ações corretivas às condições higio-
-sanitárias e técnico funcionais, in-
cluindo a necessidade de obras)

13

Data de aplicação de um questionário 
de avaliação da satisfação do utente

24 outubro a 
14 novembro

Garantir a qualidade da assistência médica e comple-
mentar prestada a trabalhadores acidentados

Data de celebração de um acordo com 
níveis de serviço no âmbito do protoco-
lo com os SSCML relativamente à área 
de acidentes de trabalho

-

Realizar visitas das equipas multidisciplinares aos ser-
viços

N.º de visitas das equipas multidisci-
plinares com relatórios técnicos ela-
borados

107

Gerir o programa de saúde ocupacional
Data de criação da mailing list para di-
vulgação do programa “100% Bem”

-

Gerir as condições de trabalho

Data de envio à DM da proposta de des-
pacho relativa às condições de trabalho 
na CML (indicador 17 do QUAR e QUA-
RU DSHS)

22 maio

Data de atualização do formulário das 
caixas de 1.º socorros

-

Realizar visitas das equipas multidisciplinares aos ser-
viços

Data de disponibilização do desfibri-
lhador

-

N.º de novos médicos contratados 0
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Atividades programadas
Iniciaram-se as ações de prevenção e sensibiliza-
ção das dependências em meio laboral, no âmbito 
do  Regulamento Interno de Prevenção e Controlo 
do Consumo Nocivo de Álcool e de Outras Subs-
tâncias Psicoativas.

Promoveu-se a aplicação do questionário de 
avaliação da vertente comunicacional nas con-
sultas periódicas de medicina do trabalho, com a 
consequente divulgação mensal dos resultados, 
com recurso a infografias, em cada posto de 
saúde.

Justificada pela aposta estratégica num ser-
viço de Saúde do Trabalho com maior proximidade 
às/aos trabalhadoras/es e aos locais de trabalho 
e pelo apoio prestado às Juntas de Freguesia, 
consolidaram-se as equipas de Medicina e de 
Enfermagem do Trabalho, bem como da Consulta 
de Nutrição de proximidade nos três postos mé-
dicos atuais.

Desenvolveram-se Protocolos de Prevenção e 
Vigilância de Saúde das/os Trabalhadoras/es por 
categoria profissional com um novo Modelo de 
Prevenção Multinível, o qual prevê a integração 
dos conceitos de “Segurança Integrada” e “Saúde 
Integrada”.

Efetuaram-se mais de 700 atos médicos no 
âmbito da colaboração no concurso externo de in-
gresso para a carreira de Bombeiro/a Sapador/a, 

desde a prova médica prévia às provas físicas 
(358), provas médicas finais (160) e cerca de 130 
processos avaliados em conferência médica com 
Direção Clínica após as consultas. 

Numa iniciativa inovadora a nível nacional, 
foram introduzidos novos métodos validados de 
recolha e registo de indicadores de saúde ocupa-
cional, numa  parceria desenvolvida pelo DSHS 
com a Faculdade de Motricidade Humana (FMH/
UL), para identificar o score de risco cardiovas-
cular no RSB, bem como para determinar os 
parâmetros da aptidão física relacionados com a 
saúde e com a tarefa. 

Foi concluída a colaboração com a Escola Na-
cional de Medicina do Trabalho/UNL no projeto 
de investigação ibérico de medicina do trabalho 
sobre “Lombalgias Crónicas” (estudo observa-
cional longitudinal, com avaliação inicial em Abril 
de 2016 e avaliação final em Outubro de 2017). No 
âmbito da colaboração neste projeto de investiga-
ção, os investigadores responsáveis colaboraram 
diretamente na atividade formativa das nossas 
equipas sobre os métodos aplicados de investi-
gação em saúde ocupacional, sendo esta uma 
externalidade positiva importante para o DSHS 
na colaboração, desenvolvimento e incremento de 
projetos de investigação.

Procedeu-se à extensão do Projeto Pontes 
à Divisão de Gestão Cemiterial, no sentido de 

facilitar o apoio e articulação entre as chefias 
e as equipas multidisciplinares (em especial, 
as equipas de medicina do trabalho) na imple-
mentação das Estratégias de Prevenção e Saúde 
Ocupacional. 

Colaboração com a Unidade Curricular de 
Saúde Ocupacional da Faculdade de Medicina 
de Lisboa/Universidade de Lisboa, Curso de 
Medicina do Trabalho da Escola Nacional de 
Saúde Pública/Universidade Nova de Lisboa e 

pós-graduação de Medicina Social, do Instituto 
de Ciências da Saúde/Universidade Católica. 
Salienta-se que a colaboração das/os profis-
sionais de saúde do DSHS com as/os alunas/os 
das escolas médicas representa uma motivação 
acrescida das equipas para um desempenho de 
qualidade incremental e de atualização técnico-
-científica, o que se repercute no desenvolvi-
mento de níveis de excelência dos serviços de 
saúde do trabalho.
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Atividades não programadas
Introduzimos um modelo inovador de relatório-
-tipo dos acidentes de trabalho, cuja estrutura, 
organizada em conjuntos de perguntas formula-
das e imediatamente respondidas, para os temas: 
Quem? Onde? Quando? Em que contexto? Em que 
condições? Qual o perfil do acidentado?, facilita a 
leitura da informação.

No âmbito da elaboração de um Plano de 
Prevenção da Sinistralidade Laboral, incluindo a 
criação de um projeto piloto na Divisão de Lim-
peza Urbana (DLU), dado ser o serviço com maior 
índice de sinistralidade, foram concluídas as 
primeiras etapas da metodologia adotada para a 
respetiva construção, a saber:
	Realização de entrevistas a dois especialistas na 

área da sinistralidade laboral, nomeadamente, 
na área comportamental e outro na área da 
investigação, com o objetivo de conhecer rea-
lidades externas à CML, bem como partilhar 
experiências vivenciadas neste âmbito;

	Realização de dez focus groups que envolveram 
as/os coordenadores, chefes de zona, encarre-
gadas/os gerais operacionais, encarregadas/os 
operacionais, motoristas e cantoneiras/os;

	Realização de uma reunião com toda a estru-
tura dirigente da Divisão de Limpeza Urbana;

	Auscultação das/os técnicas/os de higiene e 
segurança do DSHS, tendo em conta a relevân-
cia da atuação;

	Realização de quatro focus groups na Divisão 
de Manutenção da Frota, envolvendo assis-
tentes operacionais, encarregados/as gerais 
operacionais, encarregados/as operacionais, 
assistentes técnicos/as e técnicos/as supe-
riores, com o intuito de identificar potenciais 
causas e medidas preventivas associadas à 
utilização das viaturas;

	Reunião com a estrutura dirigente do DRMM.

Outras atividades
	Acção de sensibilização, em parceria com a Di-

reção Geral da Saúde, sobre a “Representação 
social da depressão” em vários serviços muni-
cipais, no âmbito da campanha anual da OMS.

	Apresentação das boas práticas no âmbito da 
Ergonomia e SST na CML ao Presidente da 
Federação Europeia das Sociedades de Ergo-
nomia, Professor Sylvain Leduc, que visitou o 
Departamento de Saúde, Higiene e Segurança. 
Foi uma excelente oportunidade de apresen-
tarmos um exemplo de boas práticas nacio-
nais, num serviço de excelência.

	Receção e acompanhamento dos Delegados 
da ISOM (Sociedade Irlandesa de Medicina do 
Trabalho) ao DRMM e à DGC e participação 
na reunião científica, realizada na Sala do Ar-
quivo dos Paços do Concelho, numa parceria 
conjunta da ISOM com a SPMT e com a cola-
boração do Departamento de Saúde, Higiene e 
Segurança.

	Participação no Seminário subordinado ao 
tema “Locais de Trabalho Saudáveis para 
todas as idades”, promovido pela Direção 
Municipal de Recursos Humanos (DMRH), em 
parceria com a Autoridade para as Condições 
do Trabalho, a Ordem dos Psicólogos Portu-
gueses e a Associação Portuguesa de Ergono-
mia. 

	Coorganização do I Encontro dos Psicólogos da 
Administração Local, numa iniciativa conjunta 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e 
da Autarquia de Lisboa, e  no qual foi divulgado 
o trabalho do DSHS efetuado na saúde ocupa-
cional em matéria de intervenção, prevenção e 
integração. 

	Participação no Congresso “Envelhecimento 
da população ativa – literacia e gestão da se-
gurança e saúde no trabalho”, promovido pela 

Direção Executiva do Agrupa-
mento dos Centros de Saúde do 
Baixo Vouga, especificamente, 
no painel “Boas Práticas: pro-
mover uma vida profissional 
sustentável”.

	Participação no roadshow pro-
movido pelo INA “Boas práticas 
valorização das pessoas” nos 
painéis “Enquadramento Organizacional” e “Ris-
cos psicossociais e capacidade de trabalho na 
população ativa na Divisão de Gestão Cemiterial”. 

	Participação como entidade convidada na ses-
são de encerramento da Campanha Europeia 
2016-2017 “Locais de Trabalho Saudáveis para 
todas as idades”, organizado pela Autoridade 
para as Condições do Trabalho (ACT).

	Participação, como entidade vencedora da 
edição de 2016, na ação de divulgação dos pré-
mios Healthy Workplaces Award’17, da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses.
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Gabinete da DMRH
Comunicação interna
Destacamos, a conceção, revisão e produção de 
materiais de apoio aos diferentes eventos/ativida-
des, bem como a elaboração dos planos de comu-
nicação, quando aplicável e, ainda, a divulgação 
de notícias e a recolha de imagens:
	I Encontro Psicólogos Administração Local (19 

setembro)
	12.ª semana da Responsabilidade Social (22 a 

26 de maio)
	Ações Sensibilização Regulamento do Álcool 

(setembro)
	Acolhimento cantoneiros/as (maio)
	Acompanhamento da transferência do Serviço 

Municipal de Proteção Civil para as novas ins-
talações da Cruz das Oliveiras (fevereiro)

	Almoço convívio “Arraial de Santa Catarina” (23 
de junho)

	Candidatura e prémio do Selo da Diversidade 
(novembro)

	Disponibilização na intranet do “botão” “Ajude-
-nos a melhorar!”, para avaliação dos serviços 
que prestamos (25 de maio)

	Encontro de Quadros da CML (22 e 23 novembro)
	Exposição das Unidades de Educação (Natal de 

4 dezembro a 8 de janeiro)
	Exposição das Unidades de Educação (Dia da 

Criança, 1 a 30 junho)
	Exposição “Olhó Passarinho” | Mário Gomes | 

Espaço Multiusos (3 a 31 de maio)
	Exposição “I LOVE NY” | Pedro Serrano | Espa-

ços Multiusos (4 de julho a 11 setembro)
	Dádiva de Sangue | Assembleia Municipal (21 

fevereiro)
	Dádiva de Sangue | Posto médico do Campo-

Grande (20 junho)
	Roadshow INA Évora (8 junho)
	Roadshow INA Albufeira (6 julho)
	Roadshow INA Coimbra DGRH (28 setembro)
	Roadshow INA Lisboa DMRH (6 dezembro)
	Mostra de Talentos Páscoa (4 e 5 de abril)
	Mostra Talentos Natal (dezembro)

	Seminário Locais de Trabalho Saudáveis para 
todas as idades (24 de janeiro)

	Seminário Internacional Gestão Pessoas AP 
(18 e 19 maio)

	Tomada de posse dos Representantes para a 
Segurança e Saúde no Trabalho (27 de janeiro).
 

Sessão de Colheita de Sangue 
e Inscrição como 

Potencial Dador de Medula Óssea

Assembleia Municipal de Lisboa | 9h-13h
Av. de Roma, 14-P

SUJEITA A PRÉ-INSCRIÇÃO

Formulário disponível  na intranet

Dádiva de Sangue
 9.ª sessão
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21 FEVEREIRO3.ª feira

Dê sangue, ofereça o melhor de si! 

PARA INFORMAÇÕES CONTACTE

DMRH |  Departamento de Saúde,  Higiene e Segurança |  Gabriela Pinto |  21 81 7 02 09 |  100bem@cm-lisboa.pt

http://intranet.cm-lisboa.net/recursos-humanos/formularios

Sessão de Colheita de Sangue e Inscrição como Potencial Dador de Medula ÓsseaEspaço Multiusos | 9h-12hEdifício do Campo Grande, n.º27, 3.ºF
SUJEITA A PRÉ-INSCRIÇÃOFormulário disponível  na intranet

Dádiva de Sangue12.ª sessão

19 JUNHO3.ª feira

Dê Sangue, por uma boa causa! 

DMRH |  Departamento de Saúde,  Higiene e Segurança |  Manuela Leitão |  21 817 18 83 |  100bem@cm-lisboa.pt

http://intranet.cm-lisboa.net/recursos-humanos/formularios
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 22 NOVEMBRO DE 2017

PROGRAMA
9h00  Receção dos Participantes
9h30 Abertura do Encontro de Quadros da CM Lisboa
  Helena Roseta, Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa 
  João Paulo Saraiva, Vereador do Pelouro de Recursos Humanos e das Finanças

PAINEL 1 | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
 Moderador José Limão | Transportes em Revista

10h00 Carreiras de Bairro – CARRIS e CM Lisboa, António Martins Marques e Fátima Madureira
10h15 Experiências da População Idosa na Utilização de Autocarros em Lisboa, CM Lisboa, Carlos Pita Rua e Pedro 

Homem Gouveia
10h30 Sistema de Bicicletas Públicas Partilhadas – EMEL, E.M., Luís Natal Marques
10h45 Turismo Ajuda – CM Porto, Margarida Magalhães
11h00 Debate
11h15 Pausa

PAINEL 2 | INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E ECONOMIA 
 Moderador Gustavo Cardoso | ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

11h45 Apresentação do Projeto Hub Criativo do Beato – Startup Lisboa, Miguel Fontes
12h00 O Centro Operacional Integrado de Lisboa – CM Lisboa, João Tremoceiro
12h15 Loulé Criativo – CM Loulé, Carita Santos
12h30 A Contabilidade de Gestão Associada à Prestação de Contas à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Re-

síduos – CM Lousã, Pedro Malta
12h45 Debate
13h00 Pausa para Almoço

PAINEL 3 | PATRIMÓNIO E HERANÇA CULTURAL
Moderador Fernando Quintas | Faculdade de Belas Artes de Lisboa

14h00 Estratégia para os Mercados de Lisboa – CM Lisboa, Eduardo Nascimento
14h15 Os Projetos Internacionais no Âmbito da Resiliência em Lisboa – CM Lisboa, Luísa Coelho
14h30 Escola de Calceteiros – 30 Anos ao Serviço da Arte, CM Lisboa, Teresa Gouveia e Nuno Serra
14h45 Facilitar e Aumentar a Acessibilidade às Galerias da Rua da Prata (Criptopórtico Romano), CML, Ana Caessa e 

Nuno Mota
15h00 Debate
15h15 Pausa

PAINEL 4 | QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE 
 Moderador Maria Santos | Lisboa E-Nova

15h45 Visit Portugal Birdwatching – CM Mértola, Rosinda Pimenta
16h00 LOCATIONS – Low-carbon Transport in Cruise Destination Cities – Lisboa E-Nova,  

Tiago Palma
16h15 O Plano de Desenvolvimento de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar de Lisboa – CM Lisboa, Jorge Mourão 
16h30 Esposende, um Privilégio da Natureza – CM Esposende, Joana Miranda e José Costa
16h45 Debate
 

WORKSHOPS
10h00 | 10h50 Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da EU – Nuno Costa
11h00 | 11h50   Igualdade de Género e Direitos Humanos – Maria Manuel, Rita Vasconcelos e Otília Moreira
12h00 | 12h50 Programa Municipal de Voluntariado: Como ser Voluntário? – Florbela Fidalgo e Fernanda Martins
14h00 | 14h50 Rede Colaborativa BIP ZIP/Miguel Brito, Maria Victória, Ana Tomé e Joana Lages, Gonçalo Folgado da  

  LOCALAPPROACH
15h00 | 15h50 Improvisos na Comunicação – Jorge Almeida
16h00 | 16h50 Cultive as Suas Aromáticas – Sandra Marques e Lídia Porto

VISITAS
9h45 | 12h30   Há Vida no Tejo: observação de aves ribeirinhas do estuário do Tejo – CML/DMEVAE/DSEA
9h45 | 12h20   Os Cogumelos de Lisboa - A Serra de Monsanto – CML/UCT/UITC/BLX-C
9h30 | 12h00   Apiário do Parque Florestal de Monsanto – CML/DMC/DAC 
9h45 | 12h30   Sala de Operações do Dispositivo Integrado Permanente de Emergência Pré-Hospitalar – CML/SMPC
15h00 | 17h00 Laboratório Colaborativo BIP ZIP – CML/DMHDL/DDL

23 NOVEMBRO DE 2017

PROGRAMA
9h30 Receção dos Participantes

PAINEL 5 | INCLUSÃO E CIDADANIA
Moderador João Afonso | Câmara Municipal de Lisboa

09h45 Enquadramento Organizacional – CM Lisboa, Raquel Barnabé
10h00 Resolução de Conflitos de Consumo – Centro de Arbitragem de Lisboa, Isabel Cabeçadas
10h15 Combate à Infoexclusão e à Exclusão Social. a Experiência do Posto Móvel de Acesso à Internet – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, Margarida Almeida
10h30 Serviço Social em Intervenção Integrada – Junta Freguesia dos Olivais, Helena Sobral e Vanda Lourenço
10h45 Debate 
11h00 Pausa

PAINEL 6 | HABITAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO 
 Moderador António Brito Guterres | ISCTE-Instituto universitário de Lisboa

11h30 Participação Pública no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – CM Torres Novas, Nuno Valente
11h45 Porto Importa-se – Dómus Social, E.M., Joana Monteiro e Filipa Melo
12h00 Programa Renda Acessível – CM Lisboa, Ricardo Veludo
12h15 Debate
12h30 Pausa para Almoço

PAINEL 7 | MARCAS E PRODUTOS
Moderador Rui Oliveira Marques | Revista Meios e Publicidade

14h00  Marca éNisa – CM Nisa, Andreia Costa
14h15 Fun & Know: uma Nova Forma de Abordar a Oferta Turística – CM Lagos, Henrique Graça e António Leitão
14h30 Sardinhas das Festas de Lisboa – EGEAC, E.M., Liliana Pacheco
14h45 Portal VIVERALENQUER.PT – CM Alenquer, Carla Pires
15h00 Debate
15h15 Pausa

PAINEL 8 | TURISMO, DESPORTO E IDENTIDADE LOCAL
Moderadora Cristina Siza Vieira | Associação da Hotelaria de Portugal 

15h30 Circuitos Temáticos: Quintais ou Herdades? Mais Valias para o Turista e para o Destino – CM Oeiras, Sara Duarte 
e Alexandra Fernandes

15h45 Funchal é Mais Turismo – CM Funchal, Raquel Brazão 
16h00 Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 – Programa “Lisboa + 55” – CM Lisboa, Sónia Paixão
16h15 Um Copo com História – CM Silves, Miguel Gonçalves
16h30 Debate

16h45 Encerramento do Encontro de Quadros da CMLisboa:
 Fátima Fonseca, Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público
 Fernando Medina, Presidente da CML
 

WORKSHOPS
10h00 | 11h30  Jogo EMPAVILLE – Paulo Francisco e Alexandra, Andrade, Josefa Rosado, Rui Matos e consórcio EMPATIA
11h40 | 12h30  ITIL- Information Technology Infrastructure Library – Nuno Costa
14h00 | 15h50 Desfibrilhador Automático Externo: Vamos Salvar Vidas? – Fátima Madeira
16h00 | 16h50 Arranjos e Corte de Frutas – Gualberto Corneta

VISITAS
10h00 | 12h30 Arte Urbana em Lisboa – CML/DMC/DPC/GAU
9h45 | 12h30   Turista, um Consumidor Local no Bairro da Mouraria – Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
10h00 | 11h00  (Re)visitar a Rua da Judiaria – CML/DMC/DPC
10h00 | 11h00  Facilitar e Aumentar a Acessibilidade às Galerias da Rua da Prata (Criptopórtico Romano), DMC/DPC/CAL
10h00  | 11h00 Estação de SBPP – Sistema de Bicicletas Públicas Partilhadas – EMEL, E.M.

CML | DMRH | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

sabemos
fazemos
partilhamos

ENCONTRO DE QUADROS DA CML

POSTERS
Poster 1     Para derrubar barreiras, Marvila uniu-se em torno do Festival de Arte Urbana 
    – CML/DMC/DPC/DSPC
Poster 2    A segurança começa em ti – CML/DMED/DE
Poster 3    Estratégia de Desenvolvimento Local em Territórios BIP/ZIP: uma ferramenta integrada.  

   Uma boa prática certificada – CML/DMHDL/DDL
Poster 4    Juntos Fazemos o Bairro: O Bairro Casal dos Machados – GEBALIS, E.M.
Poster 5    Programa “Guardiões do Jardim” – GEBALIS, E.M.
Poster 6    Apoio a residentes de habitação social: projecto “Life” – GEBALIS, E.M. 
Poster 7    As atividades do Câmara Lisboa Clube – Câmara Lisboa Clube 
Poster 8    Montra do posto de turismo de Nisa – CM Nisa 
Poster 9    Projeto ConDomus – Domus Social, E.M. da CM Porto
Poster 10   Ferramentas de Gestão do Património Público Municipal – Domus Social, E.M. da CM Porto
Poster 11   Fun Know: uma nova forma de abordar a oferta turística – CM Lagos
Poster 12   Experiências e colaboração CML nos Projetos de Design e Comunicação – CML/DMEI
Poster 13   Projeto Business Intelligence – Domus Social, E.M, da CM Porto
Poster 14   Regulamento dos Circuitos Turísticos/Transportes Públicos – CM Porto/DMGMT
Poster 15   Regulamento dos Circuitos Turísticos/Sistema de Gestão de Mobilidade –  

   CM Porto/DMGMT

Poster 16   Projeto “Já conheces a Polícia Municipal de Lisboa?” – CML/PM
Poster 17   Boa-Boa – Plataforma de Crowdfunding – CML/DMEI e CML/DMRH
Poster 18   Programa Renda Convencionada – CML/DMHDL/DPGH//DIMH
Poster 19   LX_XXI Candidatura ao Banco Europeu de Investimento – CML/DMF
Poster 20   O Atlas Social de Lisboa – um retrato das realidades sociais do município de Lisboa e uma ferramenta online de suporte à decisão  

   – CML/DDS
Poster 21   O Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa 2017-20’20 – um instrumento
    de planeamento e intervenção em rede na área dos Direitos Sociais – CML/DDS
Poster 22   Voluntariado – CML/DDS/DPV/NV
Poster 23   Turismo e Acessibilidade: o Município de Lisboa – CML/EPAP

VÍDEOS
Vídeo 1    Plataforma de Gestão Inteligente da Cidade de Lisboa – CML/Centro Operacional Integrado
Vídeo 2    Escola SOMOS, 3.ª edição – CML/Departamento para os Direitos Sociais
Vídeo 3     Apresentação das Atividades do Câmara Lisboa Clube – Câmara Lisboa Clube
Vídeo 4     Projeto “Sai da Caixa Bensaúde” – Junta de Freguesia dos Olivais  
Vídeo 5     Trilhos Municipais da Ribeira Grande – CM de Ribeira Grande
Vídeo 6     LOCATIONS – Promover a Mobilidade Sustentável em Cidades com Turismo de Cruzeiro – Lisboa E-NOVA
Vídeo 7     StartUp Torres Novas – CM Torres Novas

Participou no Encontro de Quadros da Câmara Municipal de Lisboa, sob o tema Sabemos, Fazemos, Partilhamos, que decorreu no Fórum Lisboa, nos dias 22 e 23 de novembro de 2017.

A Diretora de Departamento de Desenvolvimento e Formação 

Luísa Dornellas

C ER T I F I C ADO

sabemos
fazemos
partilhamos

ENCONTRO DE QUADROS DA CML

Lisboa, 23 de novembro de 2017



RECURSOS UTILIZADOS

A nossa equipa, a nossa força.

N.º 65 | JUNHO 2017

A RH Nós destina-se em exclusivo a todos os colaboradores da DMRH e insere-se no quadro das 

ações de comunicação interna desta unidade orgânica. Tem como objetivo melhorar o conheci-

mento da missão e da atividade dos Recursos Humanos e dos seus trabalhadores. 
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Recursos Humanos
Verifica-se que a DMRH conseguiu disponibilizar, 
durante o ano de 2017, para concretização do seu 
Plano de Atividades, uma força de trabalho que 
ficou aquém da que era inicialmente previsível 
disponibilizar (-8,2%). Este facto demonstra ter 

existido uma maior taxa de esforço na concreti-
zação deste Plano.

A caracterização dos/as trabalhadores/as, a 
31/12/2016, por habilitação, idade e carreira, está 
representada nos gráficos 2 e 3.

III  RECURSOS UTILIZADOS

Tabela 16 | Desvio entre a pontuação planeada e executada

Efetivo Planeado Pontuação Planeada (*) Pontuação executada (*) Desvio

332 3.071 2.820 -8,2

*Pontuação planeada – força de trabalho disponível | Pontuação executada – força de trabalho disponibilizada

Gráfico  2 | Distribuição das habilitações dos/as trabalhadores/as a 31/12/2016 
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Gráfico  3 | Distribuição por idade a 31/12/2016 Gráfico  3 | Taxa de absentismo em 2017 na DMRH

Tabela 17 | Distribuição por carreira a 31/12/2016

Carreira N.º %

Dirigentes 7 2,1%

Técnico Superior 133 40,1%

Assistente Técnico 74 22,3%

Assistente Operacional 90 27,1%

Outras carreiras 28 8,4%

Total Geral 332 100%

O número de trabalhadores/as que frequenta-
ram ações de formação interna/externa alinhadas 
com os objetivos operacionais dos Departamen-
tos/Gabinete da DMRH foi de 285 representando, 
aparentemente, um investimento em 85,8% do 
universo da força de trabalho da DMRH - um/a 
mesmo/a trabalhador/a pode ter frequentado mais 
do que uma ação de formação interna/externa.

A taxa média de absentismo verificada na 
DMRH foi de 13,6% - superior à taxa média da 
CML que foi, em 2017, de 12,3%. 

A 31 de dezembro de 2017 a DMRH tinha 305 
trabalhadoras/es (menos 27 trabalhadores/as), 
assim distribuídos:

Tabela 18 | Caracterização da força de trabalho por 
carreira na DMRH a 31 Dezembro de 2017

Carreira Nº %

Dirigentes 7 2,3%

Técnico Superior 123 40,3%

Assistente Técnico 68 22,3%

Assistente Operacional 80 26,2%

Outras carreiras 27 8,9%

Total Geral 305 100%

Recursos Financeiros
Os resultados finais da execução do orçamento nas 
rubricas “Funcionamento” e “Investimento”, estão 
demonstrados nos gráficos 5 e 6 e na tabela 19. 

A rúbrica “Investimento” teve uma execução 
inferior a 50%.

Gráfico 5 | Orçamento Funcionamento (Euros) Gráfico 6 | Orçamento Investimento (Euros)

Tabela 19 | Taxa de execução do orçamento da DMRH

Taxa de execução 

Funcionamento 98,60%

Investimento 43,20%
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Podemos destacar, essencialmente, duas prin-
cipais condicionantes na tomada de decisão e no 
desenvolvimento das atividades/projetos:
	A saída da Diretora Municipal, Dra. Fátima 

Fonseca, na sequência da nomeação para 
Secretária de Estado da Administração e Em-
prego Público, a 13 de julho de 2017;

	O calendário eleitoral com a realização das 
eleições autárquicas, em outubro, com a con-

sequente nomeação do novo Diretor Municipal, 
Dr. João Pedro Contreiras.
Estas circunstâncias impossibilitaram a atem-

pada validação dos ajustamentos dos indicadores 
do QUAR1, os quais foram implementados pelos 
Departamentos para não inviabilizar a prosse-
cução dos objetivos definidos para 2017 e que se 
descrevem de seguida:

IV  CONDICIONANTES AO DESEMPENHO

1 Estabelece o n.º 9 – “Monitorização e revisão dos objetivos” – do Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de setembro (o qual procede 
à adaptação aos serviços da administração autárquica do sistema integrado de avaliação do desempenho na administração pública – 
adiante designado por SIDAP -, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro), que “O dirigente da unidade orgânica deve apresentar 
trimestralmente um relatório sintético que permita o acompanhamento e a monitorização concomitante da respetiva execução, tendo em 
vista a adoção das medidas necessárias a assegurar o melhor desempenho, assim como a revisão dos objetivos em função de contingências 
não previsíveis ao nível político ou administrativo”.

Quadro 1 | INDICADORES/METAS REVISTOS NO QUAR DA DMRH DE 2017

OBETIVO  
OPERACIONAL

N.º 
INDICADOR 

QUAR
REDAÇÃO INICIAL REDAÇÃO REVISTA

FUNDAMENTAÇÃO PARA A 
REVISÃO DO INDICADOR/META

Eixo Eficácia

OO 2

Implementar um 
modelo de gestão 
por competências

4

Taxa de execução por 
unidades orgânicas dos 
Planos de Formação 
contratualizados

Meta: 80%
Superação: ≥ 81%

Taxa de formação por 
unidade orgânica

Meta: 80%
Superação: ≥ 81%

Com esta alteração pretendeu-se que 
o indicador expresse de forma mais 
rigorosa a totalidade da formação 
efetivamente frequentada pelos tra-
balhadores de cada unidade orgânica.   

5

Nº de funções de apoio 
à gestão com diagnós-
ticos de competências 
realizados

Meta: 2
Superação: ≥ 3

N.º de instrumentos 
de diagnóstico de com-
petências construídos 
para as funções de 
apoio à gestão

Meta: 6
Superação: 8

Considerando que a consultadoria 
sobre o diagnóstico de competên-
cias com base nos perfis de com-
petências desenvolvidos na CML, 
se realizou apenas na 2.ª quinzena 
de Julho (formação) e no dia 18 de 
Setembro (para análise dos instru-
mentos de diagnóstico de compe-
tências) impossibilitou a prossecu-
ção do indicador inicial.

Eixo Eficiência

OO 3

Adotar medidas 
de normalização, 
simplificação e 
desmaterializa-
ção de processos 
(todos os depar-
tamentos).

6

Taxa de cumprimento 
dos indicadores de mo-
nitorização dos proces-
sos otimizados (trans-
versal interno mas com 
indicadores diferencia-
dos nos QUARU)

Meta: 70%
Superação: ≥ 71%

Taxa de implementa-
ção das medidas de 
melhoria nos proces-
sos otimizados

Meta: 70%
Superação: ≥ 71%

Considerando a existência de um 
número considerável de processos 
otimizados desde 2012, este ano 
apostou-se na monitorização para 
garantir que as medidas de otimiza-
ção já definidas fossem implemen-
tadas e internalizadas pelos servi-
ços. Deste modo, alterou-se o indi-
cador para o adequar a este objetivo. 
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OBETIVO  
OPERACIONAL

N.º 
INDICADOR 

QUAR
REDAÇÃO INICIAL REDAÇÃO REVISTA

FUNDAMENTAÇÃO PARA A 
REVISÃO DO INDICADOR/META

Eixo Qualidade

OO 6

Implementar um 
sistema de gestão 
orientado para 
a partilha de co-
nhecimento, qua-
lidade e inovação

14

Data de implementa-
ção do  Lisbon Learning 
Center no “Espaço E”  
(partilhado com a DMEI)

Meta: 31 Dezembro 
2017

Data de apresentação 
da proposta

A implementação de um equipa-
mento desta natureza e dimensão 
será plurianual, pelo que, para o 
presente ano importa apresentar o 
conceito e objetivo do mesmo a di-
versas entidades.

Eixo Qualidade

OO 7

Implementar um 
programa de apoio 
e valorização do 
trabalhador

17

Taxa de execução 
dos planos de inter-
venção para melho-
ria das condições de 
trabalho nos serviços 
municipais

Meta: 70% 
Superação: ≥ 71%

Data de envio à DM da 
proposta de despacho 
relativo às condições 
de trabalho na CML

Meta: 31 maio 
Superação: 31 março 

O projeto “Melhoria das condições 
de trabalho” previa como condição 
para a respetiva operacionalização, 
a  emanação de Despacho de cons-
tituição de um Grupo de Trabalho 
Interdepartamental para as Condi-
ções de Trabalho. Assim, foi alte-
rado o indicador para contemplar a 
elaboração do referido despacho. 

Acrescem ainda como condicionantes:
	Não dispor de uma aplicação informática es-

truturante, o que obriga a uma significativa 
carga de trabalho manual para tratamento de 
dados elementares, depositados em múltiplas 
aplicações e ficheiros ad hoc, com óbvias re-
percussões no tempo de trabalho das pessoas 
envolvidas e nos prazos de resposta. Todavia, 
em 2017, foi dado um passo importante com 
o procedimento de aquisição para o upgrade 
do sistema informático de gestão de recursos 
humanos existente, que permitirá a introdução 
de novas funcionalidades.

	O compromisso do executivo municipal, em 
consonância com o Programa do XXI Governo 
Constitucional,  no combate à precariedade 
com a regularização dos vínculos precários 
traduziu-se num forte empenho nesta área, 
que inicialmente não estava previsto, o que 
implicou realocação de recursos da DMRH.

	Com a perspetiva de descongelamento das 
carreiras, anunciada já no decurso do ano, 
houve necessidade de efetuar um forte inves-
timento na equipa para garantir o tratamento 
da informação respeitante às avaliações de 
desempenho de todos/as os/as trabalhadores/
as do Município, assim permitindo cumprir o 
previsto no Orçamento do Estado para 2018, 
logo no início da sua vigência.

ANÁLISE DE 
RESULTADOS
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Resultados finais da avaliação 
de desempenho da DMRH e 
seus departamentos

O resultado global da avaliação do desempenho 
da DMRH (QUAR 2017), à semelhança dos três 
anos anteriores, teve a menção de “Boa”.

 

Tabela 20 | Resultados da avaliação global do 
desempenho da DMRH e seus departamentos

Avaliação global

Boa Satisfatória Insuficiente

DMRH 146,1% - -

DDF 180,8% - -

DGRH 121,4% - -

DSHS - - 77,6%

 V  ANÁLISE DE RESULTADOS

Tabela 21 –| Resultados, por eixo, da avaliação global do desempenho da DMRH e seus departamentos

Ponderação
Eixo 

Eficácia
Ponderação

Eixo 
Eficiência

Ponderação
Eixo 

Qualidade
Menção Qualitativa 

Final

DMRH 30% 179,7% 30% 114,8% 40% 144,3% BOA

DDF 30% 185,8% 30% 205,5% 40% 158,6% BOA

DGRH 30% 121,2% 30% 98,2% 40% 139% BOA

DSHS 30% 123,7% 30% -36,2% 40% 128,3% INSUFICIENTE
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Análise dos resultados 
operacionais

Resultados operacionais da DMRH
Dos 20 indicadores do QUAR monitorizados, 15 
obtiveram a menção qualitativa de “Superou” e 
cinco a menção qualitativa de “Atingiu”.

Resultados operacionais do DDF
Fazendo uma leitura global do QUARU do DDF, 
pode verificar-se que, do universo dos 21 indica-
dores monitorizados, 18 obtiveram uma menção 
qualitativa de “Superou” e três a menção qualita-
tiva de “Atingiu”.

Resultados operacionais do DGRH
Efetuando também a leitura global do QUARU do 
DGRH, verifica-se que, do universo dos 21 indica-
dores monitorizados, 12 obtiveram uma menção 
qualitativa de “Superou”, três a menção qualita-
tiva de “Atingiu” e seis a menção qualitativa de 
“Não Atingiu”.

Resultados operacionais do DSHS
A leitura global do QUARU do DSHS evidencia que 
dos 21 indicadores monitorizados, nove tiveram a 
menção qualitativa de “Superou”, cinco a menção 
qualitativa de “Atingiu” e sete a menção qualitativa 
de “Não Atingiu”.

Proposta de avaliação global
Considerando os resultados alcançados nos 
QUARU de cada um dos Departamentos, que con-
tribuíram para o desempenho  da Direção Munici-
pal, e o peso relativo de cada um dos parâmetros 
de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, propõe-
-se que a Avaliação Global Final de desempenho 
da DMRH, para o ciclo de gestão referente ao ano 
de 2017, expressa através do seu QUAR, corres-
ponda à menção qualitativa de “Boa” (143,8%).

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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Tendo o ano de 2017 sido um ano de transição de 
ciclo governativo, importa por um lado fazer uma 
reflexão sobre o ciclo que agora termina e, por 
outro, perspetivar já o que se vai iniciar.

Durante os últimos quatros anos, a Direção 
Municipal de Recursos Humanos procurou criar 
condições para que a gestão das pessoas seja 
feita de forma mais profissional, mas acima de 
tudo mais humana, sempre em diálogo social 
com as/os trabalhadoras/es e suas/eus repre-
sentantes.

Apesar dos constrangimentos impostos pelas 
sucessivas leis do Orçamento do Estado no re-
gime da função pública, com adoção de medidas 
que impediram a progressão profissional e o re-
juvenescimento da força de trabalho do Município, 
procurou-se durante este período continuar a 
valorizar as/os trabalhadoras/es, investindo num 
ambiente de trabalho que as/os motive, qualifique 
e, sempre que possível, proporcione oportunida-
des para a realização pessoal.

Tudo isto foi possível porque todos/as os/as 
intervenientes contribuíram de forma positiva, 
responsável e em paz social para a concretização 
daquele desiderato.

Neste período, continuámos a apostar numa 
gestão estratégica, por processos e participada, 
como forma de concretizar a visão de tornar a 
Câmara Municipal de Lisboa um empregador de 
excelência, com uma força de trabalho criativa e 
envolvida na governação da Cidade.

Com o novo ciclo de gestão, que agora se inicia, 
será fundamental redefinir a estratégia da gestão 
de pessoas em consonância com o Programa do 
Governo da Cidade o que implica, numa primeira 
fase, um diagnóstico centrado em três vertentes:  
o trabalho realizado no passado; a situação atual 
dos serviços/departamentos/organização, identi-
ficando eventuais constrangimentos ao seu pleno 
funcionamento, bem como as oportunidades de 
desenvolvimento e as necessidades e os desafios 

futuros. Só assim, ficarão reunidas as condições 
para priorizar áreas de intervenção e definir uma 
estratégia de gestão de pessoas sustentada no 
potencial das mesmas e das necessidades e de-
safios da organização. 

Mantendo o estatuto de bom empregador para 
recrutar e reter pessoal de qualidade, consti-
tuindo um modelo para o setor privado, a DMRH 
deve, assim, praticar os valores intrínsecos para 
as relações laborais: tratamento justo das/os tra-
balhadoras/es, valorização das boas condições de 
trabalho, que proporcionem a saúde e bem-estar, 
a participação nas decisões, a igualdade de opor-
tunidades e a conciliação com a vida pessoal e 
familiar, ou seja, potenciar o desenvolvimento 
humano. 

Assim, identificam-se, desde já, as seguintes 
áreas de atuação que se revestem como oportu-
nidades de melhoria a desenvolver pela DMRH no 
novo ciclo de gestão:
	Reforço da área de comunicação interna, ga-

rantindo que a informação chegue a todos/
as os/as trabalhadores/as não esquecendo a 
diversidade que carateriza a força de trabalho 
do Município e adaptando os meios de comu-
nicação à mesma;

	A implementação de um sistema integrado de 
gestão de recursos humanos, como oportuni-
dade de otimizar processos e procedimentos, 
tendo em vista uma maior articulação e me-
lhoria das áreas de atividade da DMRH e, por 
conseguinte, um apoio mais eficaz e eficiente às 
unidades orgânicas e aos/às trabalhadores/as;

	A realização do upgrade do sistema informá-
tico de gestão de recursos humanos, com o 
desenvolvimento de novas funcionalidades, 
permitirá a integração da informação num 
único sistema, bem como a disponibilização de 
um portal do trabalhador/a que possibilitará o 
acesso aos seus dados profissionais e maior 
proximidade da DMRH ao/à trabalhador/a;

VI  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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	Investir na qualidade do emprego gerado pelo 
universo municipal, garantindo uma relação 
contratual estável a todos/as os/as trabalha-
dores/as e proporcionando oportunidades de 
mobilidade intercarreiras, através do recruta-
mento de trabalhadores/as com as competên-
cias necessárias à prossecução dos objetivos 
dos serviços;

	Continuar o investimento na gestão por pro-
cessos apostando, nesta fase, naqueles que 
são fundamentais para criar sinergias com a 
desmaterialização resultante da implementa-
ção do sistema integrado de gestão recursos 
humanos. Assegurar ainda, que os processos 
já otimizados ou a otimizar estejam de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados.

	Concretizar o projeto de criação do Lisbon 
Learning Center – Centro Integrado para a 
Aprendizagem de Lisboa, permitindo um es-
paço centralizado que potencie uma cultura 
permanente de aprendizagem, quer para a 

força de trabalho da CML, quer para outros 
públicos da Cidade;

	Proporcionar condições de trabalho adequa-
das e adaptadas às/aos trabalhadoras/es, de 
acordo com as funções que desempenham, em 
resultado da verificação sistemática dos locais 
de trabalho;

	Implementar medidas de prevenção da si-
nistralidade laboral que contribuam para a 
diminuição dos atuais índices de acidentes de 
trabalho;

	Desenvolver novas estratégias e abordagens 
integradas para lidar com o envelhecimento e 
a diversidade da força de trabalho;

	Aprofundar as iniciativas mobilizadoras para 
desenvolvimento do espírito de equipa, não 
só nas equipas da DMRH, mas particular-
mente com os/as interlocutores/as da Fun-
ção RH.

	Continuar a apoiar o corpo dirigente na gestão 
das pessoas, desenvolvendo instrumentos e 
equipas especializadas para o apoio direto.

ANEXOS
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ANEXO 1 - QUAR DA DMRH
ANEXO 2 - QUARU DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO
ANEXO 3 - QUARU DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO 4 - QUARU DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA

ANEXOS
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QUADROS DE 
AVALIAÇÃO E 
RESPONSABILIZAÇÃO

Quadro de avaliação e 
responsabilização DMRH

ANEXO 

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

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um 

modelo de gestão colaborativo, inovador, eficiente e 
orientado para resultados

OE 2 Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho
OE 3 Aprofundar a operacionalização da reforma 

administrativa da cidade em parceria com as freguesias

* Previsto expressamente no plano estratégico

Objetivos Operacionais (OO)
OE 

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

EFICÁCIA 30% 179,7%
	

79,7%

OO 1 DMRH Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 1
peso 70%

*Taxa média de 
cumprimento dos 
indicadores setoriais 
RH de apoio à reforma 
administrativa 
(transversal interno 
mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

OE3 95% ≥ 96%                            154,0% 162,1%
	

62,1%

Indicador 2
peso 30%

*N.º de iniciativas 
conjuntas realizadas 
(transversal interno 
mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

OE3 3 ≥ 4 3 100,0%
	

0,0%

OO 2 DMRH Peso do objetivo: 70%

Implementar um 
modelo de gestão 
por competências

Indicador 3
peso 35%

Taxa de Execução do 
Plano de Formação para 
dirigentes

OE1
OE2

70% ≥ 71% 75,2% 107,4%


7,4%

Indicador 4
peso 30%

*Taxa de formação por UO
OE1
OE2

40% ≥ 60% 140,2% 350,5%


250,5%

Indicador 5
peso 35%

N.º de instrumentos 
de diagnóstico de 
competências construídos 
para as funções de apoio 
à gestão

OE1
OE2

6 ≥ 8 9 150,0%


50%
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Objetivos Operacionais (OO)
OE 

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

 EFICIÊNCIA 30% 114,8%
	

14,8%

OO 3 DMRH Peso do objetivo: 25%

Adotar medidas 
de normalização, 
simplificação e 
desmaterialização 
de processos

Indicador 6
peso 100%

*Taxa de implementação 
das medidas de melhoria 
dos processos otimizados 
(transversal interno 
mas com indicadores 
diferenciados nos QUARU)

OE1 70% ≥ 71% 77,8% 111,1%


11,1%

OO 4 DMRH Peso do objetivo: 50%

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

Indicador 7
peso 50%

*Data de entrega da 
nova versão do Guia do 
dirigente em alinhamento 
com as necessidades 
identificadas e 
sugestões recebidas 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1 
OE2

15/jul 30/jun 23/jun 104,4%
	

4,4%

Indicador 8
peso 50%

*Taxa de alinhamento 
das fichas de orientação 
técnica com o Guia do 
dirigente até final do ano 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1 
OE2

90% ≥ 91% 97,0% 107,8%
	

7,8%

OO 5 DMRH Peso do objetivo: 25%

Colaborar na 
boa gestão 
dos recursos 
financeiros - DMF
(comum a todas 
as unidades 
orgânicas)

Indicador 9
peso 40%

N.º médio de dias para 
liquidação de faturas 
(responsabilidade comum 
sempre que aplicável)

OE 
DMF

10 ≤ 5 4 dias 160,0%
	

60%

Indicador 10
peso 30%

N.º médio de dias úteis 
de entrega dos relatórios 
de avaliação de nível de 
serviço
(contratos centralizados)
(responsabilidade comum 
sempre que aplicável)

OE 
DMF

5 ≤ 3 3 dias 140,0%
	

40%

Indicador 11
peso 30%

Taxa de cumprimento 
do calendário de 
planeamento e execução 
orçamental definido
(responsabilidade 
comum)

OE 
DMF

80% 100% 83,0% 100,0%
	

0,0%

Objetivos Operacionais (OO)
OE 

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

 QUALIDADE 40% 144,3%
	

44,3%

OO 6 DMRH Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 12
peso 40%

*N.º de participantes nas 
iniciativas de partilha 
do conhecimento 
promovidas pela DMRH 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2
OE3

1000 ≥ 1001 1999 199,9%
	

99,9%

Indicador 13
peso 20%

N.º de iniciativas 
“Conhecer o universo 
municipal”

OE1
OE2
OE3

3 ≥ 4 6 200,0%
	

100,0%

Indicador 14
peso 20%

Data de apresentação 
da proposta do Lisbon 
Learning Center

OE1
OE2
OE3

30/jun 31/mai 22/mai 101,2%
	

1,2%

OO 7 DMRH Peso do objetivo: 45%

Implementar um 
programa de apoio 
e valorização do 
trabalhador

Indicador 15
peso 35%

*N.º de iniciativas 
institucionais 
de valorização e 
reconhecimento 
dos trabalhadores 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2

10 ≥ 11 20 200,0%
	

100,0%

Indicador 16
peso 30%

*N.º de iniciativas 
na área do apoio 
aos trabalhadores 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2

6 ≥ 7 10 166,7%
	

66,7%

Indicador 17
peso 35%

Data de envio à DM da 
proposta de despacho 
relativo às condições de 
trabalho na CML

OE1
OE2

31/mai 31/mar 22/mai 100,0%
	

0,0%

OO 8 DMRH Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa 
gestão de recursos 
humanos – DMRH

Indicador 18
peso 30%

*Taxa de autorização de 
pedidos de trabalhadores 
em rede colaborativa 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2

50% ≥ 70% 100,0% 200,0%
	

100,0%

Indicador 19
peso 40%

*Taxa de implementação 
do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa 
de Governo da Cidade 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2

80% 100% 80,0% 100,0%
	

0,0%

Indicador 20
peso 30%

*N.º de iniciativas 
de envolvimento 
organizacional 
dos trabalhadores 
(transversal interno de 
responsabilidade comum)

OE1
OE2

1 ≥ 2 1 100,0%
	

0,0%
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QUADROS DE
AVALIAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO
Departamento de
Desenvolvimento e Formação (DDF)

ANEXO 

Missão Implementar estratégias e práticas de 
qualificação que promovam o desenvolvimento individual e 
organizacional, com vista à melhoria do desempenho dos 
serviços municipais

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um 

modelo de gestão colaborativo, inovador, eficiente e 
orientado para resultados

OE 2 Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho
OE 3 Aprofundar a operacionalização da reforma 

administrativa da cidade em parceria com as freguesias

* Previsto expressamente no plano estratégico

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

EFICÁCIA 30% 185,8%
	

85,8%

OO 1 DDF  Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 1
peso 70%

*Taxa de execução dos 
pedidos de formação para 
capacitação das juntas

OE3
OO1

95% ≥ 96%                            100,0% 105,3%
	

5,3%

Indicador 2
peso 30%

*N.º de iniciativas 
conjuntas realizadas

OE3
OO1

1 ≥ 2 3 300,0%
	

200,0%

OO 2 DDF  Peso do objetivo: 70%

Implementar um 
modelo de gestão 
por competências

Indicador 3
peso 35%

Taxa de Execução do 
Plano de Formação para 
dirigentes

OE1
OE2

70% ≥ 71% 75,2% 107,4%


7,4%

Indicador 4
peso 30%

*Taxa de formação por UO
OE1
OE2

40% ≥ 60% 140,2% 350,5%


250,5%

Indicador 5
peso 35%

N.º de instrumentos 
de diagnóstico de 
competências construídos 
para as funções de apoio 
à gestão

OE1
OE2

6 ≥ 8 9 150,0%


50%
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Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

 EFICIÊNCIA 30% 205,5%
	

105,5%

OO 3 DDF  Peso do objetivo: 25%

Adotar medidas 
de normalização, 
simplificação e 
desmaterialização 
de processos

Indicador 6
peso 35%

*Taxa de implementação 
das medidas de melhoria 
dos processos otimizados 

OE1
OO3

70% ≥ 71% 79,0% 112,9%


12,9%

Indicador 7
peso 30%

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

OE1 31/out 15/out 7/set 113,5%


13,5%

Indicador 8
peso 35%

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

OE1 15% ≥ 25% 171,6% 1144,0%


1044,0%

OO 4 DDF  Peso do objetivo: 50%

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

Indicador 9
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

15/jul 30/jun

Nova 
versão 

entregue
em 

23/jun

104,4%
	

4,4%

Indicador 10
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

90% ≥ 91% 97,0% 107,8%
	

7,8%

OO 5 DDF Peso do objetivo: 25%

Colaborar na 
boa gestão 
dos recursos 
financeiros - DMF
(comum a todas 
as unidades 
orgânicas)

Indicador 11
peso 40%

N.º médio de dias para 
liquidação de faturas

OE 
DMF

10 ≤ 5 4 dias 160,0%
	

60%

Indicador 12
peso 30%

N.º médio de dias úteis 
de entrega dos relatórios 
de avaliação de nível 
de serviço (contratos 
centralizados)

OE 
DMF

5 ≤ 3 3 dias 140,0%
	

40%

Indicador 13
peso 30%

Taxa de cumprimento 
do calendário de 
planeamento e execução 
orçamental definido

OE 
DMF

80% 100% 83,0% 100,0%
	

0,0%

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

 QUALIDADE 40% 158,6%
	

58,6%

OO 6 DDF Peso do objetivo: 40%

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

Indicador 14
peso 40%

*N.º de participantes nas 
iniciativas de partilha do 
conhecimento promovidas 
pela DMRH

OE1
OE2
OE3
OO6

1000 ≥ 1001 1999 199,9%
	

99,9%

Indicador 15
peso 20%

N.º de iniciativas 
“Conhecer o universo 
municipal”

OE1
OE2
OE3
OO6

3 ≥ 4 6 200,0%
	

100,0%

Indicador 16
peso 40%

Data de apresentação 
da proposta do Lisbon 
Learning Center

OE1
OE2
OE3
OO6

30/jun 31/mai 22/mai 101,2%
	

1,2%

OO 7 DDF  Peso do objetivo: 25%

Implementar um 
programa de apoio 
e valorização do 
trabalhador

Indicador 17
peso 50%

*N.º de iniciativas 
institucionais 
de valorização e 
reconhecimento dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

2 ≥ 3 4 200,0%
	

100,0%

Indicador 18
peso 50%

*N.º de iniciativas 
na área do apoio aos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

6 ≥ 7 10 166,7%
	

66,7%

OO 8 DDF Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa 
gestão de recursos 
humanos – DMRH

Indicador 19
peso 30%

*Taxa de autorização de 
pedidos de trabalhadores 
em rede colaborativa

OE1
OE2
OO8

50% ≥ 70% 100,0% 200,0%
	

100,0%

Indicador 20
peso 40%

*Taxa de implementação 
do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa 
de Governo da Cidade

OE1
OE2
OO8

80% 100% 80,0% 100,0%
	

0,0%

Indicador 21
peso 30%

*N.º de iniciativas 
de envolvimento 
organizacional dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO8

1 ≥ 2 1 100,0%
	

0,0%



87

QUADROS DE
AVALIAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO
Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos (DGRH)

ANEXO 

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

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um 

modelo de gestão colaborativo, inovador, eficiente e 
orientado para resultados

OE 2 Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho
OE 3 Aprofundar a operacionalização da reforma 

administrativa da cidade em parceria com as freguesias
* Previsto expressamente no plano estratégico

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

EFICÁCIA 30% 121,2%
	

21,2%

OO 1 DGRH Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 1
peso 70%

*Tempo médio de 
resposta aos pedidos 
de colaboração das 
freguesias

OE3
OO1

15 
dias

≤ 14 dias                            3 dias 180,0%
	

80,0%

Indicador 2
peso 30%

*N.º de iniciativas 
conjuntas realizadas

OE3
OO1

1 ≥ 2 0 0%
	

-100,0%

OO 2 DGRH Peso do objetivo: 35%

Implementar um 
modelo de gestão 
por competências

Indicador 3
peso 100%

*N.º de instrumentos 
de diagnóstico de 
competências construídos 
para as funções de apoio 
à gestão

OE1
OE2
OO2

6 ≥ 8 9 150,0%


50,0%

OO 3 DGRH Peso do objetivo: 20%

Garantir a avaliação 
do desempenho 
dos trabalhadores 
referente ao biénio 
2015/2016

Indicador 4
peso 60%

Taxa de trabalhadores 
avaliados

OE1 65% ≥ 75% 19,0% 29,2%


-70,8%

Indicador 5
peso 40%

Taxa de UO com reuniões 
de Secção Autónoma 
realizadas até 30 de 
setembro

OE1 70% ≥ 80% 16,7% 23,9%


-76,1%

OO 4 DGRH Peso do objetivo: 50%

Aumentar o 
número de 
trabalhadores 
abrangidos 
pelo controlo 
de assiduidade, 
mediante registo 
eletrónico de dados 
biométricos

Indicador 6
peso 100%

N.º de novos 
trabalhadores a utilizar o 
“relógio biométrico”

OE1 200 ≥ 201 318 159,0%
	

59.9%



88 89

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

 EFICIÊNCIA 30% 98,2%
	

-1,8%

OO 5 DGRH Peso do objetivo: 40%

Adotar medidas 
de normalização, 
simplificação e 
desmaterialização 
de processos

Indicador 7
peso 50%

*Taxa de implementação 
das medidas de melhoria 
dos processos otimizados 

OE1
OO3

70% ≥ 71% 78,0% 111,4%
	

11,4%

Indicador 8
peso 25%

Data de implementação 
do “upgrade” ao SI RH

OE1 30/nov 31/out 0 0,0%
	

-100,0%

Indicador 9
peso 25%

Data de implementação 
da aplicação da Rede 
Colaborativa

OE1 31/out 15/out 15/dez 26,2%
	

-73,8%

OO 6 DGRH Peso do objetivo: 40%

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

Indicador 10
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

15/jul 30/jun

Nova 
versão 

entregue
em

23/jun

104,4%
	

4,4%

Indicador 11
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

90% ≥ 91% 97,0% 107,8%
	

7,8%

OO 7 DGRH Peso do objetivo: 25%

Colaborar na 
boa gestão 
dos recursos 
financeiros - DMF
(comum a todas 
as unidades 
orgânicas)

Indicador 12
peso 40%

N.º médio de dias para 
liquidação de faturas

OE
DMF

10 ≤ 5 4 dias 160,0%
	

60,0%

Indicador 13
peso 30%

N.º médio de dias úteis 
de entrega dos relatórios 
de avaliação de nível 
de serviço (contratos 
centralizados)

OE
DMF

5 ≤ 3 3 dias 140,0%
	

40,0%

Indicador 14
peso 30%

Taxa de cumprimento 
do calendário de 
planeamento e execução 
orçamental definido

OE
DMF

80% 100% 83,0% 100,0%
	

0,0%

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

QUALIDADE 40% 139,0%
	

39,0%

OO 8 DGRH Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 15
peso 70%

*N.º de participantes nas 
iniciativas de partilha do 
conhecimento promovidas 
pela DMRH

OE1
OE2
OE3
OO6

1000 ≥ 1001 1999 199,9%
	

99,9%

Indicador 16
peso 30%

N.º de iniciativas 
“Conhecer o universo 
municipal”

OE1
OE2
OE3
OO6

3 ≥ 4 6 200,0%
	

100,0%

OO 9 DGRH Peso do objetivo: 45%

Implementar um 
programa de apoio 
e valorização do 
trabalhador

Indicador 17
peso 50%

*N.º de iniciativas 
institucionais 
de valorização e 
reconhecimento dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

5 ≥ 6 2 40
	

-60,0%

Indicador 18
peso 50%

*N.º de iniciativas 
na área do apoio aos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

6 ≥ 7 10 166,7%
	

66,7%

OO 10 DGRH Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa 
gestão de recursos 
humanos – DMRH

Indicador 19 
peso 30%

*Taxa de autorização de 
pedidos de trabalhadores 
em rede colaborativa

OE1
OE2
OO8

50% ≥ 70% 100,0% 200,0%
	

100,0%

Indicador 20
peso 40%

*Taxa de implementação 
do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa 
de Governo da Cidade

OE1
OE2
OO8

80% 100% 80,0% 100,0%
	

0,0%

Indicador 21
peso 30%

*N.º de iniciativas 
de envolvimento 
organizacional dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO8

1 ≥ 2 1 100,0%
	

0,0%
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QUADROS DE
AVALIAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO
Departamento de Saúde, 
Higiene e Segurança (DSHS)

ANEXO 

Missão  Assegurar a aplicação das medidas  
necessárias para prevenir os riscos profissionais.  
Promover a segurança e saúde dos trabalhadores.  
Garantir a disponibilização de uma rede de refeitórios  
e unidades de educação de qualidade

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um 

modelo de gestão colaborativo, inovador, eficiente e 
orientado para resultados

OE 2 Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho
OE 3 Aprofundar a operacionalização da reforma 

administrativa da cidade em parceria com as freguesias
* Previsto expressamente no plano estratégico

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

EFICÁCIA 30% 123,7%
	

23,7%

OO 1 DSHS Peso do objetivo: 30%

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

Indicador 1
peso 70%

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

OE3
OO1

30 
dias

≤ 25 dias                            7 dias 176,7%
	

76,7%

Indicador 2
peso 30%

*N.º de iniciativas 
conjuntas realizadas

OE3
OO1

1 ≥ 2 0 0,0%
	

-100,0%

 EFICIÊNCIA 30% -36,2%
	

-136,2%

OO 2 DSHS Peso do objetivo: 15%

Adotar medidas 
de normalização, 
simplificação e 
desmaterialização 
de processos

Indicador 3
peso 100%

*Taxa de implementação 
das medidas de melhoria 
dos processos otimizados 

OE1
OO3

70% ≥71% 76,0% 108,6%


8,6%

OO 3 DSHS Peso do objetivo: 20%

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

Indicador 4
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

15/jul 30/jun 23/jun 104,4%


4,4%

Indicador 5
peso 50%

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

OE1
OE2
OO4

90% ≥ 91% 97,0% 107,8%


7,8%
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Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

OO 4 DSHS Peso do objetivo: 20%

Reduzir o impacto 
adverso decorrente 
dos acidentes de 
trabalho

Indicador 6
peso 35%

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

OE2 4% ≥ 8% -39,2% -980,0%
	

-1080,0%

Indicador 7
peso 30%

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

OE2 3% ≥ 6% -20,5% -683,3%
	

-783,3%

Indicador 8
peso 35%

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

OE2 7% ≥ 10% 1,9% 27,1%
	

-72,9%

OO 5 DSHS Peso do objetivo: 20%

Implementar 
um serviço de 
proximidade de 
medicina  
do trabalho

Indicador 9
peso 50%

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

OE2 640 ≥ 761 0 0,0%
	

-100,0%

Indicador 10
peso 50%

Data de início do Projeto 
“19/22”

OE2
31/
mar

28/fev 0 0,0%
	

-100,0%

OO 6 DSHS Peso do objetivo: 25%

Colaborar na 
boa gestão 
dos recursos 
financeiros - DMF

Indicador 11
peso 40%

N.º médio de dias para 
liquidação de faturas

OE
DMF

10 ≤ 5 4 dias 160,0%
	

60,0%

Indicador 12
peso 30%

N.º médio de dias úteis 
de entrega dos relatórios 
de avaliação de nível 
de serviço (contratos 
centralizados)

OE
DMF

5 ≤ 3 3 dias 140,0%
	

40,0%

Indicador 13
peso 30%

Taxa de cumprimento 
do calendário de 
planeamento e execução 
orçamental definido

OE
DMF

80% 100% 83,0% 100,0%
	

0,0%

Objetivos Operacionais (OO)
OE 
OO

DMRH
Meta Superação Resultado

Realização 
(%) 

Classificação
Desvio

Superou Atingiu
Não

atingiu

QUALIDADE 40% 128,3%
	

28,3%

OO 7 DSHS Peso do objetivo: 25%

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

Indicador 14
peso 100%

*N.º de participantes nas 
iniciativas de partilha do 
conhecimento promovidas 
pela DMRH

OE1
OE2
OE3
OO6

1000 ≥ 1001 1999 199,9%
	

99,9%

OO 8 DSHS Peso do objetivo: 50%

Implementar um 
programa de apoio 
e valorização do 
trabalhador

Indicador 15
peso 25%

*N.º de iniciativas 
institucionais 
de valorização e 
reconhecimento dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

3 ≥ 4 0 0,0%
	

-100,0%

Indicador 16
peso 25%

*N.º de iniciativas 
na área do apoio aos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO7

6 ≥ 7 10 166,7%
	

66,7%

Indicador 17
peso 25%

Data de envio à DM da 
proposta de despacho 
relativo às condições de 
trabalho na CML

OE1
OE2
OO7

31/
mai

31/mar 22/mai 100,0%
	

0,0%

Indicador 18
peso 25%

Data de apresentação 
do relatório intermédio 
de execução do plano 
de ação das medidas 
a implementar na 
sequência do estudo 
COPSOQ e ICT

OE1
OE2

30/
nov

31/out 30/nov 100,0%
	

0,0%

OO 9 DSHS Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa 
gestão de recursos 
humanos – DMRH

Indicador 19 
peso 30%

*Taxa de autorização de 
pedidos de trabalhadores 
em rede colaborativa

OE1
OE2
OO8

50% ≥ 70% 100,0% 200,0%
	

100,0%

Indicador 20
peso 40%

*Taxa de implementação 
do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa 
de Governo da Cidade

OE1
OE2
OO8

80% 100% 80,0% 100,0%
	

0,0%

Indicador 21
peso 30%

*N.º de iniciativas 
de envolvimento 
organizacional dos 
trabalhadores

OE1
OE2
OO8

1 ≥ 2 1 100,0%
	

0,0%




