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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O presente Relatório de Atividades traduz a atuação da DMRH em 2018, nos seus diversos 

domínios de ação e resulta dos contributos das suas unidades orgânicas, refletindo o 

compromisso de cada serviço na realização da estratégia e dos objetivos definidos, articulados 

com as prioridades do Executivo para a área da gestão das pessoas.  

O ano de 2018 marcou o início de um novo ciclo de gestão. As prioridades definidas para este 

ciclo de gestão traduzem uma linha de continuidade do trabalho iniciado no ciclo de gestão 

anterior e contêm novas áreas de atuação. 

Uma das prioridades definidas para 2018 foi o foco na renovação do mapa de pessoal.   O 

investimento na qualidade do emprego gerado pelo universo municipal, através do 

recrutamento de trabalhadores/as com as competências necessárias à prossecução dos 

objetivos dos serviços, garantindo-lhes uma relação contratual estável, bem como as 

oportunidades de valorização profissional na sequência da aquisição de novas habilitações 

literárias foi um dos objetivos principais da atuação da DMRH em 2018. Esta atuação incluiu os 

procedimentos para a integração no mapa de pessoal de trabalhadores/as que exercem funções 

correspondentes a necessidades permanentes, as mobilidades intercarreiras e os concursos 

externos para recrutamento de novos trabalhadores/as.  

Um outro enfoque que revestiu a maior importância neste ano foi o início da implementação do 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). O investimento neste projeto 

permitiu realizar em 2018 o upgrade tecnológico do sistema de processamento salarial, 

integrando-o com a área de cadastro o que possibilitou, numa primeira fase, desmaterializar o 

recibo de vencimento. O SIGRH permitirá ainda muitas outras funcionalidades, nomeadamente 

o Portal RH para o/a trabalhador/a, que entrará em produtivo em 2019. 

A adoção de medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos 

constitui igualmente uma área de atuação muito importante na DMRH.  Em 2018 o foco foi 

colocado nos processos operacionais, para criar sinergias com a desmaterialização resultante do 

upgrade do SIGRH. Foram igualmente otimizados os processos de acordo com o previsto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), permitindo garantir a uniformidade de 

procedimentos e respetiva aplicação nos processos otimizados. 
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Foi também dada continuidade à aplicação do Modelo de Gestão por Competências adequado 

à realidade da CML. Este modelo permite conhecer, desenvolver, potenciar e integrar as 

competências individuais que promovam o cumprimento da missão organizacional ao mesmo 

tempo que visam a realização profissional dos/as trabalhadores/as.  

Na área da Formação Profissional, a aprovação do Plano de Formação 2018/19, enquadrado na 

política e estratégia do executivo e validado pelos eleitos contou em 2018 com a participação 

de eleitos, dirigentes e demais trabalhadores/as, tendo sido apresentado também às estruturas 

sindicais. O Plano de Formação pretende apoiar as orgânicas na prossecução da sua missão, 

plano de atividades e objetivos e no desenvolvimento de competências dos/as  

trabalhadores/as, respondendo às necessidades de formação identificadas junto das unidades 

orgânicas; apoiar a concretização dos eixos estratégicos da política de recursos humanos do 

Município, designadamente do Plano Estratégico para a Gestão de Pessoas 2018-2021; investir 

em Planos de Formação específicos por unidade orgânica, construídos à medida das suas 

necessidades e garantir a equidade no acesso à formação. Sendo o Plano de Formação bianual, 

a concretização da resposta formativa interna iniciou-se este ano e irá ter continuidade no ano 

de 2019. 

Ainda no âmbito da Formação, destacou-se em 2018 o Programa para a Inclusão e Literacia 

Digital (PILD). O Município, através do Departamento de Desenvolvimento e Formação, foi 

inclusivamente reconhecido pela Associação "O Direito de Aprender", com o Prémio "Semana 

Aprender ao Longo da Vida (ALV) 2018". O PILD pretende desmistificar o uso quotidiano da 

tecnologia, para que os cidadãos possam, de uma forma simples e prática, ultrapassar receios e 

encontrar vantagens na sua utilização, através das oficinas práticas “Competências Digitais”. 

Trata-se de um projeto inovador, sem precedentes no universo da CML, que visa promover o 

desenvolvimento de competências digitais básicas, que permitam a exploração do potencial 

democrático, crítico e criativo da internet e da tecnologia e que contribuam para a diminuição 

do fosso digital. 

O ano de 2018 foi igualmente marcado pelo ajustamento à Orgânica dos Serviços do Município 

de Lisboa, aprovado pela Assembleia Municipal através da Deliberação n.º 305/AML/2018, de 3 

de julho, publicada no Diário da República (2.ª Série n.º 169), de 3 de setembro. A DMRH, como 

unidade orgânica de suporte à atividade da CML, promoveu reuniões com todas unidades 

orgânicas da CML, para validação da afetação dos/as trabalhadores/as, tendo sido publicado, a 

24 de setembro, o Despacho de n.º 215/P/2018, no 1.º suplemento do Boletim Municipal n.º 
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1284, de 27 de setembro, através do qual se procedeu à afetação de todo o efetivo do Município 

de Lisboa à estrutura decorrente do ajustamento orgânico, contabilizando-se 8169 

trabalhadores/as à data do despacho.  

Tendo como premissa que a gestão das pessoas é realizada de forma partilhada entre a DMRH 

e todas as unidades orgânicas do Município, uma das prioridades em 2018 foi o enfoque na 

função transversal “Função RH”.  No âmbito da revitalização deste projeto, a DMRH elaborou 

um novo guia de orientação técnica, com o objetivo de disponibilizar um instrumento de 

trabalho privilegiado para os elementos da Função RH, tendo sido realizado um Ciclo de Oficinas 

RH, que compreendeu 30 sessões de sensibilização aos interlocutores das várias unidades 

orgânicas, com particular enfoque na divulgação do novo guia de orientação técnica.  

Merece igualmente destaque o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Saúde, Higiene e 

Segurança na prevenção da sinistralidade, com a elaboração de um Plano de Prevenção da 

Sinistralidade Laboral da CML. Este plano está a ser implementado, em piloto, na Direção 

Municipal de Higiene Urbana e é composto por 33 medidas que são da responsabilidade das 

duas unidades orgânicas e algumas delas de responsabilidade partilhada. Do total das medidas 

que o compõem, nove tinham execução prevista em 2018, das quais se implementaram sete, 

tendo as outras duas sido reprogramadas para 2019. A sua construção teve por base uma 

metodologia participativa, onde foram envolvidos todos/as os/as interessados nesta matéria, 

obtendo-se, assim, uma importante informação de carácter qualitativo em matéria de 

segurança e condições de trabalho, especificamente, no que concerne a acidentes de trabalho, 

bem como obter propostas de melhoria, que permitirão elaborar um plano o mais ajustado 

possível à realidade. 

A implementação do modelo comum de gestão da CML, na dimensão Gestão das Pessoas e na 

dimensão Recursos Financeiros, veio reforçar o conceito da gestão de recursos humanos e de 

recursos financeiros como uma responsabilidade partilhada por todos os dirigentes, em todas 

as unidades orgânicas, procurando estimular as boas práticas de gestão na CML. Nesse sentido, 

os objetivos comuns a todas as unidades orgânicas constituíram também uma área prioritária 

de atuação da DMRH em 2018. 

A análise dos resultados obtidos pela DMRH nos seus diversos domínios de atuação ao longo do 

ano de 2018 reflete uma concretização positiva dos objetivos propostos, resultado do trabalho 

desenvolvido pelas suas unidades orgânicas, o que se traduziu na superação da maioria das 

metas estipuladas para este ano. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

O Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que define os princípios a que deve obedecer a 

elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração 

Pública e a Lei n.º 66 – B/2007, de 28 de dezembro, adaptada aos serviços da Administração 

Autárquica pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que estabelece o Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), 

orientaram a elaboração do Relatório de Atividades da Direção Municipal de Recursos Humanos. 

O presente documento constitui ainda a Autoavaliação do Serviço, nos termos previstos no 

artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, constituindo também o 

relatório síntese do Diretor Municipal previsto no artigo 15.º do mesmo diploma. 
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1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 
 

O documento “Grandes Opções do Plano para a cidade de Lisboa, 2018/2021” refere que “Uma 

parte decisiva do sucesso da cidade de Lisboa nos mais diversos domínios resulta da qualidade 

e empenhamento dos/as trabalhadores/as do universo municipal. Uma das prioridades na 

gestão dos recursos humanos é a sua 

capacitação e valorização, bem como a 

garantia de uma situação contratual estável. 

(…) O Município deve melhorar a sua 

preparação (…) na qualidade do emprego 

gerado pelo próprio universo municipal, 

nomeadamente em aspetos como a 

formação, a progressão nas carreiras, a 

introdução de prémios e incentivos à eficiência e a criação de mecanismos para aumentar a 

participação dos/as trabalhadores/as, aprofundando um modelo de gestão colaborativo, 

inovador, eficiente e orientado para resultados”. (cf. Eixo E - Governação aberta, participada e 

descentralizada, Eficácia, Eficiência e Profissionalismo, pág. 70). 

Efetivamente, uma boa gestão das pessoas constitui um alicerce fundamental para a consecução 

da estratégia de gestão da cidade. A motivação e a valorização dos/as trabalhadores/as da CML 

deve representar um foco prioritário, reforçando a importância do seu compromisso com a 

organização e o seu contributo para os objetivos organizacionais. 

É por isso, muito importante alinhar os objetivos individuais com os organizacionais. É 

fundamental estimular o desenvolvimento e envolvimento de todos/as na organização, 

promovendo o seu bem-estar e compromisso com o serviço, sendo que, a gestão de recursos 

humanos na CML é também uma função e uma responsabilidade partilhada por todos/as 

(eleitos, dirigentes e chefias de todas as unidades orgânicas municipais). 

A DMRH prossegue um modelo de gestão centrado nas pessoas, que tem permitido desenvolver 

uma atuação concertada e focada nas necessidades dos seus clientes – Cidade, trabalhadores/as 

e serviços municipais. O Modelo de Gestão de Pessoas implementado na DMRH desde 2011 

assenta em 8 pilares correlacionados e complementares que tem permitido desenvolver 

medidas, projetos e atividades específicos: 
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• Alicerça-se numa estratégia, que sublinha que a gestão das pessoas é crucial porque dela 

depende a capacidade organizacional de execução dos objetivos do Município e, 

consequentemente, a prestação de um bom serviço à cidade; 

• Requer uma liderança  que assuma a gestão das pessoas como uma área central de 

responsabilidade de todos/as os/as dirigentes; 

• Investe na comunicação interna, para que todas as pessoas disponham da informação relativa 

às suas funções; 

• Aposta no desenvolvimento das 

competências para que as pessoas 

tenham, o “saber” e o “saber fazer” 

necessários para contribuir para os 

objetivos organizacionais; 

• Valoriza as pessoas, 

proporcionando-lhes oportunidades 

de aprender e desempenhar novas 

funções; 

• Envolve as pessoas na vida dos 

seus serviços, apelando à sua 

participação na elaboração, 

execução e avaliação das políticas 

municipais; 

• Promove uma política de responsabilidade social em relação ao/às trabalhadores/as, 

proporcionando-lhes boas condições de trabalho e medidas de apoio social; 

• Cria um ambiente de trabalho positivo favorável ao exercício das atividades profissionais, 

através de programas inovadores de saúde ocupacional que de forma preventiva,e 

pluridisciplinar, aborda a saúde física e mental das pessoas 

 

A estratégia de Gestão de Pessoas alicerça-se igualmente a partir da sua identidade 

institucional: Visão, Missão, Valores e Objetivos Estratégicos, expressa, sinteticamente, na 

figura seguinte. 
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Identidade institucional da DMRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do planeamento estratégico para o atual ciclo de gestão, a DMRH realizou um 

diagnóstico organizacional com o objetivo de efetuar uma reflexão sobre os serviços prestados 

pela DMRH no ciclo de gestão 2013-2017 e as necessidades e oportunidades de melhoria. Este 

diagnóstico envolveu a participação de grupos de trabalhadores das várias carreiras 

profissionais e também os/as eleitos/as locais.  

Os resultados provenientes deste diagnóstico organizacional permitiram identificar, 3 áreas 

prioritárias de atuação da DMRH:  

▪ Apoiar um modelo de governação próximo, participativo e inovador 

▪ Potenciar as competências e capacidade de gestão dos serviços municipais  

▪ Valorizar os/as trabalhadores/as numa lógica integral, enquanto profissionais e cidadãos/ãs  
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Em alinhamento com as prioridades identificadas, a DMRH definiu um conjunto de objetivos 

estratégicos para o atual ciclo de gestão (2018-2021). 

 

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

A DMRH definiu três objetivos estratégicos para o Ciclo de Gestão 2018/21: 

 

 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência, qualidade, inovação e 

orientação para os resultados. 

 

Este objetivo traduz a importância do desenvolvimento de competências dos/as 

trabalhadores/as e dos/as dirigentes, para a adoção de mecanismos de gestão modernos que, 

para além de motivar os/as trabalhadores/as, permitam o alinhamento do esforço individual 

com os objetivos organizacionais e contribuam, de forma eficiente, eficaz e com um padrão de 

qualidade de desempenho elevado, para a concretização do Programa de Governo da cidade. 

Estes mecanismos passam pelo investimento num modelo de gestão profissional, com 

capacitação dos/as dirigentes e adesão dos/as trabalhadores/as a mecanismos de gestão por 

competências, para tirar partido das capacidades individuais e não apenas das carreiras formais, 

e pelo incentivo à criatividade, a abertura ao risco e à inovação. 

 

 Estimular um modelo de gestão de pessoas próximo, participativo, colaborativo e 

articulado. 

 

A concretização dos objetivos da CML depende da adoção de um modelo de gestão de pessoas 

que fomente e incentive práticas e metodologias transversais de funcionamento e, em 

particular, do envolvimento dos/as trabalhadores/as no planeamento, execução e avaliação de 

projetos. Estimular uma cultura colaborativa de elevado desempenho que impulsione a 
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inovação nos serviços, que tenha por base a criatividade, o conhecimento e a aprendizagem, ao 

mesmo tempo que assente em relações de confiança e de proximidade, é crucial. É um desafio 

que envolve todos/as os/as trabalhadores/as, incluindo os/as dirigentes, os quais têm o papel e 

a responsabilidade de patrocinar, dirigir e desenvolver esta abordagem na gestão interna, 

encorajando ativamente a participação dos/as trabalhadores/as e a sua afetação a projetos 

promovidos por outras unidades orgânicas. É ainda importante que a cultura CML, enquanto 

organização, vá além das suas fronteiras, articulando e otimizando recursos através da 

celebração de parcerias estratégicas e colaborativas com entidades do setor público, privado e 

associativo. 

 Impulsionar um ambiente de trabalho positivo, atrativo e de valorização dos 

trabalhadores/as  

É fundamental criar um ambiente de trabalho atrativo, positivo e motivador em qualquer 

organização. Inerente a este objetivo estará um conjunto de ações que pretendem aumentar a 

satisfação e o compromisso dos/as trabalhadores/as com um ambiente organizacional que 

valorize a diversidade em todos os níveis da organização, fomente a motivação, a segurança, a 

saúde e o bem-estar no trabalho e apoie o desenvolvimento do projeto de vida dos profissionais 

da CML. Trabalhadores/as motivados/as e com elevados níveis de satisfação criam valor e 

contribuem, de forma decisiva, para os objetivos organizacionais. Este objetivo deve ser 

compreendido numa perspetiva ampla, isto é, considerando as condições básicas de saúde, 

higiene e segurança, que carecem de investimento reforçado em diversas áreas na CML. 

Todavia, representa, igualmente, valorizar os/as trabalhadores/as, envolvendo-os/as nas 

atividades dos serviços, reconhecendo as suas ideias e os seus contributos. Ao mesmo tempo, 

motivando, promovendo a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar permite a 

realização pessoal e fonte de bem-estar, reforçando assim o sentimento de pertença e de 

compromisso com a cultura e metas organizacionais.  

 

1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL 
 

O foco nos objetivos estratégicos definidos originou o conjunto de objetivos operacionais que 

constituem os projetos do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da DMRH. Este 

alinhamento estratégico/operacional encontra-se sintetizado no Quadro seguinte. 
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Alinhamento entre os objetivos operacionais e os objetivos estratégicos 

 

 
 
 
 

Eixos 
Objetivos Operacionais  

 QUAR 2019 

Objetivos Estratégicos DMRH 

Gerir e capacitar a força 
de trabalho da CML para 
a eficiência, qualidade, 
inovação e orientação 

para os resultados 

Estimular um modelo de 
gestão de pessoas, 

próximo, participativo, 
colaborativo e articulado 

Impulsionar um 
ambiente de 

trabalho positivo, 
atrativo e de 

valorização dos 
trabalhadores/as 

E
fi

cá
ci

a 
(3

5%
) 

OO 1 DMRH 
Promover a renovação do 
mapa de pessoal 

 
  

OO 2 DMRH 

Realizar diagnósticos 
individuais de 
competências com base 
nos perfis desenvolvidos 

    

OO 3 DMRH 

Impulsionar os planos de 
formação e de 
desenvolvimento de 
competências  

   

E
fi

ci
ên

ci
a 

(3
5%

) 

OO 4 DMRH 

Adotar medidas de 
normalização, 
simplificação e 
desmaterialização de 
processos 

     

OO 5 DMRH 
Colaborar na Boa Gestão 
de Recursos Financeiros       

OO 6 DMRH 

Implementar o Sistema 
Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos 
(SIGRH) 

   

Q
u

al
id

ad
e 

(3
0%

) 

OO 7 DMRH 
Promover a melhoria das 
condições e equipamentos 
de trabalho 

    

OO 8 DMRH 

Desenvolver a 
metodologia de 
implementação do Núcleo 
de Apoio à Gestão (NAG) 
nas Direções Municipais, 
de forma articulada e 
partilhada 

    

OO 9 DMRH 
Colaborar na boa gestão 
de recursos humanos - 
DMRH 

    



 

 15 

DMRH RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

2. RESULTADOS OBTIDOS 

2.1. OBJETIVOS DO QUAR  
 

 Eixo Eficácia 

 

Objetivo Operacional 1: Promover a renovação do mapa de pessoal 

Este objetivo operacional traduz a necessidade da DMRH assegurar um mapa de pessoal que 

garanta os recursos humanos necessários à prossecução das competências das unidades 

orgânicas da CML. É prioritário valorizar os/as trabalhadores/as do Município e potenciar o valor 

do seu trabalho, no sentido de prestarem serviços de qualidade à cidade e aos/às munícipes. 

Assim, é importante investir na qualidade do emprego gerado pelo universo municipal, através 

do recrutamento de trabalhadores/as com as competências necessárias à prossecução dos 

objetivos dos serviços, garantindo-lhes uma relação contratual estável, bem como as 

oportunidades de mobilidade intercarreiras. 

O indicador “Taxa de execução para a renovação do mapa de pessoal”, incluiu as medidas para 

a abertura de concursos externos, a efetivação de mobilidade intercarreiras e a integração no 

mapa de pessoal de trabalhadores/as sem vínculo jurídico adequado.  

Foi realizada a abertura de 8 concursos externos de ingresso:  93 postos de trabalho na categoria 

de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza); 10 postos de trabalho na categoria de 

Assistente Operacional (Calceteiro); 9 postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional 

(Pedreiro); 1 posto de trabalho na categoria de Técnico Superior (Arquitetura); 1 posto de 

trabalho na categoria de Técnico Superior (História); 1 posto de trabalho na categoria de Técnico 

Superior (Engenharia Mecânica); 1 posto de trabalho na categoria de Técnico Superior 

(Engenharia do Ambiente); 2 postos de trabalho na  Categoria de Técnico Superior (Engenharia 

Eletrotécnica). 

No âmbito da mobilidade intercarreiras, foram identificadas necessidades dos serviços e a 

existência de vagas no mapa de pessoal que permitiram dar oportunidade de valorização 

profissional a trabalhadores/as que adquiriram novas habilitações literárias. Assim, foi possível 

proceder à conclusão de 17 processos de mobilidade intercarreiras para Técnico Superior nas  
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áreas de: Animação Sociocultural, Ciências da Comunicação, Ciências da Educação, Design, 

Direito, Educação Física e Desporto, Engenharia de 

Gestão Projetos e Obras, Geografia, Segurança e 

Higiene no Trabalho, Sociologia, Economia Finanças e 

Gestão, Contabilidade Administração e Auditoria, 

Arquitetura, Arqueologia, Urbanismo e Planeamento, 

Geologia e Gestão de Recursos Humanos.  

No âmbito do Procedimento de Regularização dos 

Vínculos Precários (PREVPAP), foi criada uma 

Comissão de Avaliação Bipartida (CAB-ML), composta 

por 6 elementos do Município e 5 das estruturas 

sindicais representativas dos/as trabalhadores/as. 

Esta comissão analisou 218 requerimentos 

apresentados emitindo respetivo parecer sobre a necessidade permanente do posto de 

trabalho, que serão objeto de proposta a apresentar ao executivo municipal em 2019.  

O resultado de desempenho 

referente a este objetivo “Promover a 

renovação do mapa de pessoal” foi de 

27,7% concretizando a meta 

estipulada, com uma taxa de 

realização de 110,9%. 

 

Tabela 1 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 1  

Eixo Eficácia: “Promover a renovação do mapa de pessoal” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 

Taxa de execução para a renovação do 
mapa de pessoal  

 
100% 

 
25% 

 
35% 

 
27,7% 

 
110,9% 
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Objetivo Operacional 2: Realizar diagnósticos individuais de competências com base nos perfis 

desenvolvidos  

Este objetivo teve como finalidade aprofundar um modelo de gestão por competências 

adequado à realidade da CML que permita conhecer, desenvolver, potenciar e integrar as 

competências individuais que promovam o cumprimento da missão organizacional ao mesmo 

tempo que visam a autorrealização dos/as trabalhadores/as. Com a elaboração de perfis de 

competências por função vão sendo definidos os comportamentos individuais necessários para 

o cumprimento das competências organizacionais. Até à data foram elaborados dez (10) perfis 

funcionais de competências, relacionados com as funções de apoio à gestão. Em 2018 deu-se 

início à avaliação de competências, tendo em vista a elaboração de planos de desenvolvimento 

individuais. Para o efeito, foi concebida uma metodologia específica que permite avaliar cada 

trabalhador/a relativamente a cada uma das competências descritas no perfil da sua função. Os 

Perfis de Competências identificam as Competências Técnicas (saber fazer), as Competências 

Relacionais (saber ser ou estar) e as Competências Cognitivas (conhecimentos), necessárias ao 

desempenho da função e preveem 4 níveis de proficiência que correspondem a um grau de 

exigência crescente no desempenho da função: Nível I – Inicial; Nível II – Intermédio; Nível III – 

Avançado; Nível IV – Perito. 
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O indicador “N.º de funções com diagnóstico de competências”, foi concretizado através da 

realização do diagnóstico de competências da função secretariado da DMRH que resultou na 

elaboração de uma Ficha de Avaliação de Competências por trabalhador, realizada pelo 

respetivo dirigente. Esta ficha apresentou o resultado quantitativo das avaliações relativas às 

competências técnicas, relacionais e cognitivas. O resultado permitiu obter uma taxa de 

realização de 100%, concretizando a meta planeada.  

 

Tabela 2 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 2 

Eixo Eficácia: “Realizar diagnósticos individuais de competências com base nos perfis desenvolvidos” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
 
Nº de funções com diagnóstico de 
competências 
 

 
100% 

 
1 

 
≥2 

 
1 

 
100% 

 

No âmbito do projeto de gestão por competências, a DMRH concorreu aos prémios RH 2018, na 

categoria Prémio RH – Excelência RH na Administração Pública, com o projeto Modelo de Gestão 

por Competências na CML, tendo ficado no grupo dos finalistas ao prémio. 

 

 

Objetivo Operacional 3: Impulsionar os planos de formação e de 

desenvolvimento de competências 

 

Este objetivo operacional teve como intuito garantir a execução e monitorização da formação 

contratualizada com cada unidade orgânica e a identificação de necessidades individuais dos/as 

dirigentes da CML, visando a definição de um plano de formação para dirigentes.   

O resultado dos 2 indicadores “Taxa de formação por unidade orgânica” e “Taxa de realização 

do diagnóstico de necessidades de formação para dirigentes”, aplicadas as ponderações 

definidas para cada indicador, apresentou uma taxa de realização de 180,3%, com superação 

das metas estipuladas. 
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O resultado do indicador “Taxa de formação por unidade orgânica” foi de 84,7%, a que 

corresponde uma taxa de realização de 211,8%. 

O resultado do indicador “Taxa de Realização do diagnóstico de necessidades de formação para 

dirigentes” foi de 95,6%, valor que corresponde à taxa de realização de 159,3%. 

 
Tabela 3| Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 3 

Eixo Eficácia: “Impulsionar os planos de formação e de desenvolvimento de competências” 

 
 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 

 
Taxa de formação por unidade 
orgânica 
 

 
40% 

 
40% 

 
≥60% 

 
84,7% 

 
221,8% 

 
Taxa de Realização do diagnóstico de 
necessidades de formação para 
dirigentes 
 

 
 

60% 

 
 

60% 

 
 

≥70% 

 
 

95,6% 

 
 

159,3% 

 

 Eixo Eficiência 

 

Objetivo Operacional 4:  Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização 

de processos 

Este objetivo visa o mapeamento e a otimização dos processos e subprocessos da DMRH, 

eliminando redundâncias, simplificando procedimentos e 

formulários e agilizando o tempo de resposta aos/às 

clientes. Em 2018 o foco foi colocado nos processos 

operacionais, para criar sinergias com a 

desmaterialização resultante do upgrade do SIGRH. 

Pretendeu-se também que os processos fossem otimizados de acordo com o previsto no 

Regulamento de Geral de Proteção de Dados (RGPD) e garantir a uniformidade de 

procedimentos e respetiva aplicação nos processos otimizados, através de mecanismos de 

auditoria interna. 
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O resultado dos indicadores deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada um, 

resultou numa taxa de realização de 146,6%, com superação de 

todas as metas estipuladas. 

O indicador “Número dos processos otimizados de acordo com 

o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)” foi 

concretizado com a otimização de 44 processos, valor que 

corresponde a uma taxa de realização de 129,4%. 

O indicador “Número de novos processos otimizados” foi 

concretizado com a otimização de 6 novos processos (Gerir 

a atribuição do abono para falhas, Gerir as comparticipações 

da ADSE, Definir planos de formação e desenvolvimento RH, 

Promover a formação profissional dos RH, Contrato de nível 

de serviço acidentes de trabalho DLU e Contrato de nível de serviço acidentes de trabalho 

DRMM) a que corresponde a taxa de realização de 200%. 

O indicador “Data de apresentação dos critérios de implementação e gestão dos processos” foi 

superado a 15 de novembro, com uma taxa de realização de 104,5%, tendo ficado definido um 

conjunto de prioridades e critérios que deverão nortear a utilização desta ferramenta de 

melhoria organizacional. 

Tabela 4 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 4 

Eixo Eficiência: “Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
 
Número dos processos otimizados de 
acordo com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) 
 

35% 34 ≥ 44 44 

 
 

129,4% 

Número de novos processos 
otimizados 

35% 3 ≥ 4 6 
 

200% 

Data de apresentação dos critérios de 
implementação e gestão dos 
processos 

30% 30/nov 15/nov 15/nov 

 
 

104,5% 
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Objetivo Operacional 5: Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as 

unidades orgânicas da CML) 

Este objetivo insere-se na implementação do modelo comum de gestão da CML, na dimensão 

Gestão de Recursos. Destina-se a incentivar todas as unidades orgânicas a incrementar a 

eficiência na gestão dos recursos financeiros que lhe estão alocados, sendo medido através de 

três indicadores que concretizam os aspetos considerados mais relevantes neste ciclo de gestão. 

Os indicadores transversais de responsabilidade comum: “Número médio de dias para a 

liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)”, “Número médio de dias 

úteis de entrega dos relatórios da avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e 

responsabilidade comum sempre que aplicável)” e “Taxa de cumprimento do calendário do 

planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que 

aplicável)”, obtiveram uma taxa de realização global de 126,6%. 

Foi superada a meta traçada em matéria do prazo de liquidação de faturas (taxa de realização 

de 160%) e verificou-se o cumprimento da meta fixada para a entrega de relatórios (taxa de 

realização de 120%). No entanto, a monitorização demonstra a necessidade de melhorar o 

desempenho na área de calendário de planeamento e execução orçamental, na medida em que, 

relativamente a este indicador, a meta não foi atingida (taxa de realização de 88,8%). 

 
Tabela 5 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 5 

Eixo Eficiência: “Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
Número médio de dias para a 
liquidação de faturas 
 

40% 10 ≤5 4 
 

160% 

Número médio de dias úteis de 
entrega dos relatórios da avaliação de 
nível de serviço 

30% 5 ≤3 4 

 
120% 

Taxa de cumprimento do calendário 
do planeamento e execução 
orçamental definido 

30% 
 

80% 
 

100% 
 

71% 
 

 
88,8% 
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Objetivo Operacional 6: Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH)   

 

A DMRH iniciou em 2018 a implementação de um novo sistema informático de Gestão de 

Recursos Humanos que permitiu realizar o upgrade tecnológico do sistema de processamento 

salarial, integrando-o com a área de cadastro e permitindo desmaterializar o recibo de 

vencimento. O SIGRH permitirá também implementar o Portal RH. 
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O resultado do desempenho global deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada 

indicador, corresponde a uma taxa de realização de 119,1%.  

Os indicadores “Taxa de Implementação das funcionalidades referentes ao upgrade GIAF RH”, 

“Taxa de concretização do levantamento de necessidades das funcionalidades a integrar na 

plataforma MyGIAF (Portal RH)” e “Taxa de implementação das novas funcionalidades GIAF” 

apresentam resultados de superação das metas definidas. O indicador “Taxa de entrega de 

dados para plataforma GIAF” foi concretizado em 85% e terá continuidade em 2019. 

 
Tabela 6 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 6 

Eixo Eficiência: “Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
Taxa de Implementação das 
funcionalidades referentes ao 
upgrade GIAF RH 

40% 85% ≥ 95% 100% 
 

117,6% 

Taxa de concretização do 
levantamento de necessidades das 
funcionalidades a integrar na 
plataforma MyGIAF  

  20% 75% ≥ 85% 90% 

 
 

120% 
 

Taxa de implementação das novas 
funcionalidades GIAF 

20% 60% ≥ 70% 84% 
 

140% 

Taxa de entrega de dados para 
plataforma GIAF 

20% 
 

85% 
 

≥ 95% 
 

85% 
 

 
100% 

 

 Eixo Qualidade 
 

Objetivo Operacional 7: Promover a melhoria das condições e equipamentos de trabalho 

Este objetivo operacional traduz a necessidade de 

proporcionar boas condições de trabalho às pessoas que 

exercem funções na CML, em termos de instalações, 

equipamentos administrativos, informáticos e, em algumas 

carreiras, de proteção individual em função dos riscos 

específicos associados às atividades que desempenham. 
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O resultado dos indicadores deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada um, 

apresenta uma taxa de realização de 95,5%. 

O indicador “Data de apresentação à DMRH do diagnóstico das condições de trabalho das 

instalações da CML” não foi concretizado na data estipulada na meta, tendo sido concretizado 

numa data posterior, com uma taxa de realização global de 91%. 

O indicador “Data de apresentação à DMRH do plano de intervenção de 2019 para a melhoria 

das condições de trabalho das instalações da CML” foi concretizado de acordo com a meta 

planeada, com uma taxa de realização de 100%. 

 

Tabela 7 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 7 

Eixo Qualidade: “Promover a melhoria das condições e equipamentos de trabalho” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
 
Data de apresentação à DMRH do 
diagnóstico das condições de trabalho 
das instalações da CML 
 

50% 31/out 30/set 30/nov 

 
 

91% 

 
Data de apresentação à DMRH do 
plano de intervenção de 2019 para a 
melhoria das condições de trabalho 
das instalações da CML 
 

50% 30/nov 31/out 30/nov 

 
 

100% 

 

 

Objetivo Operacional 8: Desenvolver a metodologia de implementação do Núcleo de Apoio à 

Gestão (NAG) nas Direções Municipais, de forma articulada e partilhada 

Este objetivo tem por finalidade otimizar recursos, impulsionar uma maior articulação e 

proximidade com os serviços, através da criação junto das Direções Municipais, de equipas mais 

capacitadas que concentrem as funções transversais (finanças, recursos humanos, apoio 

informático, apoio jurídico), prestando aos dirigentes um apoio mais efetivo e orientado para as 

necessidades específicas nas diversas áreas de gestão. Simultaneamente, a constituição dos  
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NAG criará sinergias entre as várias funções transversais, 

numa lógica de desenvolvimento e trabalho conjunto 

intra e inter unidades orgânicas. Em 2018 foi 

estruturada a metodologia que sustentará a criação 

dos NAG, identificando as áreas de gestão transversais 

e a composição dos NAG. Tendo como premissa que a 

gestão das pessoas é realizada de forma partilhada 

entre a DMRH e todas as unidades orgânicas do 

Município, uma das prioridades em 2018 foi o 

enfoque na função transversal “Função RH”.  No 

âmbito da revitalização do projeto “Função RH”, a 

DMRH elaborou um novo guia de orientação 

técnica, com o objetivo de disponibilizar um 

instrumento de trabalho privilegiado para os 

elementos da Função RH, permitindo dotar-lhes  

conhecimentos que permitam efetivar uma 

gestão de pessoas, cada vez mais próxima dos/as 

trabalhadores/as, capacitando os/as respetivos/as interlocutores/as 

para os novos desafios que se colocam. Neste âmbito, foi realizado um Ciclo de Oficinas RH, que 

compreendeu 30 sessões 

de sensibilização aos/às 

interlocutores/as das 

várias unidades orgânicas, 

com particular enfoque na 

divulgação do novo guia de 

orientação técnica.  
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CICLO DE OFICINAS RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

DMRH RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

Este objetivo apresentou uma taxa de realização global de 154,2%. 

Foram superadas as metas definidas para os indicadores “Data de apresentação à DMRH de 

proposta de metodologia para a implementação dos NAG” e “Nº de ações de sensibilização à 

função RH”. 

Tabela 8 | Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 8 

Eixo Qualidade: “Desenvolver a metodologia de implementação do Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) 
nas Direções Municipais, de forma articulada e partilhada” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 

Data de apresentação à DMRH de 
proposta de metodologia para a 
implementação dos NAG 

50% 21/dez 21/nov  21/nov  

 
 

108,5% 

 
Nº de ações de sensibilização à função 
RH 
 

50% 15 ≥ 20 30  

 
 

200,0% 

 

Objetivo Operacional 9: Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as 

unidades orgânicas da CML) 

Este é um objetivo comum a todas as unidades orgânicas, contribuindo para a implementação 

do modelo comum de gestão da CML, na dimensão Gestão das Pessoas. Reforça o conceito da 

gestão de recursos humanos como uma responsabilidade partilhada por todos os dirigentes, em 

todas as unidades orgânicas e procura estimular as boas práticas de gestão das pessoas na CML. 

A sua implementação é medida através de 4 indicadores. 

O resultado dos indicadores transversais de responsabilidade comum deste objetivo, aplicadas 

as ponderações definidas para cada um, apresenta uma taxa de realização de 131,5%. 

Os indicadores “Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de 

pedidos submetidos”, “Prazo de contratualização da UO do Plano de Formação com a DMRH” 

e “Prazo de implementação do núcleo de apoio à prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho 

(SST) - Função RH”, apresentaram resultados de 

concretização positivos. 
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O resultado do indicador “Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 

contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2017/2018” reflete uma 

necessidade de melhoria por parte do DSHS.  

 
Tabela 9| Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 9 

Eixo Qualidade: “Colaborar na boa gestão de recursos humanos” 

 
 
Indicador 

 
Peso 

 
Meta 

 
Superação 

 
Resultado 

 
Taxa de Realização 

 
Taxa de autorização dos 
trabalhadores em rede colaborativa 
face ao total de pedidos submetidos 

25% 50% ≥ 70% 100%  
 

200,0% 

Taxa de trabalhadores com o SIADAP 
3 contratualizado com o avaliador, 
para o ciclo 2017/2018 

25% 95% 100% 81,9% 

 
 

86,2% 
 

Prazo de contratualização da UO do 
Plano de Formação com a DMRH 

25% 16/abr 10/abr  05/mar 

 
 

139,6% 
 

Prazo de implementação do núcleo de 
apoio à prevenção de Saúde e 
Segurança no Trabalho (SST) - Função 
RH 

25% 31/jul 15/jul  31/jul 

 
 

100,0% 

 

2.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUAR  
 

A taxa de realização do QUAR da DMRH de 2018, apresenta um resultado final de 131,5% (cf. 

TABELA RESUMO I).   

Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da 

concretização dos objetivos de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas são 

os seguintes: 

O eixo de eficácia apresenta uma taxa de realização de 

136,5%, salientando-se neste eixo a concretização do 

Objetivo Operacional OO3 DMRH “Impulsionar os planos 

de formação e de desenvolvimento de competências”.  
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O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 132,0%, 

sobressaindo o resultado do Objetivo Operacional OO4 DMRH 

“Adotar medidas de normalização, simplificação e 

desmaterialização de processos”.  

 O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 125,1%, 

verificando-se a preponderância neste eixo dos resultados do 

Objetivo Operacional OO8 “Desenvolver a metodologia de 

implementação do Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) nas Direções 

Municipais, de forma articulada e partilhada”. 

 
 

TABELA RESUMO I : 

 

Eixos Objetivos Operacionais - QUAR Peso 

Taxa de 
Realização 

 

131,5% 

E
fi

cá
ci

a 
(3

5%
) OO 1 DMRH Promover a renovação do mapa de pessoal  40% 110,9% 

136,5% OO 2 DMRH 
Realizar diagnósticos individuais de competências com base 
nos perfis desenvolvidos  

20% 100,0% 

OO 3 DMRH 
Impulsionar os planos de formação e de desenvolvimento de 
competências  

40% 180,3% 

E
fi

ci
ên

ci
a 

(3
5%

) OO 4 DMRH 
Adotar medidas de normalização, simplificação e 
desmaterialização de processos  

40% 146,6% 

132,0% 
OO 5 DMRH Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros  25% 126,6% 

OO 6 DMRH 
Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos (SIGRH) 

35% 119,1% 

Q
u

al
id

ad
e 

(3
0%

) OO 7 DMRH 
Promover a melhoria das condições e equipamentos de 
trabalho 

40% 95,5% 

125,1% 
OO 8 DMRH 

Desenvolver a metodologia de implementação do Núcleo de 
Apoio à Gestão (NAG) nas Direções Municipais, de forma 
articulada e partilhada 

35% 154,2% 

OO 9 DMRH Colaborar na boa gestão de recursos humanos - DMRH 25% 131,5% 
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Gráfico 1 | Taxas de Realização do QUAR 2018 – Eficácia, Eficiência e Qualidade 

 

Gráfico 2| Taxas de Realização QUAR 2018 – Objetivos Operacionais 
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A taxa de desempenho global do QUAR da DMRH de 2018, reflete uma concretização positiva 
dos objetivos e indicadores, com superação da maioria das metas estipuladas.   
 
Do total dos 22 indicadores que compõem o QUAR de 2018, treze superaram a meta proposta, 
seis foram cumpridos e somente três não atingiram a meta - cf. Gráficos 3 e 4 e TABELA RESUMO 

II. 
 
A monitorização evidencia a necessidade de melhorar o desempenho em três áreas específicas: 
na gestão de recursos financeiros (Eficiência), na melhoria das condições e equipamentos de 
trabalho (Qualidade) e na contratualização dos objetivos de SIADAP 3 (Qualidade).  

 
Gráfico 3| Concretização dos Indicadores QUAR 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4| Concretização dos Indicadores QUAR 2018 por Eixos 
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TABELA RESUMO II - RESULTADOS DO QUAR - DMRH/2018 

Superou Atingiu
Não 

Atingiu

1
Promover a renovação do mapa de 

pessoal ✓

2

Realizar diagnósticos individuais de 

competências com base nos perfis 

desenvolvidos
✓

3 ✓✓

4 ✓✓

5 ✓✓

6 ✓✓

7 ✓✓

8 ✓✓

9 ✓

10 

11 ✓✓

12 ✓✓

13 ✓✓

14 ✓

15 

16 ✓

17 ✓✓

18 ✓✓

19 ✓✓

20 

21 ✓✓

22 ✓

Desenvolver a metodologia de  

implementação do Núcleo de Apoio à 

Gestão (NAG) nas Direções 

Municipais, de forma articulada e 

partilhada

Data de apresentação à DMRH de proposta de metodologia para a 

implementação dos NAG

Nº de ações de sensibilização à função RH

Eixos OBJETIVOS OPERACIONAIS

E
fi

c
á

c
ia

 (
3

5
%

)
E

fi
c

iê
n

c
ia

 (
3

5
%

)
Q

u
a

li
d

a
d

e
 (

3
0

%
)

Promover a melhoria das condições e 

equipamentos de trabalho

Colaborar na boa gestão de recursos 

humanos - DMRH

Adotar medidas de normalização, 

simplificação e desmaterialização de 

processos 

Impulsionar os planos de formação e 

de desenvolvimento de competências 

Colaborar na Boa Gestão de 

Recursos Financeiros 

Taxa de execução do diagnóstico de necessidades de formação 

para dirigentes

 Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face 

ao total de pedidos submetidos 

Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o 

avaliador, para  o ciclo 2017/2018

Prazo de contratualização da UO do Plano de Formação com a 

DMRH

Prazo de implementação do núcleo de apoio à prevenção de Saúde 

e Segurança no Trabalho (SST) - Função RH 

Taxa de Implementação das funcionalidades referentes ao upgrade 

GIAF RH      

Taxa de concretização do levantamento de necessidades das 

funcionalidades a integrar na plataforma MyGIAF (portal do 

trabalhador)

Taxa de implementação das novas funcionalidades GIAF

Taxa de entrega de dados para plataforma GIAF 

Data de apresentação à DMRH do diagnóstico das condições de 

trabalho das instalações da CML

Data de apresentação à DMRH do plano de intervenção de 2019 

para a melhoria  das condições de trabalho das instalações da CML

Número médio de dias para a liquidação de faturas (responsabilidade 

comum sempre que aplicável)

Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios da avaliação 

de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade 

comum sempre que aplicável) 

Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução 

orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável) 

Implementar o Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH)

Taxa de execução para a renovação do mapa de pessoal 

Nº de funções com diagnóstico de competências

Resultados

INDICADORES

Número dos processos optimizados de acordo com o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD)                                             

Número de novos processos  otimizados

Data de apresentação dos critérios de implementação e gestão dos 

processos

Taxa de formação por unidade orgânica  
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2.3. FUNÇÃO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (DGRH) 
 

2.3.1. OBJETIVOS QUARU  

 
A taxa de realização do QUARU do DGRH de 2018, apresenta um resultado final de 121,47% (cf. 
TABELA RESUMO III).   
 
Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da 

concretização dos objetivos de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas são 

os seguintes: 

O eixo de eficácia apresenta uma taxa de 

realização de 113,2%, salientando-se neste 

eixo a concretização do Objetivo Operacional 

OO3 DGRH: “Alterar o posicionamento 

remuneratório dos trabalhadores de acordo 

com os critérios do SIADAP”. Este objetivo 

teve um especial relevo na atividade 

desenvolvida pelo DGRH em 2018 e 

representou uma importância significativa 

para os trabalhadores/as que viram 

concretizada a alteração do seu 

posicionamento remuneratório. De salientar 

que o Município de Lisboa foi conforme 

reconhecido até pelas estruturas sindicais, 

um dos organismos da administração pública 

que mais rapidamente (aliás, logo no 

processamento do mês de janeiro) aplicou o 

descongelamento das posições 

remuneratórias em cumprimento do Orçamento do Estado para 2018. Para este efeito, a DMRH 

empenhou-se desde 2017 no apuramento do número de pontos que os/as trabalhadores/as 

detinham na sequência da avaliação do desempenho, tendo em março, juntamente com o 

recibo de vencimento, comunicado a 6817 trabalhadores/as o número de pontos adquiridos, 

com a discriminação anual e respetiva fundamentação.   
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O objetivo Operacional OO 1 DGRH “Promover a renovação do mapa de pessoal”, constituiu 

igualmente uma das prioridades definidas para 2018 e incluiu as medidas para a integração no 

mapa de pessoal de trabalhadores/as sem vínculo jurídico adequado, mobilidade intercarreiras 

e concursos externos de ingresso. Obteve uma taxa de realização de 110,9%. 

 

O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 132,6%, sobressaindo o resultado do 

Objetivo Operacional OO4 DGRH 

“Adotar medidas de normalização, 

simplificação e desmaterialização de 

processos”. No âmbito da atividade 

desenvolvida na abordagem por processos, foram otimizados 21 processos de acordo com o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).  

 

O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 115,7%, verificando-se a 

preponderância neste eixo dos resultados dos Objetivos Operacionais: OO8 DGRH “Colaborar 

na boa gestão de recursos humanos” e 

OO9 DGRH “Desenvolver a metodologia 

de implementação do Núcleo de Apoio 

à Gestão (NAG) nas Direções 

Municipais, de forma articulada e 

partilhada”, salientando-se neste último 

a realização de 15 sessões de 

sensibilização à Função RH. 

 

A taxa de desempenho global do QUARU do DGRH de 2018, reflete uma concretização positiva 

dos objetivos embora não tenha sido possível concretizar o objetivo operacional OO9 

“Aumentar os serviços abrangidos pelo 

controlo de assiduidade, mediante o registo 

eletrónico de dados biométricos”.   
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TABELA RESUMO III – RESULTADOS DO QUARU DO DGRH/2018 
 

Eixos  Objetivos Operacionais - QUARU DGRH Peso 
Taxa de Realização 

121,47% 

E
fi

cá
ci

a 
(4

0%
) 

OO 1 DGRH Promover a renovação do mapa de pessoal  40% 110,90% 

113,20% 
OO 2 DGRH 

Realizar diagnósticos individuais de competências 
com base nos perfis desenvolvidos  

20% 100,00% 

OO 3 DGRH 

Alterar o posicionamento remuneratório dos 
trabalhadores de acordo com os critérios do 
SIADAP                               

40% 122,20% 

E
fi

ci
ên

ci
a 

(4
0%

) 

OO 4 DGRH 
Adotar medidas de normalização, simplificação e 
desmaterialização de processos  

25% 165,60% 

132,60% 
OO 5 DGRH Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros  25% 126,60% 

OO 6 DGRH 
Implementar o Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos (SIGRH) 

50% 119,10% 

Q
u

al
id

ad
e 

(2
0%

) OO 7 DGRH 

Desenvolver a metodologia de implementação do 
Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) nas Direções 
Municipais, de forma articulada e partilhada 

35% 150,00% 

115,70% OO 8 DGRH 
Colaborar na boa gestão de recursos humanos - 
DMRH. 

25% 152,60% 

OO 9 DGRH 

Aumentar os serviços abrangidos pelo controlo de 
assiduidade, mediante o registo eletrónico de 
dados biométricos. 

40% 62,60% 

 

 

Gráfico 5| Taxas de Realização do QUARU DGRH de 2018 – Eficácia, Eficiência e Qualidade 
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Gráfico 6| Taxas de Realização do QUARU DGRH de 2018 – Objetivos Operacionais 

 

 

 

2.3.2. OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 

Para além dos objetivos de desempenho consagrados no QUARU, foram realizadas outras 

atividades previstas no plano de atividades de 2018, específicas da área de negócio do DGRH. 
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Macroprocesso Operacional 2: Admissão e colocação

ATIVIDADE

Desenvolver e gerir modelos de afetação de força de 

trabalho entre orgânicas da CML
410

Analisar os pedidos de (re)afetação dos 

trabalhadores nas unidades orgânicas
378

Procedimentos concursais a decorrer 22

Concluir os procedimentos concursais em curso 4

Gerir o programa de acolhimento - 'Chegar à CML' -

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

Nº de (re)afetações

INDICADOR RESULTADO

Nº de procedimentos concursais a decorrer  

Nº de procedimentos concursais concluídos até 31 de 

dezembro de 2018

Taxa de novos trabalhadores abrangidos
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Macroprocesso Operacional 3: Administração RH

ATIVIDADE

Assegurar a atualização da informação cadastral 

dos trabalhadores
19533

Monitorizar a consulta dos processos individuais 

dos trabalhadores
5271

Emitir declarações solicitadas pelos trabalhadores 

(gestão de processos e remunerações)
502

3802

1115

805

987

802 086,54 €

Assegurar o processamento das comparticipações 

da ADSE
16083

6305

198

210083

1544

Instaurar processos disciplinares 78

Monitorizar as suspensões preventivas 0

21

2

8

4

10

7

10

Monitorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-

estudante, por Unidade Orgânica
55

Monitorizar os pedidos de estatuto de equiparação a 

bolseiro, por Unidade Orgânica
5

Monitorizar os pedidos de estatuto de bolseiro de 

investigação, por Unidade Orgânica
0

Monitorizar os pedidos de jornada contínua, por 

Unidade Orgânica
632

Monitorizar os pedidos de acumulação de funções, 

por Unidade Orgânica
121

Responder aos pedidos de mobilidade 

intercarreiras
26

76

39

2

9

25

4

27

Nº de registos de ADSE processados

Nº de cartões da ADSE enviados aos beneficiários
Gerir os cartões de beneficiário da ADSE

Nº de novos beneficiários

RESULTADO

Monitorizar as penhoras a serem processadas no 

Núcleo de Remunerações

Nº de penhoras em curso na carreira de assistente operacional

Nº de penhoras em curso na carreira de assistente técnico

Nº de penhoras em curso na carreira de técnico superior

Nº de penhoras em curso nas restantes carreiras

Nº de processos individuais requisitados para consulta

Nº de pedidos de declaração satisfeitos

Nº de deferimentos do exterior

Nº de deferimentos

Nº de deferimentos

Nº de pedidos de mobilidade intercarreiras respondidos

Monitorizar os pedidos de mobilidade

Nº de deferimentos para o exterior

Nº de deferimentos de ACIP do exterior

Nº de deferimentos de ACIP para o exterior

Nº de deferimentos de mobilidade intercarreiras

Nº de deferimentos de mobilidade intercategorias

Nº de deferimentos de mobilidade em atividade diferente

Nº de deferimentos

Nº de deferimentos

Nº de processos disciplinares que poderão prescrever no prazo 

Nº de processos disciplinares que prescreveram

Nº de processos disciplinares com decisão de arquivamento

Nº de processos disciplinares com decisão de repreensão 

Nº de processos disciplinares com decisão de multa ou multa 

Nº de processos disciplinares com decisão de suspensão ou 

Nº de processos disciplinares com decisão de demissão / 

Nº de deferimentos

Monitorizar os prazos dos processos disciplinares

Decidir processos disciplinares

Nº de processos disciplinares instaurados

Nº de suspensões preventivas

Gerir o processamento de salários
Nº de alterações às notas de ocorrência, comunicadas pela 

Nº de ocorrências em processamento especial (que ocorrem 

Nº de processos individuais com inserção de documentação

INDICADOR

Valor das penhoras em curso

Macroprocesso Suporte 3: Gestão do sistema de informação

ATIVIDADE

Implementar um sistema de gestão do tempo de 

trabalho
66,3%Taxa de UO com relógio biométrico

INDICADOR RESULTADO
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Macroprocesso Operacional 4: Gestão do desempenho

ATIVIDADE

81,98%

3695

384

3923

244

RESULTADO

Monitorizar os processos de avaliação do 

desempenho dos trabalhadores (SIADAP 3)

Taxa de trabalhadores da CML avaliados no biénio 2015/2016

Nº trabalhadores da CML com alteração de posicionamento 

remuneratório

(Uma posição remuneratória)

Nº trabalhadores da CML com alteração de posicionamento 

remuneratório

(Duas ou mais posições remuneratórias)

N.º trabalhadores da CML com acréscimo remuneratório efetivo

Nº trabalhadores da CML com objetivos e competências (ou só 

competências) contratualizados / reformulados com o respetivo 

avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 

2017/2018

INDICADOR

Macroprocesso Operacional 7: Saídas RH

ATIVIDADE

125

74

RESULTADO

Analisar os pedidos de aposentação

Nº de pedidos entrados no DGRH

Nº de pedidos analisados e remetidos à CGA

INDICADOR

Macroprocesso Operacional 8: Comunicação e Marca RH DGRH

ATIVIDADE

Divulgar ações de recrutamento interno 

"Oportunidade de mudar"
12

RESULTADO

Nº de ações "Oportunidade de mudar" divulgadas

INDICADOR
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2.4. FUNÇÃO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO (DDF) 
 
2.4.1. OBJETIVOS QUARU  
A taxa de realização do QUARU do DDF de 2018, apresenta um resultado final de 154,1% (cf. 
QUADRO RESUMO IV).   
 
Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da 

concretização d os objetivos de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas são 

os seguintes: 

O eixo de eficácia apresenta uma taxa de realização de 148,2%, salientando-se neste eixo a 

concretização do Objetivo Operacional OO2 DDF “Impulsionar os planos de formação e de 

desenvolvimento de competências”. 

O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 153,5%, sobressaindo o resultado do 

Objetivo Operacional OO3 DDF “Adotar medidas de normalização, simplificação e 

desmaterialização de processos”. 

O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 161,5%, verificando-se a 

preponderância neste eixo dos resultados do Objetivo Operacional OO8 “Desenvolver a 

metodologia de implementação do Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) nas Direções Municipais, 

de forma articulada e partilhada”. 

QUADRO RESUMO IV – RESULTADOS DO QUARU DO DDF/2018 

Eixos Objetivos Operacionais - QUARU DDF Peso 
Taxa de Realização 

154,1% 

E
fi

cá
ci

a 
(3

5%
) 

OO 1 DDF 
Realizar diagnósticos individuais de competências 
com base nos perfis desenvolvidos.   

40% 100,0% 

148,2% 

OO 2 DDF 
Impulsionar os planos de formação e de 
desenvolvimento de competências.  

60% 180,3% 

E
fi

ci
ên

ci
a 

(3
5%

) OO 3 DDF 
Adotar medidas de normalização, simplificação e 
desmaterialização de processos  

75% 162,5% 

153,5% OO 4 DDF Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros  25% 126,6% 

OO 5 DDF 
Implementar o Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos (SIGRH) 

0% 0,0% 

Q
u

al
id

ad
e 

(3
0%

) 

OO 6 DDF 
Colaborar na boa gestão de recursos humanos - 
DMRH (comum a todas as unidades orgânicas).  

30% 152,6% 

161,5% 
OO 7 DDF 

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

60% 151,2% 

OO 8 DDF 

Desenvolver a metodologia de implementação do 
Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) nas Direções 
Municipais, de forma articulada e partilhada.  

10% 250,0% 
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Gráfico 7 | Taxas de Realização do QUARU DDF de 2018– Eficácia, Eficiência e Qualidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 | Taxas de Realização do QUARU DDF de 2018 – Objetivos Operacionais 
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2.4.2. OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Para além dos objetivos de desempenho consagrados no QUARU, foram realizadas outras 

atividades previstas no plano de atividades de 2018 na área de negócio do DDF. 

 

 

 

 

 

 

Macroprocesso Operacional 5: Desenvolvimento de RH

ATIVIDADE

Diagnosticar necessidades de formação 70,00%

Divulgar o Plano de formação 12-abr

Executar o Plano de Formação 51,5%

Avaliar a formação -

Gerir a Formação externa 788

Gerir Estágios de Formação Profissional - EFP 0

Gerir Estágios Curriculares - EC 114

Gerir Estágios Habilitantes ao exercício de profissão 

regulada - EH
1

Gerir Estágios Internacionais - Erasmus + 32

Gerir outros Estágios 15

313

28

90

2233

-

-

RESULTADO

Taxa de UO com relatórios de necessidades de formação 

elaborados

Data de divulgação do Plano de formação

Taxa de execução do Plano de formação - Participantes

INDICADOR

Taxa de realização de avaliação de 2º nível nas ações de 

formação aplicáveis

Nº de participantes

Nº de candidatos encaminhados para ofertas de qualificação 

escolar ou profissional

Nº de sessões de esclarecimento sobre o centro Qualifica

Programa + Valor Lx

Nº de Estágios de Formação Profissional

Nº de Estágios Curriculares

Nº Estágios Habilitantes ao exercício de profissão regulada

Nº de ações de divulgação

Nº de Estágios de Valorização Profissional

Assegurar a realização de outras ações de 

formação para o exterior da CML

Nº de ações realizadas

Nº de participantes

Data de implementação do sistema de helpdeskformativo

Data de conclusão do levantamento de conteúdos adequados 

à formação em tempos de espera

Introduzir novas modalidades formativas

Macroprocesso Operacional 8: Comunicação e Marca RH DDF

ATIVIDADE

Assegurar de forma eficaz a divulgação das ações 

de formação
37

RESULTADO

Nº de ações de divulgação da formação

INDICADOR
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2.5. FUNÇÃO SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO (DSHS) 
2.5.1. OBJETIVOS QUARU  
 

A taxa de realização do QUARU do DSHS de 2018, apresenta um resultado final de 67,5% (cf. 
TABELA RESUMO V).   
 
Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da 

concretização dos objetivos de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas são 

os seguintes: 

O eixo de eficácia apresenta uma taxa de realização de 0,0%, pois não foi concretizado o único 

Objetivo Operacional deste eixo OO1 DSHS “Implementar o Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho na DMEAVE/DEV/DPGMEV”. 

O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 135,6%, sobressaindo o resultado do 

Objetivo Operacional OO2 DSHS “Adotar medidas de normalização, simplificação e 

desmaterialização de processos”. 

O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 84%, não tendo sido concretizado o 

objetivo OO5 DSHS “Implementar um programa de apoio e valorização dos trabalhadores”.  

   TABELA RESUMO V – RESULTADOS DO QUARU DO DSHS/2018 

Eixos Objetivos Operacionais - QUARU DSHS Peso 

Taxa de 
Realização 

67,50% 

E
fi

cá
ci

a 

(3
5%

) 

OO 1 DSHS 

Implementar o Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde no Trabalho na 
DMEAVE/DEV/DPGMEV 

100% 0,0% 0,0% 

E
fi

ci
ên

ci
a 

(2
5%

) OO 2 DSHS 

Adotar medidas de normalização, 
simplificação e desmaterialização de 
processos  

50% 177,5% 

135,6% OO 3 DSHS 
Colaborar na boa Gestão de Recursos 
Financeiros  

30% 126,6% 

OO 4 DSHS 
Reduzir o impacto adverso decorrente dos 
acidentes de trabalho. 

20% 44,3% 

Q
u

al
id

ad
e 

(4
0%

) 

OO 5 DSHS 
Implementar um programa de apoio e 
valorização dos trabalhadores.   

30% 0,0% 

84,0% 

OO 6 DSHS 
Colaborar na boa gestão de recursos 
humanos - DMRH  

25% 122,3% 

OO 7 DSHS 
Promover a melhoria das condições e 
equipamentos de trabalho. 

35% 95,5% 

OO 8 DSHS 

Desenvolver a metodologia de 
implementação do Núcleo de Apoio à Gestão 
(NAG) nas Direções Municipais, de forma 
articulada e partilhada.  

10% 200,0% 
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Gráfico 9 | Taxas de Realização do QUARU DSHS de 2018– Eficácia, Eficiência e Qualidade 

 
 

Gráfico 10 | Taxas de Realização do QUARU DSHS de 2018 – Objetivos Operacionais 
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2.5.2. OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Para além dos objetivos de desempenho consagrados no QUARU, foram realizadas outras 

atividades previstas no plano de atividades de 2018 na área de negócio do DSHS. 

  

Macroprocesso Operacional 6: Gestão das condições de trabalho

ATIVIDADE

Garantir o atendimento aos sinistrados 100%

31,9%

82,2%

45%

67%

88%

97%

32%

95%

Gerir o Programa de Saúde Ocupacional 30-nov

Criar protocolos médicos respeitando a função, o 

género e a idade
31-dez

218

215

100%

-

30-set

Realizar visitas das equipas multidisciplinares aos 

serviços
134

26

-

Garantir a qualidade da assistência médica e 

complementar prestada a trabalhadores 

acidentados

-

Data de celebração de um acordo com níveis de serviço no 

âmbito do protocolo com os SSCML relativamente à área de 

acidentes de trabalho

Gerir as condições de trabalho

Data de apresentação do perfil de competências da função 

Encarregado Operacional, no âmbito do Plano de Prevenção da 

Sinistralidade Laboral da CML

Data de verificação junto das Unidades Orgânicas da existência 

da caixa de primeiros socorros

Nº de visitas das equipas multidisciplinares com relatórios 

técnicos elaborados

Assegurar a qualidade do serviço prestado nos 

refeitórios municipais

Nº de auditorias higio-sanitárias/HACCP e de requisitos 

técnicos, com relatórios técnicos elaborados (eventualmente c/ 

propostas de melhoria/ações corretivas às condições higio-

sanitárias e técnico funcionais, incluindo a necessidade de 

Data de aplicação de um questionário de avaliação da 

satisfação do utente

Data de apresentação do Plano de Intervenção do 100% bem 

para 2019

Data de apresentação dos novos protocolos médicos

Criar lugares seguros (verificações no âmbito da 

HST - Ergonomia; Equipamentos de proteção 

individual; Químicos; Instalações; Monitorizações; 

Máquinas e Equipamentos de trabalho; Segurança e 

combate a incêndios em edifícios), 

eliminando/minimizando os riscos a que os 

trabalhadores da CML estão sujeitos no 

desempenho das suas funções

Nº de visitas/verificações a locais de trabalho (extra equipas 

multidisciplinares) com relatórios técnicos elaborados, 

incluindo propostas de melhoria/ações corretivas às condições 

higio-sanitárias e técnico funcionais dos locais de trabalho 

Nº de monitorizações (ruído; iluminação; conforto térmico; 

qualidade do ar interior (QAI))

Taxa de cadernos de encargos validados para aquisição de EPI 

no prazo de 30 dias

Acompanhar os trabalhadores referenciados para 

atendimento em consultas de psicologia clínica e 

apoio da área de serviço social

Taxa de atendimento efetuado pelo gabinete de psicologia 

clínica
Taxa de atendimento efetuado pelo GISS (Gabinete de 

Intervenção do Serviço Social)

Monitorizar a qualidade dos serviços médicos 

prestados

Taxa de inquéritos respondidos pelos trabalhadores 

convocados para o exame periódico de saúde

Taxa de satisfação dos trabalhadores convocados para o 

exame periódico de saúde

Taxa de relatórios técnicos elaborados com o RIAAT nos 15 

dias subsequentes ao acidente

Taxa de processos de reabertura de acidentes de trabalho 

avaliados clinicamente pela JMM no período máximo de 15 dias

Taxa de processos encerrados com IPP (incapacidade 

permanente)  enviados à CGA

Assegurar a medicina no trabalho

Taxa de cobertura dos exames periódicos/iniciais

Taxa de comparência às convocatórias de exames médicos

INDICADOR RESULTADO
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3. ATIVIDADES NÃO INTEGRADAS EM QUAR 
 

3.1. DIREÇÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Participação no II Fórum Nacional para a Diversidade – a CML, na qualidade de signatária 

da Carta para a Diversidade, participou no II Fórum Nacional para a Diversidade, nos dias 21 e 

22 de novembro, na Póvoa de Lanhoso, onde 

estiveram presentes representantes das 225 

organizações signatárias em Portugal, juntamente 

com representantes das Cartas para a Diversidade da 

Estónia, Luxemburgo e Polónia. 

A DMRH, representada pela Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão de Recursos Humanos, 

integrou o painel dedicado à comunicação no setor 

público, onde foram partilhadas as boas práticas de 

diversas entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua intervenção, a Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos, 

salientou que o Município de Lisboa desenvolve um modelo de gestão centrado nas pessoas, de 

forma a promover a diversidade através de uma cultura de trabalho em que cada trabalhador/a 

é único/a e tem necessidades e competências específicas, suportada com um leque alargado de 

medidas em que se destacam três: a rede colaborativa, as modalidades de horários de trabalho 
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que permitem o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e a mobilidade interna entre 

unidades orgânicas. Foi destacada também a importância das competências tecnológicas na 

comunicação, a utilização do sistema braille para os/as utilizadores/as com deficiência visual, a 

interpretação gestual, a formação na área da literacia digital, as ações sobre linguagem sensível 

ao género, entre outras práticas.   

 

Preparação de instrumentos de gestão para o ano 2019 (SIADAP 1) – no âmbito dos 

trabalhos preparatórios para a elaboração do 

Orçamento, Mapa de Pessoal e propostas de QUAR das 

Direções Municipais, para o ano de 2019, a DMRH 

realizou reuniões de trabalho com todas as unidades orgânicas, disponibilizando o apoio técnico 

necessário à elaboração e análise dos QUAR das várias Direções Municipais e Departamentos de 

1.ª linha.  
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Questionário “Como de desloca” – 

Em articulação com a Direção Municipal 

de Mobilidade, foi lançado durante o 

mês de dezembro de 2018 o 

questionário “Como de desloca”, tendo 

como objetivo conhecer as formas como os/as trabalhadores/as da CML se deslocam de casa 

para o trabalho e vice-versa.  A DMRH elaborou o respetivo plano de comunicação, de forma a 

chegar ao maior número possível de trabalhadores/as da CML, procurando obter uma taxa de 

resposta representativa. Foram ainda realizadas visitas aos serviços municipais para incentivar 

a resposta ao questionário.  

 

100 Resilient Cities – a DMRH integrou a equipa municipal que gere a participação de Lisboa 

no grupo 100 Resilient Cities, uma iniciativa da Fundação Rockefeller, destinada a ajudar as 

cidades a melhorar a 

resposta a catástrofes 

naturais e fenómenos que 

advêm de alterações 

climáticas, bem como a 

riscos de natureza social e 

económica, como o envelhecimento da população ou desemprego. 

 

Portal de Dados Abertos de Lisboa - Retomamos a introdução de dados de recursos humanos 

no Portal de Dados Abertos de Lisboa, com a disponibilização dos 

Balanços Sociais referentes a 2015, 2016 e 2017. Atualmente, estão a ser 

equacionados novos conjuntos de dados para disponibilizar neste Portal.  
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Intr@net 

 
 A área de recursos humanos da intranet constitui um meio 

privilegiado de comunicação com os/as trabalhadores/as. Por 

isso, a DMRH criou em 2018 um novo menu de pesquisa de “A a 

Z”, no sentido de tornar a pesquisa de informação mais rápida e 

eficaz para todos/as. Este motor de busca permite o acesso 

imediato à informação e facilita a pesquisa por assunto. A 

atualização dos conteúdos constituiu igualmente uma 

prioridade da DMRH 

 

 

Comemoração do dia da Mulher – A DMRH foi responsável pela 

organização, coordenação e divulgação das iniciativas de comemoração do 

dia da mulher na CML. 

 

 

No âmbito do Programa de Apoio e Valorização dos/as trabalhadores/as, a DMRH 

protagonizou a organização e divulgação de 3 edições da Mostra de Talentos dos/as 

trabalhadores/as, que abrangeu vários espaços municipais e contou com 3 edições: Páscoa, 

Verão e Natal. Foram, também, realizadas Oficinas de Talentos, onde alguns colegas com 

competências específicas ensinam técnicas muito variadas, tais como a técnica da reciclagem e 

a do origami. Foram ainda realizadas, neste âmbito, algumas exposições de pintura e de 

escultura. Foram igualmente expostos no espaço multiusos trabalhos manuais dos/as filhos/as 

dos/as trabalhadores/as que frequentam as Unidades de Educação da CML. Enquadrada na 

estratégia de valorização do trabalhador, estas iniciativas pretendem continuar a incentivar a 

partilha de conhecimentos, a troca de experiências e a descoberta de novos talentos. 
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3.2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) participou ativamente na condução 

do Processo de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários no Município de Lisboa, 

que incluiu a criação, por aprovação do executivo, de uma Comissão Bipartida de Avaliação dos 

Vínculos Precários do Município de Lisboa (CAB-ML), com representantes do Município e das 

estruturas sindicais representativas dos/as trabalhadores/as.  

Mais, foi deliberada a abertura de um período complementar de registo, possibilitando a 

identificação de novos/as interessados/as que não se tivessem manifestado em momento 

anterior. 

Os trabalhos da CAB-ML traduziram-se em 16 reuniões com análise de 218 requerimentos, 

emissão de 163 pareceres favoráveis e 55 pareceres desfavoráveis. 

Foram efetuadas 86 notificações para audiência de interessados, tendo sido analisadas 33 

alegações. 
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Participação nas II Jornadas de Assistentes Técnicos - No dia 26/10/2018, a CML participou 

nas II Jornadas de Assistentes Técnicos, no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC). Na 

apresentação, efetuada pela Diretora do DGRH, foram destacadas diversas medidas de 

valorização da carreira de assistente técnico na CML. 
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No âmbito da Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos foram divulgadas 

as seguintes iniciativas, e fim de dotar os serviços municipais com os meios humanos 

necessários e adequado à prossecução das suas atribuições: 

Foram divulgadas oportunidades de mudar 

tendo como objetivo o recrutamento interno de trabalhadores para colmatar necessidades 

específicas identificadas em diversas unidades orgânicas: SG/DMC, SG/DAOSM – Plano Geral de 

Drenagem de Lisboa e Gabinete da Provedora Municipal dos Animais de Lisboa, DSI, SMPC e 

DDS. 

Rede Colaborativa - Foi divulgada a necessidade de um/a técnico/a superior, em Rede 

Colaborativa, para colaborar na Associação 

Internacional das Cidades Educadoras, ao nível de 

funções na área da tradução de textos e partes na 

página eletrónica desta Associação, bem como foi 

divulgada a necessidade de um/a técnico/a superior, 

em Rede Colaborativa, para colaborar no Grupo de Trabalho para a Promoção da Agricultura 

Urbana na Cidade de Lisboa para a DMAEVCE, ao nível de funções na área de Design e edição de 

textos.  

Bolsa de Emprego Público - Foram publicitados na BEP - Bolsa de Emprego Público - 5 

procedimentos de mobilidade na categoria, 2 (dois) para o Departamento de 

Aprovisionamentos/DMF, para recrutar 9 (nove) técnicos/as superiores de Economia, Finanças 

e Gestão e 5 (cinco) técnicos/as superiores de Direito. Os outros 3 procedimentos realizaram-se 

para o Departamento de Relação com o Munícipe e Participação/SG, para recrutar 20 assistentes 

técnicos, 1 técnico/a superior de Ciências da Comunicação e 1 técnico/a superior de 

Administração Pública, Ciências Políticas e Sociais. 

No âmbito da Divisão de Avaliação de Desempenho, em março de 2016, foi comunicado 

aos/às trabalhadores/as afetos/as ao mapa de pessoal do Município de Lisboa o número de 

pontos que detinham a 31.12.2016, na sequência da avaliação do desempenho, com a 

discriminação anual e respetiva fundamentação.  
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Para o efeito, foram impressos 6817 ofícios, num trabalho conjunto entre as três divisões do 

DGRH – Divisão de Avaliação de Desempenho, Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos 

Humanos e Divisão de Gestão de Processos e Remunerações.  

Entre abril e setembro, foi comunicado o número de pontos que detinham a 31.12.2016 aos/às 

trabalhadores/as afetos ao mapa de pessoal do Município que exerciam funções dirigentes, bem 

como os/as que exerciam funções noutras entidades, tendo sido abrangidos/as por esta 

comunicação, legalmente exigida, 99% dos/as trabalhadores/as do Município. A Divisão de 

Avaliação de Desempenho, dando continuidade ao trabalho encetado no segundo semestre de 

2017, procedeu à validação e quantificação dos pontos detidos por cada um/a dos/as 

trabalhadores/as afetos/as ao mapa de pessoal, que implicou, em primeiro lugar, o apuramento 

criterioso da data em que o/a trabalhador/a foi colocado/a no último  posicionamento 

remuneratório. Este processo implicou, igualmente, um acréscimo muito significativo do 

número de pedidos de informação e esclarecimento, a que se deu resposta com o reforço da 

equipa de atendimento, junto da DMRH. 

 

 

 

 

No âmbito da preparação do processo de avaliação do desempenho dos/as trabalhadores/as no 

ciclo avaliativo 2017/2018, a fim de aumentar a eficiência do processo de avaliação, procedeu-

se à elaboração do calendário de atuação e otimização do processo, conceção dos instrumentos 

de comunicação e atualização da informação constante na intranet.  
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3.3. DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO 
 

O Departamento de Desenvolvimento e Formação, no pressuposto de cumprir a sua visão e de 

contribuir para o desenvolvimento e para a inovação nos eixos estratégicos da CML, 

desenvolveu atividade no âmbito do Núcleo de Estudos e Apoio à Gestão, realizando em 2018, 

estudos e projetos que suportam a sua atividade e propõem abordagens inovadoras para os 

atuais desafios da cidade, em Aprendizagem ao Longo da Vida: 

- Espaço E & Lisbon Learning Center 

Lisbon Learning Centre - Centro Integrado para a 

Aprendizagem de Lisboa no âmbito do EIXO 2 do 

Programa de Governo da Cidade de Lisboa e do EIXO B das 

Grandes Opções do Plano 2018-2021. Incrementámos o 

estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades 

nacionais e internacionais, que potenciem: 

- O lançamento de Lisboa Cidade da Aprendizagem e a criação de uma cultura permanente em 

Aprendizagem ao longo da Vida, nomeadamente o Projeto Europeu Connected Spaces of 

Learning; 

- A participação na criação de uma framework Europeia que defina as políticas e os mecanismos 

da Open Recognition para o reconhecimento das Aprendizagens Digitais, nomeadamente o 

Projeto MIRVA (Making Informal Recognition Visible and Actionable); 

- O alargamento das redes que a CML integra, no âmbito da promoção da Aprendizagem ao 

Longo da Vida da cidade, nomeadamente a adesão à Rede XARXA ( European Association of the 

Education of Adults), à EAEA (European Association for the Education of Adults) e á APG -

Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. 

Em 2018 continuou a decorrer a formação no âmbito do Programa de Alfabetização para 

Imigrantes em situação irregular, com vista a uma melhor integração e inclusão de 

estrangeiros/as na cidade de Lisboa. O Programa decorre das parcerias com o DDS, o Centro 

Padre Alves Correia e a Fundação Aga Khan. Este plano foi incluído no Plano Nacional de Literacia 

que o Prof. Luís Rothes, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, está a 

desenvolver a pedido do Ministério da Educação, da Agência Nacional para a Qualificação e 

Ensino Profissional e da Comissão Europeia. 
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Programa para a Inclusão e Literacia Digital (PILD) – o PILD é um projeto inovador, sem 

precedentes no universo da CML, que visa promover o desenvolvimento de competências 

digitais básicas, que permitam a exploração do potencial democrático, crítico e criativo da 

internet e da tecnologia e que contribuam para a diminuição do fosso digital. No âmbito deste 

Programa, realizámos workshops em competências básicas digitais para públicos com elevado 

risco de exclusão como desempregados e seniores; e a atribuição de micro-certificações, 

promovemos o Passaporte de Competências Digitais, inédito em iniciativas de Inclusão e 

Literacia Digital, que aumentam a visibilidade digital das competências dos cidadãos partilhável 

no Curriculum Vitae e nas redes sociais, aumentando assim a sua empregabilidade. O Programa 

para a Inclusão e Literacia Digital da CML resulta de uma parceria com o Instituto de Educação, 

da Universidade de Lisboa. Em 2018 frequentaram as oficinas 190 participantes, tendo sido 

validadas e certificadas 180 competências digitais. 
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Neste âmbito, a CML, através do DDF, foi convidada a integrar a Rede de Observatórios 

Municipais para a Inclusão e Literacia Digital, coordenada pela Universidade Aberta - OBLID. Na 

sequência deste convite, o DDF concebeu e realizou uma ação de formação de capacitação de 

técnicos de Municípios do Alentejo, com a duração de 25 horas, com vista à implementação 

nestes municípios (Reguengos de Monsaraz, Évora, Serpa, Redondo, Arraiolos), do Programa 

para a Inclusão e Literacia Digital e do Passaporte de Competências Digitais da CML. 

Realizámos um workshop de literacia digital - Book-trailer, para estudantes da Escola Secundária 

Eça de Queirós e participámos em Webinários sobre a Literacia Digital divulgando a iniciativa da 

CML e do Pelouro dos Recursos Humanos 

O PILD foi também distinguido com o Prémio Nacional da Semana Aprender ao Longo da Vida, 

pela Associação “O Direito de Aprender”, no Encontro que decorreu na Fundação Calouste 

Gulbenkian em 22 de outubro de 2018. Este prémio tem como objetivo promover o 

conhecimento e a divulgação de boas práticas de aprendizagem de adultos que se revistam de 

caráter inovador e se revelem eficazes no reforço da participação dos adultos em processos de 

aprendizagem ao longo da vida. O Júri foi constituído por Ana Maria Bettencourt, Ex-Presidente 

do Conselho Nacional de Educação; Ana Cláudia Valente, vogal do conselho diretivo da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P e Luís Jacob, Doutorando em “Sociedade 

do Conhecimento” pela Universidade de Salamanca (Espanha). 
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Ainda no âmbito do PILD - Programa para a Inclusão e Literacia Digital, o DDF foi convidado 

pela Revista Direito de Aprender, para um debate sobre Inclusão e literacia Digital, entretanto 

publicado na Revista Direito de Aprender n.º 15. 

Participámos na Reunião Plenária da Rede Know Now Know How 2018, no âmbito da parceria 

entre a CML e o ISEC Lisboa.  

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º111-B/2017, de 31 de agosto, que revê e republica 

o Código dos Contratos Públicos (CCP), e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018, tornou-

se premente dotar os/as dirigentes e trabalhadores/as do Município de Lisboa das competências 

técnicas necessárias à aplicação do Código dos Contratos Públicos revisto. Neste sentido, 

realizou-se uma Conferência sobre a “Reforma do Código dos Contratos Públicos Revisto”, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que teve como objetivo a transmissão, 

divulgação, reflexão genérica das principais alterações legislativas da Reforma do CCP, bem 

como as respetivas consequências ao nível da Administração Local, com uma duração de 7 

horas, para 250 participantes. 

Realizámos a formação na Plataforma Eletrónica da Contratação Pública da ACINGOV, que 

permitiu dar a conhecer aos/às utilizadores/as as suas atualizações, nomeadamente na 

introdução do novo código, com vista à sua massificação independentemente do procedimento 

utilizado. 

Realizámos o Encontro de Núcleos de Apoio à Formação – “ (Re) pensar a Formação” para 

apresentação do Plano de Formação 2018-2019 e da nova Plataforma de micro-learning 

“LearningHubz”, foi dinamizado ainda, um debate em que o tema central foi a formação na CML. 
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Foi lançada a nova Plataforma de micro-learning “LearningHubz”. Esta plataforma é uma 

ferramenta tecnológica, através da qual os/as utilizadores/as, consoante as suas necessidades 

de formação/informação, poderão aceder a um vasto conjunto de informação em formato 

vídeo. Os conteúdos disponíveis têm um carácter dinâmico, estão em constante atualização e 

versam temas diversos, que vão da Gestão até ao Desenvolvimento Pessoal. Na apresentação 

desta nova Plataforma, que decorreu no dia 24 de abril, no auditório do Montepio Geral, o 

vereador dos Recursos Humanos, Finanças e Sistemas de Informação, João Paulo Saraiva falou 

sobre as funcionalidades desta nova ferramenta de trabalho que, na sua opinião, “vai permitir 

melhorar os conhecimentos em várias áreas, à medida e disponibilidade de cada um de nós.”  

Pretende-se assim que, à distância de um clique e de uma forma simples, cada um/a dos/as 

utilizadores/as desta plataforma possa aceder a conteúdos que são pertinentes para o seu 

percurso e ao mesmo tempo partilhar e sugerir vídeos a outros/as utilizadores/as. Este projeto 

criado pela Startup Learning Hubz, começou com uma fase piloto, dirigida aos quadros 

dirigentes da CML, para testar as soluções digitais. 
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Programas Internacionais 

No âmbito da candidatura de adesão da 

CML/DMRH/DDF à Rede Europeia de Educação 

Profissional XARXA FP, constituída por 26 cidades de 

países da UE, o DDF participou na XIX XARXA FP 

General Assembly, rede de formação profissional, que 

se realizou de 14 a 16 de fevereiro de 2018, em Zwolle, 

na Holanda. 

No âmbito do Programa Erasmus+, projeto 2016-I-

PT0I-KA102-022405, Cultura e inovação em Línguas II e em parceria com o CEL, Centro Europeu 

de Línguas, realizaram-se 2 intercâmbios de boas práticas e mobilidade de pessoal de educação 

e formação profissional que contaram com a participação de 6 Técnicos do DDF, 3 em Sevilha 

na AIP Languages-Advisers for International Programs in Spain, e 3 em Turim na Associazione 

Formazione 80, de Itália. 

O DDF colaborou no apoio à realização do Seminário Internacional A New Look Into The Old 

Buildings – A Sustainable Vision For Lisboa, que se realizou, no auditório do CIUL – Centro de 

Informação Urbana de Lisboa e que contou com 39 participações dos quais, 11 trabalhadores/as 

do universo municipal e 28 participantes externos. 

Acolhemos uma equipa de 12 técnicos/as do Senado de Berlim, que vieram conhecer a forma 

como em Portugal de estruturam percursos educativos para as áreas da Educação Pré-escolar e 

para as áreas da Saúde e Geriatria. 

Organizámos e realizámos o 4.º Encontro Transnacional do Projeto “SILVIA” (Supporting 

Intergenerational Learning and Volunteering as 

a Mean for Inclusion through Autobiographical 

Methodology) entre 16 e 22 de abril que contou 

com a participação de todos os parceiros 

internacionais, a saber: França, Itália, Croácia, 

Suécia, Turquia e Portugal num total de 30 

participantes. 

 

.  
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No âmbito da European Alliance for Apprenticeships, realizámos uma candidatura, que foi 

aprovada pela Comissão Europeia - Directorate General Employment, Social affairs & Inclusion, 

pelo que a CML integrou em agosto a Rede Europeia para as Aprendizagens 

No âmbito da European Vocational Skills Week 2018, divulgamos as seguintes iniciativas de 

Educação Formação:  

◼ Passaporte Competências Digitais: Criar, Editar e Partilhar Apresentações 
Multimédia; 

◼ Passaporte Competências Digitais: Cidadania Digital e Serviços Públicos 
Online; 

◼ Dia Aberto Aprendizagem ao Longo da Vida: Programar é uma maneira 
diferente de pensar! 

◼ Workshop de Compostagem; 

◼ Curso de Poda de Roseiras; 

◼ Curso de Multiplicação de Plantas; 

◼ Visita Guiada “28 espécies de árvores da Quinta Conde dos Arcos”. 

◼ Formação para os Bombeiros Municipais do Funchal, Viseu e Coimbra; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas candidaturas foram aprovadas e as iniciativas de educação e formação estão divulgadas 

no mapa da 3.ª Skills Week 2018 acessível através do link:  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register-your-event_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register-your-event_en
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No âmbito da Semana EU CODE WEEK, promovida pela Comissão Europeia, o DDF submeteu e 

viu aprovada a candidatura para a divulgação de 2 workshops de Introdução à Programação, 

abertos ao público em geral, realizados nos dias 24, 25 de outubro. 

O DDF, através da Rede XARXA FP - Rede Europeia em Educação e Formação Profissional e do 

Programa de Mobilidade Europeu Erasmus+, organizou e coordenou uma visita técnica para 16 

professores/formadores de Formação Profissional, de Barcelona, Valência e Madrid, com o 

objetivo de conhecer as melhores práticas de formação profissional em organizações e 

instituições que trabalham com a educação e formação de adultos e jovens, no combate ao 

abandono escolar, promovendo o aumento das qualificações potenciadoras de melhores 

oportunidades no mercado de trabalho. 

No quadro do Cedefop - Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, que 

presta assistência à Comissão Europeia, aos Estados-Membros da UE e aos parceiros sociais na 

elaboração das políticas europeias que são necessárias no domínio da formação profissional, o 

DDF elaborou uma candidatura de boas práticas das Escolas de Jardinagem e Calceteiros sobre 

o trabalho que realiza no âmbito do combate ao abandono da educação/formação profissional 

precoce. A candidatura, que foi ganha pelo DDF, vai fazer parte do próximo Manual de Boas 

Práticas da Formação Profissional na Educação de Adultos - VET TOOLKIT - a implementar por 

parte do Cedefop, como forma de reconhecimento do trabalho de integração de inclusão 

desenvolvido pelo DDF/Escolas de Jardinagem e calceteiros.  

O VET Toolkit é um instrumento concebido a nível Europeu, que se inspira nas melhores práticas 

de educação no combate ao insucesso escolar, para reintegrar jovens/ adultos em risco de 

exclusão, a atingir, pelo menos, o nível secundário de qualificação. O Manual difunde 

orientações e boas práticas de diversas instituições europeias, bem como a indicação de 

ferramentas desenhadas para a educação e formação profissional, ajudando pessoas em risco 

de abandono do seu percurso formativo, possibilitando a sua integração em atividades de 

educação e formação de qualidade e contribuindo para a sua melhor integração/reintegração 

no mercado de trabalho. 
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Em novembro, o DDF esteve presente na International Conference On Urban Conservation, em 

Calcutá, promovida pelo CBE – Centre for Built Environment com intuito de alertar para a 

necessidade de preservação do património histórico e cultural urbanístico, contribuindo para a 

renovação da herança urbana de cidades históricas como Lisboa. Nesta conferência, a Diretora 

do Departamento de Desenvolvimento e Formação da DMRH apresentou a Calçada Portuguesa 

de Lisboa, como um património único de elevado valor artístico e urbano, divulgando 

igualmente a atividade da Escola de Calceteiros da CML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.cm-lisboa.net/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/UrbanconferenceIndia_intranet.jpg&uid=
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Foi aprovado o Plano de Formação 2018-2019 do Município de Lisboa e respetivos Planos de 

Formação por unidade orgânica que se encontram em execução e desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

Foi realizado o Levantamento de Necessidades Individuais de Formação dos/as Dirigentes da 

CML, visando a elaboração da proposta do Plano de Formação de Dirigentes.  

 

Foi apresentado o Plano de Formação dedicado á formação de 

munícipes, trabalhadores/as de Juntas de Freguesia e outros atores 

da cidade de Lisboa. 

Continuamos a trabalhar no Plano de Apoio à Reforma Administrativa, mediante a organização 

de cursos de formação profissional para os/as trabalhadores/as das Juntas de Freguesia.  

No que diz respeito à melhoria das condições de trabalho e das instalações e recursos para a 

formação e desenvolvimento de trabalhadores/as e munícipes estão em curso as obras de 

conservação das instalações, salas de formação e gabinetes de trabalho das escolas de 

jardinagem e de calceteiros na Quinta Conde dos Arcos. Também foram concluídos os projetos 

de especialidades para a instalação de um polo de formação em Telheiras.  
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3.4. DEPARTAMENTO DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO  
 

100% bem - Programa de Saúde Ocupacional  

Decorreu no edifício do Campo Grande, no dia 26 de abril, data em que se assinala o ‘Dia 

Europeu sem Elevador’, a primeira iniciativa #UseasEscadas, 

promovida no âmbito do Programa de Saúde 

Ocupacional “100% bem”. Mais de duas 

centenas de trabalhadores participaram no 

desafio de utilizar as escadas, decoradas com 

mensagens informativas e motivacionais e 

usufruíram de um pequeno-almoço 

saudável. Esta iniciativa teve como objetivo 

divulgar os benefícios do uso das escadas, 

tais como a perda de calorias, a perda de 

peso, a perda de gordura abdominal, o 

fortalecimento de glúteos, o aumento de 

fluxo sanguíneo, entre outros, 

demonstrando, desta forma, que são os 

pequenos passos que fazem grandes 

diferenças!  O DAFD, enquanto organizador 

do movimento "Now we Move", 

esteve presente nos edifícios da Alexandre 

Herculano e no Campo Grande a sensibilizar 

os/as trabalhadores/as para a importância 

do uso das escadas e para o exercício físico 

diário.  

http://intranet.cm-lisboa.net/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/logo100_bem_350X300_27.jpg&uid=
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No âmbito do Programa de Saúde Ocupacional - 100% 

bem, foram realizadas três recolhas de sangue ao longo 

do ano de 2018. 

 

Assinalou-se em outubro o mês da "Alimentação Saudável", e no âmbito do 100% bem – 

Programa de Saúde Ocupacional, numa parceria com a Universidade de Lisboa/Museu Nacional 

de História Natural e da 

Ciência, decorreu no edifício do Campo 

Grande, no Espaço Multiusos, a ação 

"Conversas sobre a Exposição - Plantas 

na minha Comida". Esta ação foi 

dinamizada pela coordenadora 

do Projeto Europeu Big Picnic, Big 

Questions, Raquel Barata, visando 

consciencializar as pessoas para uma 

alimentação mais saudável e 

sustentável.  

O Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, também foi assinalado no âmbito do 100% 

bem – Programa de Saúde Ocupacional. Foi realizada, em colaboração com o Instituto de 

Oncologia da CUF, uma sessão de esclarecimento "Conheça os principais fatores de risco”,  no 

dia 30 de outubro, no edifício do  

Campo Grande, no Espaço 

Multiusos. Com o objetivo de 

alertar as pessoas para a 

importância da prevenção do 

cancro da mama e dos seus 

principais fatores de risco, esta 

sessão foi dinamizada pela médica 

oncologista, Sofia Braga, do 

Instituto de Oncologia da CUF.  

http://intranet.cm-lisboa.net/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/imagem350x300_01.jpg&uid=
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Ainda no âmbito do 100% bem – Programa de Saúde Ocupacional, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

▪ Organização e Planificação de um Plano Estratégico de Promoção de Saúde que permita o 

alinhamento das intervenções no âmbito do serviço de Saúde Ocupacional, rentabilizando 

assim os recursos existentes, de forma estruturada, para as necessidades efetivas dos/as 

trabalhadores/as da CML e, simultaneamente, através da maximização de recursos, pelo 

estabelecimento de parcerias ou protocolos com entidades de referência, nomeadamente 

para o desenvolvimento de atividades e eventos. 

▪ Recolha de informação através de 3000 questionários distribuídos aos/às trabalhadores no 

âmbito da consulta de enfermagem,  relacionada com indicadores de saúde gerais, 

indicadores de Saúde Ocupacional, com a situação profissional e a avaliação física, bem 

como a realização de exames complementares de diagnóstico com o objetivo de  produção 

de conhecimento que potencie a adoção de medidas que contribuam para a prevenção de 

doenças e riscos ocupacionais, melhoria da saúde geral da população de 8000 

trabalhadores/as;  

 

Higiene e Segurança  

▪ Realização de 1028 entrevistas a trabalhadores/as para avaliação técnica das causas e 

circunstâncias dos Acidentes/presunção de Doença Profissional/Recaída de Acidente ou 

Doença Profissional;   

▪ Participação num grupo de trabalho interdepartamental (DMRH, DLU, DGF e DSHS) que 

analisou os resultados dos focus group relacionados com a sua área cujo objetivo visa a 

elaboração de fichas de medidas para prevenção da sinistralidade laboral em função dos 

problemas identificados, para cada uma das áreas intervenientes, tendo sido obtidas 75 

propostas de melhoria que servirão de input para a elaboração das medidas que integrarão 

o Plano de Sinistralidade Laboral e organizadas por 4 eixos estratégicos: Prevenção, Gestão 

de atividade, Gestão de Recursos Humanos e Viaturas;  

▪ Ações de formação aos representantes dos/as trabalhadores/as para a higiene e segurança 

do trabalho eleitos; 

▪ Ações de formação, em contexto real de trabalho (parte prática), aos/às trabalhadores/as 

da Divisão de Gestão Cemiterial; 

▪ Intervenções técnicas das quais resultaram 561 atividades inerentes a entrevistas no âmbito 

das doenças profissionais, respostas à CGA, elaboração de documentação técnica. 
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Psicologia Clínica 

 

▪ INTEGRAÇÃO - ao abrigo do procedimento do Enquadramento Organizacional (EO), foram 

recolocados 47 trabalhadores/as em funções mais adequadas às suas limitações. Neste 

âmbito foram realizadas 19 sessões de “Treino de Competências do Trabalho em Equipa”, 

tendo como objetivo munir e reforçar competências de cooperação em equipa.  

 

▪ PREVENÇÃO  

 

➢ A Consulta de Prevenção de Saúde Mental (CPSM) foi estendida a mais serviços, tendo 

abrangido um total de 647 trabalhadores/as.   

Neste âmbito, foi realizada a avaliação da Consulta Preventiva de Saúde Mental através do 

convite aos trabalhadores para preencherem voluntariamente um pequeno questionário. 

Obtivemos 400 respostas, que representa 62% da população que realizou a consulta 

preventiva de saúde mental. Na pergunta “A importância desta consulta para si”, 82% 

respondeu que seria muito ou bastante importante e na pergunta “A importância desta 

consulta no Geral”, enquanto procedimento, 84,5% respondeu que seria muito ou bastante 

importante.  

➢ Sensibilização para o Regulamento Interno de Prevenção e Controlo do Consumo Nocivo 

de Álcool e de Outras Substâncias Psicoativas - foram realizadas algumas sessões de 

sensibilização, durante o ano de 2018, nas diferentes unidades orgânicas:  

RSB: 4 sessões de sensibilização e de informação, abrangendo 64 trabalhadores/as; 

DIP: 1 sessão de sensibilização e de informação abrangendo 25 trabalhadores/as; 

DMAEVCE: 1 sessão de sensibilização e de informação abrangendo 30 

trabalhadores/as. 
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➢ Ao abrigo das Equipas multidisciplinares, os psicólogos que as integram desenvolveram 

igualmente um vasto e estruturado trabalho de Prevenção de saúde mental e 

organizacional: 

• Divisão de Limpeza Urbana (DLU) – Participação no grupo de trabalho do 

despacho16/DMHU/2018: Foram efetuadas três reuniões do grupo de trabalho, para 

elaboração do Plano de ação; Plano de comunicação; Inquérito aos/às trabalhadores/as 

sobre transportes e serviço de refeitório; Relatório/Estudo prévio sobre a transferência 

dos/as trabalhadores/as, enviado superiormente. 

• Divisão de Gestão Cemiterial (DGC):  

Gestão das Emoções e dos Conflitos- 39 Sessões (60 min.)  

Gestão de Equipa - 39 sessões de aconselhamento individual  

• Valorização dos assistentes operacionais/coveiro: desenvolveu-se o vídeo sobre os 

coveiros, com diversos testemunhos dos próprios trabalhadores. 

• Divisão do Arquivo Municipal (DAM):  

Reunião com 26 trabalhadores/as (coordenadores e interlocutores/as do serviço). Foi 

elaborado um relatório com as principais conclusões das entrevistas, o qual foi 

entregue e discutido com a chefe de Divisão. 

• Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB):  

Elaboração do «Programa de Intervenção em Crise no RSB». 

• Direção Municipal das Finanças (DMF):  

Avaliação da unidade orgânica em questão, procedendo-se a reunião com uma das 

chefias da mesma; Avaliação de toda a Direção Municipal utilizando a consulta 

preventiva de saúde mental (realizaram-se 204 consultas)  

 

➢ Foi apresentada ao vereador do pelouro de RH uma proposta de programa de combate ao 

assédio moral e sexual nos locais de trabalho, tendo como foco a sua prevenção, dissuasão e 

combate – “Tolerância Zero ao Assédio Sexual e Moral nos Locais de Trabalho”.   
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▪ INTERVENÇÃO 

O Gabinete de Psicologia atendeu 853 pessoas (452 homens e 401 mulheres), 210 das quais 

pela primeira vez, tendo realizado um total de 6504 consultas.  

Acompanhando a tendência dominante em todo o mundo, as depressões, de natureza e 

causas variadas são a doença dominante na CML.  

 

▪  No âmbito da divulgação do nosso trabalho : 

➢ Participação no 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos, em Braga, com 3 comunicações: 

“Regulamento Interno de Prevenção e Controlo do Consumo Nocivo de Álcool e de Outras 

Substâncias Psicoativas”, “Enquadramento Organizacional” e “A Consulta Preventiva de Saúde 

Mental”. Desta última comunicação, surgiu um convite para a participação no Congresso Ibérico 

de Riscos Psicossociais em Cáceres, em abril 2019. 

➢ Participação no 1º Fórum de Saúde Mental, em setembro, organizado pelo Município de 

Lisboa no âmbito da implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, com a apresentação 

do “Gabinete de Psicologia”. 

➢ Participação no XVIII Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Grupanálise e 

Psicoterapia Analítica de Grupo, em Lisboa, com 3 comunicações: “Prevenção da Saúde Mental 

no Regimento de Sapadores Bombeiros”, “Treino de Competências de Trabalho de Equipa - Um 

Grupo Inspirado na Grupanálise” e “Um nos(dos) Outros”.  

➢ Reunião técnica com a Câmara Municipal de Loures para uma profícua reunião de trabalho 

onde partilháramos as boas práticas implementadas. 

Todas estas iniciativas foram de extrema importância, não só para divulgar o que fazemos na 

nossa organização, mas também para refletir e partilhar as experiências com outras instituições, 

destacando sempre a importância do Psicólogo e da Saúde Mental na Saúde Ocupacional.  

 

Psicologia Infanto-Juvenil 

▪ No âmbito da promoção de competências académicas /sociais e/ou emocionais e/ou 

cognitivas, realizaram-se 518 sessões com crianças/jovens;  

▪ No âmbito da promoção das competências anteriormente referidas foram realizadas com 

equipa multidisciplinar (professores/educadores/médicos/terapeutas) 26 sessões; 
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▪ No âmbito do programa de competências parentais para famílias, realizaram-se 49 sessões 

com pai/mãe; 

 

Intervenção Social Interna 

 

O Gabinete de Intervenção do Serviço Social (GISS) tem como 

objetivo a promoção, desenvolvimento e implementação de um 

sistema organizado de programas que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e a conciliação entre a vida pessoal/familiar e 

profissional dos/as trabalhadores/as da CML. Num universo 

total de oito mil trabalhadores/as, em que coexistem realidades 

sociais e económicas diversas, o GISS presta informação, apoio 

e acompanhamento aos/às trabalhadores/as que se encontrem numa situação de carência, 

falta de recursos ou ausência total de participação na sociedade, para que possam ter acesso 

a sistemas de suporte e a novas competências que permitirão redefinir o seu projeto de 

vida, reorganizando a sua autoestima e autonomia.  

Os/as técnicos/as do GISS fazem atendimento a todos os/as trabalhadores/as que sejam 

sinalizados/as pelos serviços ou solicitado pelo/a próprio/a, avaliando a situação, definindo 

a melhor estratégia para diminuir ou resolver o problema apresentado, recorrendo aos 

serviços e recursos da CML e da Rede Social de Lisboa. 

 

▪ Participação da equipa do Gabinete de Intervenção Social Interna em vários projetos 

implementados por equipas multiprofissionais do DSHS, nomeadamente nos projetos 

“Enquadramento Organizacional”, “EnvelheSer”, “Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género”, “Equipas Multidisciplinares”; 

▪ Ações de sensibilização e formação aos/às trabalhadores/as, no âmbito do projeto de 

“Implementação do Regulamento Interno do Consumo Nocivo de Álcool e de Outras 

Substâncias Psicoativas”;  

▪ Contactos presenciais na comunidade e diligências com entidades externas ao DSHS, com 

vista à resolução da situação social dos/as trabalhadores/as, podendo envolver a sua 

presença ou não; 
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Medicina de Trabalho 

▪ Realização de 975 consultas de Nutrição 

Junta Médica Municipal 

▪ Realização de 770 consultas de Junta Médica Municipal no âmbito da alínea a), n.º1 do 

art.º23, da lei 35/2014 de 20 de junho (faltas por doença superiores a 60 dias); 

 

 

 

 

No âmbito das Unidades de Educação 

destacaram-se as seguintes atividades: 

 

 

▪ Realização de atividades inerentes aos contactos com parceiros, nomeadamente, os 

serviços educativos de algumas bibliotecas municipais, a EGEAC, a Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Benfica, a Faculdade de Ciências, a Imprensa Municipal, a Divisão de Gestão 

de Frota e o Departamento de Educação da CML; 

▪ No âmbito dos projetos pedagógicos de cada faixa etária, foram realizadas atividades 

enriquecidas pela participação pontual das famílias em datas comemorativas (festas de 

finalistas, dia do pai, dia da mãe, dia da criança, santos populares, carnaval e natal), a 

participação em exposições temporárias com trabalhos realizados pelas crianças de todas 

as idades, as visitas de estudo a museus, os passeios, as idas à praia e a outros locais de 

interesse cultural e educativo; 

▪ Promoção de ações solidárias no âmbito da Missão Pijama, aulas de movimento e música 

para todas as crianças, realização de ensembles musicais e idas a concertos interativos, em 

complemento ao projeto educativo; 

▪ Implementação de novas práticas através dos projetos de ciências e de literacia, otimizando 

os recursos humanos e físicos existentes com vista à promoção de experiências significativas 

a todas as crianças; 

 

 



 

 75 

DMRH RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

 
 
No âmbito dos refeitórios destacaram-se 

as seguintes atividades: 

 
 

 
 

▪ Realização de 18 verificações higio-sanitárias aos refeitórios municipais e serviços de 

alimentação das Unidades de Educação e elaboração dos respetivos relatórios; 

▪ Realização de 18 verificações no âmbito da Segurança Alimentar e elaboração dos respetivos 

relatórios; 

▪ Realização de 4 verificações no âmbito Nutricional e elaboração dos respetivos relatórios; 

▪ Realização de 16 recolhas de amostras no âmbito da validação das Fichas Técnicas de 

Cozinha e Declaração Nutricional, o que representa 300 parâmetros analisados; 

▪ Recolha de 51 amostras de águas no âmbito do controlo de qualidade de águas de consumo 

nos refeitórios, o que representa 741 parâmetros analisados;  

▪ Recolha de 44 amostras de alimentos para análise no âmbito do controlo da qualidade 

alimentar, o que representa 264 parâmetros analisados; 

▪ Recolha de 169 amostras para análise, no âmbito do controlo higio-sanitário de superfícies 

e mãos dos manipuladores, o que representa 752 parâmetros analisados; 

▪ Recolha de 19 amostras no âmbito da avaliação da qualidade do meio ambiente nas várias 

áreas operacionais dos refeitórios; 

▪ Controlo operacional nos refeitórios e elaboração de pareceres técnicos, num total de 67; 

▪ Realização de 1146 monitorizações e controlo no âmbito da qualidade e segurança 

alimentar nos refeitórios, Unidades de Educação e Escola; 

▪ Participação na Rede Colaborativa no Plano Municipal para Alimentação Escolar Saudável, 

no âmbito da Segurança Alimentar, na Escola Básica Maria Barroso (1 dia/semana);  

▪ Ações de formação no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar e de Segurança Alimentar; 

▪ Ações de formação/sensibilização, em contexto real de trabalho aos trabalhadores afetos 

aos refeitórios no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional. 

▪  Realização de 362 avaliações de ementas. 
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4. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
 

4.1. RECURSOS HUMANOS 
 

Para concretização do Plano de Atividades de 2018, a DMRH contou com uma força de trabalho 

que ficou aquém da que era inicialmente previsível disponibilizar (-4,96%). Este facto demonstra 

ter existido uma maior taxa de esforço na concretização deste Plano. 

Tabela 10 | Desvio entre a pontuação planeada e executada 

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

305 2840 2699 -4,96% 

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

 Tabela 11 | Efetivo Planeado DMRH por Carreira Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 | Efetivo Planeado DMRH por Carreira Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira Nº % 

Dirigentes 7 2,3% 

Técnico Superior 123 40,3% 

Assistente Técnico 68 22,3% 

Assistente Operacional 80 26,2% 

Outras carreiras 27 8,9% 

Total  305 100% 

2,3%

40,3%

22,3%

26,2%

8,9%
Dirigentes

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente
Operacional

Outras carreiras
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Tabela 12 | Efetivo Planeado DMRH               Tabela 13 | Efetivo Planeado DMRH  

Faixas Etárias Nº  %   Habilitações Nº %  

30-34 1 0,3%  1º Ciclo 28 9% 

35-39 20 6,6%  2º Ciclo 16 5% 

40-44 49 16 %  3º Ciclo 44 14% 

45-49 50 16 %  Secundário 56 18% 

50-54 71 23 %  Bacharelato 6 2% 

55-59 71 23 %  Licenciatura 145 48% 

60-64 37 12 %  Mestrado 10 3% 

65 + 6 2 %  - - - 

Total 305 100% 
 

Total 305 100% 

 

Gráfico 12| Efetivo Planeado DMRH por Faixas Etárias 

 
 
 

 

 

 

 

                             

Gráfico 13| Efetivo Planeado DMRH por Habilitações Literárias  
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Tabela 14 | Taxa de Absentismo DMRH 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14| Taxa de Absentismo DMRH 2018 
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4.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

No âmbito do Plano de Formação da CML aprovado para 2018/2019, foi prevista para a DMRH 

uma oferta formativa que contempla 159 participações em ações de formação interna.  

Em 2018 a taxa de formação interna da DMRH foi de 40,3%, correspondendo a 64 participações 

efetivas. Uma vez que o Plano de Formação é bianual, a concretização da resposta formativa 

interna irá ter continuidade no ano de 2019. 

Para além da formação interna planeada, efetivaram-se 185 participações em formação interna 

extraplano e 191 participações em formação externa, num total de 376 participações em 

formação não contemplada no Levantamento de Necessidades de Formação. 

Tabela 15 | Formação DMRH 2018 

  
Formação  

Prevista no Plano 
2018/19 

Formação Realizada 

 
Resposta à 
Formação 
Planeada 

  

Taxa de  
Formação 
Planeada 

Formação 
Extra 

Nº participantes de 
Formação Interna 

159 64 40,3% 185 

Nº participantes de 
Formação Externa 

21 7 33,3% 191 

 

 

Gráfico 15| Taxa de realização do Plano de Formação DMRH 2018/19  
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4.3. RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os resultados finais da execução do orçamento nas rubricas “Funcionamento” e “Investimento”, 

estão demonstrados nas Tabelas 21 e 22 e no Gráfico 15.  

A rúbrica Funcionamento teve uma execução de 99,09% e a rúbrica Investimento teve uma 

execução de 86,05%. A taxa de execução da rubrica “Investimento” é superior em 43% à taxa 

executada em 2017 o que traduz rigor e melhoria no planeamento orçamental da DMRH. 

Tabela 16 | Taxa de execução do orçamento da DMRH 2018 

Recursos 

Financeiros 
Estimado Realizado Taxa de execução 

Funcionamento 
239 369 958,00 

 

237 195 478,00 99,09% 

Investimento 33 100,00 28 484,00 86,05% 

 

Tabela 17 | Taxa de execução do orçamento da DMRH 2017/2018 

Recursos 
Financeiros  

Taxa de execução 
Ano 2017 

Taxa de execução 
Ano 2018 

Funcionamento 98,60% 99,09% 

Investimento 43,20% 86,05% 

 

Gráfico 16| Taxa de execução do orçamento da DMRH 2017/2018 
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5. AUTOAVALIAÇÃO 
 

A taxa de desempenho global do QUAR da DMRH de 2018 reflete uma concretização positiva 

dos objetivos e indicadores, com superação da maioria das metas estipuladas.   

Considerando os resultados alcançados e o peso relativo de cada um dos parâmetros de 

“Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, propõe-se que a Avaliação Final de desempenho da 

DMRH, para o ciclo de gestão referente ao ano de 2018, expressa através do seu QUAR, 

corresponda à menção qualitativa de “Boa” (131,5%). 

 
 
Tabela 18 | Avaliação final do desempenho DMRH/2018  

Eixo de Eficácia Eixo de Eficiência Eixo de Qualidade  
Menção 

Quantitativa 

 
Menção 

Qualitativa 
Taxa de 

Realização 
 

Ponderação 
Taxa de 

Realização 
 

Ponderação 
Taxa de 

Realização 
 

Ponderação 

 
136,5% 

 
35% 

 
132,0% 

 
35% 

 
125,1% 

 
30% 

 
131,5% 

 
Boa 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O ano de 2018 marcou o início de um novo ciclo de gestão.  Neste período continuámos a 

apostar numa gestão estratégica e participada como forma de concretizar a visão de tornar o 

Município de Lisboa um empregador de excelência, com uma força de trabalho criativa e 

envolvida na governação da Cidade. 

Em 2019, a DMRH pretende dar continuidade aos projetos iniciados, nomeadamente: 

▪ manter o investimento na qualidade do emprego gerado pelo universo municipal, através do 

recrutamento de trabalhadores/as com as competências necessárias à prossecução dos 

objetivos dos serviços, garantindo-lhes uma relação contratual estável, bem como as 

oportunidades de mobilidade intercarreiras foi um dos objetivos principais da atuação da DMRH 

em 2018 e terá continuidade em 2019.   

▪ dar continuidade à implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos,  
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com o desenvolvimento de novas funcionalidades, que permitirá, nomeadamente, a 

disponibilização do Portal RH para acesso dos/as trabalhadores/as aos seus dados profissionais 

online. 

▪ Continuar o investimento na gestão por processos, apostando naqueles que são fundamentais 

para criar sinergias com a desmaterialização resultante da implementação do Sistema Integrado 

de Gestão de Recursos Humanos. Assegurar ainda que os processos já otimizados ou a otimizar 

estejam de acordo com o previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

▪ Proporcionar e garantir a equidade no acesso à formação profissional, respondendo às 

necessidades de formação identificadas junto das unidades orgânicas, investindo em Planos de 

Formação específicos por unidade orgânica, construídos à medida das suas necessidades.  

 ▪ Dar continuidade ao Programa para a Inclusão e Literacia Digital (PILD), promovendo o 

desenvolvimento de competências digitais básicas. 

▪ Proporcionar o desenvolvimento humano, promovendo entre outras medidas, a conciliação 

do trabalho com a vida pessoal e familiar; 

▪ Proporcionar as condições de trabalho adequadas e adaptadas às/aos trabalhadoras/es, de 

acordo com as funções que desempenham, em resultado da verificação sistemática dos locais 

de trabalho; 

▪ Implementar medidas de prevenção da sinistralidade laboral que contribuam para a 

diminuição dos atuais índices de acidentes de trabalho. 

▪ Continuar a apoiar o corpo dirigente na gestão das pessoas, desenvolvendo instrumentos e 

equipas especializadas para o apoio direto. 

▪ Garantir que a informação chegue a todos/as os/as trabalhadores/as não esquecendo a 

diversidade que carateriza a força de trabalho do Município e adaptando os meios de 

comunicação à mesma. 
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ANEXO 1 - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DMRH / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE REALIZAÇÃO QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO para 2018

131,5%

Direção Municipal de Recursos Humanos (DMRH)

Missão: Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas de gestão de Pessoas assente no serviço ao cliente, numa perspetiva de partilha 

de recursos e de parceria com os serviços, a fim de  optimizar o desempenho individual e organizacional. Esta missão é sustentada no seguinte conjunto de 

Valores: Serviço Público; Inovação; Desenvolvimento; Colaboração;Transparência e Responsabilidade Social.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência, qualidade, inovação e orientação para os resultados.

OE 2 - Estimular um modelo de gestão de Pessoas próximo, participativo, colaborativo e articulado.

OE 3 - Impulsionar um ambiente de trabalho positivo, atrativo e de valorização dos Trabalhadores.

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 EFICÁCIA 35% 136,5%

OO 1 DMRH Peso do objetivo: 40%

25% 35% 27,7% 110,9% 
peso 100%

OO 2 DMRH Peso do objetivo: 20%

OE1

OE2
1 ≥2 1 100,0% 

OO 3 DMRH Peso do objetivo: 40% 180,3%

Taxa de formação por unidade orgânica  
OE1    

OE2         

OE3

40% ≥60% 84,7% 211,8% 

Taxa de execução do diagnóstico de 

necessidades de formação para dirigentes

OE1    

OE2         

OE3

60% ≥70% 95,6% 159,3% 

Taxa

de

Realização 

Classificação

ResultadoSuperação

    Indicador 1

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta 

Promover a renovação do mapa 

de pessoal

Taxa de execução para a renovação do 

mapa de pessoal 

OE2

OE3

-

Realizar diagnósticos individuais 

de competências com base nos 

perfis  desenvolvidos

Nº de funções com diagnóstico de 

competências
    Indicador 2

   peso 100%

Impulsionar os planos de 

formação e de desenvolvimento 

de competências 

Indicador 3

              peso 40%

 Indicador 4                       

peso 60%
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ANEXO 1 - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DMRH / 2018 (CONT.) 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

  EFICIÊNCIA 35% 132,0%

OO 4 DMRH Peso do objetivo: 40% 146,6%

Número dos processos optimizados de 

acordo com o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD)                                             

OE1 34 ≥44 44 129,4% 

peso 35%
Número de novos processos  otimizados OE1 3 ≥ 4 6 200,0% 

Data de apresentação dos critérios de 

implementação e gestão dos processos
OE1

30 de 

novembro

15 de 

novembro

15 de 

novembro
104,5% 

OO 5 DMRH Peso do objetivo: 25% 126,6%

OE1
10 ≤5 4 160,0% 

peso 40%

5 ≤3 4 120,0% 
peso 30%

80% 100% 71,0% 88,8% 
peso 30%

OO 6 DMRH Peso do objetivo: 35% 119,1%

üü

117,6% 
peso 40%

Taxa de concretização do levantamento 

de necessidades das funcionalidades a 

integrar na plataforma MyGIAF (portal do 

trabalhador)

OE1

OE2     

OE3
75% ≥ 85% 90,0% 120,0% 

Taxa de implementação das novas 

funcionalidades GIAF

OE1

OE2     

OE3
60% ≥ 70% 84,0% 140,0% 

Taxa de entrega de dados para 

plataforma GIAF 

OE1

OE2     

OE3
85% ≥ 95% 85,0% 100,0% 

Taxa

de

Realização 

Classificação

ResultadoSuperaçãoObjetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta 

OE1

OE1

Adotar medidas de 

normalização, simplificação e 

desmaterialização de processos 

Indicador 5                      

peso 35%  

    Indicador 10

Colaborar na Boa Gestão de 

Recursos Financeiros (comum a 

todas as orgânicas) 

 Número médio de dias para a liquidação 

de faturas (responsabilidade comum 

sempre que aplicável) 

    Indicador 6

 Indicador 7                   

peso 30% 

    Indicador 13

      peso 20% 

    Indicador 14

     peso 20%

Implementar o Sistema 

Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH)

    Indicador 11

    Indicador 8

 Número médio de dias úteis de entrega 

dos relatórios da avaliação de nível de 

serviço (contratos centralizados e 

responsabilidade comum sempre que 

aplicável)  

    Indicador 12      

 peso 20%

Taxa de Implementação das 

funcionalidades referentes ao upgrade 

GIAF RH      

OE1     

OE2

OE3

85% ≥ 95% 100,0%

    Indicador 9

 Taxa de cumprimento do calendário do 

planeamento e execução orçamental 

definido (responsabilidade comum sempre 

que aplicável)  
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ANEXO 1 - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DMRH / 2018 (CONT.) 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 QUALIDADE 30% 125,1%

OO 7 DMRH Peso do objetivo: 40% 95,5%

Data de apresentação ao DMRH do 

diagnóstico das condições de trabalho das 

instalações da CML

OE2

OE3 31 de 

outubro

30 de 

setembro

30 de 

novembro

91,0% 

Data de apresentação ao DMRH do plano 

de intervenção de 2019 para a melhoria  

das condições de trabalho das instalações 

da CML

OE2

OE3

30 de 

novembro

31 de 

outubro

30 de 

novembro
100,0% 

OO 8 DMRH Peso do objetivo: 35% 154,2%

Data de apresentação ao DMRH de 

proposta de metodologia para a 

implementação dos NAG

OE1

OE2

21 de 

dezembro

21 de 

novembro

21 de 

novembro
108,5% 

Nº de ações de sensibilização à função RH
OE1

OE2
15 ≥ 20 30 200,0% 

OO 9 DMRH Peso do objetivo: 25% 131,5%

Indicador 19   peso 

25%

 Taxa de autorização dos trabalhadores 

em rede colaborativa face ao total de 

pedidos submetidos 

OE1

OE2
50% ≥ 70% 100,0% 200,0% 

Indicador 20   peso 

25%

Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 

contratualizado com o avaliador, para  o 

ciclo 2017/2018

OE1

OE2
95% 100% 81,9% 86,2% 

16 de abril 10 de abril 05 de março 139,6% 

31 de 

julho

15 de 

Julho
31 de julho 100,0% 

Taxa

de

Realização 

Classificação

ResultadoSuperaçãoObjetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta 

Promover a melhoria das condições 

e equipamentos de trabalho

    Indicador 15       peso 

50%

    Indicador 16       peso 

50%

Colaborar na boa gestão de recursos 

humanos - DMRH(comum a todas as 

unidades orgânicas)

Desenvolver a metodologia de  

implementação do Núcleo de Apoio à 

Gestão (NAG) nas Direções 

Municipais, de forma articulada e 

partilhada

Indicador 17        peso 

50%

Prazo de contratualização da UO do Plano 

de Formação com a DMRH
OE1

OE2

Prazo de implementação do núcleo de 

apoio à prevenção de Saúde e Segurança 

no Trabalho (SST) - Função RH 

OE1

OE2

    Indicador 22     peso 

25%

Indicador 18        peso 

50%

    Indicador 21     peso 

25%
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ANEXO 2 - QUARU DGRH / 2018 
 

 

 

 

 

121,47%

TAXA DE REALIZAÇÃO QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

OE 1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência, qualidade, inovação e orientação para os resultados.

OE 2 - Estimular um modelo de gestão de Pessoas próximo, participativo, colaborativo e articulado.

OE 3 - Impulsionar um ambiente de trabalho positivo, atrativo e de valorização dos Trabalhadores.

Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Missão: Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas de gestão de Pessoas assente no serviço ao cliente, numa 

perspetiva de partilha de recursos e de parceria com os serviços, a fim de  optimizar o desempenho individual e organizacional. Esta missão é 

sustentada no seguinte conjunto de Valores: Serviço Público; Inovação; Desenvolvimento; Colaboração;Transparência e Responsabilidade 

Social.

Objetivos Estratégicos (OE)

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 EFICÁCIA 40% 113,2%

OO 1 DGRH Peso do objetivo: 40% -

27,72% 110,9% 
peso 100%

OO 2 DGRH Peso do objetivo: 20%

1 ≥2 1 100,0% 

OO 3 DGRH Peso do objetivo: 40%
122,2%

Taxa de trabalhadores com 

alteração remuneratória no 1º 

trimestre de 2018  

 OE3 60% 70% 72,43% 121% 

Taxa de trabalhadores 

informados sobre a sua 

pontuação SIADAP até 30 de 

Setembro de 2018

     

OE3
80% 100% 99,52% 124% 

   peso 100%

Alterar o posicionamento 

remuneratório dos 

trabalhadores de acordo 

com os critérios do 

SIADAP

Indicador 3              

peso 60%

Indicador 4              

peso 40%

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação

Promover a renovação do 

mapa de pessoal

Taxa de execução para a 

renovação do mapa de pessoal 

OE2

OE3
25% 35%

    Indicador 1

Realizar diagnósticos 

individuais de 

competências com base 

nos perfis  desenvolvidos

Nº de funções com diagnóstico 

de competências

OE1

OE2
    Indicador 2
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ANEXO 2 - QUARU DGRH / 2018 (cont.) 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

  EFICIÊNCIA 40% 132,6%

OO 4 DGRH Peso do objetivo: 25% 165,6%

Número dos processos 

optimizados de acordo com o 

Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD)                                             

OE1 16 ≥21 21 131,3% 

peso 50%
Número de novos processos  

otimizados
OE1 1 ≥ 2 2 200,0% 

OO 5 DGRH Peso do objetivo: 25%
126,6%

OE

DMF
10 ≤5 4 160,0% 

peso 40%

4 120,0% 
peso 30%

71,0% 88,8% 
peso 30%

OO 6 DGRH Peso do objetivo: 50%
119,1%

117,6% 
peso 40%

Taxa de concretização do 

levantamento de necessidades 

das funcionalidades a integrar 

na plataforma MyGIAF (portal 

do trabalhador)

OE1

OE2     

OE3

75% ≥ 85% 90,0% 120,0% 

Taxa de implementação das 

novas funcionalidades GIAF

OE1

OE2     

OE3

60% ≥ 70% 84,0% 140,0% 

Taxa de entrega de dados para 

plataforma GIAF 

OE1

OE2     
85% ≥ 95% 85,0% 100,0% 

100,0%

    Indicador 12      

peso 20% 

    Indicador 13     

peso 20%

OE

DMF
80% 100%

    Indicador 10

    Indicador 11       

peso 20%
Implementar o Sistema 

Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos 

(SIGRH)

Taxa de Implementação das 

funcionalidades referentes ao 

upgrade  GIAF RH      

OE1     

OE2

85% ≥ 95%

OE

DMF
5 ≤3

    Indicador 9

 Taxa de cumprimento do 

calendário do planeamento e 

execução orçamental definido 

(responsabilidade comum 

sempre que aplicável)  

Colaborar na Boa Gestão 

de Recursos Financeiros 

 Número médio de dias para a 

liquidação de faturas 

(responsabilidade comum 

sempre que aplicável) 

    Indicador 8

    Indicador 7

 Número médio de dias úteis 

de entrega dos relatórios da 

avaliação de nível de serviço 

(contratos centralizados e 

responsabilidade comum 

sempre que aplicável)  

Adotar medidas de 

normalização, 

simplificação e 

desmaterialização de 

processos 

Indicador 5                      

peso 50%  

    Indicador 6

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação
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 ANEXO 2 - QUARU DGRH / 2018 (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 QUALIDADE 20% 115,7%

OO 7 DGRH Peso do objetivo: 35%

Nº de ações de sensibilização à 

função RH

OE1

OE2
10 ≥15 15 150,0% 

OO 8 DGRH Peso do objetivo: 25%
152,6%

Indicador 15

   peso 50%

 Taxa de autorização dos 

trabalhadores em rede 

colaborativa face ao total de 

pedidos submetidos 

OE1

OE2
50% ≥ 70% 100,0% 200,0% 

Indicador 16   

peso 50%

Taxa de trabalhadores com o 

SIADAP 3 contratualizado com 

o avaliador, para  o ciclo 

2017/2018

OE1

OE2
95% 100% 100,0% 105,3% 

OO 9 DGRH Peso do objetivo: 40%

Taxa de incremento de relógios 

biométricos instalados 
OE1 50% ≥ 60% 31,30% 62,6% 

Aumentar o número de 

serviços abrangidos pelo 

controlo de assiduidade, 

mediante o registo 

eletrónico de dados 

biométricos 

Indicador 17        

peso 100%

Indicador 14        

peso 100%

Colaborar na boa gestão 

de recursos humanos - 

DMRH

Desenvolver a 

metodologia de  

implementação do Núcleo 

de Apoio à Gestão (NAG) 

nas Direções Municipais, 

de forma articulada e 

partilhada

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação
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ANEXO 3 - QUARU DDF / 2018 
 

 

 

 

 

 

154,1%

Taxa de realização 

OE 1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência, qualidade, inovação e orientação para os resultados.

OE 2 - Estimular um modelo de gestão de Pessoas próximo, participativo, colaborativo e articulado.

OE 3 - Impulsionar um ambiente de trabalho positivo, atrativo e de valorização dos Trabalhadores.

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

Departamento de Desenvolvimento e Formação (DDF) 

Missão: Implementar estratégias e práticas de qualificação que promovam o desenvolvimento individual e organizacional, com vista à 

melhoria do desempenho dos serviços municipais.

Objetivos Estratégicos (OE)

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 EFICÁCIA 35% 148,2%

OO 1 DDF Peso do objetivo: 40%

OE1

OE2
1 ≥2 1 100,0% 

OO 2 DDF Peso do objetivo:60%
180,3%

Taxa de formação por 

unidade orgânica  

OE1    

OE2         

OE3

40% ≥60% 84,7% 211,8% 

Taxa de execução do 

diagnóstico de 

necessidades de 

formação para 

dirigentes

OE1    

OE2         

OE3

60% ≥70% 95,6% 159,3% 

Realizar diagnósticos 

individuais de competências 

com base nos perfis  

desenvolvidos
   peso 100%

Resultado

Taxa

de

Realização 

Impulsionar os planos de 

formação e de 

desenvolvimento de 

competências 

Indicador 2             

peso 40%

 Indicador 3                      

peso 60%

    Indicador 1

Classificação

Nº de funções com 

diagnóstico de 

competências

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação
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ANEXO 3- QUARU DDF / 2018 (cont.) 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

  EFICIÊNCIA 35% 153,5%

OO 3 DDF Peso do objetivo:75% 162,5%

Número dos processos 

optimizados de acordo 

com o Regulamento 

Geral de Proteção de 

Dados (RGPD)                                             

OE1 8 ≥10 10 125,0% 

peso 50%

Número de novos 

processos  otimizados
OE1 1 ≥ 2 2 200,0% 

OO 4 DDF Peso do objetivo:25%
126,6%

OE

DMF
10 ≤5 4 160,0% 

peso 40%

peso 30%

OE

DMF
80% 100% 71,0% 88,8% 

peso 30%

OO 5 DDF Peso do objetivo:0%

Taxa de concretização 

do levantamento de 

necessidades das 

funcionalidades a 

integrar na plataforma 

MyGIAF (portal do 

trabalhador)

OE1

OE2     

OE3

75% ≥ 85% - - - - -

Taxa de implementação 

das novas 

funcionalidades GIAF

OE1

OE2     

OE3

60% ≥ 70% - - - - -

Taxa de entrega de 

dados para plataforma 

GIAF 

OE1

OE2     

OE3

85% ≥ 95% - - - - -

4 120,0% 

    Indicador 10      

peso 30% 

    Indicador 11    

peso 30%

    Indicador 8

Implementar o Sistema 

Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH)

    Indicador 9      

peso 40%

OE

DMF
5 ≤3

 Taxa de cumprimento 

do calendário do 

planeamento e 

execução orçamental 

definido 

(responsabilidade 

comum sempre que 

aplicável)  

Colaborar na boa gestão dos 

recursos financeiros - DMF

(comum a todas as unidades 

orgânicas)

 Número médio de dias 

para a liquidação de 

faturas 

(responsabilidade 

comum sempre que 

aplicável) 

    Indicador 7

    Indicador 6

 Número médio de dias 

úteis de entrega dos 

relatórios da avaliação 

de nível de serviço 

(contratos centralizados 

e responsabilidade 

comum sempre que 

aplicável)  

    Indicador 5

Adotar medidas de 

normalização, simplificação e 

desmaterialização de 

processos 

Indicador 4                      

peso 50%  

Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação
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ANEXO 3 - QUARU DDF / 2018 (cont.) 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 QUALIDADE 30% 161,5%

OO 6 DDF Peso do objetivo:30%
152,6%

 Taxa de autorização 

dos trabalhadores em 

rede colaborativa face 

ao total de pedidos 

submetidos 

OE1

OE2
50% ≥ 70% 100,0% 200,0% 

Taxa de trabalhadores 

com o SIADAP 3 

contratualizado com o 

avaliador, para  o ciclo 

2017/2018

OE1

OE2
95% 100% 100,0% 105,3% 

OO 7 DDF Peso do objetivo: 60%
151,2%

Data de implementação 

do "Lisboa Learning 

Center"

OE1 31 de 

outubro

15 de 

outubro 
0 0,0% 

Nº de iniciativas de 

promoção da 

qualificação dos 

trabalhadores

OE1
10 15 30 300,0% 

50 65 102 204,0% 

OO 8 DDF Peso do objetivo: 10%

Desenvolver a 

metodologia de  

implementação do 

Núcleo de Apoio à 

Gestão (NAG) nas 

Direções Municipais, 

de forma articulada e 

partilhada

Indicador 17     

peso 100%          

Nº de ações de 

sensibilização à função 

RH

OE1

OE2
2 ≥3 5 250,0% 

Indicador 15  

 peso 30%

Nº de ações de 

formação, qualificação e 

sensibilização na área 

da jardinagem e calçada

OE1

Implementar um 

sistema de gestão 

orientado para a 

partilha de 

conhecimento, 

qualidade e inovação

Indicador 14  

 peso 40%

    Indicador 16    

peso 30%

Colaborar na boa gestão de 

recursos humanos - 

DMRH(comum a todas as 

unidades orgânicas)

Indicador 12 

  peso 50%

Indicador 13 

  peso 50%

Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação
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ANEXO 4 - QUARU DSHS / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 EFICÁCIA 
35%

0,0%

OO1 DSHS Peso do objetivo: 100% -

OE3
30 de 

novembro

31 de 

outubro
0 0,0% 

peso 100%

Implementar o Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde 

no Trabalho na 

DMEAVE/DEV/DPGMEV

Inicio da implementação do 

Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde do 

Trabalho na 

DMEVAE|DEV|DPGMEV

    Indicador 1

Resultado

Taxa

de

Realização 

Classificação

Objetivos Operacionais (OO)
OE

DMRH
Meta Superação

Taxa de realização 

67,5%

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

Departamento de Saúde, Higiene e Segurança (DSHS)

Missão: Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas de gestão de Pessoas assente no serviço ao cliente, numa perspetiva de 

partilha de recursos e de parceria com os serviços, a fim de  optimizar o desempenho individual e organizacional. Esta missão é sustentada no seguinte 

conjunto de Valores: Serviço Público; Inovação; Desenvolvimento; Colaboração;Transparência e Responsabilidade Social.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência, qualidade, inovação e orientação para os resultados.

OE 2 - Estimular um modelo de gestão de Pessoas próximo, participativo, colaborativo e articulado.

OE 3 - Impulsionar um ambiente de trabalho positivo, atrativo e de valorização dos Trabalhadores.
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ANEXO 4 - QUARU DSHS / 2018 (cont) 

 

 

 

 

 

 

  EFICIÊNCIA 
25%

135,6%

OO2 DSHS Peso do objetivo: 50% 177,5%

Número dos processos 

optimizados de acordo com 

o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD)                                             

OE1 8 ≥10 10 125,0% 

peso 70%

OE1 1 ≥ 2 2 200,0% 

OO3 DSHS Peso do objetivo:
30% 126,6%

OE

DMF
10 ≤5 4 160,0% 

peso 40%

6

peso 30%

6

80% 100% 71,0% 88,8% 
peso 30%

OO4 DSHS Peso do objetivo:
20% 44,3%

6% 200,0% 
peso 20%

Indicador 8

peso 30%

Taxa de redução de custos 

directos decorrentes de 

acidente de trabalho 

ocorridos em 2018 face a 

2017

OE1

OE2     
5% ≥ 7% -9% -180,0% 

Indicador 9

     peso 50% 
     

OE3
6 ≥ 8 7 116,7% 

3% ≥ 6%    Indicador  7

    Indicador 6

OE

DMF

    Indicador  5

 Taxa de cumprimento do 

calendário do planeamento 

e execução orçamental 

definido (responsabilidade 

comum sempre que 

aplicável)  

OE

DMF

Reduzir o impacto adverso 

decorrente dos acidentes de 

trabalho

Taxa de redução de dias 

perdidos por acidente de 

trabalho ocorridos em 2018 

face a 2017    

OE1     

OE2

    Indicador  3

Colaborar na Boa Gestão de 

Recursos Financeiros 

 Número médio de dias para 

a liquidação de faturas 

(responsabilidade comum 

sempre que aplicável) 

Adotar medidas de 

normalização, simplificação e 

desmaterialização de processos 

Indicador 2                      

peso 30% 

    Indicador 4

 Número médio de dias 

úteis de entrega dos 

relatórios da avaliação de 

nível de serviço (contratos 

centralizados e 

responsabilidade comum 

sempre que aplicável)  

Nº de medidas 

implementadas no âmbito 

do Plano de Prevenção de 

Sinistralidade 

5 ≤3 4 120,0% 

Número de novos 

processos  otimizados
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ANEXO 4 - QUARU DSHS / 2018 (cont) 

 

 

 

 

 QUALIDADE 
40%

84,0%

OO5 DSHS Peso do objetivo: 30%
0,0%

Indicador 10        

peso 50%

Data de aplicação do 

primeiro inquérito sobre o 

estado social dos 

trabalhadores 

     

OE3

30 de 

novembro

31de 

outubro
0 0,0% 

Indicador 11        

peso 50%

Data de replicação do 

estudo COPSOQ e ICT na 

DGC na Divisão de Gestão 

Cemiterial (após 

implementaçao das 

medidas resultantes do 

estudo inicial)

     

OE3

31 de 

dezembro

15 de 

dezembro
0 0,0% 

OO6 DSHS Peso do objetivo: 25%
122,3%

Indicador  12       

peso 33.3%

Taxa de autorização dos 

trabalhadores em rede 

colaborativa face ao total 

de pedidos submetidos 

OE1

OE2
50% ≥ 70% 100,0% 200,0% 

Indicador 13       

peso 33.3%

Taxa de trabalhadores com 

o SIADAP 3 contratualizado 

com o avaliador, para  o 

ciclo 2017/2018

OE1

OE2
95% 100% 64,0% 67,4% 

Indicador 14       

peso 33.3%

Prazo de implementação do 

núcleo de apoio à 

prevenção de Saúde e 

Segurança no Trabalho 

(SST) - Função RH 

     

OE3
31 de julho 15 de julho 31 de julho 100,0% 

OO 7 DSHS Peso do objetivo: 35%
95,5%

Data de apresentação ao 

DMRH do diagnóstico das 

condições de trabalho das 

instalações da CML

OE2

OE3

31 de 

outubro

30 de 

setembro

30 de 

novembro
91,0% 

Data de apresentação ao 

DMRH do plano de 

intervenção de 2019 para a 

melhoria  das condições de 

trabalho das instalações da 

CML

OE2

OE3

30 de 

novembro

31 de 

outubro

30 de 

novembro
100,0% 

OO 8 DSHS Peso do objetivo: 10%

Indicador 17     

Peso 100%          

Nº de ações de 

sensibilização à função RH

OE1

OE2
2 ≥3 4 200,0% 

Promover a melhoria das 

condições e equipamentos de 

trabalho

    Indicador 15               

peso 50%

    Indicador 16               

peso 50%

Colaborar na boa gestão de 

recursos humanos - DMRH

Implementar um programa de 

apoio e valorização dos 

trabalhadores

Desenvolver a metodologia de  

implementação do Núcleo de 

Apoio à Gestão (NAG) nas 

Direções Municipais, de forma 

articulada e partilhada


