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NOTA INTRODUTÓRIA

República (II Série), n.º 98, através do Despacho n.º 5347/2015
e da e Deliberação n.º 876/2015, do dia 21 de maio de 2015,
serviços com competências e atribuições substancialmente

O presente Relatório de Atividades (RA) sintetiza a atividade de-

distintas.

senvolvida pela Secretaria Geral (SG) no período compreendido
entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017, enquadrada pelo

Por conseguinte, este documento traduz a atuação da estrutura

Plano de Atividades (PA) respetivo, que sistematizou as diversas

nos seus diversos domínios de ação e resulta dos contributos de

propostas de ação definidas por forma a concretizar as orienta-

todas as Unidades Orgânicas (UO) afetas à SG, reproduzindo o

ções estratégicas e responder às necessidades das diferentes

compromisso na realização da estratégia estabelecida e nos

partes interessadas (órgãos e membros do executivo, serviços

objetivos determinados, articulados com a visão e as prioridades

do município, colaboradores e munícipes – utentes/clientes) –

do Executivo, para esta área.

documento elaborado, nomeadamente, no âmbito do Programa
de Governo da Cidade, estruturado em “5 eixos fundamentais:
uma cidade mais próxima, empreendedora, inclusiva, sustentável, global, que articuladamente prosseguem os 3 objetivos estratégicos da cidade: uma cidade melhor, com mais oportunidades para viver e mais atrativa para as empresas”1.
A SG corresponde a um modelo organizacional algo sui generis
no contexto dos serviços do Município de Lisboa e da administração pública portuguesa, integrando tal como decorre da
orgânica dos serviços da CML em vigor, publicada em Diário da
1

GOP

Assim, com carácter evolutivo, mas numa perspetiva de continuidade, metodologicamente, para a conceção e elaboração
deste RA foram considerados os diversos instrumentos de recolha de informação relativa a objetivos operacionais, atividades,
meios e recursos, num trabalho transversal englobando todas as
UO afetas à SG.
A gestão desta UO encerra particularidades que impõem um esforço adicional de coordenação e articulação considerando, mais
que a transversalidade formal, a grande diversidade e especificidade das suas atribuições e serviços. Neste contexto, a presente
abordagem, numa perspetiva de integração e concentração da
7
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atividade, procura confirmar princípios e métodos de gestão pú-

nível de atividade regular, semelhante ao ano anterior, e, relati-

blica que contribuem para uma otimização da eficácia e da efici-

vamente à tarefa fundamental que nos incumbe, permaneceu o

ência, bem como para a melhoria da qualidade do serviço públi-

garante de um conjunto de serviços transversalmente estrutu-

co prestado pelos serviços.

rados, em torno dos principais pilares estratégicos definidos.

Refira-se por fim que, até 25 de outubro, em termos de orgâni-

Assim, para este documento, pela diversidade interna e nature-

ca, a SG dependeu de cinco membros do Executivo (Vice-

za marcadamente transversal da generalidade das competências

presidente Duarte Cordeiro e Vereadores Manuel Salgado, Jorge

da SG, que a distingue das restantes Direções Municipais, procu-

Máximo, Carlos Manuel Castro e João Paulo Saraiva), para além

rou-se reunir os elementos das atividades realizadas, diferencia-

de, atendendo ao seu caráter institucional, ter desenvolvido par-

das por áreas, desde o gabinete de apoio ao Secretário-Geral às

te da sua atividade sob orientação direta do Presidente da Câ-

UO da SG, a saber:

mara Municipal de Lisboa. Com a tomada de Posse dos novos
Órgãos do Município de Lisboa, a 26 outubro, a nível de orgânica, a SG passa a estar dependente do Presidente e de dois



Divisão de Relações Internacionais (DRI)



Departamento de Marca e Comunicação (DMC)

membros do Executivo (Vereadores João Paulo Saraiva e Catarina Vaz Pinto).

o

Divisão de Organização de Eventos e Protocolo (DOEP)

o

Divisão de Inovação Organizacional e Participação
(DIOP)

Objetivamente, apesar de condicionantes do ambiente externo
o

à SG, o processo eleitoral que decorreu durante os meses de setembro e outubro (que culminou no ato eleitoral do dia 1 desse
mês), a tomada de posse do novo Executivo Municipal (26 de
outubro), que inviabilizou a elaboração do PA para 2018 no prazo internamente definido, importa referir que a SG manteve o



Divisão de Relação com o Munícipe (DRM)
Departamento Jurídico (DJ)

o

Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico (DCAJ)

o

Divisão de Contraordenações (DCO)

o

Divisão de Execuções Fiscais (DEF)

8

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

SECRETARIA GERAL



Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Municí-

rente e específica) desenvolvidos por áreas/unidades or-

pio (DAOSM)

gânicas;

o

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)2



Na quinta parte, enunciam-se os recursos utilizados;

o

Divisão de Apoio à Câmara Municipal (DACM)



Na sexta parte procede-se a uma apreciação qualitativa.

o

Divisão de Gestão e Manutenção de Edifícios e Apoio
aos Serviços (DGMEAS)

O presente documento procura espelhar uma transparente e racional gestão operacional no contexto organizacional atual e cu-

A conceção estrutural do presente modelo de relatório teve, ne-

jas linhas estratégicas orientadoras de atuação da SG têm conti-

cessariamente, presente a exigência de um equilíbrio entre o

nuação no presente ano.

detalhe da informação e a dimensão do documento, incorporando as seguintes partes elementares:



Na primeira parte, a presente nota introdutória;



Na segunda parte, alude-se à missão, à visão e aos valo-

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Lisboa,

O Secretário-Geral,

res;



Na terceira parte, expõem-se a estrutura organizacional e
as atribuições;



Na quarta parte, apresentam-se e desenvolvem-se as iniciativas e projetos (atividade transversal e atividade cor-

2

Nos termos do ponto VI do Despacho n.º 142/P/2015, publicado no 2.º Suplemento do BM n.º 1139, de 17
de dezembro de 2015: o Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal é orientado pela Sr.ª Presidente da
Assembleia Municipal de Lisboa, nos termos do artigo 31.º, n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
ficando o Fórum Lisboa igualmente sob a sua orientação, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo.
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I MISSÃO, VISÃO E VALORES

A partir do seu modelo organizativo (estrutura nuclear
e estrutura flexível) publicado no Diário da República
(II Série), n.º 98, através do Despacho n.º 5347/2015
e da Deliberação n.º 876/2015, do dia
21 de maio de 2015, a missão da SG
foi prosseguida nos termos previstos.
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Em 2017 a atividade da SG foi desenvolvida na prossecução do seu

de intervenção prioritários adotados para este ano encontram-se

Plano de Atividades, instrumento de gestão operacional elaborado

genericamente estabilizados desde 2012, ano em que foram definidos

numa perspetiva de planeamento considerando a definição de um

os principais referenciais chave para o planeamento plurianual das

conjunto de domínios chave de intervenção. Os quatro domínios

atividades da SG.

15
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Neste âmbito, mantendo uma lógica de progressiva evolução,

como ponto de partida uma gestão de recursos eficiente, fomentando

continuidade e consolidação dos ciclos anteriores, na prossecução da

simultaneamente uma comunicação permanente, direta e integrada
bem como o incremento de sinergias e cooperação institucionais
aos diversos níveis

sua atividade, tendo por escopo valores de referência do serviço
público e de credibilidade de atuação, a SG, sustenta o propósito de
solidificar a sua identidade e firmar-se como UO de referência pautada
pela transparência, rigor, colaboração, coesão, competência, eficácia,
eficiência

e

qualidade

dos

serviços,

assegurando

respostas

harmonizadas a cada nova solicitação e aos variados desafios, tendo

●

●

●
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II ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ATRIBUIÇÕES

A Secretaria Geral, da Câmara Municipal de Lisboa, integra, coordena e
superintende hierarquicamente diferentes UO, de âmbito operacional
e/ou instrumental, agregadas consoante a natureza das atividades e
objetivos determinados pelo executivo no âmbito da gestão e do desenvolvimento municipal.
As atribuições da SG são desenvolvidas através da ação das UO
que a constituem, designadamente:

19
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tências atribuídas4:

COMPETÊNCIAS POR UNIDADE ORGÂNICA
a) Apoiar o executivo na conceção e implementação de políticas e estratégias para a área de relações internacionais, re-

Secretaria Geral

lação com o munícipe, marca e comunicação, apoio jurídico
e apoio aos órgãos e serviços do Município;

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou a estrutura flexível dos serviços

b) Promover e gerir a identidade corporativa do Município, de

municipais, e, a 28 de abril de 2015, a Assembleia Municipal de Lisboa

forma integrada e em estreita articulação com os serviços

aprovou a estrutura nuclear, orgânica3 que define e regula a organiza-

municipais;

ção, estrutura e funcionamento dos serviços do Município de Lisboa,

c) Apoiar o funcionamento dos órgãos do Município, designa-

bem como os princípios que os regem e os níveis de direção e de hie-

damente, na preparação e acompanhamento das respetivas reuniões, no apoio das atividades financeiras e admi-

rarquia que os articulam.

nistrativas dos gabinetes do Presidente da Câmara Munici-

Com natureza jurídica de direção municipal, a SG integra, coordena e

pal, dos Vereadores, da Presidência e da Mesa da Assem-

superintende hierarquicamente diferentes UO, de âmbito operacional

bleia Municipal, bem como de outros serviços municipais

e/ou instrumental, agregadas consoante a natureza das atividades e

diretamente dependentes da Presidência;

objetivos determinados pelo executivo no âmbito da gestão e do de-

d) Apoiar juridicamente os órgãos e serviços municipais;

senvolvimento municipal. É dirigida por um Secretário-Geral, coadju-

e) Organizar ou colaborar na organização e apoiar eventos de
animação turística ou de interesse relevante para a cidade

vado por três diretores de departamento e por dez dirigentes de divi-

de Lisboa, solicitando o apoio necessário, em tempo útil,

são, um dos quais dependendo diretamente da SG.

aos serviços municipais com petentes;

As atribuições da SG foram desenvolvidas, no seu conjunto, através da
ação das UO que a constituem, conforme o estabelecido nas compe4

3

Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 98, Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º 876/2015, de 21 de maio de 2015.

Nos termos do ponto VI do Despacho n.º 142/P/2015, publicado no 2.º Suplemento do BM n.º 1139, de 17 de
dezembro de 2015: o Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal é orientado pela Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, nos termos do artigo 31.º, n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, ficando o
Fórum Lisboa igualmente sob a sua orientação, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo.
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f) Assegurar a gestão centralizada do expediente, dos serviços
de imprensa municipal e de todos os edifícios e armazéns

l) Promover, monitorizar e avaliar a implementação de iniciativas de transparência e partilha de dados com o público.

afetos a serviços municipais;
g) Promover a utilização de metodologias inovadoras de ges-

Por sua vez, tendo em consideração as orientações estratégicas e a

tão pública na Câmara Municipal de Lisboa, estimulando a

prioridade dos projetos que, pela sua natureza, contribuem para a

horizontalidade e a colaboração em projetos inovadores;
h) Incentivar e acompanhar a inovação organizacional em prol
da melhoria do desempenho da administração municipal,
nomeadamente através do apoio à definição de estratégias
de organização, estrutura interna e funcionamento dos
serviços municipais;

concretização da sua missão, compete genericamente à SG o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento das diferentes atividades
– de apoio ao executivo na conceção e implementação de políticas e
estratégias para as áreas jurídica, de execuções fiscais, de relações
internacionais, de relação com o munícipe, de inovação organizacional

i) Operacionalizar e monitorizar programas e apoiar ações de

e de transparência e partilha de dados com o público, da marca e co-

simplificação administrativa e regulamentar municipais e

municação, de eventos, e apoio aos órgãos e serviços do Município,

de eliminação ou redução de encargos administrativos e de

bem como garantir o apoio técnico, administrativo e financeiro aos

outros custos de contexto, em articulação com os serviços

gabinetes do Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da

municipais, bem como avaliar o impacto das medidas de

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para além da necessária

simplificação administrativa e dos atos normativos;

articulação e cooperação com os demais serviços municipais.

j) Participar na definição da política de qualidade da Câmara
Municipal de Lisboa, definir e monitorizar um sistema de

De destacar o esforço continuado de melhoria de atuação por parte da

gestão da qualidade;

SG e de diferenciação pela qualidade. A natureza das funções que lhe

k) Promover a aplicação de metodologias de envolvimento do

estão cometidas determina que esta UO se constitua também como

Cidadão, empresas e trabalhadores do Município no de-

uma importante interface com o cidadão e demais entidades, vertente

senvolvimento e avaliação de políticas, programas e ações

com repercussão direta na imagem externa do município de Lisboa.

municipais;

●

●

●
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 Encerramentos de procedimentos, de faturação e fecho de FM;

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 Elaboração

dos

procedimentos

legais

inerentes

às

aquisições/adjudicações.

3.1. Gabinete do Secretário-Geral
Em matéria de gestão de recursos humanos
Na sequência da entrada em vigor da orgânica dos serviços da Câmara

 Análise e acompanhamento das orientações emanadas da DMRH;

Municipal de Lisboa, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98,

 Coordenação de todo o processo de afetação de trabalhadores à

de 21 de maio de 2015, através do Despacho n.º 5347/2015 e da Deliberação n.º 876/2015, das atividades da SG, destacam-se, sumariamente, entre outras:

SG;

 Coordenação/apoio e reuniões com as UO no âmbito do ciclo
avaliativo do SIADAP (1, 2, 3);

 Gestão, organização e coordenação da formação dos recursos
humanos da SG; análise das orientações da DMRH/DDF e

Em matéria de gestão de recursos financeiros

acompanhamento do Plano Anual de Formação/SG;

 Análise e acompanhamento das orientações emanadas da DMF;

 Verificação e validação das notas de ocorrência da SG e

 Elaboração de balancetes de despesa;
 Elaboração e inserção no sistema informático de propostas de

 Processamento da informação relativa ao trabalho extraordinário

Alteração Orçamental da SG;

 Ciclos

de

planeamento

gabinetes;

orçamental

de

cabimentos

e

compromissos/2017;

 Planeamento 2018-2021 | Planeamento do Orçamento SG/2018;

da SG;

 Acompanhamento com a DMRH dos procedimentos com vista à
valorização dos trabalhadores.
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Em matéria de apoio aos Serviços Municipais e da
atividade corrente diversa
 Coordenação dos diversos serviços da SG;

 Coordenação da atividade do Conselho da Medalha Municipal;
 Gestão de processos de Medalhas Municipais e de Chaves da
Cidade;

 Análise e resposta a pedidos de munícipes;

 Gestão dos brindes institucionais da Autarquia;

 Análise e coordenação/resposta a pedidos de apoio logístico e/ou

 Coordenação da mudança dos armazéns municipais;

de divulgação;

 Articulação com diversos departamentos municipais e entidades
exteriores, no que concerne a pedidos diversos feitos à CML;

 Coordenação do Grupo de Trabalho “Transparência”;

 Implementação do Protocolo CML/NEDO para instalação de
sistemas de ar condicionado em três edifícios municipais;

 Participação na organização do funeral de Estado do antigo
Presidente da República, Mário Soares;

 Participação na Comissão Técnica de Arte em Espaço Público;

 Participação na Comissão Executiva da CAL;

 Acompanhamento do Orçamento Participativo;

 Apoio à edição da Moda Lisboa;

 Participação no Conselho Municipal para a Igualdade;

 Participação na AG da Casa da América Latina;

 Elaboração de instrumentos base de monitorização, registo e

 Participação no BE da CGLU e na AG da UCCI (Madrid);

elaboração de relatórios mensais para as UO da SG (2017);

 Elaboração de Relatório para a Comissão Boas Práticas relativo
aos Ajustes Diretos (mensal);

 Participação no Fórum das Cidades da Paz (Madrid);
 Apresentação da Lisboa como destino do Congresso da GEN –
Global Editorial News, Viena;

 Elaboração do Relatório de Atividades da SG/2016 (anual);

 Organização da visita da Secretária-Geral SGIB;

 Monitorização das Atividades da SG (mensal);

 Participação no Seminário América Latina (ISCTE/CAL);

 Elaboração de Relatórios de Atividades da SG 2017 (mensal);

 Participação na Conferência CGLU sobre Migrações;

 Elaboração do Plano de Atividades da SG 2018;
26
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 Preparação/Participação nas Comemorações dos 40 Anos do
Acordo de Amizade e Cooperação Lisboa/Zagreb;

o

Encontro OCDE Educação 2030;

o

Evento ASEM MGM Lisboa 2017 (Asia Europe Meeting for

 Participação na AG das Eurocidades;
 Apoio ao encontro entre o Presidente da CML e um grupo de

Governors and Mayors);
o

Visita de SE o Presidente da Chile à exposição de Armindo
Cardoso, na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva;

jovens inseridos no projeto “Escola de Jovens Lideres”,
o

Visita de Estado de SE o Presidente da Costa do Marfim;

 Coordenação da produção da Agenda da CML 2018;

o

Visita de Estado de SAR os Reis dos Países Baixos;

 Apoio à preparação da parceria RTP/ATL/CML para a organização

o

Visita de Estado de SE a Presidente da Confederação Suíça;

o

Visita de SE o Presidente da Roménia;

o

“22 Cidades Ibero-americanas e Lisboa – um diálogo

organização do Conselho Nacional de Juventude;

do Espetáculo da Eurovisão 2018, em Lisboa;

 Preparação, organização e/ou acompanhamento de eventos,

urbano-arquitetónico”, exposição do Arqt. José Manuel

destacando-se:
o

Visita de Estado de SE o Presidente da Sérvia;

o

Visita de Estado de SE o Presidente da Grécia;

o

VI Encontro da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas em
Lisboa;

o

Receção ao Corpo Diplomático;

o

Edição 2017 da Lisbon Week;

o

Conselho da Primavera 2017 (RETE);

o

Simpósio Sangue na Guelra e Lisboa Food Festival (Hub
Beato);

Fernandes (Casa dos Mundos/GLEM);
o

Comemorações dos 25 anos da SIC;

o

Maratona e Meia Maratona de Lisboa;

o

Lançamento do livro fotográfico “Lisboa Vista do Ar”;

o

Apoio ao processo das Eleições Autárquicas 2017;

o

Comemorações do “5 de Outubro”;

o

Tomada de Posse dos novos Órgãos do Município de
Lisboa;

o

Encontro do Milestone Event ICC Network, do Conselho da
Europa;
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o

Coordenação da atividade da Rede Mundial de Cidades
Magalhãnicas;

o

Rede

gastronómica

De realçar o facto de, também ao longo deste ano, terem surgido peinternacional

DELICE

–

Villes

Gourmandes du Monde;
o

Apoio à organização da VOR – Volvo Ocean Race, em
Lisboa;

o

Projetos / Programas / Atividades não programadas

Festa de Natal da Associação da Imprensa Estrangeira em
Portugal;

o

Jantar de Natal da Presidência / Dirigentes Municipais;

o

Lisboa Capital Ibero-americana de Cultura 2017;

o

Iluminação e Festividades – Natal 2017;

o

Festival da Eurovisão – Lisboa 2018;

o

Acompanhamento da Lisbon Week;

o

ARCO Lisboa/2018.

 Apoio às atividades do Clube de Lisboa e preparação da

didos de apoio na organização de diversas iniciativas e atividades que
não tinham sido previstas pelas diversas UO da SG aquando da elaboração do Plano de Atividades, mas, com empenho, trabalho de equipa
e dedicação, com recurso a alterações orçamentais quando necessário,
foi possível concretizar os eventos traduzindo-se num ganho para a
cidade e para os seus cidadãos.
No período em análise, de salientar que grande parte da intervenção,
da SG e respetivas UO, assenta em fatores variáveis em função de pedidos oriundos da presidência, vereação e outras unidades orgânicas,
que não são possíveis de prever ou antecipar, mas que a todos se procura responder de forma positiva e com profissionalismo, com recurso
aos meios humanos e técnicos disponíveis em cada momento.

3ª Conferência de Lisboa.

●

●

●
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Aprovado por:
Dr. Laplaine Guimarãis

Secretaria Geral

Data da última atualização/edição:
06-02-2018

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica
Atividades desenvolvidas
(agregadas por macroatividades)

Macroatividades Transversais da SG
Atividades estratégicas e de suporte 2017
ÁREA DE ATIVIDADE (T): Gestão de recursos financeiros

02_IAT

DRI,
DMC,
DJ,
DAOSM

Garantir o controlo de
gestão financeira

DRI,
DMC,
DJ,
DAOSM

Garantir a elaboração de
propostas de alterações
orçamentais

03_IAT

04_IAT

Abril

Maio

Junho

2º
Trimestre

1º
Semestre

Julho

Agosto

Setembro

3º
Trimestre

Outubro

Novembro

Dezembro

4º
Trimestre

2º
Semestre

Total

1

1

1

3

1

1

1

3

6

1

1

1

3

1

1

1

3

6

12

Indicador

N º relatórios de ajustes diretos
produzidos

01_IAT

1º
Trimestre

Atividades

Março

UO

Fevereiro

Resultado
obtido
Janeiro

Nº
Ind

Obs.

N º de procedimentos analisados

172

242

287

701

237

312

191

740

1441

181

155

205

541

198

260

206

664

1205

2646

Nº de procedimentos lançados

124

182

190

496

219

197

202

618

1114

174

146

165

485

107

240

170

517

1002

2116

Nº de propostas de alterações
orçamentais elaboradas

1

1

2

4

1

4

4

12

25

4

2

1

5

1

2

1

4

11

36

22,93%

46,83%

55,27%

55,27%

66,72%

33,40%

36,02%

36,02%

36,02%

42,41%

43,53%

54,75%

54,75%

60,35%

62,56%

77,81%

77,81%

77,81%

77,81%

Jan: inclui 51 peocºs de aj. custo; fev: inclui 58
procºs aj. custo; mar: inclui 89 procº aj. custo;
abr: inclui 60 procºs de aj. custo; mai: inclui 97
procºs aj. custo; jul: inclui 9 procºs aj. custo; set:
inclui 39 procºs aj. custo; out: inclui 72 procºs aj.
custo; nov inclui 51 procºs aj. custo; dez inclui
27 procºs aj. custo.

(conforme calendário da DMF)
05_IAT

DRI,
DMC,
DJ,
DAOSM

Incrementar a eficiência na
gestão dos recursos
financeiros

Taxa de execução orçamental sob
gestão direta das UO

A gestão financeira da SG é feita em colaboração com o Núcleo de

A eficiência na gestão de recursos financeiros da SG é contudo condi-

Contabilidade da DMF/SG, sendo elaborados regularmente relatórios

cionada pela emissão de Declarações de Fundos Disponíveis (DFD) pela

dos procedimentos por ajuste direto e contabilizados os procedimen-

Direção Municipal de Finanças que permitem assumir compromissos e

tos contabilísticos realizados e analisados.

adjudicar despesas, fundamentais para o bom funcionamento do ser-

Sempre que necessário, e de acordo com o calendário pré-definido
pela DMF, a SG elabora propostas de alteração orçamental de forma a
otimizar os recursos financeiros disponíveis e canalizar verbas para

viço. A execução de compromissos está condicionada pela emissão de
DFD pelo que a variação relativa a período homólogo é resultado da
emissão ou não de DFD e não depende do desempenho da SG.

rubricas mais convenientes consoante as prioridades existentes.
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ÁREA DE ATIVIDADE (T): Gestão de recursos humanos

Monitorizar a pontuação planeada e
executada dos Recursos Humanos

19_IAT
20_IAT
21_IAT
22_IAT
23_IAT
24_IAT
25_IAT
26_IAT
27_IAT

Monitorizar o trabalho extraordinário,
atentas as regras aplicáveis

30_IAT
31_IAT
32_IAT
33_IAT
DRI, DMC, DJ,
DAOSM

3º
Trimestre

Outubro

Novembro

Dezembro

4º
Trimestre

2º
Semestre

Total

16_IAT

34_IAT

Setembro

15_IAT

29_IAT

Agosto

Fomentar a formação, sobretudo a
relacionada diretamente com o Plano
de Atividades

DRI, DMC, DJ,
DAOSM

Julho

DRI, DMC, DJ,
DAOSM
DRI, DMC, DJ,
DAOSM
DRI, DMC, DJ,
DAOSM
DRI, DMC, DJ,
DAOSM

14_IAT

28_IAT

1º
Semestre

Definir objetivos, monitorizar atividades e garantir a avaliação SIADAP

DRI, DMC, DJ,
DAOSM

2º
Trimestre

DRI, DMC, DJ,
DAOSM

13_IAT

18_IAT

N.º de colaboradores avaliados no SIADAP

—

15

476

491

—

—

—

0

491

15

—

2

17

—

—

—

—

17

611

Nº de colaboradores com objetivos contratualizados

—

15

310

325

18

—

—

18

343

15

—

—

15

—

—

—

—

15

460

Formação interna

97,0

135,5

207,5

440,0

151,0

485,5

407,0

1.043,5

1.483,5

69,0

0,0

64,0

133,0

200,0

126,0

146,0

816,0

589,0

2.088,5

Formação externa

0,0

133,0

26,0

166,0

8,0

21,0

24,0

53,0

219,0

36,0

24,0

12,0

24,0

11,0

60,0

27,0

236,0

28,0

389,0

21,0

20,0

45,0

86,0

44,0

49,0

25,0

118,0

204,0

7,0

0,0

33,0

40,0

44,0

13,0

56,0

141,0

149,0

357,0

0,0

14,0

15,0

36,0

4,0

3,0

10,0

17,0

53,0

9,0

2,0

3,0

2,0

7,0

15,0

9,0

43,0

8,0

98,0

21

19

23

63

14

21

17

52

115

15

13

21

49

21

21

14

56

105

220

246

219

270

735

178

240

204

622

1.357

182

165

225

572

244

243

182

1.137

1.241

2.598

4.785

4.364

5.270

14.419

3.594

4.598

4.174

12.366

26.785

3.961

3.160

4.147

11.268

4.545

4.727

3.346

21.472

23.886

50.671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Atividades

12_IAT

17_IAT

Junho

11_IAT

Maio

10_IAT

Abril

09_IAT

1º
Trimestre

08_IAT

Março

07_IAT

Fevereiro

06_IAT

UO

Janeiro

Resultado
obtido
Nº Ind

Monitorizar o trabalho em equipa e a
melhoria de competências

Indicador

N.º horas de formação
frequentadas

N.º de colaboradores que
Formação interna
frequentaram ações de
Formação externa
formação
Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa
Técnico Superior
Enfermeiro
Educador de Infância
Especialista de informática
Coordenador Técnico
Técnico Informática
Fiscal Municipal
Assistente Técnico
Encarregado Operacional
Assistente Operacional
Técnico Superior
Enfermeiro
Nº total de horas extraordináEducador de Infância
rias efetuadas mensalmente,
Especialista de informática
por grupo de pessoal, para dar
Coordenador Técnico
resposta às atividades das UO
da SG e/ou às atividades de
Técnico Informática
gabinetes, de entidades
Fiscal Municipal
satélites, de outras UO e
Assistente Técnico
serviços municipais
Encarregado Operacional
Assistente Operacional
N.º de equipas de projeto de outras UO em que a UO está envolvida

Obs.

57

69

188

44

61

60

165

353

47

56

58

161

63

63

48

366

335

688

144

180

482

104

159

135

398

880

147

115

150

412

163

159

117

1.138

851

1.731

62

56

66

184

47

60

54

161

345

52

34

49

135

51

61

41

324

288

633

63

56

69

188

65

120

101

286

474

91

100

104

295

81

83

56

708

515

989

4.257

3.717

4.651

12.625

3.201

4.129

3.720

11.050

23.551

3.434

3.173

3.605

10.212

4.061

4.104

3.033

24.508

21.410

44.961

80

74

85

239

57

78

90

225

464

95

51

72

218

83

83

53

827

437

901

3.220

2.943

3.602

9.765

2.489

3.232

3.029

8.750

18.515

2.820

2.415

2.968

8.203

3.123

3.231

2.339

27.921

16.896

35.411

1.089

972

1.243

3.304

1.329

1.283

1.732

4.344

7.648

1.255

381

1.545

3.181

1.346

1.212

1.007

8.793

6.746

14.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

28

32

92

32

32

32

96

188

32

14

47

93

39

32

3

86

167

355

117

140

116

373

133

138

106

377

750

98

42

178

318

96

122

104

750

640

1.390

21

92

76

189

52

70

61

183

372

48

7

60

115

68

47

41

512

271

643

26

0

0

26

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

26

0

26

1.384

1.265

1.442

4.091

1.275

1.373

1.650

4.298

8.389

1.357

411

1.100

2.868

1.334

1.484

6.623

14.707

937

0

9.380

0

Dez: DJ - inseridos os dados
do 2º, 3º e 4º trimestres.

0

62
158

0

Dez: DJ - inseridos os dados do
1º trimestre; um colaborador
não foi contratualizado por se
encontrar de baixa médica.

Jan - jun: DAOSM - os dados
foram retificados.
Jan - ago: DJ - os dados
foram retificados.

0

140

141

158

439

115

143

106

364

803

105

110

130

345

101

147

125

1.555

718

1.521

1.765

1.775

2.079

5.619

2.203

1.996

2.559

6.758

12.377

2.021

1.456

2.281

5.758

2.060

2.034

2.052

18.991

11.904

24.281

14

15

17

—

17

17

16

—

—

16

18

12

—

10

17

18

—

—

—

Jan - ago: DJ - os dados
foram retificados.

Constituindo os RH, indiscutivelmente, um instrumento fundamental

De salientar, igualmente, que a SG esteve ainda envolvida, juntamente

no exercício da atividade de toda a organização é de evidenciar o

com outras UO, em diversas equipas de projeto que resultaram numa

esforço e empenho de todos os colaboradores da SG, independente-

mais-valia para as UO, diversas entidades e para a qualidade do serviço

mente da sua categoria profissional. A análise dos diversos resultados

público prestado pelo município.

oferece uma oportunidade de verificação dos índices considerando a
SG ter correspondido às expetativas também em matéria de gestão
de RH.
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ÁREA DE ATIVIDADE (T): Planeamento, monitorização estratégica e desempenho organizacional
Resultado
obtido
2º
Trimestre

1º
Semestre

Julho

Agosto

Setembro

3º
Trimestre

Outubro

Novembro

Dezembro

4º
Trimestre

2º
Semestre

Total

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Junho

38_IAT

Assegurar a elaboração do Relatório de
Atividades anual referente a 2016
Realizar a monitorização das atividades
desenvolvidas, com elaboração de relatórios de acompanhamento de ponto de
situação

Maio

37_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Informação/divulgação de resultados

Abril

36_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Obs.

1º
Trimestre

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Indicador

Março

35_IAT

Atividades

Fevereiro

UO

Janeiro

Nº
Ind

42

37

52

141

22

57

74

153

294

12

13

19

44

14

27

43

84

128

422

0

0

8

8

0

11

14

25

33

5

0

2

2

0

2

0

2

9

42

Relatório de Atividades elaborado no prazo definido

—

—

—

—

1

—

—

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

N.º de relatórios de todas as atividades desenvolvidas

1

1

1

3

1

1

1

3

6

1

1

1

3

1

1

1

3

6

12

N.º de relatórios de QUAR/QUARUs

1

1

1

3

1

1

1

3

6

1

1

1

3

1

1

1

3

6

12

Plano de Atividades elaborado no prazo definido

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1

1

1

N.º de questionários realizados a clientes internos

245

295

0

540

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

0

0

32
7

327

265

313

22
6

804

1.131

197

27
0

33
8

805

32
5

390

30
0

1.015

1.820

2.951

100
%

100%

—

—

100%

100%

—

—

—

100%

—

—

100%

—

100%

—

—

—

—

N.º de colaboradores abrangidos por ações presenciais de divulgação de
resultados realizadas em cada UO
N.º de sugestões apresentadas pelos colaboradores para melhorar
resultados

(até ao dia 5 do mês seguinte àquele a que
respeitam, ao abrigo do despacho de subdelegação
de competências)

39_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Realizar a monitorização do QUAR e
QUARUs, com elaboração de relatórios de
acompanhamento de ponto de situação
(nos prazos definidos)

40_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

41_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

42_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

43_IAT

DRI, DMC,
DJ, DAOSM

Assegurar a elaboração do Plano de
Atividades anual para 2018
Monitorizar a satisfação dos clientes
internos e externos
Incrementar uma gestão transparente e
participativa orientada para a qualidade

N.º de questionários realizados a clientes externos
Taxa de acolhimento de sugestões de melhoria exequíveis

Foram elaborados mensalmente relatórios de monitorização das ativi-

atividades mensais, e, também, através de ações presenciais de divul-

dades desenvolvidas pela SG e diversas UO, bem como, da monitoriza-

gação dos próprios resultados, que contaram em 2017 com diversas

ção efetuada dos objetivos/resultados do QUAR e QUARUs, dos quais

iniciativas e um número crescente de participantes em algumas UO. É

trimestral e semestralmente foram efetuados cálculos de desvios.

fundamental motivar os colaboradores, pelo que é de extrema impor-

A divulgação de informações e resultados que envolvem o desempe-

tância a divulgação dos resultados obtidos nos vários níveis.

nho dos colaboradores obtém-se quantitativamente e qualitativamente através dos documentos de prestação de contas, dos relatórios de
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Pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria
Como pontos fortes realçam-se, sucintamente, entre outros:
- Existência de um sistema de controlo interno que permite um acompanhamento mensal do desempenho da(s) UO;
- Responsabilidade e profissionalismo dos trabalhadores no desempenho das funções cometidas ao longo do ano, na observância dos objetivos definidos;
- Cumprimento dos prazos contenciosos, taxa de sucesso de ações
ganhas em sede contenciosa com as necessárias consequências ao
nível financeiro;

- Organização/preparação/execução/apoio logístico do processo referente às eleições autárquicas 2017, com a correspondente mobilização
dos vários recursos internos e externos à CML;
- Otimização do apoio aos órgãos municipais prestando um serviço que
corresponde às diferentes exigências dos titulares destes órgãos;
- Apoio fundamental na deslocalização dos serviços municipais o que
permitiu assegurar o normal funcionamento destes, permitindo e potenciando o desenvolvimento da sua atividade regular e quotidiana;
- Disponibilidade e interação permanente e saudável com todos os
demais serviços, com vista ao sucesso do Plano de Atividades do
Município.

- Cumprimento da legislação em vigor e das boas práticas da contratação pública no exercício da gestão financeira;

Como pontos fracos destacam-se, sinteticamente, entre outros:

- Preocupação em garantir a minimização dos custos inerentes às des-

- A falta de autorização atempada e fora do horário normal de expedi-

locações nacionais/internacionais em representação municipal;

ente, no que se refere a deslocações em representação municipal,

- Divulgação atempada de documentação por forma a garantir a me-

dificulta a prestação de um serviço com melhor qualidade e a obten-

lhor representação do Município em eventos relevantes;

ção de custos reduzidos para o município;

- Preocupação de resposta célere às questões solicitadas, procurando

- A falta de resposta à informação divulgada e a pedidos de apoio re-

ultrapassar as dificuldades encontradas com soluções adequadas;

cebidos dificulta a presença do município em eventos de caráter insti-

- Existência de um Plano Estratégico para a Comunicação;

tucional nacional/internacional relevantes e a resposta às entidades
externas;
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- A falta da partilha de informação sobre os projetos/parcerias comunitárias em que a CML está envolvida dificulta a prestação do serviço da
UO;

que surjam;
- É necessário que seja dado conhecimento à DRI da informação sobre
a apresentação de candidaturas a projetos/parcerias internacionais e

- A falta de relatórios de viagem em representação municipal nomea-

dos subsequentes resultados de aprovação para que a UO possa apoiar

damente sobre as principais decisões adotadas, no âmbito das organi-

no que seja necessário;

zações nacionais e internacionais em que a cidade participa;

- É necessário que seja transmitida atempadamente a autorização su-

- Pese embora o grande esforço desenvolvido pela SG para funcionar

perior para deslocação em representação municipal para que a DRI

em parceria com outras unidades orgânicas, continuam a subsistir

possa apresentar a melhor proposta e minimizar custos;

algumas barreiras à comunicação interna, dado que por diversas vezes,
alguns serviços insistem em manter uma atitude autónoma, esquecendo que cada unidade orgânica só tem razão de existir se estiver

- Dar continuidade à aposta na melhoria contínua da comunicação
entre as diversas Unidades Orgânicas com vista ao bem comum e à
causa pública;

devidamente inserida num todo.
- Necessidade de reforço de recursos humanos na área operacional e
de formação profissional, nomeadamente, para os colaboradores do

Áreas de melhoria

DAOSM;

Como áreas de melhoria e para que a SG possa obter um melhor de-

- A falta de matérias-primas, materiais e equipamentos técnicos indis-

sempenho, sumariamente, considera-se que:

pensáveis à realização de algumas atividades são também áreas a me-

- É necessária a transmissão, à DRI, das orientações específicas estra-

lhorar, nomeadamente, no DAOSM;

tégicas do trabalho a desenvolver na área internacional;

- Melhorar as competências dos funcionários, através de uma melhor e

- É necessária a transmissão das áreas de interesse das demais UO

maior oferta para frequência de ações de formação profissional espe-

para que a DRI possa estar atenta às várias oportunidades/convites

cífica nas diversas áreas.
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Medidas para o reforço positivo do desempenho

Oportunidades

Como medidas de reforço positivo do desempenho, brevemente, con-

A dinâmica de intervenção da UO ao exigir uma resposta rápida às

sidera-se fundamental:

solicitações imprevistas implica uma melhoria permanente no desen-

- Melhorar a articulação com todos os serviços da CML, no sentido de
transmitir a importância da colaboração célere de todos, em termos
de sucesso ao nível judicial e extra judicial;
- Proporcionar aos trabalhadores afetos à SG o acesso a ações de formação específicas para que possam reforçar/aperfeiçoar os seus conhecimentos e desenvolver as suas competências;

volvimento das respetivas atividades, revelando-se um espaço de desafio, na busca constante de soluções e de oportunidades para todos
os colaboradores.
A requalificação de algumas áreas da cidade, a dinamização cultural,
turística e económica, o estímulo à iniciativa, ao empreendedorismo e
à interligação com outras cidades serão impulsionadores para fazer de
Lisboa uma capital cada vez melhor posicionada nos rankings interna-

- Acesso à informação sobre as principais decisões tomadas por ocasiões de encontros/visitas/reuniões na área internacional, com especial
enfâse, referentes aos dossiers acompanhados;

cionais, esperando que se criem condições para melhorar as condições
de vida dos seus habitantes e a satisfação de todos que usam Lisboa
como espaço de trabalho, estudo, negócios ou lazer.

- Acompanhar desde o início a organização de diferentes eventos institucionais de carácter internacional de forma a responder eficazmente
às diversas solicitações recebidas;
- Proporcionar melhores condições logísticas de trabalho aos seus trabalhadores.
●

●

●
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3.2. Divisão de Relações Internacionais

uma gestão de rigor e transparência, no cumprimento da legislação em

Ao longo do período em análise, ano em que se verificou a realização

vigor.

de eleições autárquicas, a Divisão de Relações Internacionais (DRI), no
exercício da sua atividade, sempre pautou pelo cumprimento dos objetivos traçados.

Prioridades e desempenho organizacional
A Divisão de Relações Internacionais, internamente está organizada

Não só desenvolveu as suas atividades, em conformidade com as competências que lhe foram conferidas, como também, dada a sua transversalidade, colaborou com as diversas unidades orgânicas municipais,
na organização de eventos, organização e acompanhamento de visitas

por turnos de forma a, dada a sua transversalidade, estar apta a apoiar
diariamente e, a qualquer momento, o executivo municipal e as demais unidades orgânicas municipais, além de desempenhar as funções
que lhe foram cometidas.

de delegações nacionais e estrangeiras e demais pedidos de apoio.
A sua atividade global traduziu-se na promoção da promoção internacional da cidade de Lisboa e no reforço das relações institucionais e
internacionais da cidade de Lisboa, quer bilateralmente, quer multilateralmente, no seio das organizações internacionais em que o município participa.

Atividade global desenvolvida e resultados atingidos
De acordo com as competências que lhe foram cometidas, compete a
esta unidade orgânica, entre outras, apoiar na estratégia de desenvolvimento das relações internacionais da autarquia e assegurar a sua
implementação, coordenando e articulando as ações desenvolvidas

A DRI incentivou a participação da cidade de Lisboa em atividades de
relevância internacional para o município e apoiou/colaborou nas atividades das organizações internacionais sediadas em Lisboa, das quais
é membro fundador, como a União das Cidades Capitais Luso-AfroAmérico- Asiáticas (UCCLA) e a Casa da América Latina (CAL).
No que refere à gestão financeira e orçamental a DRI sempre assumiu

pelos vários serviços municipais, com vista à promoção internacional
do Município; preparar e programar, de acordo com a estratégia definida, a celebração de acordos ou protocolos com entidades ou instituições públicas ou privadas de âmbito internacional e acompanhar a sua
execução; assegurar as ações inerentes à representação e cooperação
internacional do Município, nomeadamente no âmbito da União Euro-
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peia, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e outras organizações de cariz internacional; apoiar entidades em que o Município
detém participação ou representação, e cujo âmbito de atuação em
sede de relações internacionais revistam carácter relevante, nomeadamente, a UCCLA e a Casa da América Latina e coordenar e gerir e
coordenar o Projeto Lisboa, Cidade Educadora.
Além destas funções gerais, a atividade global da Divisão de Relações
Internacionais, traduziu-se no desenvolvimento e promoção das rela-

Projetos / Programas / Atividades não programadas
Esta unidade orgânica, além das funções que lhe são inerentes e dada
a sua transversalidade, confronta-se no seu dia-a-dia com muitas iniciativas não planeadas/programadas e que se encontram espelhadas no
seu Relatório Anual de Atividades, tais como:
- Organização e acompanhamento de visitas de delegações estrangeiras;

ções internacionais da autarquia, garantindo a participação da CML
nas atividades das organizações internacionais e a promoção da ima-

- Apoio e acompanhamento de visitas de Chefes de Estado;

gem internacional da cidade de Lisboa, bem como no reforço das rela-

- Pedidos de apoio à realização e acompanhamento de encon-

ções institucionais existentes.

tros/conferências de carácter nacional e /ou internacional organizados

No âmbito da promoção internacional da cidade de Lisboa, a DRI incentivou a participação do município em atividades de relevância in-

no âmbito de projetos comunitários ou não promovidos por outras
unidades orgânicas municipais;

ternacional e organizou/apoiou a realização de diversos eventos inter-

Acresce referir que é solicitado à DRI apoio na tradução de documen-

nacionais em parceria com determinadas organizações internacionais,

tos e acompanhamento de visitas de delegações estrangeiras.

que muito contribuiu para o reforço da imagem institucional e internacional.
No que se refere à gestão financeira e orçamental, a mesma foi assegurada com rigor e transparência em cumprimento da legislação em
vigor e das boas-práticas da contratação pública.
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As atividades correntes e de suporte decorreram, ao longo do ano,

forma de tirar proveito da sua filiação a uma série de organizações

como esperado, tendo a DRI tido a preocupação em analisar cuidado-

internacionais.

samente a informação, divulgar/disponibilizar atempadamente a
informação de forma a promover a representação do município de

Em suma, traduziram-se no apoio a ações de representação, de promoção e cooperação internacional do município.

Lisboa em eventos internacionais, que se revestiram de caráter mais
relevante para a sua atividade municipal e imagem institucional e por
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A DRI apoiou a organização e acompanhou diversos eventos iniciados
promovidos pela própria câmara (reuniões de projetos comunitários
por exemplo) e/ou coorganizados com organizações internacionais a
quem está filiada (AICE, Eurocities, ICC, entre outras) ou tem contatos
pontuais. Sempre que necessário foi concedido apoio às iniciativas/eventos organizados/promovidos pela União das Cidades Capitais
Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA) e Casa da América Latina (CAL).
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A DRI procedeu à atualização mensal das bases de dados indicadas de
forma a utilizá-las sempre que necessário e responder de uma forma
célere sempre que lhe seja solicitado uma informação precisa sobre
cada uma das áreas indicadas.
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3.3. Departamento de Marca e Comunicação

externo.

Os objetivos definidos para o DMC no ano de 2017 foram gobalmente

É, por isso, fundamental que se mantenha um esforço permanente na

atingidos, traduzindo-se num contributo positivo para a qualidade da

comunicação interna e na rentabilização quer dos recursos humanos

relação entre o Município e o Munícipe.

quer dos recursos técnicos existentes.

Verificou-se que as metas predefinidas foram maioritariamente superadas com o valioso contributo de todos os seus colaboradores, que,
com espírito de equipa e muita dedicação, encararam sempre todos os
trabalhos e todas as solicitações com brio e profissionalismo, o que
permitiu a realização cabal dos mesmos.
Importa realçar que a atuação do DMC se pauta por critérios de exigência, rigor, verdade e transparência e, também, pelo incentivo à
participação ativa dos cidadãos no governo da cidade.

Atividade global desenvolvida e resultados atingidos
Gobalmente, a atividade desenvolvida pelo DMC no decurso do ano de
2017 foi positiva.
Foram, por parte da Presidência, Vereação e das diversas Unidades
Orgânicas, muitos os pedidos de apoio para a organização de grandes
eventos, que visavam promover a marca “Lisboa”, a conceção de trabalhos gráficos ou mesmo acompanhamento e cobertura jornalística
das diversas iniciativas.

Prioridades e desempenho organizacional
O DMC procura cumprir, sempre, com os objetivos traçados, consciente da transversalidade do trabalho que executa e das repercussões que
poderão surgir com qualquer falta de resposta, mesmo que involuntária, por razões alheias à dinâmica do serviço.

O DMC conseguiu, sempre, responder de forma positiva e eficaz.
De entre os projetos próprios do DMC, podemos destacar a produção
da Revista Lisboa, que é integralmente concebida e realizada com os
recursos próprios do Departamento, desde a conceção gráfica à produção de conteúdos textuais e fotográficos

O DMC não pode deixar de comunicar com todos os públicos mas assume, em primeiro lugar, a preocupação de comunicar com o seu público interno, pois é este que vai ajudar na comunicação com o público
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Projetos / Programas / Atividades não programadas
Ao longo do ano foram sendo rececionados diversos pedidos de apoio
na organização de eventos e atividades que não tinham sido previstos
pelo DMC aquando da elaboração do Plano de Atividades para 2017,
mas com o empenho, profissionalismo e grande espírito de equipa, do
dirigente, chefias e trabalhadores, no geral, foi possivel concretizar o
que se veio a traduzir num ganho para a cidade, para quantos nela
habitam e para quantos nos visitam.
Importa ainda salientar que grande parte da intervenção do DMC assenta em fatores que variam em função de pedidos provenientes da
Presidência, Vereação ou mesmo de outras Unidades Orgânicas, que
não são possíveis de prever ou antecipar, mas que a todos o DMC tenta responder, de uma forma positiva e com o maior profissionalismo,
recorrendo aos meios técnicos disponíveis.
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A realização de grandes eventos, pela sua importância e impacto social

colaborou na coorganização, entre os quais se destacam: Moda Lisboa

e económico na cidade de Lisboa, contribui significativamente para

2017, Gala do Fado, Casamentos de Santo António, Volta a Portugal

fortalecer e divulgar a marca Câmara Municipal de Lisboa, tanto a nível

em bicicleta, Volvo Ocean Race, Web Summit 2017, o Dia Internacional

nacional como internacional.

da Eliminação da Violência contra as Mulheres e, entre muitos outros,

Em 2017, a cidade foi palco de diversos eventos em que o DMC

a Campanha “Poupança de Água”.
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No âmbito das competências próprias do DMC é disponibilizado, diari-

relevante para os funcionários. Os pedidos são analisados, de acordo

amente, na intranet um clipping de notícias veiculadas pelos órgãos de

com o plano normativo e depois de aprovados, validados e difundidos.

comunicação social (imprensa, rádio e televisão) alusivas à atividade
do município, dos eleitos e da cidade de Lisboa.
A UO tem também a seu cargo a gestão do cml_all, uma ferramenta ao

O DMC elabora ainda um clipping de posts publicados em sites e blogues da Internet cujos conteúdos se reportam à cidade de Lisboa, à
gestão municipal e aos seus eleitos.

dispôr dos serviços municipais para veicular informação considerada
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Toda a comunicação externa do município é da competência do

autorização e calendarização de afixação. Mais uma vez se realça o

DMC, pelo que este serviço é o interlocutor da Câmara Municipal de

cuidado de aplicar as regras de Comunicação Global no que respeita à

Lisboa com a comunicação social, quer no apoio aos seus profissionais

utilização da imagem do município.

nas reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, conferências de
imprensa, cerimónias, visitas e outros eventos, quer no envio de notas
de agenda e comunicados de imprensa aos diversos órgãos de
comunicação.

O DMC é ainda responsável pela produção da Revista Lisboa, a qual é
integralmente concebida e realizada com recursos próprios do Departamento, que vão da definição de temas para cada edição à conceção
gráfica passando pela produção de conteúdos textuais e fotográficos.

Ao DMC compete também a gestão da Rede de Mobiliário Urbano de

Trimestralmente são distribuídos 350.000 exemplares da Revista Lis-

Publicidade Luminosa da CML, composta por 900 estruturas de

boa pelos domicílios residenciais da cidade, balcões de atendimento

cartazes formato MUPI, Grimshaw e colunas e por 106 estruturas de

municipal, serviços municipais, Juntas de Freguesia, instituições com as

cartazes de grandes dimensões e formato Maste. Os pedidos de divul-

quais a CML colabora e ainda através de expedição direta para mailing

gação de iniciativas são recebidos no DMC e analisados com vista à sua

list.
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O Núcleo de Design executa trabalhos técnicos não só no âmbito das

De salientar ainda o trabalho relativo à composição gráfica da Revista

competências próprias do DMC como no apoio às solicitações da Pre-

Lisboa, produzida integralmente pelo DMC e que constitui um elo de

sidência, Vereação outras UO, nas mais variadas vertentes, contribuin-

ligação previligiado com o munícipe e que visa apoiar, incentivar e

do assim, ativamente, para a afirmação da marca Câmara Municipal de

fomentar todas as formas de participação cívica na gestão municipal.

Lisboa, dado que os trabalhos refletem as normas do Plano Global de
Comunicação, através de uma linguagem e imagem coerentes e uniformes.

O DMC continua a receber diversas solicitações no âmbito do acompanhamento de eventos e iniciativas levadas a cabo pelas diversas UO,
Presidência e Vereação, as quais são objeto de cobertura, por parte

Os trabalhos desenvolvidos abrangem suportes muito variados que

dos técnicos do Núcleo Audiovisual, no que respeita a reportagens

vão desde a conceção gráfica e respetivas artes finais (cartazes, bro-

fotográficas e registos de video, e do Núcleo de Escrita para elabora-

churas, folhetos, telas, pendões, álbuns, convites, guias, logótipos,

ção das respetivas notícias.

anúncios banners, etc) até à execução de material para exposições,
sinalética e materais de apoio a eventos (ementas, púlpitos, brindes,
livre-trânsitos, maquetes, etc).

Ao DMC, compete também a disponibilização online de informação
atualizada relativa à atividade do Município bem como matérias de
interesse público.
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Diariamente são produzidos conteúdos em função dos pedidos de
divulgação de iniciativas que nos chegam de outras UO, Presidência e
Vereação, bem como notícias elaboradas na sequência do acompanhamento e cobertura de diversos eventos.
As notícias produzidas são colocadas na página da Internet do município e, consoante os casos, trabalhadas para divulgação nas redes sociais Twitter e Facebook, podendo ainda ser colocadas em destaque na
Intranet.
A disponibilização permanente de notícias relativas à atividade do
município, do executivo e da cidade de Lisboa na Internet contribui
significativamente para o cumprimento do dever de informação que
assiste à Câmara Municipal de Lisboa enquanto órgão político representativo do Município.
O Núcleo de Audiovisual da DMC disponibiliza ainda fotografias e vídeos relativos a eventos e atividades promovidos pela autarquia, a
diversas entidades, designadamente, Presidência, Vereação, UO da
CML, jornalistas e organismos externos
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Realçamos que, no período em apreciação, foram executados 408
pedidos de cedência de material de ornamentação com transporte,
montagem e desmontagem de material. São de assinalar, também, os
128 movimentos de bens efetuados durante todo o ano de 2017. O
tempo médio de satisfação de pedidos foi de meio dia (0.3).
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Entre janeiro e dezembro de 2017, a DOEP organizou e/ou apoiou a

O serviço de Protocolo organizou/participou em 127 cerimónias, entre

organização de 302 eventos, tendo solicitado um total de 95 pedidos

inaugurações, homenagens, apresentações e recepções, de entre as

de licenças aos competentes serviços municipais. A realização dos

quais se destaca a Tomada de Posse dos Órgãos do Município, as co-

eventos contou com a colaboração de diversos serviços municipais em

memorações do Dia de Portugal – 10 de Junho e as comemorações do

384 ocasiões. De entre os eventos realizados, tais como, cerimónias

5 de Outubro.

oficiais, mercados, festivais de música, iniciativas culturais e gastronómicas, podem destacar-se: Ano Novo Chinês, a Moda Lisboa, o

Foram, também, organizados/acompanhados pela Divisão de Organização de Eventos e Protocolo vários serviços de catering.

Websummit, entre muitos outros. Na prossecução do Alargamento da
Base de Patrocinadores e Parcerias dos eventos promovidos/apoiados
pela CML, a DOEP articulou a sua atuação, ao longo de 2017, com 120
parceiros/patrocinadores.
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A Câmara Municipal de Lisboa incluiu, nas suas prioridades de gover-

introdução de novos mecanismos de participação, que complementem

nação, o desenvolvimento dos mecanismos de participação dos cida-

os existentes e ampliem as áreas e as formas de interação com os

dãos na vida pública e na gestão das políticas da Autarquia. Não sendo

munícipes.

o único, o Orçamento Participativo (OP), tem-se constituído como um
instrumento de maior destaque e alcance na afirmação desta política,
tendo cumprindo, em 2017, dez anos de funcionamento ininterrupto.
A avaliação de acompanhamento realizada pelos serviços indica, por
um lado, a necessidade de manter uma atualização permanente
dos instrumentos em curso, com vista à sua melhoria contínua e, por
outro lado, a verificação de condições sociais e institucionais para a

Nesse

sentido

desenvolvemos

um

modelo

de

participação

funcional entre as diferentes ferramentas em curso e previstas, e o
desenvolvimento de novos modelos, sustentado através de um novo
portal da participação.
A construção de uma nova visão para a política de participação
da CML pressupôs a revitalização do portal “Lisboa Participa” –
www.lisboaparticipa.pt – com o objetivo de congregar nesse espaço os
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diferentes instrumentos promovidos pela autarquia. Esta opção, na

lenge”. Os números globais enquadram-se nos valores obtidos nas

nossa ótica, revelou ganhos significativos para a Câmara Municipal, de

últimas edições, dos quais se destacam:

entre os quais se destacam:


Reforço da visibilidade e da afirmação pública dos diferentes

- 434 propostas apresentadas pelos cidadãos
- 128 projetos a votação

instrumentos e da política global de participação da CML;
- 37673 votos



Integração conceptual e funcional das várias ferramentas;
Possibilidade de gestão única e integrada dos registos dos participantes, assegurando a rastreabilidade das ações de cada
pessoa e a criação de condições para uma comunicação mais
direcionada para os interesses e motivações de cada indivíduo;



- 15 projetos vencedores
O programa “LisBOAideia” foi concebido com duas vertentes: uma
direcionada para os cidadãos em geral (complementar ao projeto Orçamento Participativo) e outra destinada à participação dos funcionários municipais (em desenvolvimento). Apesar de trata-se de um pro-

Aumento da eficiência e eficácia dos serviços na gestão da in-

jeto piloto, conseguiu um alcance considerável dos quais se destacam

formação e das respostas aos munícipes.

as 136 ideias lançadas pelos cidadãos (lançamento em final abril/17).

Nesse âmbito desenvolvemos o portal de forma a agregar o projeto

Na sua missão de promoção da melhoria contínua de processos nos

Orçamento Participativo de Lisboa, e criamos os programas “LisBOAi-

vários serviços, DIOP desenvolveu um processo de simplificação e

deia” e “Lisboa em Debate”, bem como integramos os programas “Na

mapeamento dos processos e/ou documentos, e deu apoio (informal)

minha Rua”, “Lisboa Aberta” e Forúm da Cidadania.

á restruturação de outras procedimentos.

No que diz respeito ao projeto municipal Orçamento Participativo, e
tendo em consideração que em 2017 se celebrou a 10ª edição, desenvolvemos várias ações comemorativas de entre as quais se destaca a
realização da 2ª edição do evento “Eu Participo ao Vivo” e o “OP Chal-
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A Divisão de Relação com o Munícipe foi criada em 2011 com o intuito

Em 2017, a relação com o munícipe pretendeu dar mais um passo na

de centralizar a relação com o munícipe de forma transversal na Câma-

qualidade

ra Municipal de Lisboa (CML). Em 2016, foi integrado o último atendi-

operacionalização da 1ª fase para a implementação do Sistema de

mento disperso, relativo à inspeção de elevadores, garantindo assim

Gestão da Qualidade, nomeadamente através do mapeamento dos

um atendimento uniforme e passível de ser realizado nas várias Lojas

processos e função transversal.

de atendimento de Lisboa. Face a esta nova fase de desenvolvimento
do atendimento municipal iniciou-se um rebranding da marca do
atendimento associando-se à marca LISBOA, sendo assim um polo de
divulgação da Cidade junto dos moradores, turistas, empresários, associações que diariamente necessitam dos serviços da CML.

dos

serviços

prestados

ao

Cidadão,

através

da

O atendimento não presencial tem vindo a ganhar mais terreno na
preferência dos cidadãos na relação com a CML, seja via chat, email,
telefone ou através do portal. Assim é urgente que a CML se adapte a
esta nova realidade e dote este atendimento de novas e mais
eficientes ferramentas de trabalho, assim como competências para
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uma melhor prestação e serviços. Neste sentido foi celebrado um contrato de outsourcing a 24 de maio, para atendimento das chamadas do
n.º único da CML 808 20 32 32 referentes à opção de “report” de ocorrências na via pública e recolha de objetos volumosos fora de uso.
Relativamente ao atendimento presencial, verificou-se em 2017 um
incremento da percentagem de atendimentos realizados presencialmente, em cerca de 5%, sobretudo ao nível das atividades económicas
e urbanismo.
No entanto, verificou-se que o nº de atendimentos diminuiu na Loja
Lisboa Alcântara e Lumiar, essencialmente devido à escassez de recursos humanos e devido à instabilidade do horário de funcionamento
destas Lojas.
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Os Armazéns Municipais são um serviço gerido pela Divisão de
Organização de Eventos e Protocolo aos quais compete, de acordo
com

as

regras

de

cedência/empréstimo

de

material

de

ornamentação existente, dar seguimento em tempo útil aos

o material existente nos armazéns.
No ano de 2017, os armazéns municipais realizaram 1 despejo e garantiram o apoio a 35 pedidos de mudanças, solicitados pelos diversos
serviços municipais.

pedidos previamente rececionados, proceder relativamente ao
material de ornamentação danificado e ainda fazer a gestão de todo
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3.4. Departamento Jurídico

Prioridades e desempenho organizacional

Durante 2017, verificou-se um grande esforço coletivo que resultou na

No DJ, uma das funções que assume um impacto mais relevante ao

grande maioria na superação dos objetivos desta UO o qual é decisivo

nível do funcionamento é a representação forense do Município, dos

para uma gestão mais eficaz, eficiente e com maior qualidade deste

órgãos municipais, seus titulares e respetivos trabalhadores, que se

Departamento.

revela de extrema importância pela própria natureza e características

O DJ procura acima de tudo, transmitir e sintetizar em termos de formulação de objetivos e metas a extensa atividade do DJ, sendo certo

desta funções, cujos prazos perentórios obrigam a um rigor e disciplina
por parte dos trabalhadores.

que a atividade por excelência que envolve este Departamento se diri-

Todos as demais funções, nomeadamente a emissão de pareceres,

ja ao cumprimento perentório dos prazos legais previstos na lei pro-

com carácter obrigatório, os recursos hierárquicos interpostos de atos

cessual respetiva, consoante as várias áreas e tribunais competentes,

praticados pelo Presidente ou Vereadores da Câmara, entre outros em

constitui uma preocupação premente na formulação dos objetivos das

que o Município seja parte, bem como a instrução e proposta de deci-

três Divisões, o cumprimento de todos os prazos (judiciais ou extraju-

são de todos os processos de contra-ordenação do Município, bem

diciais), por forma a corresponder a um desempenho eficaz e eficiente

como os processos de execuções fiscais, possuem uma dinâmica cuja

que se irá refletir, necessariamente, na qualidade do serviço prestado.

relevância assume particular importância no plano do dia a dia interno

Os prazos processuais assumem extrema importância para o Município
e para o Departamento Jurídico, na medida em que prevalece sobre

das outras UO do Município e são vitais à prevenção de litígios e ao
bom funcionamento e e cumprimento das funções administrativas.

qualquer outra das suas atividades e funções.

Atividade global desenvolvida e resultados atingidos
No geral a atividade do DJ desenvolveu-se da forma programada ao
longo do ano. Sentiram-se melhorias significativas ao nível do apoio
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jurídico prestado aos serviços municipais e aos Gabinetes do Executivo, através de uma boa articulação a montante com todos os serviços
que solicitaram o nosso apoio no sentido de prevenir o aumento da
litigância.
À semelhança dos anos anteriores, na área do Contencioso verificouse, um aumento de novas ações judiciais, incidindo uma grande parte
dessas novas ações sobre a responsabilidade civil extracontratual do
Município de Lisboa, com pedido de condenação em indemnizações,
cumulados ou não com impugnações dos atos administrativos subjacentes.

Projetos / Programas / Atividades não programadas
Atendendo à natureza e conteúdo funcional do DJ, esta UO nada tem a
mencionar neste ponto.
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Pareceres: Tendo sido largamente superado este indicador. Realça-se,

urgente ou muito urgente, a taxa de cumprimento do prazo de emis-

não obstante, que foi alcançada uma taxa média anual de cumprimen-

são de informações apresenta-se proporcional, em razão daquelas

to próxima dos 11 dias e meio do prazo para a sua emissão, atendendo

prioridades.

a que a superação deste objetivo era de < ou igual a 28 dias pelo que
se encontra largamente superado.

Recursos Hierárquicos: Este indicador foi significativamente superado
demonstrando assim o empenho dos colaboradores do DJ.

Informações: Tendo sido também superado este indicador e tendo em
conta que é sempre prioritária a emissão de Recursos Hierárquicos e
de Pareceres cuja matéria jurídica, sob consulta, envolva carácter
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Este quadro demonstra que ao nível do Contencioso, não obstante o

De realçar também todo o trabalho administrativo executado pela

aumento do número de ações judicias, foram realizados todos os atos

nossa Secretaria que coadjuva o Contencioso, contribuindo, sobrema-

processuais com uma taxa máxima do cumprimento do prazo

neira, para o alcance dos resultados em apreço.

judicialmente fixado para a sua realização, verificando-se uma taxa
constante de 100% de cumprimento dos prazos impostos pelos
tribunais, isto só foi possível devido trabalho exaustivo que é efetuado
pelos advogados.
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Também se constata na Divisão de Contraordenações o esforço cons-

condenatória definitiva e antes da remessa para execução judicial, de

tante por parte de todos os que integram aquela unidade orgânica,

modo a evitar a extinção das execuções no tribunal por prescrição, e

atento o gigantesco volume de trabalho da mesma tem. Tentou ser

evitando igualmente a extinção da execução por falta de bens penho-

mais célere na organização e instrução de todos os processos de con-

ráveis, sensibilização essa que tem resultado em vários pagamentos

traordenação, designadamente através da análise da informação rece-

das coimas de forma integral ou faseada, evitando assim a remessa de

bida (autos de notícia, queixas, participações, denúncias entre outros),

um número substancial de processos para execução judicial.

por forma a que a instauração de todos os processos seja dentro dos
prazos legalmente definidos.
A Divisão procurou continuar a criar uma maior sensibilização junto

De salientar, em termos de receita financeira, a importância dos montantes que, no âmbito do procedimento contraordenacional, se conseguem arrecadar para os cofres da edilidade.

dos arguidos para o pagamento das respetivas coimas, após decisão
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Na Divisão de Execuções Fiscais manteve-se a atividade de instrução

Por outro lado, assegurou o contencioso tributário, como é o caso dos

de todos os processos de execução fiscal, que se concretizou na ins-

processos de impugnação judicial (entre outros) de procedimentos

tauração, autuação e instrução, incluindo procedimentos de penhoras

tributários, incluindo a Representação da Fazenda Pública, essencial-

de bens dos munícipes devedores, inclusive, a venda dos mesmos, até

mente com o Tribunal Tributário de Lisboa;

à sua conclusão, em função das suas dívidas (tributárias e de outra
natureza) para com a Câmara Municipal de Lisboa, abrangendo a liquidação das custas processuais e juros de mora e ou legais;

Articulou com a Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico do
Departamento onde se insere e remessa dos processos referentes a
dívidas ao Município de Lisboa, que deviam ser objeto de ação execu-

Diligenciou junto dos executados o pagamento voluntário das suas

tiva em Tribunal comum e em sede de insolvências ou de recuperação

dívidas, após decisão definitiva nos autos e antes de acionar os

de empresas.

mecanismos conducentes ao pagamento coercivo, como é o caso do
acionamento de garantias (prestadas voluntariamente e obtidas
oficiosamente por penhoras), evitando uma maior onerosidade para
os executados;
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3.5. Departamento de Apoios aos Órgãos e Serviços do

nhecida em julho e cuja responsabilidade apenas se centra em 31% do

Município

total considerado, não deverá ser relevado para avaliação de desem-

Dos doze objetivos fixados pelo DAOSM que se traduzirem em dezas-

penho em termos qualitativos não deverá ser considerada.

sete indicadores de desempenho, a realização demonstra que 11 indicadores foram superados, 4 indicadores foram atingidos e apenas 2
indicadores, referentes a atividade transversal não foram atingidos. Os
objetivos/indicadores superados atingiram um grau de superação que
se situou num intervalo que vai de 25% a 800%. Os objetivos/indicadores não atingidos foram apenas dois, ambos incluídos no
objetivo transversal: Colaborar na boa gestão de recursos financeiros,

Prioridades e desempenho organizacional
Com 3 divisões, o DAOSM é um departamento multifacetado, tem a
seu cargo não só ao apoio à atividade e ao funcionamento institucional
dos órgãos do município, Assembleia Municipal e Câmara Municipal,
mas também o apoio aos serviços municipais e, ainda, realização de
atividades com impacto externo, a saber:

a saber: (1) Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avalia-



Gestão e Manutenção de Edifícios

ção de nível de serviço (contratos centralizados) (d.u.) e (2) Taxa de



Tratamento de expediente

cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental



Execução de trabalhos gráficos

definido. Tratando-se de indicadores transversais, não são diretamen-



Execução de projetos gráficos

te monitorizados pelo Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços



Instrução e afixação de Editais

Municipais, assim, a sua verificação de cumprimento e correção em



Execução semanal do Boletim Municipal

caso de incumprimento torna-se mais complexa, como por exemplo no



Apoio ao processo eleitoral

caso do indicador com pior desempenho, referente aos relatórios de
limpeza e segurança em que estão a ser atribuídas responsabilidades

Atividade global desenvolvida e resultados atingidos

de execução de relatórios em 38 edifícios/frações, apenas 12 são reali-

As atividades correntes desenvolveram-se, ao longo do ano, de forma

zados por colaboradores do DAOSM. Tendo sido este Departamento

regular, conforme se constata pela análise/monitorização que se faz

muito penalizado por um indicador cuja monitorização apenas foi co-

mensalmente.
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Projetos / Programas / Atividades não programadas
O DAOSM situa-se na “linha da frente” no apoio às atividades institucionais do município, pelo que este departamento e respetivas UO’s
são frequentemente, envolvidos em atividades, projetos e situações
não previstas e com carácter de urgência, o que implica uma reavaliação constante da hierarquização de prioridades, mas também se revela uma fonte de oportunidades para os colaboradores mostrarem e
desenvolverem as suas capacidades de adaptação, polivalência e até
inovação.

●

●

●
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O GAAM desempenha um papel fundamental no funcionamento insti-

tais como colóquios e seminários temáticos. Para além da atividade

tucional da Assembleia Municipal, através da organização e apoio,

específica da AML, foram organizados e realizados 128 eventos, com

quer a montante quer a jusante, das reuniões deste Órgão Deliberati-

35.085 participantes em 2017.

vo: 30 em 2017; das Comissões: 220 em 2017 e de outras iniciativas,
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A DACM desempenha um papel fundamental no funcionamento

Nas 33 reuniões de CML efetuadas em 2017, privadas e públicas, fo-

institucional da Câmara Municipal, através da organização e apoio,

ram disponibilizadas 966 propostas.

quer a montante quer a jusante, das reuniões, privadas, públicas e
descentralizadas, deste Órgão.

No que diz respeito à resposta a solicitações dos gabinetes dos Vereadores, foram contabilizados 3.280 pedidos diversos.
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Foram realizadas 30 exposições Edifício Central do Campo Grande.
Foram realizadas nas salas de reunião do Edifício Central do Campo
Grande 3.611 reuniões, cerca de 70 reuniões por semana.

O Centro de Documentação disponibilizou 35.944 de consultas/empréstimos de documentação/internet.
De destacar a realização de 15.696 trocas de livros escolares, o que
representou um aumento de 150% face ao ano de 2016.
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A DGMEAS desempenha um papel relevante no normal funcionamento

A organização e centralização do processo de identificação e

dos serviços do Município, como garante do desenvolvimento normal

encaminhamento de anomalias permitem um equilíbrio entre os re-

da sua atividade.

cursos afetos a um projeto e os benefícios que daí advém.

O facto da gestão de edifícios estar centralizada e o esforço da equipa

Foram instalados e/ou remodelados 36 serviços. Relativamente à

de gestores de edifícios enquanto “facilitadores” da comunicação

identificação e correção de anomalias em edifícios sob gestão do

entre os diferentes serviços intervenientes na manutenção e

DAOSM, foram identificadas cerca de 3.000 ocorrências e respetiva

conservação dos edifícios proporciona uma maior eficácia na resolução

resolução/correção.

das situações que ocorrem.
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No tocante à gestão da ocupação das salas dos Paços do Concelho
realizaram-se 1.119 atividades institucionais e de outro tipo e realizaram-se 90 visitas guiadas ao edifício que contaram com cerca de 2.100
visitantes.
Quanto às atividades institucionais efetuadas no edifício da Praça do
Município 31, contabilizaram-se 23 atividades que contaram com cerca
de 2.000 participantes.
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No que se diz respeito às atividades transversais referentes ao expedi-

Por outro lado, refere-se também que foram instruídos e afixados

ente salienta-se a quantidade de expediente com movimentos regista-

1.249 Editais, foi promovida a publicação de 27 atos em Diário da

dos (receção SDE/envio CTT) ascende aos 277.361 registos, os registos

República, com um custo total de 5.578,00€.

de entrada de documentação foram 58.219 em 2017.
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A Imprensa Municipal desempenha um papel transversal no Município
e sua atividade tem-se revelado fundamental para outras UO´s e entidades externas. Embora com recursos escassos tem cumprido regu-

A execução de 223 projetos de design gráfico.
Por seu turno nos Centros de Reprografia foram realizadas mais de 6
milhões de cópias.

larmente as suas funções.
Destaca-se a instrução de 3.637 de trabalhos gráficos, mais de 50% dos
quais foram ao abrigo do RAAML e a execução de 1.197 trabalhos gráficos, a pedido de serviços da CML.
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Em 2017 registou-se um ato eleitoral, as eleições Autárquicas, que
representaram três eleições distintas: Assembleia Municipal de Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa e Assembleias de Freguesia. Os indicadores de atividade foram os seguintes:



Diligências efetuadas pelo DAOSM com as Juntas de Freguesia:
2.302;



Diligências efetuadas no âmbito do processo de voto antecipado: 452;



Diligências diversas, CNE, SGAI e outras: 6.814;



Material utilizado: 1.600 folhas A3; 27.850 folhas A4;



Foram garantidas 70.600 unidades - Material eleitoral diverso
(ex: sacos);



Foram impressas 1.630.550 unidades de materiais eleitorais
(ex: boletins de voto).
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A iniciativa “Passaporte Escolar” deu origem a outras duas iniciativas

As iniciativas “Como se faz um livro” e “Quero ser ouvido” tiveram o

conjuntas com Departamento de Educação no âmbito do conhecimen-

seu início no final do ano de 2017, foram realizadas 7 sessões que con-

to geral das atividades realizadas pelos serviços da Câmara Municipal

taram com 193 participantes.

de Lisboa e destacando a iniciativa no âmbito da cidadania, que prevê
a simulação de uma sessão de Câmara Municipal por alunos das escolas lisboetas.
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IV RECURSOS UTILIZADOS

No quadro seguinte discriminam-se os principais elementos relativos
aos valores das orgânicas em 2017:
Orçamento

4.1. Recursos Financeiros
O Orçamento de 2017 prosseguiu a estratégia implementada nos
anteriores orçamentos, assegurando a sustentabilidade financeira do
Município, com a tentativa da melhoria dos níveis de financiamento
regular e formas complementares de assegurar o investimento em
áreas prioritárias da Cidade.

(Milhares€)

Estimado

Realizado

Taxa Realização

Funcionamento

298.012,00

280.186,83

94,02%

Investimento

806.743,00

640.875,38

79,44%

DRI

Funcionamento
Investimento

0,00
770.847,00

0,00
700.028,58

—
90,81%

DMC

Funcionamento
Investimento

1.397.321,00
2.473.176,00

1.301.519,54
2.272.002,06

93,14%
91,87%

DJ

Funcionamento
Investimento

1.078.270,00
13.525.056,00

765.746,09
9.874.829,12

71,02%
73,01%

DAOSM

Funcionamento
Investimento

624.982,00
882.268,00

544.439,11
627.170,75

87,11%
71,09%

3.398.585,00

2.891.891,57

85,09%

18.458.090,00

14.114.905,89

76,47%

SG

Total SG

Funcionamento
Investimento

Assim, considerando as atividades e projetos previstos para o ano de
2017 a Secretaria Geral teve disponível o orçamento global para a

A SG através das suas UO acompanhou a evolução da Cidade registada

concretização dos objetivos propostos no valor de 21.856.675 euros,

no ano de 2017, consequentemente representando um aumento do

este valor ficou distante do valor orçamentado de 11.592.560 euros,

orçamento estimado em 47% do definido inicialmente.

devido á assunção de novos compromissos definidos hierárquica e
estrategicamente pelas entidades competentes.
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Despesa realizada em 2017 por Orgânica (milhares €)

Orçamento realizado vs orçamento estimado por UO

12.000.000
12.000.000

10.000.000

10.000.000
8.000.000

Investimento

6.000.000

Funcionamento

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

4.000.000

0
2.000.000
Orçamento
realizado

0

SG

DRI

DMC

DJ

DAOSM

Orçamento
previsto

O ano de 2017 teve o maior volume de investimento desde o início do

Também o passivo total do Município viu-se reduzido em cerca de 63

século XXI, pontos estratégicos como a realização de eventos e ativi-

milhões de euros, nesta parcela está incluído a resolução pelo DJ de

dades de índole cultural e turística, o investimento na redução da dívi-

vários processos litigiosos pendentes, o que é explanado pela amplia-

da legal da Câmara levando o Município a uma base cada vez mais

ção considerável do orçamento desta UO.

sustentável, a grande expansão de Lisboa enquanto cidade internacional, o reconhecimento exterior, através da realização de vários eventos internacionais, participação institucional em eventos internacionais, etc.

O desenvolvimento e investimento em projetos e novas atividades na
cidade, também refletiram claramente o aumento do orçamento do
DMC, a SG e o DRI tiveram execuções orçamentais similares ao previsto, variando por uma pequena margem em sentidos opostos.
Relativamente ao DAOSM as despesas realizadas verificaram uma redução mais significativa relativamente ao planeado inicialmente, que
se associam essencialmente á não concretização da despesa de inves-
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timento planeada, devido a constrangimentos procedimentais internos.
Concluindo a apreciação da concretização orçamental da SecretariaGeral no ano de 2017, e considerando que o mesmo teve um aumento
de 47% em relação ao previsto no orçamento inicial, terminou o ano
com um desempenho de 80% relativamente ao planeado, o que se
considera um bom cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.
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4.2. Recursos Humanos
Em termos de Recursos Humanos, os desvios assinalados derivam de

Em termos de RH, os resultados globais finais, recolhidos no âmbito
da monitorização da pontuação planeada e executada dos Recursos

ausências legalmente previstas, como sejam: licenças sem vencimento,
licença de maternidade, paternidade, doença do próprio, assistência à
família, acidente de serviço, entre outras, elementos que foram espelhados ao longo do ano nas respetivas notas de ocorrência.

Recursos Humanos
Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa
Técnico Superior
Enfermeiro
Educador de Infância
Especialista de informática
Coordenador Técnico
Técnico Informática
Fiscal municipal
AssistenteTécnico
Encarregado operacional
Assistente Operacional

Totais

Pontuação

Efectivos
planeados

Pontuação
planeada

Pontuação
Executada

Desvio

20

1

20

20

0,00%

16

12

192

187

-2,58%

12
12
12
12
9
8
8
8
6
5

246
─
─
3
62
3
4
226
4
187

2.948
─
─
36
562
26
30
1.807
25
935

2770
─
─
36
516
26
30
1653
25
804

-6,05%
─
─
0,00%
-8,09%
-1,83%
0,00%
-8,55%
-0,44%
-14,02%

748

6.581

6.066

-7,83%

Humanos,derivam do levantamento mensal das ocorrências, e tiveram
em consideração o definido relativamente a ausências legalmente
previstas.
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Recursos Humanos afetos
à Secretaria Geral*
Mapa síntese
Efetivos Planeados
Gab. SG

DRI

DMC

DJ

DAOSM

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes
de equipa
Técnico Superior
Enfermeiro
Educador de Infância
Especialista de informática
Coordenador Técnico
Técnico Informática
Fiscal Municipal
Assistente Técnico
Encarregado Operacional
Assistente Operacional

1

0

0

0

0

Total
1

0

1

4

4

3

12

6
0

6
0

122
0

63
0

47
0

244
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

2
4

0
0

1
4

3
8

0
0

0
0

2
1

0
0

1
3

3
4

2
0
1

2
0
1

115
1
59

33
0
4

76
3
124

228
4
189

Total

10

10

310

104

262

696

*

Considerados os RH que efetivamente desempenham funções na Secretaria Geral (à data de elaboração do presente
documento).
Se forem tidos em consideração os RH afetos aos Gabinetes do Sr. Presidente e Vereadores, AML (Mesa e Grupos Municipais),
CAL, UCCLA, Gabinete Lisboa Cidade Educadora, Gabinete Diplomático e outras entidades satélites, o número de colaboradores afetos à SG totaliza um número superior.

O presente quadro expressa o número médio de trabalhadores – 696 –
que, efetivamente, até 31 de dezembro, desempenharam funções na
SG, não refletindo os trabalhadores que, embora dependam administrativamente desta UO, se encontram a desempenhar funções nos
Gabinetes do Sr. Presidente e Vereadores da CML, AML (Mesa e Grupos Municipais), CAL, UCCLA, Gabinete Diplomático e outras entidades
satélites.
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Em seguida apresentam-se os quadros indicativos dos Recursos
Humanos afetos a cada UO:
Re<ursos llumonos ofotos

Recursos Humanos afetos
à Divisão de Relações
Internacionais

à

U-..~o~PW.~

—
1

Técnico Superior

6

Enfermeiro

0

Olu" ''"' 0..\.\~
ltf.-tll "dw • Ct..t•
t.ll W.Jh.N, l

Educador de Infância

0

Especialista de informática

0

Coordenador Técnico

0

Técnico Informática

0

Fiscal Municipal

0

Assistente Técnico

2

Encarregado operacional

0

COOidt'l'lt'ltiOt

1

Ttenleo; o

Assistente Operacional

.,... f)ji:p.ttt..ftlt4ll0 lllfÍdlt..O
t~·

.o.

••J•

Mapa síntese
Efetivos Planeados

Mapa síntese
Efetivos Planeados

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e
Chefes de equipa

Rtamo• llu•nnos , , _

Recursos Humanos afectos
ao Departamento Jurídico

~do> Rebçõe>< ln iC<~

rl:tcal "-~unklnal: n

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e
Chefes de equipa

—

Técnico Superior

63

Enfermeiro

0

4

Educador de Infância

0

Especialista de informática

0

Coordenador Técnico

0

Técnico Informática

0

Fiscal Municipal

0

Assistente Técnico

33

Encarregado operacional

0

Assistente Operacional

4
(a)

104

(a)

10

TOTAL

TOTAL

bPii!t:io~lilitclde
nt i UI IIl.i;...,.o~,O

(a) Considerados os RH que ef et ivament e desempenham f unções na DRI.
Se f orem t idos em consideração os RH af et os a ent idades sat élit es CA L,
UCCLA , Gabinet e Lisboa Cidade Educadora e Gabinet e Diplomát ico, os
colaboradores af et os à DRI t ot alizam um número superior.

Recursos Humanos afetos
ao Departamento de Marca e
Comunicação
Mapa síntese
Efetivos Planeados

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e
Chefes de equipa

—

Técnico Superior

122

(a) Considerados os RH que ef et ivament e desempenham f unções no DJ.

- --

RI!CUB M Hll-"""nM. Mfl'tM

ao 0-11-ento de Maru 1 Comunka(io

4

Recursos Humanos afectos
ao Departamento de Apoio aos
Órgãos e Serviços do Município

Rocursot Hurn;anos afttos
ao Oepanamento de Apolo aos Ore~ os e Serviços do

Mapa síntese
Efetivos Planeados

t ~KI>"'lfi!Cot

Munldp;o

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção intermédia e
Chefes de equipa

—

Técnico Superior

50

3

Enfermeiro

0

Enfermeiro

0

Educador de Infância

0

Educador de Infância

0

Especialista de informática

1

Especialista de informática

2

Coordenador Técnico

4

Coordenador Técnico

4

Técnico Informática

0

Técnico Informática

2

Fiscal Municipal

Fiscal Municipal

1

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Encarregado operacional

115

Encarregado operacional

59

TOTAL

114
(a)

TOTAL

(a)

310

3

Assistente Operacional

1

Assistente Operacional

2
81

Cwl t.l't l t\..11

lf.

O.Ao

'I

l..JUt.JIÔI!

IMfMI<IIi:U

258

(a) São considerados os RH que ef et ivament e desempenham f unções no
DA OSM . Se cont armos com os RH af et os aos Gabinet es do Sr. President e
e V ereadores, A M L (M esa e Grupos M unicipais) e out ras ent idades, os
colaboradores af et os ao DA OSM t ot alizam um número superior.

(a) Considerados os RH que ef eivament e desempenham f unções no DM C.
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O défice de recursos humanos em determinadas áreas tem sido superado pelo esforço e dedicação dos trabalhadores que desenvolvem o
seu trabalho em resposta às diversas solicitações.

Formação
Permanente forma de valorização, o acesso efetivo à formação, por
parte de todos os trabalhadores em funções públicas da Secretaria
Geral, contribui para a otimização das competências profissionais e,
por conseguinte, para o incremento de um desempenho mais eficaz,
eficiente e qualitativo dos próprios, das UO e da própria edilidade.
No que respeita à SG, à semelhança de anos anteriores, continuaram a
ser seguidas as indicações da DMRH/DDF, após o Levantamento das
Necessidades de Formação (LNF) efetiva dos trabalhadores diretamente afetos à UO e às unidades satélites, em diversas áreas, visando a
aquisição de conhecimentos de forma a permitir uma melhor e mais
adequada capacidade de resposta às diversas solicitações. Entre cursos
que constavam do Plano Anual de Formação e cursos específicos propostos, na generalidade, com a necessária ponderação, perceciona-se
que a formação efetiva de parte dos seus colaboradores ficou aquém
da realidade de 2017 e, em particular, de parte das expectativas percecionadas da parte dos trabalhadores.
Mantém-se a perceção do ano anterior e, no período em análise, afigurou-se importante o necessário esforço de maior equidade por parte
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dos serviços competentes, considerando a importância de respostas
qualitativamente mais diversificadas para disponibilização de ações de
formação no sentido do reforço das competências técnicas dos trabalhadores, para a melhoria do seu desempenho e, consequentemente,
uma maior motivação.

●

●

●
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V APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Enquadramento dos desvios

EFICÁCIA

A DRI sempre procurou que a cidade de Lisboa reforçasse a sua participação nas atividades desenvolvidas pelas diferentes organizações

OB 1

Garantir a participação da CML nas atividades
das organizações internacionais

internacionais em particular daquelas em que é membro, tais como a
AICE, o Efus, a Eurocities, a Rede das Cidades Magalhânicas, a UCCLA, a
UCCI, entre outras.

Ind 1
Sempre pautou por assegurar a divulgação atempada das atividades

Prazo para elaboração de relatório anual da atividade
internacional
Meta

Superação

31-12-2017

15-12-2017

das diferentes organizações internacionais junto dos responsáveis das
diferentes áreas de atuação municipal, relevando o interesse e importância para as suas áreas, de forma a incentivar a sua participação, em
encontros de relevância para as respetivas áreas e para o município de
Lisboa.

Concretização
Realizado
30-11-2017
1

Desvio

Realização (%)

Classificação

200,00

Superou

A DRI, após a decisão de representação, sempre procurou operacionalizar a presença dos diferentes representantes municipais, tendo em

100,00

consideração, não só as suas preferências, como também a minimização dos custos para o município.

Impactos, mais-valias e benefícios
•Promoção do trabalho desenvolvido;
intercâmbio de conhecimentos e boaspráticas; alargamento da rede de
contatos e parcerias internacionais.
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Enquadramento dos desvios
Uma das principais competências da DIOP é promover a participação

OB 2

do cidadão na gestão da Cidade. Uma participação que se pretende,

Promover uma dinâmica de participação de
base continua

cada vez mais, de base contínua, uma participação que envolva o cidadão na consulta, planeamento, desenvolvimento e implementação de
projetos em Lisboa.

Ind 2
A vertente presencial foi desenvolvida e promovida, essencialmente,

N.º de iniciativas de participação
(presenciais e on-line)

através do Orçamento Participativo.

Meta

Superação

Neste caso o indicador tinha uma meta entre 25 a 35 sessões partici-

≥ 25

≥ 35

pativas, que rapidamente foi ultrapassado, dado o envolvimento e
presença constante do OP nas diversas iniciativas. Neste indicador

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

57

228,00

Atingiu

foram contabilizadas as sessões presenciais do OP, nas suas vertentes
de promotor ou de orador e através de um projeto piloto, em 2017,

128,00

iniciámos a vertente online. Foi criado um portal de participação que
visava juntar o maior número possível de formas de participação, num

Impactos, mais-valias e benefícios
•Promoção da participação do cidadão na
gestão da Cidade - participação que se
pretende, cada vez mais, de base
contínua, uma participação que envolva o
cidadão na consulta, planeamento,
desenvolvimento e implementação de
projetos em Lisboa.
•Criação de um portal de participação que
visou juntar o maior número possível de
formas de participação, num só local
virtual.

só local virtual.
O OP esteve envolvido em mais iniciativas do que as inicialmente previstas dada a adesão da CML à Rede de Autarquias participativas, tendo, por diversas vezes, sido convidado por entidades nacionais e internacionais, a apresentar a sua forma de funcionamento e a sua experiência, enquanto processo participativo, em sessões presenciais.
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A DIOP promoveu ainda outras sessões de carácter interno e externo à
CML, nomeadamente sessões de sensibilização e envolvimento dos
serviços da CML, e sessões abertas ao público em geral.

OB 3

Implementar um plano de melhorias para o
atendimento Municipal não presencial

Na vertente da participação online, foram contabilizadas apenas as
consultas temáticas. Esta funcionalidade, disponível no portal lisboaparticipa e divulgada pelos serviços municipais, não teve a adesão desejada. Este projeto piloto apenas foi implementado em março de
2017 e, devido à fraca adesão dos serviços, o resultado não foi o espe-

Ind 3
Data de implementação das melhorias propostas para o
Atendimento Municipal não presencial

rado. Este indicador continuará a ser desenvolvido em 2018.
A participação é cada vez mais valorizada, quer pelas entidades públicas quer pelo cidadão. Por ser uma mais-valia, a CML tem vindo a

Meta

Superação

30-12-2017

15-12-2017

apostar nesta área, através da definição de objetivos para a cidade,
auscultando os cidadãos e as suas preferências para os grandes proje-

Concretização
Realizado

Desvio

Realização (%)

Classificação

(%)

0,00

Atingiu

0,0

tos a implementar na cidade.
29-12-2017
1

Impactos, mais-valias e benefícios
•Autarquia dotada de um contact center
que engloba o atendimento não presencial
em várias vertentes: telefone, email, fax,
correio, chat (atendimento virtual para
conversação online) e acesso à área
reservada “Loja Lisboa Online”, onde,
mediante autenticação, o cidadão poderá
interagir com a edilidade sem ter de se
deslocar.
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As alterações que a DRM pretender implementar são exigentes e im-

Enquadramento dos desvios

plicam mudanças que suscitam resistência e riscos, pelo que existe a

A data de implementação das melhorias propostas para o atendimento

necessidade de criar estratégias de motivação e de incentivos. Com

municipal não presencial ocorreu no dia 29 de dezembro de 2017.

estas iniciativas pretende-se minimizar os efeitos de uma função sob

Neste sentido o objetivo foi cumprido, não se tendo registado desvios.

permanente stress e pressão para satisfazer, com eficácia e eficiência,

A DRM tem tido uma grande preocupação na melhoria contínua dos

os pedidos do cidadão.

serviços de atendimento ao cidadão e entendeu como importante e

Sabendo que a satisfação no local de trabalho influencia de forma

fundamental avaliar o desempenho do Centro de Atendimento ao

positiva o desempenho organizacional, pretende-se incrementar uma

Munícipe (CAM) com o objetivo de apresentar propostas que o tornem

nova relação de trabalho, em que estas apostas sejam determinantes

um contact center de excelência.

para motivar e mobilizar os técnicos no sentido de uma aprendizagem

Em finais de 2016, foi criada a Loja Lisboa Online (LLO), que pretende
dotar o atendimento não presencial de mais uma valência ao cidadão.
Assim, pretende-se dotar a Autarquia de um contact center que englobe o atendimento não presencial em várias vertentes: telefone, email,
fax, correio, chat (atendimento virtual para conversação online) e
acesso à área reservada “Loja Lisboa Online”, onde, mediante autenticação, o cidadão poderá interagir com a edilidade sem ter de se deslocar.

contínua, da participação e do envolvimento na estratégia
organizacional da DRM.
Assim, em termos de Recursos Humanos, foi definido o perfil de competências do técnico de atendimento contemplando as competências
técnicas: saber-fazer (traduzida pelas tarefas inerentes a cada atendimento para satisfação das necessidades dos cidadãos); competências
cognitivas: saber-saber (os conhecimentos necessários para a realização das tarefas) e competências relacionais: saber-ser ou saber-estar
(conjunto das capacidades anteriores, aliada à experiência profissional

Temos assim como Visão para o Contact Center: Ser reconhecido como

e à capacidade de relacionamento com os seus pares).

um Contact Center de referência no atendimento municipal.
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Foi ainda promovida formação específica par a equipa de atendimento
não presencial com conteúdos especificos ao desempenho das suas
funções.

Ind 4
Taxa de chamadas/contactos respondidos

Relativamente aos recursos tecnológicos foi realizado um upgrade ao
sistema de contact center e ainda foi implementado a “visor.ai”, software que “conversa” com o cidadão tentando imitar o comportamen-

Meta

Superação

≥ 60%

≥ 65%
Concretização

Desvio

to humano. A partir da informação constante na base de dados de

Realizado

Realização (%)

Classificação

(%)

conhecimento e dos modelos de resposta, a “cognitive thecnology no

60%

106,11

Atingiu

6,1

atendimento automático [aumenta] a produtividade das chamadas
atendidas…reduzindo custos de atendimento em solicitações de cará-

Impactos, mais-valias e benefícios

ter informativo” (APCC – in Estudo de Caracterização e Benchmarking

•Redução bastante significativa das
chamadas telefónicas perdidas, tendo
sido obtido um resultado de 63,67% de
chamadas atendidas.
•De salientar que o número de contactos
telefónicos em 13 anos aumentou
significativamente traduzindo-se,
claramente, como o meio preferencial de
contacto efetuado pelo cidadão.

– Atividade de Contact Centers, 2016- pg. 26).
Relativamente ao espaço físico, foi realizado um estudo do espaço
para a criação de um bom ambiente e condições de trabalho. A criação
de um layout, mobiliário e decoração adequados a um serviço de contact center, criam uma imagem de marca, envolvendo e comprometendo os técnicos afetos a uma nova realidade, e garantindo uma efetiva imagem de mudança e inovação. O procedimento foi lançado em
2017, prevendo-se a sua instalação efetiva em março de 2018.

Enquadramento dos desvios
Na sequência do contrato celebrado com uma empresa de outsourcing
para assegurar o atendimento telefónico de uma parte das chamadas
rececionadas no “Contact Center” da Câmara Municipal de Lisboa,
verificou-se uma redução bastante significativa das chamadas telefónicas perdidas, tendo sido obtido um resultado de 63,67% de chamadas
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atendidas. Assim este objectivo foi cumprido tendo-se verificado um

que se refere a ocorrências na via pública (GOPI), de segunda a sexta

desvio positivo de 6,1 %.

das 8h00 às 20h00: Registo de ocorrências na via pública, pedidos de

O Centro de Atendimento ao Munícipe funciona de segunda a sábado,
das 08h00 às 20h00. Atualmente é o único responsável pelo atendimento não presencial da Câmara Municipal de Lisboa, através do tele-

intervenção, recolha de objetos volumosos fora de uso e outros serviços similares; registo de insistências ou informação adicional de pedidos criados e não satisfeitos; resposta à situação atual das ocorrências.

fone 808203232/218170552, email (municipe@cm-lisboa.pt), chat e

A taxa das chamadas perdidas baixou dos 65% para 25% com a aquisi-

mais recentemente messenger do facebook.

ção dos serviços de outsourcing.

No que diz respeito aos contactos efetuados pelos munícipes de 2003
a 2016, houve um acréscimo acentuado, sendo que em 2016, o número de pedidos de informação foi de cerca de 250.000 contactos distribuídos por telefone, email, fax e chat.
De salientar ainda que o número de contactos telefónicos em 13 anos
aumentou significativamente traduzindo-se, claramente, como o meio
preferencial de contacto efetuado pelo cidadão.
Face à incapacidade de assegurar um nível de serviço satisfatório para
o atendimento telefónico a DRM lançou um procedimento para a aquisição de serviços em outsourcing. Foi feito ajuste direto por 10 meses
à ES Contact Center Gestão de Call Centers para atender chamadas
inbound de segunda a sexta, das 8h às 20h.
O serviço de outsourcing começou no dia 24/05/2017 e o âmbito é a
opção 1 da linha de atendimento ao munícipe 808203232/218170552
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OB 4

Garantir celeridade de resposta às solicitações
na área de competência jurídica

OB 5

Ind 5

Prosseguir a melhoria do conhecimento técnico
das instalações municipais e da eficácia no apoio
aos serviços e a programas de racionalização
orgânica

Taxa de resposta aos pedidos de recurso hierárquico
Meta

Superação

≥ 75%

≥ 80%

Ind 6
Tempo médio de resposta da correção de anomalias
verificadas e reportadas aos gestores de edifícios de serviços
municipais
(d.u.)

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

(%)

Meta

Superação

100%

133,3

Superou

33,3

≤2

≤1

Concretização

Impactos, mais-valias e benefícios
•Permite a resolução de processos
administrativos e a redução da litigância
do Município com terceiros.

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

2

100,0

Atingiu

(%)
0,0

Enquadramento dos desvios
Este objetivo foi largamente superado devido ao prazo interno ter sido
sempre cumprido muito antes do seu terminus.
Os Recursos Hierárquicos no tempo internamente estabelecido é de
extrema relevância pois permite a resolução de processos administra-

Impactos, mais-valias e benefícios
•A organização e centralização do
processo de identificação e
encaminhamento de anomalias
permitem um equilíbrio entre os
recursos afetos a um projeto e os
benefícios que daí advém.

tivos e a redução da litigância do Município com terceiros.
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Enquadramento dos desvios
O facto da gestão de edifícios estar centralizada e o esforço da equipa

OB 6

de gestores que reflete permitiu atingir este objetivo, tendo ficado

Prosseguir a disponibilização de informação
quantitativa e qualitativa

muito próximo da superação, tendo sido reduzido para metade o
tempo médio de resposta face ao ano de 2016.
A organização e centralização do processo de identificação e
encaminhamento de anomalias permitem um equilíbrio entre os

Ind 7
Tempo médio de disponibilização de pareceres e relatórios aos
deputados municipas
(d.u.)

recursos afetos a um projeto e os benefícios que daí advém.
É fundamental para o bom funcionamento dos serviços que as

Meta

Superação

≤5

≤2

reparações sejam efetuadas com celeridade sem, contudo, descurar a
qualidade.

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

0,9

182,5

Superou

(%)
82,5

Impactos, mais-valias e benefícios
•disponibilização da informação aos
membros da Assembleia Municipal,
no sentido da preparação eficaz do
processo de discussão e decisão..
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EFICIÊNCIA

Enquadramento dos desvios
A superação traduz uma notória preocupação com a necessidade de
disponibilização da informação aos membros da Assembleia Municipal,
no sentido da preparação eficaz do processo de discussão e decisão.

OB 7

A atividade regular das reuniões de Assembleia Municipal de Lisboa

Promover a melhoria continua do desempenho
organizacional, num quadro de ética e
eficiência, visando o reconhecimento dos seus
clientes

pressupõem o desenvolvimento dos trabalhos preparatórios de apoio
à execução das mesmas, nomeadamente a disponibilização de variada
documentação aos Deputados Municipais, o tempo médio em que
esta documentação é disponibilizada deverá ser sempre o mais redu-

Ind 8
N.º médio de dias para disponibilização de informação
referente a deslocações em representação municipal
d.u.)

zido possível, representando uma maior celeridade na atividade autárquica.

Meta

Superação

≤2

≤1
Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

(%)

1,0

150,0

Superou

50,0

Impactos, mais-valias e benefícios
•Minimização de custos e resposta às
expetativas dos representantes
municipais.
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Enquadramento dos desvios
A DRI sempre procurou melhorar continuamente o seu desempenho

Ind 9
N.º de funcionalidades disponibilizadas na "loja Lisboa on-Line"

num quadro de ética e eficiência por forma a minimizar os custos inerentes e ir de encontro às expetativas dos representantes municipais,
disponibilizando a informação em tempo útil para a respetiva tomada
de decisão.
A UO sempre teve como principal preocupação a apresentação de
melhores propostas visando a melhor relação entre preço e qualidade,

Meta

Superação

≥4

≥5

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

1

25,0

Não Atingiu

(%)
-75,0

que permitisse não só o grau de satisfação do representante municipal, mas também a otimização dos custos para o município.

Impactos, mais-valias e benefícios
•A Loja Lisboa On-line visa simplificar a
relação dos cidadãos com a Câmara
Municipal de Lisboa, através de um
conjunto de funcionalidades que lhes
permite realizar os pedidos de forma
virtual.

Enquadramento dos desvios
Por motivos alheios à Divisão de Relação com o Munícipe, ocorreu um
atraso no desenvolvimento da aplicação, que se encontra em processo
de testes, não tendo sido possível disponibilizar todas as funcionalidades que estavam previstas. Neste sentido, o objetivo não foi atingido.
Verificou-se um desvio negativo de -75,0%, na medida em que apenas
foi disponibilizada uma funcionalidade nova, na Loja Lisboa On-line.
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A Loja Lisboa On-line visa simplificar a relação dos cidadãos com a Câmara Municipal de Lisboa, através de um conjunto de funcionalidades
que lhes permite realizar os pedidos de forma virtual, mais especificamente pagamentos, formulários disponíveis, submissão de pedidos,
entre outras.

Enquadramento dos desvios
A superação deste objetivo espelha o esforço que tem havido na elaboração das atas das reuniões da CML, apenas não superado pelo volume de trabalho, acima do programado pela realização de várias sessões de caracter extraordinário.
Tem havido uma preocupação cada vez maior na elaboração das atas
das reuniões da CML pela transcrição correta dos registos magnéticos

Ind 10
Tempo médio de realização das transcrições devidamente
corrigidas dos registos magnéticos das reuniões

das mesmas, por forma a reduzir o seu prazo permitindo assim um
acesso mais célere, por parte dos interessados, à informação que vei-

(d.u.)

culam.
Meta

Superação

≤ 15

≤ 10

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

3,3

177,8

Superou

(%)
77,8

Impactos, mais-valias e benefícios
•A redução do tempo de transcrição
dos registos magnéticos para
elaboração de atas permite um
acesso mais célere à informação que
veiculam.
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Foi garantida e superada, dentro do previsto, a pré-instrução dos pro-

OB 8

Aumentar a organização e eficiência jurídica
(interna e externa) e o apoio aos órgãos e
serviços do Município

cessos de contraordenação, através de uma análise dos autos notícia
que nos são submetidos por entidades internas e externas, aumentando desta forma a eficiência na instrução dos processos, bem como a
dinâmica entre os vários serviços, contribuindo para a prossecução das

Ind 11

atribuições e o exercício das competências da autarquia.

Taxa de autos analisados
Meta

Superação

≥ 79%

≥ 81%

Concretização

Ind 12
Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

97,68

123,6

Superou

Taxa de cumprimento de atos e diligências processuais
notificados pelo tribunal

(%)

Meta

Superação

23,6

≥ 87%

≥ 92%
Concretização

Desvio

Impactos, mais-valias e benefícios

Realizado

Realização (%)

Classificação

•Aumento da eficiência na instrução dos
processos.

100%

114,9

Superou

(%)
14,9

Impactos, mais-valias e benefícios

Enquadramento dos desvios
A superação deste objetivo foi possivel atendendo ao empenho e boa

•Impacto ao nível financeiro .

gestão de tarefas diárias dos colaboradores.
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Enquadramento dos desvios
Este objetivo implica forçosamente, uma atenção diária de todos os

OB 9

colaboradores por forma a que todos os prazos sejam atempadamente

(comum a todas as unidades orgânicas)

cumpridos, o que por este motivo se conseguiu a sua superação.
A DCAJ conseguiu manter, à semelhança dos anos anteriores, uma taxa
máxima de cumprimento dos prazos judiciais, verificando-se que este
indicador traduz grande impacto ao nível financeiro e na concretização

Colaborar na boa gestão dos recursos
financeiros

Ind 13
N.º médio de dias para liquidação de faturas
(d.u.)

dos objectivos individuais contratualizados com os colaboradores que

Meta

Superação

trabalham no âmbito do contencioso.

≤ 10

≤5
Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

3,3

166,7

Superou

(%)
66,7

Impactos, mais-valias e benefícios
•Incremento da eficiência na gestão dos
recursos financeiros.

Enquadramento dos desvios
O objetivo foi superado tendo a SG conseguido alcançar o esperado,
ou seja, conseguiu incrementar a eficiência desejada na gestão dos
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recursos financeiros diminuindo ao máximo o nº médio para liquidação de faturas.
Este desvio positivo de 66,7% espelha o esforço e o grande empenho
de todos os elementos da equipa.

Ind 14

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

Inserido na implementação do modelo comum de gestão da CML, na
dimensão Gestão de Recursos, com a uniformização de indicadores

Meta

Superação

≤5

≤3

mensuráveis para a atividade da CML, com contribuições de todas as
Concretização

orgânicas, este objetivo transversal visava incentivar todas as UO a
incrementar a eficiência na gestão dos recursos financeiros que lhe
estão alocados, um dos três indicadores, considerados como os pontos

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

7,4

51,1

Não Atingiu

(%)
-48,7

mais relevantes neste ciclo de gestão.
Impactos, mais-valias e benefícios
•Uniformização de indicadores
mensuráveis para a atividade da CML,
com contribuições de todas as
orgânicas.

Enquadramento dos desvios
Relativamente ao indicador não atingido, cabe referir o que o indicador: Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de
nível de serviço (contratos centralizados) (d.u.), é apenas responsabilidade do DAOSM em 31%, ainda assim a monitorização só foi disponibi-
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lizada à SG depois de decorrido o primeiro semestre, i.e. demasiado
tarde para se proceder a correções. Um princípio fundamental é o
acompanhamento sistemático que não aconteceu para o indicador

Ind 15

com pior resultado, que não foi monitorizado na quota-parte corres-

Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e
execução orçamental definido

pondente à responsabilidade da UO.
Sendo este um objetivo/indicador transversal, cabe ao DAOSM referir

Meta

Superação

≥ 80%

= 100%

que a mais-valia e benefício deste objetivo se centram na uniformizaConcretização

ção de indicadores mensuráveis para a atividade da CML, com contribuições de todas as orgânicas.
Reitera-se ainda que, por se tratar de indicador transversal, nem sempre a visão global se adequa às atribuições específicas, como é o caso,
em que apenas 31% do realizado por este indicador é responsabilidade
desta orgânica.

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

83,33

104,2

Atingiu

(%)
4,2

Impactos, mais-valias e benefícios
•Eficácia dos serviços e agilização de
procedimentos legais.

Enquadramento dos desvios
Verificou-se um desvio positivo de 4.2%, ou seja, a SG conseguiu, graças ao empenho dos seus trabalhadores, manter a eficácia dos serviços
e agilizar os procedimentos legais.
Cabe também ainda referir que, não obstante ter sido ano eleitoral,
por se tratar de indicador transversal, nem sempre a visão global se
adequa às atribuições específicas.
Correspondendo a definição transversal, o benefício centra-se na uni-
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formização de indicadores mensuráveis para a atividade da CML, com
contribuições de todas as orgânicas.
Pretendia-se, com este indicador, também ele inserido no objetivo

QUALIDADE

transversal em cima indentificado, colocar o valor da taxa o mais próximo possível dos 100%.

OB 10

Otimizar a disponibilização de
documentação/convites

Ind 16
Tempo médio de disponibilização
Meta

Superação

≤ 48 h

≤ 24 h

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

24

150,0

Superou

(%)

50,0

Impactos, mais-valias e benefícios
•Intercâmbio e disseminação de
conhecimentos, de experiências e boaspráticas.
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Enquadramento dos desvios
Atenta ao resultado obtido, constata-se a preocupação da unidade

OB 11

orgânica em proceder à divulgação atempada da informação.

Promover a consolidação de uma
metodologia de planeamento e
acompanhamento das atividades, numa ótica
de racionalização e de qualidade

A Divisão de Relações Internacionais sempre se preocupou com a análise cuidada e atempada da diversa documentação de cariz nacional
e/ou internacional e convites dirigidos ao município para participar em
eventos e/ou integrar projetos internacionais em parceria com outras

Ind 17
Data de entrega do mapa de processos DRM no âmbito da
implementação de Sistema de Gestão de Qualidade referente
ao ISO 9001:2015

cidades, por forma a proceder, caso considere relevante, à sua divulMeta

Superação

30-12-2017

15-12-2017

gação junto das áreas competentes para que estas possam aferir do
seu interesse/decidir pela eventual representação do município.

Concretização

Considerando o intercâmbio e disseminação de conhecimentos, de
experiências e boas-práticas uma mais-valia para várias áreas de atua-

Realizado

ção municipal e por vezes, oportunidade de parcerias conjuntas, con-

29-11-2017

sidera-se de enorme importância a divulgação atempada da informação para a tomada de decisão.

1

Desvio

Realização (%)

Classificação

200,0

Superou

(%)

100,0

Impactos, mais-valias e benefícios
•Promoção interna de uma dinâmica e
responsabilização de todas as unidades
orgânicas para a qualidade de serviço
público, prestado pela CML.

Enquadramento dos desvios
O objetivo estabelecido foi superado. Esta superação e desvio positivo
de 100,0% resulta do atempado planeamento da atividade e do grande
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empenho de todos os elementos da equipa da qualidade.
Ao definir como projeto estratégico (2015-2020) a implementação de
um Sistema da Gestão da Qualidade no atendimento, a DRM está a
contribuir de forma efetiva para o cumprimento das competências e
objetivos estratégicos definidos pela gestão de topo e expressos no
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2017. A satisfação

A ISO 9001:2015 refere como requisito fundamental para o sucesso da
Organização a abordagem por processos, por garantir que os “resultados consistentes e previsíveis são atingidos de modo mais eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e geridas como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente”
(APCER, 2015).

concreta das necessidades e expetativas do Cidadão, sem que este se

A definição dos processos da DRM, bem como, a elaboração do mapa

aperceba da complexidade orgânica da Câmara Municipal de Lisboa, é

de processos obrigou a DRM a refletir sobre a cultura organizacional, a

um dos contributos que esta Divisão ambiciona com a implementação

conhecer os seus processos de trabalho, a forma como interagem com

de um sistema de gestão de qualidade no atendimento.

os processos de trabalho das outras orgânicas municipais. Esta abor-

Este projeto tem um impacto estratégico de alto nível porque promove internamente uma dinâmica e responsabilização de todas as unidades orgânicas para a qualidade de serviço público, prestado pela CML.
A Qualidade visa eficiência na “forma de fazer” para se atingirem resultados objetivos. A adoção das exigências e requisitos da Norma
Portuguesa EN ISO 9001:2015 permitirá melhorar a qualidade dos serviços de atendimento uma vez que os seus requisitos e princípios orientam as organizações para o Foco no Cliente, Liderança, Comprometimento das Pessoas, Abordagem por Processos, Melhoria, Tomada de
decisões baseada em Evidências e Gestão das Relações.

dagem sistémica e multidisciplinar constitui um elemento agregador
de sinergias com vista ao (auto) conhecimento organizacional e à criação de uma visão partilhada de responsabilidades e sucessos.
Ao definir uma política da Qualidade a DRM assume o compromisso de
cumprir requisitos relacionados com o estabelecimento de Ciclos de
Gestão de Melhoria Contínua alicerçados no Envolvimento, no Planeamento, na Comunicação, na Operacionalização, na Monitorização e
na busca de soluções para os riscos identificados, considerando-os
oportunidades de melhoria.
O alinhamento da Missão, Visão e Valores com os Processos chave ou
de negócio (core business) da DRM é o caminho em busca de “acres-
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centar valor” e “fazer bem e melhor” continuamente, de forma a promover a relação com o cidadão e responder às suas necessidades e
expectativas e transformar a relação com o cidadão numa experiência
inspiradora e mágica.

Enquadramento dos desvios
A superação do indicador demonstra a preocupação do DAOSM, única
UO em que se verificou interesse por parte dos colaboradores, com a
gestão e inclusão dos seus recursos humanos em atos de gestão partilhada, salientando-se a importância da partilha de conhecimento e de

OB 12

Colaborar na boa gestão de recursos humanos
(comum a todas as unidades orgânicas)

recursos (rede colaborativa) e a implementação de iniciativas de envolvimento de trabalhadores.
Sendo este um objetivo transversal, importa referir que a mais-valia e

Ind 18

benefício deste objetivo também se centra na uniformização de indi-

Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede
colaborativa

cadores mensuráveis para a atividade da CML, com contribuições de

Meta

Superação

≥ 50%

≥ 70%

Concretização

todas as orgânicas.

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

100%

200,0

Superou

(%)
100,0

Impactos, mais-valias e benefícios
•Partilha de conhecimento e de recursos.
•Implementação de iniciativas de
envolvimento de trabalhadores.
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Enquadramento dos desvios

Ind 19

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

O objectivo foi superado, verificando-se um desvio positivo de 25%. O
processo de monitorização dos objectivos/indicadores foi realizado

Meta

Superação

através de um sistema de informação baseado em documentos mode-

≥ 80%

= 100%

lo disponibilizados às diferentes unidades orgânicas. Só assim foi possível monitorizar com mais rigor e celeridade o desenvolvimento e

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

100%

105,0

Superou

performance das diversas atividades.

(%)

Neste sentido, foi possível, no plano interno e no momento do proces25,0

so de elaboração do RA/SG/2016, do PA/SG/2018 e da monitorização
das atividades e objetivos/indicadores (da responsabilidade direta da

Impactos, mais-valias e benefícios

SG), acompanhar ao longo de 2017 a evolução respetiva em todas as
UO.

•Uniformização de indicador
mensurável e contribuições de todas as
unidades orgânicas.

De salientar que este indicador, também ele inserido no objetivo
transversal nº 12, visava elevar, o mais possivel, o valor da taxa de
implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de
Governo da Cidade.
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pado que foi realizado, o cumprimento rigoroso de todas as etapas do
plano e o grande envolvimento dos colaboradores, o que no conjunto
Ind 20

possibilitou várias iniciativas de envolvimento de trabalhadores (dias

N.º de iniciativas de envolvimento organizacional dos
trabalhadores
Meta

Superação

≥1

≥2

“R”) e a criação/realização de mais sessões de esclarecimento (Projeto
Q) do que as que estavam previstas.
As inúmeras e distintas iniciativas foram relativas a: diferentes apresentações do Projecto Qualidade (Projeto Q); constituíção de equipa

Concretização

Desvio

Realizado

Realização (%)

Classificação

16

1600,0

Superou

(%)

que desenvolveu conjuntamente com o DMSI uma Base de Dados interna para os Pareceres e Informações internas (Base de Dados im-

1500,0

plementa e teve como objetivo o maior envolvimento organizacional
dos trabalhadores); iniciativas de envolvimento de trabalhadores (dias

Impactos, mais-valias e benefícios
•Incentivo à participação de
colaboradores nos processos de
melhoria e inovação dos métodos de
trabalho e demais temáticas.

“R”), já uma atividade corrente em parte das UO.
Mais uma vez, sendo este um indicador transversal, a mais-valia e benefício centram-se na uniformização de indicadores mensuráveis para
a atividade da CML, com contribuições de todas as orgânicas.

Enquadramento dos desvios
Na globalidade, contabilizaram-se 16 iniciativas de envovimento organizacional diversas.
Observa-se uma taxa de realização de 1600,0%, com um desvio positivo de 1500,0%. Este resultado foi possível dado o planeamento anteci-
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ridas em termos de eficácia, eficiência e qualidade, constantes do

5.1 Autoavaliação

QUAR, o qual, objetivamente, com base em critérios definidos, não
No momento de avaliação do ano de 2017, pelos resultados apresentados, através da monitorização efetuada mensalmente, e já enquadrados e analisados previamente, também este ano julgamos que a
prestação global da Secretaria Geral é positiva, contribuindo ativamen-

possibilita contemplar todas a atividades realizadas, no domínio das
competências da SG, e que, considerando todas as UO, representaram
a monitorização de cerca de duas centenas e meia de indicadores
mensais.

te para a melhoria da qualidade da prestação de serviços da adminis-

Apesar dos efeitos, ainda sentidos, do prolongado contexto externo

tração autárquica do Município de Lisboa.

adverso e condicionante em que se desenvolveu a atividade, e das

Da aplicação do peso relativo de cada objetivo e das ponderações de
cada parâmetro, para a avaliação final, resultam as taxas de realização:

restrições ao nível da gestão orçamental e de recursos humanos, a
avaliação global referente ao ano de 2017 pode considerar-se bastante
positiva.

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Ponderação 35%

Ponderação 35%

Ponderação 30%

139,7

55,6

247,5

Também do exercício de avaliação do ciclo anterior continua a percecionar-se a necessidade de, nalgumas áreas, reforçar a robustez do
processo de planeamento de modo a evitar resultados com taxas de

Sem alteração, considera-se que, nas atividades desenvolvidas pela SG,

realização demasiado elevadas, existindo em algumas UO fragilidades

procurando responder às solicitações internas e externas, voltou a

no processo de planeamento, ou por outro lado, a não concretização

transparecer o contributo para a imagem da CML, no esforço, por par-

de objetivos na totalidade devido a fatores que são alheios à UO.

te das diferentes UO, para aproximar a edilidade dos seus munícipes.

A autoavaliação demonstra um bom desempenho: em 31 de dezembro

Não obstante continuar a pugnar por uma melhoria do seu desempe-

de 2017, num total de 20 indicadores, verifica-se a superação das me-

nho que se refletirá certamente ainda em melhores resultados futuros,

tas definidas para 14 indicadores, a obtenção de “Atingiu” para 4 indi-

a partir da aferição global de toda a atividade desenvolvida neste perí-

cadores. Somente dois indicadores não foram atingidos, mas ambos,

odo, pode verificar-se que as realizações da SG são superiores às refe116
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devido a fatores que são absolutamente alheios à UO. Desta forma,

Lisboa, e que, com a tomada de Posse dos novos Órgãos do Município

tendo-se proposto atingir os resultados identificados no QUAR e obti-

de Lisboa, a 26 outubro, a nível de orgânica, a SG passa a estar depen-

do uma taxa de realização de 142,6%, entendemos que esta UO teve

dente do Presidente e de dois membros do Executivo (Vereadores

um desempenho Bom.

João Paulo Saraiva e Catarina Vaz Pinto), neste momento de análise e
avaliação do ano de 2017, pelos resultados apresentados, julgamos
Avaliação final do serviço

Bom

Satisfatório

Insuficiente

que a prestação global da Secretaria Geral é positiva, voltando a contribuir ativamente para uma qualitativa prestação de serviços da ad-

142,6

ministração autárquica do Município de Lisboa.

5.2 Menção Proposta
No ciclo em análise, da aferição dos parâmetros de Avaliação Final do
Serviço, tendo-se proposto atingir os resultados identificados no QUAR
e obtido na medição global o melhor desempenho possível,
considerando os resultados alcançados e os desvios verificados,
entende-se que a SG voltou a ter um desempenho positivo no ciclo de
gestão de 2017.
Tendo em consideração que, até 25 de outubro, a SG tinha uma dependência orgânica de cinco membros do Executivo (Sr. Vicepresidente Duarte Cordeiro e Srs. Vereadores Manuel Salgado, Jorge
Máximo, Carlos Manuel Castro e João Paulo Saraiva), para além de,
atendendo ao seu caráter institucional, desenvolver parte da sua ativi-

Objetivamente, apesar do processo eleitoral que decorreu durante os
meses de setembro e outubro (que culminou no ato eleitoral do dia 1
desse mês) e da tomada de posse do novo Executivo Municipal (26 de
outubro), importa referir que a SG manteve o nível de atividade regular, semelhante ao ano anterior, e, relativamente à tarefa fundamental
que nos incumbe, permaneceu o garante de um conjunto de serviços
transversalmente estruturados, em torno dos principais pilares estratégicos definidos.
Considera-se que, nas atividades desenvolvidas pela SG, procurando
responder às solicitações internas e externas, voltou a transparecer o
contributo para a imagem da CML, no esforço, por parte das diferentes
UO, para aproximar a edilidade dos seus munícipes.

dade sob orientação direta do Presidente da Câmara Municipal de
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Desta forma, em conformidade com o disposto no art.º 18.º da Lei n.º
66-B/2007, de 28 de dezembro, o “Desempenho Bom” deve ser atribuído ao serviço que atinja todos os objetivos, superando alguns. Nesses
termos e refletindo a análise qualitativa dos resultados alcançados e
desvios verificados no QUAR da UO e que a medição global da taxa de
realização apresenta o resultado de 142,6%, propõe-se para o ciclo de
gestão de 2017 a atribuição da menção qualitativa de “Desempenho
Bom” na Avaliação Final da Secretaria Geral, conforme fundamenta a
informação e dados, a apreciação qualitativa e quantitativa e a autoavaliação, que fazem parte integrante do presente relatório de atividades.
Considerando o exposto, entendemos que, no ano de 2017, a avaliação final da SG deverá refletir a excelência da atividade desenvolvida.

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Lisboa,

O Secretário-Geral,

118

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

SECRETARIA GERAL

ABREVIATURAS
Abreviaturas

SG
ORI
OMC
OOEP
OIOP
ORM
DJ
DCAJ

oco
DEF
OAOSM
GAAM
OACM
DGMEAS

Denominação das Unidades Orgânicas {UO)

Secre:aria Geral
Divis~o de Relações Internacionais

Departamentooe Marca eComunicação
Divis~o de Organização de Eventos eProtocolo
Divis~o de Inovação Organizacional eParticipação

Oivis~ode Relação comoMunlcipe

Departamento JiJrldico
Divisão de Contencioso e ~pcio .uridioo
Oi\::sãode Contraol'denações
Dr.nsão de Execuções Fiscais
Departamento ceApeio aos ÓrgãoseSen~ços do M~~íp~c
Gabinete de Apoio aAssembleiatv'unidpal
Divis~o de Apoio àCâmaraMunicipal
Divis~o de Gestão e Manutenção de Edí'icios e Apoio aos

Serviços
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ANEXOS
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Secretaria Geral
Missão: Apoiar o executivo na conceção e implementação de politicas e estratégias para as áreas juridica, de execucões fiscais, de relações internacionais, de relacão com o munícipe, de inovacão organizacional e de transparência e
partilha de dados com o público, da marca e comunicacão, de eventos, e apoio aos orgãos e servicos do Município.
Garantir o apoio técnico, administrativo e financeiro aos gabinetes do Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos demais serviços municipais.

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes
OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa
OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município
OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município
Objetivos Operacionais (OO)
EFICÁCIA
OO 1 SG

Classificação
Superou

Atingiu

Não atingiu

Desvio

Indicador 1
peso 100%

31-12-2017

15-12-2017

0
30-nov

200,0%

OE 1, 4

0,0%

●

100,0%

OE 1, 4

≥ 25

≥ 35

57

228,0%

●

128,0%

Data de implementação das
melhorias propostas para o
Atendimento Municipal não
presencial

30-12-2017

15-12-2017

1
29-dez

0,0%

OE 1, 4

Taxa de chamadas/contactos
respondidos

OE 1, 4

≥ 60%

≥ 65%

Taxa de resposta aos pedidos
de recurso hierárquico

OE 1, 3

≥ 75%

Tempo médio de resposta da
correção de anomalias
verificadas e reportadas aos
gestores de edifícios de
serviços municipais (d.u.)

OE 1

Tempo médio de
disponibilização de pareceres e
relatórios aos deputados
municipais (d.u.)

OE 1, 4

Prazo para elaboração de
relatório anual da atividade
internacional

Indicador 2
peso 100%

N.º de iniciativas de
participação
(presenciais e on-line)

Peso do objetivo: 20%

Indicador 4
peso 50%

0,0%

●

0,0%

63,67%

106,11%

●

6,1
%
0,0%

≥ 80%

100%

133,3%

≤2

≤1

2

100,0%

≤5

≤2

0,9

182,5%

Peso do objetivo: 20%

Garantir celeridade de resposta
às solicitações na área de
competência jurídica

Indicador 5
peso 100%

●

33,3%

Peso do objetivo: 20%

Prosseguir a melhoria do
conhecimento técnico das
instalações municipais e da
eficácia no apoio aos serviços e
a programas de racionalização
orgânica
OO 6 SG

Taxa
de
Realização

Peso do objetivo: 15%

Implementar um plano de
melhorias para o atendimento
Municipal não presencial

OO 5 SG

Resultado

139,7%

Indicador 3
peso 50%

OO 4 SG

Superação

Peso do objetivo: 15%

Promover uma dinâmica de
participação de base continua

OO 3 SG

Meta

35%

Garantir a participação da CML
nas atividades das organizações
internacionais
OO 2 SG

OE

Indicador 6
peso 100%

●

0,0%

Peso do objetivo: 10%

Prosseguir a disponibilização de
informação quantitativa e
qualitativa

Indicador 7
peso 100%

●

82,5%
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EFICIÊNCIA
OO 7 SG

35%

Promover a melhoria continua
do desempenho organizacional,
num quadro de ética e eficiência,
visando o reconhecimento dos
seus clientes

OO 8 SG

Indicador 8
peso 40%

N.º médio de dias para
disponibilização de informação
referente a deslocações em
representação municipal (d.u.)

OE 1, 4

≤2

≤1

1,0

150,0%

Indicador 9
peso 30%

N.º de funcionalidades
disponibilizadas na "loja Lisboa
on-Line"

OE 1, 4

≥4

≥5

1

25,0%

Indicador 10
peso 30%

Tempo médio de realização
das transcrições devidamente
corrigidas dos registos
magnéticos das reuniões (d.u.)

OE 1

≤ 15

≤ 10

3,3

177,8%

●

77,8%

Taxa de autos analisados

OE 1, 3

≥ 79%

≥ 81%

97,68%

123,6%

●

23,6%

Taxa de cumprimento de atos
e diligências processuais
notificados pelo tribunal

OE 1, 3

≥ 87%

≥ 92%

100%

114,9%

●

14,9%

Indicador 13
peso 40%

N.º médio de dias para
liquidação de faturas (d.u.)

OE 1

≤ 10

≤5

3,3

166,7%

●

66,7%

Indicador 14
peso 30%

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

OE 1

≤5

≤3

7,4

51,3%

Taxa de cumprimento do
calendário de planeamento e
execução orçamental definido

OE 1

≥ 80%

83,33%

104,2%

●

50,0%

●

-75,0%

Peso do objetivo: 45%

Aumentar a organização e
eficiência jurídica (interna e
externa) e o apoio aos órgãos e
serviços do Município

OO 9 SG

55,6%

Peso do objetivo: 30%

Indicador 11
peso 50%

Indicador 12
peso 50%

Peso do objetivo: 25%

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

Indicador 15
peso 30%

= 100%

●
●

-48,7%

4,2
%
0,0%
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QUALIDADE
OO 10 SG

30%

Otimizar a disponibilização de
documentação/convites
OO 11 SG

Indicador 16
peso 100%

Tempo médio de
disponibilização

OE 1, 4

≤ 48 h

≤ 24 h

Data de entrega do mapa de
processos DRM no âmbito da
implementação de Sistema de
Gestão de Qualidade referente
ao ISO 9001:2015

OE 1, 2

30-12-2017

15-12-2017

Indicador 18
peso 30%

Taxa de autorização de
pedidos de trabalhadores em
rede colaborativa

OE 1

≥ 50%

≥ 70%

Indicador 19
peso 40%

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

OE 1

≥ 80%

= 100%

Indicador 20
peso 30%

N.º de iniciativas de
envolvimento organizacional
dos trabalhadores

OE 1

≥1

150,0%

●

50,0%

200,0%

●

100,0%

100%

200,0%

●

100,0%

100%

125,0%

●

25,0%

16

1600,0%

●

1500,0%

24

Peso do objetivo: 50%

Promover a consolidação de
uma metodologia de
planeamento e
acompanhamento das
atividades, numa ótica de
racionalização e de qualidade
OO 12 SG

247,5%

Peso do objetivo: 25%

Indicador 17
peso 100%

0
29-nov

Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa gestão de
recursos humanos
(comum a todas as unidades orgânicas)

≥2

Justificação para os desvios …
Explicitação da fórmula utilizada
O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o
peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.
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Meios disponíveis
Recursos Humanos (a 31/12/2017)

Pontuação

Efetivos Planeados

Pontuação Planeada

Pontuação Executada

Dirigentes - Direção superior

20

1

20

20

0,0%

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

16

12

192

187

-2,6%

Técnico Superior

12

246

2.948

2.770

-6,1%

Enfermeiro

12

─

─

─

─

Educador de Infância

12

─

─

─

─

Especialista de informática

12

3

36

36

0,0%

Coordenador Técnico

9

62

562

516

-8,1%

Técnico Informática

8

3

26

26

-1,8%

Fiscal Municipal

8

4

30

30

0,0%

Assistente Técnico

8

226

1.807

1.653

-8,5%

Encarregado Operacional

6

4

25

25

-0,4%

Assistente Operacional

5

187

935

804

-14,0%

748

6.581

6.066

-7,8%

TOTAL

Orçamento (€)

Realizado

Taxa de
Execução

3.398.585,00 €

2.891.891,57 €

85,1%

18.458.090,00 €

14.114.905,89 €

76,5%

Estimado

Funcionamento
Investimento

Fontes de verificação

Desvio

Dados Globais
Eficácia

Eficiência
Taxa de
Realização

Qualidade
Taxa de
Realização

Objetivo Operacional 1

Indicador 1

QUARU da DRI

Objetivo Operacional 2

Indicador 2

QUARU do DMC

Objetivo Operacional 4
Objetivo Operacional 5

Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6

QUARU
QUARU
QUARU
QUARU

Objetivo Operacional 6

Indicador 7

QUARU do DAOSM

Indicador 8

QUARU da DRI

Boa

Satisfatória

Insuficiente

Indicador 9

QUARU do DMC

142,6%

142,6%

142,6%

Indicador 10

QUARU do DAOSM

Indicador 11

QUARU do DJ

Indicador 12
Indicador 13
Indicador 14
Indicador 15
Indicador 16
Indicador 17

QUARU
QUARU
QUARU
QUARU
QUARU
QUARU

Indicador 18
Indicador 19
Indicador 20

QUARU da DRI, DJ, DMC, DAOSM
QUARU da DRI, DJ, DMC, DAOSM
QUARU da DRI, DJ, DMC, DAOSM

Objetivo Operacional 3

Objetivo Operacional 7

Objetivo Operacional 8

Objetivo Operacional 9
Objetivo Operacional 10
Objetivo Operacional 11
Objetivo Operacional 12

do
do
do
do

do
da
da
da
da
do

DMC
DMC
DJ
DAOSM

Ponderação

Taxa de
Realização

Ponderação

35%

139,7%

35%

55,6%

Ponderação
30%

247,5%

Avaliação Final

DJ
DRI, DJ, DMC, DAOSM
DRI, DJ, DMC, DAOSM
DRI, DJ, DMC, DAOSM
DRI
DMC
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