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Nota Introdutória

O

presente Relatório de Atividades traduz a atuação da DMRH em 2019, 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 2019 foi um ano de consolidação de projetos e medidas iniciadas em 2018.
O foco na renovação do mapa de pessoal manteve-se como uma das prioridades. 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. Esta atuação incluiu os procedimentos para a integração no mapa de pessoal de
trabalhadores/as que exerciam funções correspondentes a necessidades permanentes, tendo-se concretizado a Regularização de Vínculos de Eventual Precaridade (PREVPAP). Também constituíram prioridades de atuação da DMRH
as mobilidades intercarreiras e os procedimentos concursais para recrutamento de novos/as trabalhadores/as.
A continuidade da implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) constituiu outra
prioridade da DMRH em 2019. Durante este ano ficou concluído o processo de integração dos vários sistemas informáticos de RH (remunerações e cadastro) existentes no Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) e a
criação de novas funcionalidades, automatismos e relatórios. Ficou também disponibilizado o Portal RH, com a opção
de consulta de dados profissionais e remuneratórios e atualização de alguns dados pessoais.
Em 2019 foi igualmente dada continuidade ao Programa de Normalização e Desmaterialização de Processos.
Este ano o foco foi colocado na otimização dos processos relevantes para o Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos (SIGRH), considerando os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), bem como os
processos que integram a Função RH.
A aplicação do Modelo de Gestão por Competências também teve continuidade, com a elaboração de novos perfis de
competências e a criação de instrumentos de apoio aos procedimentos concursais.
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No âmbito da Formação, destacou-se o PILD - Programa para a Inclusão e Literacia Digital que foi reconhecido com
a atribuição do selo INCoDE 2030. O PILD alia workshops informais em competências básicas digitais para públicos
com elevado risco de exclusão, como desempregados e seniores, e a atribuição de micro-certificações, através de um
Passaporte de Competências Digitais, inédito em iniciativas de Inclusão e Literacia Digital, que aumenta a visibilidade
digital das competências adquiridas pelos formandos e é partilhável no CV e nas redes sociais, aumentando a sua
empregabilidade.
Merece igualmente destaque o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Saúde, Higiene e Segurança (DSHS), no
âmbito de Prevenção de Sinistralidade, tendo-se verificado em 2019 um decréscimo dos acidentes de trabalho face a
2018. Foi também dada continuidade à implementação das medidas que integram o Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral, iniciado em 2018 com a Divisão de Limpeza Urbana (DLU).
Por outro lado, o DSHS tem desenvolvido e implementado projetos e programas de saúde ocupacional que têm permitido dar resposta a um conjunto de necessidades dos/as trabalhadores/as, conjugadas com as necessidades da
própria organização e que são desenvolvidos por equipas multidisciplinares que incluem, técnicos de diversas áreas de
atuação: Higiene e Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Psicologia Clínica e Serviço
Social, numa intervenção concertada e simultaneamente dirigida a cada unidade orgânica.
A continuidade da implementação do Modelo Comum de Gestão da CML, nas dimensões “Gestão de Recursos Humanos”, “Gestão de Recursos Financeiros” e “Colaboração na implementação do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD)” que integram o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) vieram de novo reforçar o conceito da
gestão 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 prioridade de atuação da DMRH em 2019.
A análise dos resultados obtidos pela DMRH nos seus diversos domínios de atuação ao longo do ano de 2019 reflete
uma concretização positiva dos objetivos propostos, resultado do trabalho desenvolvido pelas suas unidades orgânicas, que se traduziu na superação da maioria das metas estipuladas para este ano.
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1

Enquadramento Legal

O

D ecreto-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 Regulamen-

tar 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 Re-

gulamentar 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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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 tra-

balhadores/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. 78).
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 estratégia de Gestão de Pessoas alicerça-se 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

2.1 Objetivos Estratégicos

1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a eficiência,
qualidade, sustentabilidade, 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
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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.
2 - Estimular um modelo de gestão de pessoas sustentável,
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 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 da 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.
3 - 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.
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2.2 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.
Eixos
Objetivos Operacionais
		
QUAR 2019
			

				
				
				
				
				
				

Eficácia

OO 1 DMRH

(35%)		

Objetivos Estratégicos DMRH
Gerir e capacitar a força
Estimular um modelo
de trabalho da CML
de gestão de pessoas
para a eficiência,
sustentável, próximo,
qualidade,
participativo,
sustentabilidade,
colaborativo e
inovação e orientação
articulado
para os resultados		

Promover a renovação
do mapa de pessoal		



		
OO 2 DMRH
Aplicar perfis de
			
competências ajustados
			
às necessidades
			organizacionais





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





		
OO 4 DMRH
			
			
			
			

Eficiência

Colaborar na
implementação do
Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD)
no Município de Lisboa		

OO 5 DMRH
(35%)		
			
			

Impulsionar o programa
de normalização e
desmaterialização de
processos



		
OO 6 DMRH
			

Colaborar na Boa Gestão
de Recursos Financeiros



		
OO 7 DMRH
Implementar o Sistema
			
Integrado de Gestão
			
de Recursos Humanos
			(SIGRH)

Qualidade

OO 8 DMRH

(30%)		



Promover a melhoria
das condições de trabalho















		
OO 9 DMRH
			

Implementar os Núcleos
de Apoio à Gestão (NAG)





		
OO 10 DMRH
			
			

Colaborar na boa gestão
de recursos humanos
- DMRH





CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2019

Impulsionar um
ambiente de trabalho
positivo, atrativo e
de valorização das
trabalhadoras e dos
trabalhadores

Resultados Obtidos
3.1 Objetivos do QUAR
1 - Eixo Eficácia
OBJETIVO OPERACIONAL 1
Promover a renovação do mapa de pessoal

3

O objetivo “Promover a renovação do mapa de pessoal” foi definido no âmbito da necessidade de assegurar um mapa
de pessoal que garanta os recursos humanos necessários à prossecução das competências das unidades orgânicas da
CML, valorizando os/as trabalhadores/as no sentido de prestarem serviços de qualidade à cidade e aos/as munícipes,
com uma relação contratual estável, contribuindo para a sua realização pessoal e profissional.

Assim, foi considerado para este objetivo o indicador “Taxa de execução dos planos de recrutamento” que incluiu as
medidas de conclusão dos procedimentos concursais para a regularização das situações de precariedade (PREVPAP),
a conclusão dos processos de mobilidades intercarreiras e a abertura de procedimentos concursais internos e externos
(internos do plano de recrutamento de 2019 e externos do plano de recrutamento de 2018).
No âmbito da conclusão dos procedimentos concursais para regularização de situações de precaridade (PREVPAP),
procedeu-se à abertura de 30 (trinta) procedimentos concursais, dos quais 10 (dez) ficaram concluídos e 20 (vinte)
atingiram a fase de conclusão.
No que diz respeito à conclusão das mobilidades intercarreiras do plano de recrutamento de 2019, foram abertos,
através do Despacho n.º 110/P/2019, de 27 de setembro de 2019, 9 (nove) processos para a constituição de mobilidades
intercarreiras, não tendo sido possível, no entanto, proceder à sua conclusão.
Relativamente à abertura dos procedimentos concursais, procedeu-se à abertura de quinze (15) concursos, correspondentes a 120 postos de trabalho, com vista à celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e destinados a indivíduos com e sem vínculo de emprego público previamente constituído.

CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2019

13

14

O resultado de desempenho referente a este objetivo “Promover a renovação do mapa de pessoal” correspondeu a
uma taxa de realização de 120%, traduzindo a superação do objetivo planeado.

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
dos planos de
recrutamento

100%

50%

≥60%

60%

120%

OBJETIVO OPERACIONAL 2
Aplicar perfis de competências ajustados às necessidades organizacionais
A definição deste objetivo teve como propósito aprofundar um modelo de gestão por competências adequado à realidade da CML para permitir conhecer, desenvolver, potenciar e integrar as competências individuais dos/as trabalhadores/as no cumprimento da missão organizacional. Com a elaboração de perfis de competências por função vão sendo
definidos os comportamentos individuais necessários para o cumprimento das competências organizacionais. Estão a
ser definidos os perfis funcionais de competências, começando pelas funções de apoio à gestão e os instrumentos de
apoio para avaliar o nível de competências de cada trabalhador, para identificar os gaps de competências, tendo em
vista a elaboração de planos de desenvolvimento individuais. Até à data foram elaborados doze (12) perfis funcionais
de competências, relacionados com as funções de apoio à gestão.
Em 2019 foram considerados dois (2) indicadores para este objetivo: “Taxa de incremento do número de perfis de competências elaborados” e “Número de instrumentos de apoio aos procedimentos concursais”. O resultado dos dois
(2) indicadores aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, apresentou uma taxa de realização de 168% do
objetivo, com superação das metas estipuladas.
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No âmbito do indicador “Taxa de incremento do número de perfis de competências elaborados”, foram elaborados 2
(dois) perfis: “Gestor de categoria” e “Rede de aprovisionamentos”. O resultado de desempenho referente a este objetivo correspondeu a uma taxa de realização de 200%.
No que respeita ao indicador “Número de instrumentos de apoio aos procedimentos concursais”, foi elaborada uma
proposta de guião de entrevista pública de seleção para os cargos de chefe de divisão, diretor de departamento e
diretor municipal, com base nos perfis de competência realizados e respetivas grelhas de avaliação. O resultado de
desempenho deste indicador correspondeu a uma taxa de realização de 150%.

Tabela 2 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 2
Eixo Eficácia: “Aplicar perfis de competências ajustados às necessidades organizacionais”
Indicador

Peso

Meta

Superação

Resultado

Taxa de Realização

Taxa de incremento do número
de perfis de competências

35%

10%

≥20%

20%

200%

65%

4

≥6

6

150%

elaborados
Número de instrumentos
de apoio aos procedimentos
concursais

OBJETIVO OPERACIONAL 3
Impulsionar os planos de formação e de desenvolvimento de competências
A definição deste objetivo teve como intuito garantir a apresentação da proposta do plano de formação para dirigentes
e a execução do plano de formação para o desenvolvimento de competências em literacia digital para os trabalhadores
do município.
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O resultado dos dois (2) indicadores considerados
para este objetivo: “Data de apresentação da proposta do plano de formação para os/as Dirigentes”
e “Taxa de execução do programa de desenvolvimento de competências em literacia digital dos/as
trabalhadores/as da CML”, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, apresentou uma
taxa de realização do objetivo de 188%, com superação das metas estipuladas.
Relativamente ao indicador “Data de apresentação da
proposta do plano de formação para os/as Dirigentes”, foi superada a meta planeada tendo sido apresentada a 18 de abril a proposta de desenvolvimento
de competências para os/as dirigentes da CML.
A “Taxa de execução do programa de desenvolvimento de competências em literacia digital dos/as
trabalhadores/as da CML” obteve um resultado de
100%, com uma taxa de realização de 250%, tendo
sido realizadas 8 (oito) ações de Formação/Oficinas
de Competências Digitais para os/as trabalhadores/
as da CML.
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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

Data de apresentação
50%
da proposta do plano
de formação para os/as
Dirigentes 		

31 maio

30 abril

18 abril

125%

Taxa de execução
do programa de
desenvolvimento
de competências
em literacia digital
dos/as trabalhadores/as
da CML

40%

≥50%

100%

250%

50%

OBJETIVO OPERACIONAL 4
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa
Este foi um objetivo comum definido para todas as unidades orgânicas, contribuindo para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados no Município de Lisboa e reforçou o conceito de uma responsabilidade partilhada
por todos os dirigentes, em todas as unidades orgânicas para o cumprimento do RGPD.
Foram considerados dois (2) indicadores: “Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o
RGPD” e “Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD”.
Relativamente à “Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD”, foi efetuada na DMRH
a revisão de 48 documentos em 62 identificados. Este resultado correspondeu a uma percentagem de 77% e a uma
taxa de realização de 103%.
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No que respeita à “Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD”, o resultado atingido traduziu-se em 100%, na medida em que, da totalidade de 17 contratos identificados, todos foram objeto de
adequação ao RGPD.
O resultado deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, permitiu a obtenção de uma taxa
de realização de 125%.

Tabela 4 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 4
Eixo Eficácia: “Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

no Município de Lisboa”

Indicador

Peso

Meta

Superação

Resultado

Taxa de Realização

Taxa de concretização
da revisão documental
em conformidade com o RGPD

65%

75%

≥90%

77%

103%

Taxa de concretização
da adequação contratual
em conformidade com o RGPD

35%

60%

≥80%

100%

167%
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2 - Eixo Eficiência
OBJETIVO OPERACIONAL 5
Impulsionar o programa de normalização e desmaterialização de processos
Este objetivo foi definido com o propósito de mapear, documentar, otimizar e monitorizar os vários processos e subprocessos da DMRH, com vista à obtenção de ganhos de eficiência e eficácia ao nível do seu funcionamento, respondendo
às exigências e desafios da transformação digital e da proteção de dados pessoais.
Foram considerados dois indicadores: “Taxa de processos otimizados relevantes para o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) e considerando os requisitos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD)” e “Taxa de processos otimizados integrando a Função RH”
O resultado do indicador “Taxa de processos otimizados relevantes para o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) e considerando os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)” traduz a elaboração de 8 (oito) processos
otimizados, sendo que, 6 (seis) foram da responsabilidade do DGRH e 2 (dois) da responsabilidade do DDF. Este resultado correspondeu a uma percentagem de 80%, cumprindo a meta definida com uma taxa de realização de 100%.
O resultado do indicador “Taxa de processos otimizados integrando a Função RH”, traduz a elaboração de 11 processos
otimizados, sendo que, 3 (três) foram da responsabilidade do gabinete de apoio à DMRH, 3 (três) foram da responsabilidade do DGRH e 5 (cinco) da responsabilidade do DDF. O DSHS não procedeu à otimização dos seus processos. Desta
forma, o resultado do indicador correspondeu a uma percentagem de 85%, cumprindo a meta definida, com uma taxa
de realização de 106%.
O resultado do desempenho deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, permitiu a obtenção de uma taxa de realização de 102%.
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Tabela 5 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 5
Eixo Eficiência: “Impulsionar o programa de normalização e desmaterialização de processos”

Indicador

Peso

Meta

Superação

Resultado

Taxa de Realização

Taxa de processos otimizados
70%
relevantes para o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos
Humanos (SIGRH) e considerando
os requisitos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados
(RGPD)

80%

100%

80%

100%

Taxa de processos otimizados
integrando a Função RH

80%

100%

85%

106%

30%

OBJETIVO OPERACIONAL 6
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 (3) 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 de 140%.
Foram superadas as metas traçadas em matéria do prazo de liquidação de faturas (taxa de realização de 170%) e de
entrega de relatórios (taxa de realização de 140%). No entanto, a monitorização demonstra a necessidade de melhorar
o desempenho relativamente à taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental, na medida em que, relativamente a este indicador, a meta não foi atingida (taxa de realização de 99%).
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Tabela 6 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 6
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
(responsabilidade comum
sempre que aplicável)

40%

10

≤5

3

170%

Número médio de dias úteis
de entrega dos relatórios da
avaliação de nível de serviço
(contratos centralizados e
responsabilidade comum
sempre que aplicável)

30%

5

≤3

3

140%

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

30%

80%

100%

79%

99%

OBJETIVO OPERACIONAL 7
Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)
Este objetivo insere-se no contexto de implementação do upgrade tecnológico do sistema de processamento salarial,
integrando-o com a área de cadastro e implementando o Portal RH.
Foram considerados dois (2) indicadores: “Taxa de Implementação das funcionalidades do Portal RH” e “Taxa de
entrega de dados para plataforma GIAF”.
O resultado do indicador “Taxa de Implementação das funcionalidades do Portal RH” traduziu-se numa percentagem
de 90% o que correspondeu a uma taxa de realização de 129%.
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No que concerne ao indicador “Taxa de entrega de dados para plataforma GIAF”, verificou-se a entrega de 100% dos
dados e uma taxa de realização de 167%.
O resultado do desempenho dos dois indicadores que compõem este objetivo operacional, aplicadas as ponderações
definidas para cada indicador, correspondeu a uma taxa de realização de 144%.

Tabela 7 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 7
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 do
Portal RH

60%

70%

≥ 90%

90%

129%

Taxa de entrega de
dados para plataforma GIAF

40%

60%

≥ 80%

100%

167%

3 - Eixo Qualidade
OBJETIVO OPERACIONAL 8
Promover a melhoria das condições de trabalho

Este objetivo operacional traduz a necessidade de proporcionar boas condições de trabalho aos/às trabalhadores/as que
exercem funções na CML.
Foram considerados cinco (5) indicadores: “Taxa de execução do Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral da
Higiene Urbana 2018/2021”, “Data de apresentação ao DMRH do Plano de Acompanhamento na Relocalização dos
Serviços Municipais”, “Data de apresentação ao DMRH do Programa de Conciliação da Vida Profissional, Pessoal
e Familiar”, “N.º de ações promovidas no âmbito dos programas de saúde e bem-estar” e “N.º de programas de
prevenção de saúde ocupacional implementados”.
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A “Taxa de execução do Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral da Higiene Urbana 2018/2021” correspondeu a
uma percentagem de 56% o que se traduziu numa taxa de realização de 139%.
Relativamente ao indicador “Data de apresentação ao DMRH do Plano de Acompanhamento na Relocalização dos Serviços Municipais”, foi apresentado o documento em 30 de abril ao Diretor Municipal de Recursos Humanos, traduzindose na superação da meta planeada, com uma taxa de realização de 120%.
O indicador “Data de apresentação ao DMRH do Programa de Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar” foi
definido com o propósito de elaborar um programa interno que integre todas as medidas implementadas neste âmbito
e outras que possam vir a ser desenvolvidas. O documento foi apresentado em 30 de setembro ao Diretor Municipal de
Recursos Humanos, data que traduz a superação do indicador, com uma taxa de realização de 120%.
No que respeita ao indicador “N.º de ações promovidas no âmbito dos programas de saúde e bem-estar”,
continha como propósito a implementação do Circuito da Saúde1; a dinamização de sessões de Ginástica Laboral2; a difusão da campanha #UseasEscadas (ampliar a todos os edifícios da CML); a consulta
específica de perturbações do sono3; a introdução da prática de prescrição de exercício físico no contexto das consultas de Saúde Ocupacional/Medicina do Trabalho4. Este indicador apresentou um resultado
de oito (8) ações promovidas, o que corresponde a uma taxa de realização de 200%.
O Indicador “N.º de programas de prevenção de saúde ocupacional implementados” insere-se na prevenção de
acidentes de trabalho e doenças profissionais. Os programas de prevenção de saúde ocupacional têm como objetivo promover práticas no âmbito da promoção primária, que melhorem a saúde dos/as trabalhadores/as. Em 2019
pretendeu-se desenhar e implementar os Programas: “Qualidade do sono” e “Prevenção de Obesidade”. Foram delineadas as medidas de intervenção, no âmbito específico da nutrição e do sono, o que se traduziu na superação da
meta planeada, com uma taxa de realização de 200%.

1 Circuito da Saúde

2 Sessões de Ginástica Laboral

3 Consulta específica
de perturbação de sono

4 Consultas de Saúde
Ocupacional/Medicina do Trabalho
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O resultado do desempenho dos indicadores que compõem este objetivo operacional, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, correspondeu a uma taxa de realização de 148%.

Tabela 8 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 8
Eixo Qualidade: “Promover a melhoria das condições de trabalho”

Indicador

Peso

Meta

Superação

Resultado

Taxa de Realização

Taxa de execução do Plano
de Prevenção da Sinistralidade
Laboral da Higiene Urbana
2018/2021

20%

40%

≥ 60%

56%

139%

Data de apresentação ao DMRH 25%
do Plano de Acompanhamento
na Relocalização dos Serviços
Municipais

31 maio

30 abril

30 abril

120%

Data de apresentação ao DMRH 25%
do Programa de Conciliação da
Vida Profissional, Pessoal
e Familiar

31 out.

30 set.

30 set.

120%

N.º de ações promovidas
no âmbito dos programas
de saúde e bem-estar

15%

4

≥6

8

200%

N.º de programas de
prevenção de saúde
ocupacional implementados

15%

1

≥2

2

200%
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OBJETIVO OPERACIONAL 9
Implementar os Núcleos de Apoio à Gestão (NAG)
Este objetivo foi definido no sentido de otimizar recursos, impulsionar uma maior articulação e proximidade com os
serviços, através da criação junto das direções municipais, de equipas capacitadas que concentrem as funções transversais (finanças, recursos humanos, apoio informático, apoio jurídico), prestando aos/às dirigentes um apoio mais
efetivo e orientado para as necessidades específicas nas diversas áreas de gestão. Simultaneamente, a constituição
dos NAG deverá criar sinergias entre as várias funções transversais, numa lógica de desenvolvimento e trabalho conjunto intra e inter unidades orgânicas.
Foram considerados dois (2) indicadores para este objetivo: “N.º de NAG piloto implementados” e “Data de entrega ao
DMRH do modelo de funcionamento dos NAG”.
O indicador “N.º de NAG piloto implementados” não foi concretizado.
Relativamente ao indicador “Data de apresentação ao DMRH do modelo de funcionamento dos NAG”, foi apresentado
em 30 de junho ao Diretor Municipal de Recursos Humanos o respetivo documento, traduzindo-se na superação da
meta planeada, com uma taxa de realização de 120%.
O resultado do desempenho dos indicadores que compõem este objetivo operacional, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, correspondeu a uma taxa de realização de 84%.

Tabela 9 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 9
Eixo Qualidade: “Implementar os Núcleos de Apoio à Gestão (NAG)”

Indicador

Peso

Meta

Superação

Resultado

Taxa de Realização

N.º de NAG piloto
implementados

30%

1

≥2

0

0,0%

Data de entrega ao DMRH
do modelo de funcionamento
dos NAG

70%

31 julho

30 junho

30 junho

120%
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OBJETIVO OPERACIONAL 10
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. 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.
Neste ciclo de gestão, foram considerados três (3) indicadores: “Taxa de autorização dos/as trabalhadores/as
em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos”, “Taxa de trabalhadores/as com o SIADAP 3 contratualizado com o/a avaliador/a, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1.º Trimestre” e “N.º de documentos do
MGOP entregues ao/à eleito/a respetivo/a”.
No âmbito do indicador “Taxa de autorização dos/as trabalhadores/as em rede colaborativa face ao total de pedidos
submetidos”, desde 24 de abril de 2019 que se encontra disponível online, na intranet da CML, uma aplicação informática, que permite o acesso dos/as trabalhadores/as e das UO à Rede Colaborativa. A DMRH é uma das unidades
orgânicas que tem cedido trabalhadores/as para integrarem projetos de natureza colaborativa noutros serviços. Verifica-se que a taxa de autorização dos/as trabalhadores/as em Rede Colaborativa face ao total de pedidos submetidos
é de 100%.
No que respeita ao indicador “Taxa de Trabalhadores/as com o SIADAP 3 contratualizado com o/a avaliador/a, para o
ciclo 2019/2020 até ao final do 1.º Trimestre”, a DMRH cumpriu a meta definida, com 89,1% das contratualizações efetuadas até 31 de março de 2019, resultado que corresponde a uma taxa de realização de 111%.
Relativamente ao “N.º de documentos do MGOP entregues ao/à eleito/a respetivo/a”, a DMRH elaborou e submeteu
para aprovação os cinco (5) documentos previstos como meta, no âmbito do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade do Somatório (MGOP): Relatório de Atividades de 2018, Relatório de Monitorização do
1.º Trimestre, Relatório de Monitorização do 2.º Trimestre, Relatório de Monitorização do 3.º Trimestre e QUAR 2020,
resultado que corresponde a uma taxa de realização de 125%.
O resultado do desempenho deste objetivo, aplicadas as ponderações definidas para cada indicador, permitiu a obtenção de uma taxa de realização de 134,6%.
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Tabela 10 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/astrabalhadores/as
em rede colaborativa face
ao total de pedidos
submetidos

30%

50%

≥ 70%

100%

200%

Taxa de trabalhadores/as
40%
com o SIADAP 3 contratualizado
com o/a avaliador/a,
para o ciclo 2019/2020
até ao final do 1º Trimestre

80%

100%

89,1%

111%

N.º de documentos do
MGOP entregues ao/à
eleito/a respetivo/a

4

≥5

5

125%

30%

3.2. Análise dos Resultados do QUAR
A taxa de realização do QUAR da DMRH de 2019, apresenta um resultado de 137,5% e reflete uma concretização positiva
dos objetivos e indicadores, com superação da maioria das metas estipuladas.
Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da concretização dos objetivos de
cada um destes parâmetros, apresentam, globalmente, uma taxa de realização positiva.
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Quadro Resumo 1

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 154%, 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 130%, sobressaindo o resultado do Objetivo Operacional OO7
DMRH “Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)”.
O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 127%, verificando-se a preponderância neste eixo dos resultados do Objetivo Operacional OO8 “Promover a Melhoria das Condições de Trabalho”.

Do total dos 24 indicadores que compõem o QUAR de 2019, dezassete (71%) superaram a meta proposta, cinco (21%)
foram cumpridos e somente dois (8%) não atingiram a meta.
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Quadro Resumo 2
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3.3. Função Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
3.3.1. Objetivos QUARU
A taxa de desempenho global do QUARU do DGRH de 2019, reflete uma concretização positiva dos objetivos embora
não tenha sido possível concretizar alguns objetivos operacionais. Apresenta um resultado final de 117%.
Quadro Resumo 3

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:
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O eixo de eficácia apresenta uma taxa de realização de 113%, salientando-se neste eixo a concretização do Objetivo
Operacional OO2 DGRH: “Aplicar perfis de competências ajustados às necessidades organizacionais”.
O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 131%, sobressaindo o resultado do Objetivo Operacional OO8
DGRH “Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)”.
O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 104%, verificando-se a preponderância neste eixo dos resultados dos Objetivos Operacionais: OO11 DGRH “Colaborar na boa Gestão de Recursos Humanos” e OO9 DGRH “Implementar a aplicação da Rede Colaborativa”.

3.3.2. Atividades Desenvolvidas pelo DGRH
Procedimentos Concursais Externos
Em 2019 procedeu-se à abertura de 15 (quinze) procedimentos
concursais, correspondentes a 120 postos de trabalho, com vista à celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado e destinados a indivíduos com e sem
vínculo de emprego público previamente constituído.
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Procedimentos concursais - PREVPAP
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) participou ativamente na condução do Processo de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários no Município de Lisboa.
Mediante a Deliberação N.º 295/CM/2019, publicada no 3.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1316 de 31 de maio de
2019, a CML aprovou por unanimidade o reconhecimento das necessidades permanentes e a homologação dos pareceres, de acordo com os fundamentos constantes dos pareceres emitidos pela Comissão de Avaliação Bipartida, tendo

CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2019

34

autorizado a abertura dos respetivos procedimentos
concursais, com vista à integração dos trabalhadores
sem vínculo jurídico adequado no mapa de pessoal
do Município de Lisboa, num total de 30 concursos
(sendo 14 concursos na área de Técnico Superior, três
(3) na área de assistente técnico, 12 na área de assistente operacional e um (1) enfermeiro para o preenchimento de 147 postos de trabalho.
Neste contexto, durante o ano de 2019 procedeuse à abertura de 30 (trinta) procedimentos concursais (PREVPAP), dos quais 10 (dez) ficaram concluídos e 20 (vinte) atingiram a fase de conclusão.
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Concursos Internos de Acesso Limitado (Concursos de Promoção)
Considerando que a Lei N.º 114/2017, de 29 de dezembro (que aprovou o Orçamento do Estado para 2018), veio permitir, a partir de 1 de janeiro de 2018, as valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes, entre outros atos, de
promoções dependentes de abertura de concursos para as categorias de acesso de carreiras não revistas, permissão
essa que se mantém durante o ano 2019, por força do consignado na Lei N.º 71/2018, de 31 de dezembro (que aprovou
o Orçamento do Estado para 2019), o Senhor Vice-Presidente autorizou, com vista a possibilitar a promoção dos trabalhadores do Município de Lisboa, a abertura de 13 (treze) Concursos Internos de Acesso Limitado para as seguintes
categorias superiores das carreiras de Fiscal Municipal: Fiscal Municipal (Abastecimentos) de 1.ª Classe, Fiscal Municipal (Abastecimentos) Especialista, Fiscal Municipal (Abastecimentos) Especialista Principal, Fiscal Municipal (Finanças) Especialista, Fiscal Municipal (Finanças) Especialista Principal, Fiscal Municipal (Obras) Principal, Fiscal Municipal (Obras) Especialista, Fiscal Municipal (Obras) Coordenador, Fiscal Municipal (Serviços Gerais) Principal, Fiscal
Municipal (Serviços Gerais) Especialista Principal, Fiscal Municipal (Toponímia) Especialista Principal, Fiscal Municipal
(Trânsito) Especialista e Fiscal Municipal (Trânsito) Coordenador, bem como a abertura de concurso interno de acesso
limitado para a categoria superior de Mestre Florestal Principal da carreira de Guarda Florestal.

Mobilidade Intercarreiras
Tendo o objetivo de conciliar as necessidades de recursos humanos desta autarquia com a valorização profissional dos
trabalhadores que adquiriram novas habilitações e competências, de forma a satisfazer as suas expetativas profissionais, em 2019 procedeu-se à mobilidade intercarreiras de 60 trabalhadores/as que, no âmbito do processo de constituição de mobilidades intercarreiras transitaram para a categoria de Técnico Superior (22), Especialista de Informática
(2) e Assistente Técnico (36), como podemos verificar no quadro seguinte.
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Ainda no âmbito da mobilidade intercarreiras, foram abertos, através do Despacho N.º 110/P/2019, de 27 de setembro
de 2019, 9 Processos para a Constituição de Mobilidades Intercarreiras nas seguintes categorias e áreas de atividade:
- Técnico Superior (Arquitetura)

5 postos de trabalho;

- Técnico Superior (Ciências da Comunicação)

1 posto de trabalho;

- Técnico Superior (Contabilidade, Administração e Auditoria)

1 posto de trabalho;

- Técnico Superior (Direito)

1 posto de trabalho;

- Técnico Superior (Engenharia do Ambiente)

1 posto de trabalho;

- Técnico Superior (Engenharia Civil)

3 postos de trabalho;

- Técnico Superior (Proteção Civil)

1 posto de trabalho;

- Técnico Superior (Relações Internacionais e Cooperação)

1 posto de trabalho;

- Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2

1 posto de trabalho.

Mobilidade na Categoria em Atividade Diferente
Em 2019 foram colocados em situação de mobilidade na categoria em atividade diferente 48 trabalhadores da categoria de assistente operacional que transitaram para outras áreas funcionais, nomeadamente nas áreas de cantoneiro
de limpeza (38), condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (1), cozinheiro (7), jardineiro (1) e limpa-coletores
(1), para as áreas de auxiliar (30), condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (15), motorista de ligeiros (2) e
motorista de transportes coletivos (1).
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Consolidação das Mobilidades na Categoria em Atividade Diferente e Mobilidades do Exterior
No período em análise foram consolidadas 13 mobilidades na categoria em atividade diferente, nas seguintes de assistente operacional, nas áreas de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (12) e pintor (1).
Deste modo, os respetivos trabalhadores passaram a integrar o Mapa de Pessoal do Município de Lisboa na categoria
e área funcional em que se encontravam em mobilidade.
Procedeu-se igualmente à consolidação de mobilidade na categoria na CML de 45 trabalhadores oriundos de outros
organismos. Destes 45 trabalhadores, 29 são técnicos superiores, 7 assistentes técnicos, 7 assistentes operacionais, 1
encarregado operacional e 1 enfermeiro.

Saídas por Tipo de Vínculo
No ano 2019 verificaram-se 324 saídas definitivas e não definitivas que representaram um aumento significativo relativamente a 2018, cerca de 39,7%. Este aumento deveu-se sobretudo ao número de aposentações com cerca de 39,2%
do total, continuando a ser o principal motivo de saída.
À semelhança dos anos anteriores as aposentações representam o maior motivo de saída, tendo havido um aumento significativo em 2019, cerca de 74% relativamente ao ano anterior, conforme podemos verificar no gráfico n.º 11.
Até ao final de 2019 estavam 185 pedidos de processos de aposentação a decorrer.
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Outros Indicadores de Atividade do DGRH
ADSE
- N.º de registos de ADSE processados

23 423

- N.º de cartões da ADSE enviados aos beneficiários

6 052

- N.º de novos beneficiários

238

Acumulação de Funções
- N.º de deferimentos de pedidos de acumulação de funções

97

(Re) Afetação entre orgânicas da CML
- N.º de pedidos de (re)afetação com decisão do DGRH

455

- N.º de (re)afetações

385

Declarações emitidas
- N.º de pedidos de declaração satisfeitos

533

Estatuto de Trabalhador Estudante e Bolseiros
- N.º deferimentos Estatuto de Trabalhador Estudante

43

- N.º deferimentos de estatuto de equiparação a bolseiro

4

- N.º deferimentos de estatuto de bolseiro de investigação

1

Jornada Contínua
- N.º deferimentos de Jornada Contínua
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Processos Disciplinares
- N.º de processos disciplinares instaurados

75

- N.º de suspensões preventivas

3

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

41

- N.º de processos disciplinares que prescreveram

2

- N.º de processos disciplinares com decisão de arquivamento

12

- N.º de processos disciplinares com decisão de repreensão escritaou repreensão
escrita suspensa na sua execução

1

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

8

- N.º de processos disciplinares com decisão de suspensão ou suspensão suspensa
na sua execução

13

- N.º de processos disciplinares com decisão de demissão/despedimento por factor
imputável ao trabalhador

12

Processos Individuais
- N.º de processos individuais com inserção de documentação
- N.º de processos individuais requisitados para consulta

24 972
2 215

Relógio Biométrico
- Taxa de unidades orgânicas da CML com relógio biométrico

75,8%

SIADAP 3
- Taxa de trabalhadores/as avaliados no biénio 2017/2018

57,5%

- N.º trabalhadores/ as com alteração de posicionamento remuneratório

457

- N.º trabalhadores/as da CML com acréscimo remuneratório efetivo

395
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3.4. Função Desenvolvimento e Formação (DDF)
3.4.1. Objetivos QUARU
A taxa de desempenho global do QUARU do DDF de 2019, reflete uma concretização positiva dos objetivos e apresenta
um resultado final de 186,2%.
Quadro Resumo 4
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Os resultados obtidos nos eixos de Eficácia, Eficiência e Qualidade, apurados a partir da concretização d DDos objetivos de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas são os seguintes:
O eixo de eficácia apresenta uma taxa de realização de 240%, salientando-se neste eixo a concretização do Objetivo
Operacional OO2 DDF “Promover a qualificação e desenvolvimento de competências dos cidadãos”.
O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 153%, sobressaindo o resultado do Objetivo Operacional OO6
DDF “Impulsionar o programa de normalização e desmaterialização de processos”.
O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 163%.

3.4.2. Atividades Desenvolvidas pelo DDF
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Formação Interna
Ao longo de 2019 realizaram-se 125 cursos de formação profissional que se concretizaram em 421 ações de formação, correspondendo a um total de 10 285
horas de duração (horas ministradas), abrangendo 5 507 trabalhadores/as, com
um custo total de 252.742,00 euros.
No ano de 2019 as verbas despendidas com a formação interna foram consideravelmente superiores às
despendidas em 2018 (+42,62%) que corresponderam a um aumento na despesa de 75.534,00 €. Registou-se um aumento significativo no número de ações realizadas (+97), quanto ao número de formandos
envolvidos tivemos uma subida relativamente ao ano anterior (+374), em relação às horas ministradas
verificou-se uma descida (-648), face a 2018. Em 2019 registou-se um aumento da atividade formativa, que se traduziu
também no aumento significativo da despesa, contudo continuámos a tentar fazer um esforço de contenção de despesas.

Formação Externa
Em 2019 foram promovidas 359 ações de formação externa, envolvendo 982 trabalhadores/as, num total de 5 711 horas
ministradas e com um custo total de 102.108,00 euros, traduzindo-se num decréscimo face ao ano de 2018, no número
de formandos e de horas assistidas de 17,41% (-207 formandos) e 13,50% (-2183 horas), respetivamente. Registou-se
igualmente um decréscimo no número de ações realizadas (-31). O aumento da despesa em formação externa foi relevante, 52,78% (+35.274 euros), em relação á despesa realizada em 2018.

Formação para Públicos Externos
A CML tem procurado otimizar o seu know-how e a larga experiência dos seus serviços de formação, propondo colocar
ao serviço dos seus munícipes e outros públicos externos à autarquia, a realização de ações de formação que venham
contribuir para a melhoria da sua prestação ao serviço da cidade de Lisboa.
Neste sentido a oferta formativa da autarquia decorre do seu Plano de Formação para Públicos Externos que tem tido
como principais objetivos:
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- Concretizar as Políticas e Estratégias do Executivo;
- Promover o trabalho colaborativo entre Parceiros Internos e Externos
- Apoiar o Executivo na concretização do Programa de Governo para a Cidade de Lisboa e a estratégia Lisboa 2020;
- Incrementar a competitividade da Cidade, fomentando o empreendedorismo e a empregabilidade;
- Qualificar outros públicos não trabalhadores da CML em temáticas em que autarquia detém know how;
- Trocar experiências com outras entidades (nacionais e internacionais) que trabalhem em áreas específicas, análogas às de alguns serviços da autarquia;
- Antecipar necessidades decorrentes de situações concretas, designadamente eventos de grande impacto previstos
para a cidade de Lisboa ou preparar agentes intervenientes na cidade para novos desafios;
- Dar resposta aos pedidos que lhe são apresentados por entidades externas.
Ao longo de 2019 realizaram-se 53 cursos de formação profissional e de sensibilização e atividades lúdicas para o
exterior, que se concretizou em 167 ações de formação, correspondendo a um total de 7 716 horas de duração (horas
ministradas), abrangendo 2 442 munícipes, com um custo total de 74.178,00 euros.

Plano de Estágios
Considerando o elevado número de pedidos de estágio profissional, habilitante e curricular
que todos os anos o Município de Lisboa recebe e considerando não ser possível realizar
uma apreciação casuística dos mesmos, foi criado o Regulamento de Estágios do Município
de Lisboa, através da Deliberação N.º 16/AM/2012, tomada na sequência da Proposta N.º 35/2012.
O Plano de Estágios (PE) do município contempla os seguintes tipos de estágios:
- Estágios de Formação Profissional (EFP) – visam proporcionar a transição entre o sistema de qualificação e o mercado de trabalho, contribuindo para melhorar, completar e aperfeiçoar as competências anteriormente adquiridas
pelos beneficiários dos estágios, através de formação e experiência prática em contexto laboral e promover a inserção de jovens ou a reconversão profissional de desempregados.
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- Estágios Curriculares (EC) – visão proporcionar a realização de estágios curriculares obrigatórios para conclusão
de curso profissional ou superior.
- Estágios Habilitantes ao Exercício de Profissão Regulada (EH) – têm como objetivo o cumprimento de requisitos
adicionais e específicos para acesso ao título profissional de uma profissão regulada por Ordem ou Associação Pública Profissional.
- Outros Estágios (O) – para além dos estágios profissionais, curriculares e habilitantes, são solicitados estágios de
natureza diversa, os quais a CML pretende sempre integrar, procurando uma resposta adequada aos fins a que se
destinam.
Para além destes estágios, existe uma colaboração no acolhimento de estagiários ao abrigo dos programas de mobilidade europeus Erasmus+. Estes propiciam que profissionais ou estudantes universitários possam estagiar noutro país,
da união europeia, por um período de três (3) a doze (12) meses.
Em suma, em 2019 a CML realizou 177 estágios neste âmbito.

Educação e Formação de Adultos
O Centro Qualifica (CQ) da CML tem como objetivo aumentar a qualificação escolar e profissional dos
trabalhadores da CML; combater a infoexclusão e o desigual acesso à formação profissional; orientar
e encaminhar jovens e ativos desempregados para ofertas de educação e formação nas seguintes
áreas prioritárias para a cidade (de acordo com a estratégia do executivo Lisboa 2020): Artes e ofícios
tradicionais, Reabilitação urbana, Hotelaria, Serviços de proximidade e Novas Tecnologias através do CQ e destina-se
a trabalhadores da CML, cidadãos, incluindo desempregados de longa duração, grupos em risco de exclusão social,
grupos em risco de abandono escolar, pessoas imigrantes e refugiadas.
Durante o ano 2019, a intervenção do CQ desenvolveu-se em todos os seus eixos de atividade, nomeadamente na informação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos que procuram formação escolar, profissional ou de dupla
certificação e no desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (Processo RVCC), conforme as atribuições definidas para o Centro Qualifica da CML e conforme as orientações da entidade
que co-tutela, a ANQEP, IP. Assim, foram desenvolvidas as seguintes ações:
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- N.º de inscrições

67

- N.º de participantes em acolhimento, diagnóstico para qualificação, informação e orientação
sobre tipologias e ofertas de qualificação e encaminhamento para a qualificação

322

- N.º de ações de Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

10

- N.º de Certificações de Competências

24

- N.º de Planos Individuais de Encaminhamento para ofertas de qualificação escolar ou profissional

65

Estudos, Projetos e Atividades de Desenvolvimento e Formação
O DDF desenvolveu ainda atividade no âmbito do Núcleo de Estudos e Apoio à Gestão, realizando em 2019 estudos e
projetos que suportam a sua atividade e propõem abordagens inovadoras para os atuais desafios da cidade, em Aprendizagem ao Longo da Vida:

Em 2019 continuámos a trabalhar nas atividades no âmbito do PILD - Programa para a Inclusão e Literacia Digital, que alia workshops informais em competências básicas digitais
para públicos com elevado risco de exclusão como desempregados e seniores e a atribuição
de micro-certificações através de um Passaporte de Competências Digitais, inédito em iniciativas de
Inclusão e Literacia Digital, que aumenta a visibilidade digital das suas competências, é partilhável no
CV e nas redes sociais e aumenta 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, a CML, através
da DMRH/DDF integra ainda a Rede de Observatórios Municipais para a Inclusão e Literacia Digital, coordenada pela
Universidade Aberta – OBLID.
No sentido de alargar a iniciativa a toda a cidade e reforçar a sustentabilidade do PILD, tiveram lugar no mês de fevereiro, três (3) sessões de follow-up da 1.ª ação do Curso de Capacitação de Formadores do Programa para a Inclusão e
Literacia Digital da CML, que teve como objetivo a capacitação de 12 trabalhadores da CML para a realização de ações
de formação para a Inclusão e Literacia Digital, através do desenvolvimento de competências técnicas e pedagógicas
relativas ao domínio das técnicas de Educação Não Formal, do paradigma Connected Learning e do modelo de microcertificação digital Open Badges.
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Selo INCoDe 2030, a FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu ao PILD - Programa para
a Inclusão e Literacia Digital, o Selo INCoDe 2030, este selo destina-se a indivíduos, organizações
e entidades públicas e privadas, e visa o reconhecimento de ações que contribuam para a capacitação das competências digitais no nosso país. O selo tem como objetivo reconhecer, distinguir e conferir notoriedade às
ações que se candidatem e assinalar a ampla mobilização da sociedade em torno dos objetivos e metas do INCoDe 2030.
Continua 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 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 a Comissão Europeia.
O DDF esteve presente no ISEC Lisboa, enquanto parceiro para participar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico para o período 2020-2024. Esta reunião de trabalho permitiu a elaboração de uma análise SWOT (Strengths Weaknesses, Opportunities Threats), refletindo a visão dos parceiros sobre o ISEC Lisboa, que permitiu, através das fraquezas,
ameaças e oportunidades encontradas, delinear alguns vetores de desenvolvimento estratégico para os próximos 4 anos.

Prémio VINCE Validation Prize 2019
O DDF conquistou o 2.º lugar do prémio VINCE Validation Prize 2019 (Validation for Inclusion of New Citizens of
Europe), em Barcelona School of Management, no âmbito da European Association for the Education of Adults (EAEA). Este prémio foi ganho com o estudo de caso do Centro Qualifica + Valor Lx. A Áustria foi o país vencedor, com
o Counselling Centre for Migrants and AST Vienna e a Itália ficou em 3.º lugar
com a University of Bari Centre for LLL for Migrants and Refugees. Trata-se
de um prémio internacional destinado às organizações que atuam na área da
qualificação, do reconhecimento e validação de competências, em particular
de imigrantes e/ou refugiados, para o qual concorrem diversas instituições,
individualidades e organizações europeias com os seus estudos de caso, experiências adquiridas e das aprendizagens não formais e informais (VNIL).
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Programas Internacionais
O DDF, enquanto membro da Rede Europeia de Educação Profissional XARXA FP, constituída por 26 cidades de países da UE, participou na XARXA FP General Assembly, rede de formação profissional,
que se realizou nos dias 28 e 29 de março, em Barcelona, Espanha.

Programa Erasmus+
O DDF recebeu uma delegação ppolaca composta de 12 representantes de agências nacionais, universidades e peritos na área da educação de adultos. Esta visita técnica às Escolas
de Jardinagem e Calceteiros da CML foi acompanhada pelos embaixadores da EPALE - Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa. A visita encerrou com uma sessão em sala onde se
refletiu sobre a importância da visão aberta e ampla dos desafios da educação de adultos, sobretudo a nível
local e nos contextos urbanos.
Enquanto membro da European Alliance for Apprenticeships (EAfA) e com organização do CEDEFOP a CML esteve
representada pela Diretora do DDF, Luísa Dornellas, de 20 a 21 de maio, no LLLP Policy Forum on Community Lifelong
Learning Centressubordinado ao tema: “O papel do Centro Qualifica no combate ao abandono escolar”, em Praga.
Ainda em maio a CML esteve novamente representada pela Diretora do DDF, Luísa Dornellas , na reunião da European Alliance for Apprenticeships (EAfA), From School to Work – the Role of Chambers: A joint European Alliance for
Apprenticeships (EAfA) and Czech Chamber of Commerce event In cooperation with ŠKODA Auto and the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, sobre “O papel das organizações no apoio à educação e aprendizagem”,
em Bruxelas.
Foram aprovadas as candidaturas a projetos transnacionais co-financiados pelo FSE, no âmbito do Programa ERASMUS+, nomeadamente, o Projeto MOTIVATE e o Port VET Hub e que a CML através da DMRH/DDF integra.
European VET SKILLS WEEK – Durante o ano de 2019 a DMRH/DDF colocou diversas iniciativas de formação profissional
na plataforma Europeia de VET SKILLS WEEK 2019, visando a sua divulgação a nível europeu.
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European VET SKILLS WEEK – O DDF esteve presente e representado a convite da comissão
organizadora por dois (2) técnicos e um (1) estagiário na European Vocational Skills Week
2019, que decorreu em Helsínquia, Finlândia.
A CML esteve representada pela Diretora do DDF, Luísa Dornellas, na reunião da European Alliance for Apprenticeships (EAfA), 4th regional seminar for candidate countries: Engagement of Small and Medium-Sized Enterprises in
Work-based Learning, em Skopje, Republic Macedonian.
No âmbito do Project MOTIVATE – O DDF, enquanto parceiro, esteve presente na 1.ª reunião
transnacional organizada pela ‘Integration För Alla’ nos dias 7 e 8 de novembro. Este projeto
integra parceiros da Suécia, do Chipre, da Itália, da Turquia, da Alemanha e de Portugal e visa
promover a motivação e as competências digitais e linguísticas em migrantes adultos como reforço da inclusão social
e da oportunidade de emprego e reforçar o direito das pessoas no acesso aos serviços de que precisam, para que possam retomar percursos formativos, como forma de combater a exclusão social.
No âmbito do Project Port VET Hub – O DDF, enquanto parceiro esteve presente na 1.ª reunião transnacional do projeto
organizada pela ‘XARXA Formació Professional do Município de Barcelona’ nos dias 4 e 5 de dezembro. Este projeto
integra parceiros da Roménia, Espanha Letónia e de Portugal e visa promover as boas práticas relacionadas com a
sustentabilidade das atividades marítimas e portuárias a nível europeu. Ainda, neste âmbito, realizou-se uma reunião
com a Administração do Porto de Lisboa como possível parceiro estratégico na recolha de informação para o desenvolvimento do referido projeto.
No que diz respeito à melhoria das condições de trabalho e das instalações e recursos para
a formação e desenvolvimento de trabalhadores e munícipes continuaram em curso as obras
de conservação das instalações, salas de formação e gabinetes de trabalho das Escolas de
Jardinagem e Calceteiros, na Quinta Conde dos Arcos, em Lisboa. Também foram concluídos os projetos de especialidades para a instalação de um Pólo de Formação em Telheiras.
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3.5. Função Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (DSHS)
3.5.1. Objetivos QUARU
A taxa de desempenho global do QUARU do DSHS de 2019, reflete uma concretização positiva dos objetivos embora não
tenha sido possível concretizar alguns objetivos operacionais. Apresenta um resultado final de 115,1%.
Quadro Resumo 5
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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 70%, salientando-se neste eixo a concretização do Objetivo
Operacional OO3 DSHS “Implementar um Programa Integrado de Alimentação Saudável”.
O eixo de eficiência apresenta uma taxa de realização de 147%, sobressaindo o resultado do Objetivo Operacional OO7
DSHS “Reduzir o impacto adverso decorrente dos acidentes de trabalho”.
O eixo de qualidade apresenta uma taxa de realização de 133%, verificando-se a preponderância neste eixo dos resultados dos Objetivos Operacionais: OO10 DSHS “Colaborar na boa Gestão de Recursos Humanos” e OO11 DSHS “Promover
a melhoria das condições de trabalho”.

3.5.2. Atividades Desenvolvidas pelo DSHS
Saúde no Trabalho
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No âmbito da Medicina do Trabalho, verificou-se um aumento de 20% das consultas realizadas, face a 2018. Estas consultas incluíram exames periódicos (5 135), exames ocasionais (2 985), exames iniciais (368) e exames de admissão (214).
Para este aumento contribuiu o número crescente de consultas de trabalhadores das juntas de freguesias, sendo a DMRH/
DSHS responsável pela vigilância daqueles/as trabalhadores/as, ao abrigo do “Acordo de transição dos recursos humanos
do mapa de pessoal do Município de Lisboa que acompanham a atribuição de novas competências às Juntas de Freguesia ao abrigo da Lei N.º 56/2012”, tendo sido realizadas no total 701 consultas a estes/as trabalhadores/as.
Relativamente às convocatórias para exames médicos, verificou-se também um aumento do número (13 811) comparativamente a 2018 (10 594), representando um aumento de 30%. No entanto, ainda se verifica um elevado número
de faltas dos/as trabalhadores/as aos exames complementares de diagnóstico e às consultas de medicina do trabalho
(sobretudo aos exames periódicos), que compromete o desempenho das equipas de saúde do trabalho, mantendo-se
a necessidade de colaboração dos serviços/chefias/trabalhadores/as. Em 2019 registaram-se 2 902 faltas justificadas
e 2 209 faltas injustificadas às consultas de medicina do trabalho.
Nas intervenções de enfermagem, constatou-se um aumento de 55% face ao período homólogo, no total de exames
complementares de diagnóstico (40 147), tratamentos (496) e vacinas (572) administradas. Estas últimas, incluem a
campanha de vacinação contra a gripe, em parceria com os Serviços Sociais da CML, tendo sido administradas 450
vacinas neste âmbito.
Sublinhe-se ainda a participação da Equipa de Enfermagem, no Projeto “Perfil de Saúde dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Lisboa” com a aplicação de questionários aos trabalhadores, recolha e tratamento de dados, que deu
continuidade à avaliação do perfil de saúde dos trabalhadores da CML. Este perfil pretende contribuir para a implementação de programas de promoção da saúde prioritários, adequados às necessidades dos trabalhadores a serem
desenvolvidos em parceria com o Programa de Saúde Ocupacional - 100% bem. Da sequência da análise destes dados, iniciou-se o Projeto de Rastreio da Síndrome Obstrutiva do Sono, com a realização de
64 rastreios e em simultâneo o início da consulta do sono aos motoristas da DMHU.
Foi alargada a valência da Consulta de Nutrição, com o reforço da equipa com mais um elemento,
no final do ano, no atendimento de proximidade nos três postos médicos atuais: Campo Grande,
Central (Ressano Garcia) e Olivais. Consequentemente verificou-se um aumento das consultas de
nutrição em 2019 (868) em relação ao ano anterior (831).
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De igual modo, as Consultas de Psicologia Preventiva passaram a ser realizadas em todos os postos médicos para permitir uma maior proximidade dos trabalhadores, abrangendo os serviços, RSB, DMF, e na DMHU (na DLU e DRMM). No período em análise, foram realizadas 6 719 consultas de psicologia, abrangendo 748 trabalhadores assistidos,
observando-se uma variação de 3,3% comparativamente a 2018.
Neste âmbito, merece destaque a taxa de atendimento do gabinete de psicologia de
91,2% (população assistida /população convocada), e o facto de terem tido um aumento de 19,2% de casos novos sugere uma maior notoriedade do trabalho desenvolvido,
divulgado através dos suportes de comunicação internos e pela participação em projetos e seminários e, concomitantemente, resultados práticos na nossa missão diária de
combate ao estigma associado às consultas de psicologia.
No âmbito da Psicologia Infanto-Juvenil, foram realizadas 471 sessões a crianças e jovens (filhos/as dos/as trabalhadores/as do Município de Lisboa) para a promoção de competências académicas, sociais, emocionais e/ou cognitivas,
das quais estão incluídas 49 sessões realizadas com o pai e/ou mãe da criança/jovem. No âmbito da promoção das
competências anteriormente referidas foram realizadas com equipa multidisciplinar (professores/educadores/médicos/terapeutas) 17 sessões e ainda 91 sessões com pai/mãe, no âmbito do programa de competências parentais para
famílias.
Intervenção de Serviço Social (GISS) - apesar de se verificar um decréscimo nos trabalhadores atendidos
em 2019 (221) em relação a 2018 (243), houve uma participação continua e ativa desta equipa nos projetos a decorrer como o “Enquadramento Organizacional - cujo objetivo é recolocar profissionalmente,
de forma apoiada, os/as trabalhadores/as que tiveram ausências superiores a um ano motivadas por
baixas médicas (doença natural, doença profissional e acidente de trabalho), desenvolvendo medidas facilitadoras do
enquadramento organizacional dos/as trabalhadores/as, considerando as limitações que possam apresentar, designadamente ao nível físico e/ou de saúde mental, visando a adaptação a novas funções e/ou novos locais de trabalho”.
Participação no projeto “Envelhecer”, através de realização de quatro (4) sessões de preparação para a reforma, com
foco nos aspetos psicológicos, sociais e de saúde dos trabalhadores da Divisão de Gestão Cemiterial com 60 ou mais
anos de idade. Destaca-se o início de um novo Projeto, a Linha de Atendimento Social - “Em Linha”, iniciado a 16 de
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maio. Este projeto consiste numa linha de atendimento que serve de apoio, esclarecimento e encaminhamento de
trabalhadores/as que tenham problemas de âmbito social. Foram ainda efetuadas 8 ações de formação com 6 horas
cada (48 horas) e 4 ações de 1h30 m para sensibilizar novos cantoneiros e motoristas, no âmbito do curso: “Formação
Integrada para Trabalhadores da Limpeza Urbana”, sob a temática “Saúde, Riscos Psicossociais e Regulamento Interno
de Prevenção e controle do Consumo Nocivo de Álcool e Outras Substâncias Psicoativas”.
Na intervenção da Junta Médica Municipal, foram realizadas 923 consultas, o que significou um aumento de 9% relativamente às consultas efetuadas em 2018 (843). Estas consultas, abrangeram cerca 470 trabalhadores em situação
de doença natural.
No âmbito do Programa de Saúde Ocupacional - 100% bem, que visa promover a saúde e bem-estar no trabalho,
foram desenvolvidas as iniciativas respeitantes ao “Circuito da Saúde”1 e as sessões de “Ginástica Laboral”2, num total de 79 eventos e 2 546 participantes. Foram ainda desenvolvidas oito (8) iniciativas, alicerçadas em parcerias com
várias entidades nacionais, tais como a Associação Portuguesa de Pneumologia, Linde Saúde, CUF, IPST, Associação
Portuguesa de Diabéticos, entre outras.

1 “Circuito da Saúde”, sessão no Palácio do Machadinho

2 “Ginástica Laboral”, sessão no edifício do Campo Grande
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Higiene e Segurança no Trabalho

No âmbito de Prevenção de Sinistralidade, verificouse em 2019 um decréscimo dos acidentes de trabalho
novos (9%), recaídas de acidentes (83%) e acidentes
transitados - só ITA (17%), face a 2018.
Foi dada continuidade à implementação das medidas
que integram o Plano de Prevenção da Sinistralidade
Laboral, iniciado em 2018, com a criação de um projeto-piloto na Divisão Limpeza Urbana (DLU) dado ser o serviço com maior índice de sinistralidade. As principais medidas
deste Plano recaem sobre o reforço da verificação e acompanhamento dos circuitos por parte dos/as técnicos/as da
DMRH/DSHS, a otimização/equilíbrio dos circuitos de remoção, a reestruturação do modelo de fiscalização interna da
atividade da remoção, a elaboração do perfil de competências do/a encarregado/a operacional e a garantia da operacionalidade de todos os sistemas de segurança das viaturas.
Salientam-se outras atividades relevantes da área de higiene e segurança do trabalho:
- Destacam-se as 972 entrevistas a trabalhadores/as para avaliação técnica das causas e circunstâncias das ocorrências.
- Auditorias e acompanhamento ao Sistema de Gestão de Saúde, Segurança Ocupacional (SGSSO) na DMHU - O
Núcleo de Segurança, Higiene do Trabalho, em parceria com a equipa técnica da DMHU, realizou com periodicidade
pré-estabelecida, auditorias internas para aferir a implementação dos objetivos propostos para o ano vigente, foram
identificados os desvios e definidas as medidas corretivas. Iniciou-se o processo de preparação da migração para a
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norma ISO 45001:2018, transição OHSAS, com a elaboração do cronograma de intervenção para o ano 2020.
- Verificações e avaliações dos locais de trabalho - Avaliação das condições de trabalho por instalação e monitorização dos agentes químicos, físicos, biológicos identificados nas respetivas instalações. Das avaliações e monitorizações efetuadas, foram elaborados 198 relatórios.
- Relatórios/Pareceres Técnicos - No âmbito do projeto das visitas das equipas multidisciplinares às várias unidades
orgânicas da CML, foram efetuadas verificações dos postos de trabalho, análises de risco às várias atividades profissionais, perfazendo um total de 106 relatórios/pareceres técnicos.
- Formação/sensibilização - Foram ministradas 57 ações de formação sobre Segurança, Higiene no Trabalho a 750
trabalhadores, a maioria esmagadora destas ações foram destinadas à categoria profissional dos cantoneiros de
limpeza e CMPVEs e aos técnicos de laboratório de Bromatologia.

Participação do DSHS em Vários Eventos
- Lisboa foi uma das convidadas para debater nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, em Seul, o futuro do trabalho nas
cidades. O International Forum on Transforming Cities for Decente Work, sob o tema Work for Brighter Future,
contou com mais de 40 cidades participantes da Europa, Ásia, América e África. O encontro inseriu-se no centenário
da Agência das Nações Unidas - International Labour Organizational (ILO) efeméride que está a ser aproveitada para
um conjunto de reflexões estratégicas sobre o futuro do trabalho nas cidades. O foco da ILO são as mudanças que
estão a acontecer nos nossos dias em termos de relações laborais e, com base no presente, perspetivar e transformar o futuro - Como será o trabalho nas próximas gerações, que exigências e oportunidades; Que políticas e práticas
serão necessárias definir e ativar para tornar a prática laboral melhor, para as pessoas e para as organizações? - Uma
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discussão centrada na garantia de direitos humanos e diálogo social. As boas práticas do
Município em termos de Saúde, Higiene e Segurança, reconhecidas por diferentes entidades
nacionais, foram apresentadas pela Diretora do DSHS, Cristina Pinho, nesta reunião mundial,
entre outros casos de referência debatidos pelos participantes.
- Participação na Campanha Europeia 2018-19 “Locais de Trabalho Saudáveis: Gerir as Substâncias Perigosas”
- Nos dias 21 de outubro e 06 de dezembro realizaram-se dois (2) seminários, um em Leça da Palmeira e outro em Lisboa. Os seminários foram organizados pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), enquanto Ponto Focal
Nacional (PFN) da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e contou com a participação
da Dr.ª Ana Rodrigues e Eng.ª Carla Santos, Técnicas Superiores de Segurança do Trabalho, com a apresentação do
Programa de Gestão de Substâncias Químicas da Câmara Municipal de Lisboa. A participação nestes seminários,
permitiu não só, a partilha de boas práticas a nível nacional, como também, lançar o mote para a continuidade de
outros projetos associados a este tema.
- Participação no Congresso Ibérico de Riscos Psicossociais em Cáceres, com apresentação de comunicação, no
âmbito do trabalho desenvolvido com a consulta preventiva de saúde mental;
- Participação no ENMESH1 Conference 2019: Managing Mental Health System Complexity, com o ePoster presentation - “Preventive Mental Health Interview – integrated in the workers medical surveillance procedure in the City
Council of Lisbon”.
- Divulgação de duas (2) boas práticas – “A Consulta Preventiva de Saúde Mental” e o “Enquadramento Organizacional”2 – no site da ACT, na sequência da divulgação das Boas Práticas Internas;
- Organização do Workshop Saúde Ocupacional: Riscos Psicossociais e Treino de Competências3, integrado no
II Encontro de Psicólogos da Administração Local4 e participação com a comunicação oral “Prevenção dos Riscos
Psicossociais na CML”;
- Menção honrosa pela qualidade da apresentação de Pitch, “Consulta Preventiva de Saúde Mental Integrada na
Vigilância de Saúde do Trabalhador da CML”, no III Encontro dos Psicólogos do Sul, realizado no âmbito da candidatura a Prémio de Boas Práticas em., Psicologia;
- Participação no 15.º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, com a comunicação “Consulta Preventiva de
Saúde Mental – Integrada na vigilância de Saúde do Trabalhador da CML”.
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1

ENMESH Conference 2019

2

3 Workshop Saúde Ocupacional:
Riscos Psicossociais e Treino de Competências,
integrado no II Encontro de Psicólogos da Administração Local

4 II

“A Consulta Preventiva de Saúde Mental”
e o “Enquadramento Organizacional”

Encontro de Psicólogos da Administração Local
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4

Outras Áreas
de Atuação da DMRH
Relocalização de Serviços

Destaca-se a participação da DMRH no âmbito do processo de relocalização de diversos serviços da CML, designa-

damente na transição dos/as cantoneiros/as de limpeza para o COR, a mudança de instalações do Departamento de
Direitos Sociais, da Direção Municipal de Cultura, da Direção Municipal de Urbanismo (DEP e DPU) e do Departamento
de Saúde, Higiene e Segurança. Esta participação da DMRH consistiu na realização de entrevistas individuais a todos/as
os/as trabalhadores/as, com o objetivo de efetuar um levantamento das principais circunstâncias pessoais, de modo a
avaliar as suas necessidades e o impacto que a mudança poderia acarretar para as suas vidas. Com este levantamento
pretendeu-se antecipar algumas medidas organizacionais alinhadas com as reais necessidades dos/as trabalhadores/
as, tentando minimizar alguns impactos negativos.
Ao todo, a equipa técnica da DMRH realizou 546 entrevistas a estes/as trabalhadores/as.

Descentralização de Competências no Domínio da Educação
A publicação do Decreto-Lei N.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretizou a transferência de competências no domínio
da educação para os municípios, bem como a transição dos/as trabalhadores/as com vínculo de emprego público da
carreira subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de
assistente operacional, que exercem funções nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede escolar
pública do Ministério da Educação, da área geográfica da cidade de Lisboa. De forma a garantir a integração destes/
as trabalhadores/as no Município, a DMRH dedicou parte do ano de 2019 ao planeamento das atividades necessárias,
tendo elaborado a metodologia desta transição de recursos humanos.
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Questionário “Como Se Desloca?”
A DMRH elaborou o relatório global do questionário “Como se desloca”, onde foram tratados conjuntamente os dados recolhidos na CML e nas Empresas Municipais. Pretende-se com o tratamento destes
dados implementar, gradualmente, soluções que facilitem as deslocações, no dia-a-dia, de todos/as
os/as que trabalham e se relacionam com o universo municipal.

Diagnóstico da Implementação das Funções Transversais
Desde 2011, na sequência da reestruturação dos serviços, a CML constituiu equipas de trabalho especializadas nas
áreas transversais, as designadas “funções transversais”. Atualmente existem três (3) funções transversais implementadas: Contabilidade, Recursos Humanos e Sistemas de Informação.
Todavia, após alguns anos da sua implementação, foi necessário aferir o seu impacto, nomeadamente, no que respeita
ao funcionamento, para que sejam alvo de melhoria contínua. Nesse sentido, foi realizado em 2019 um diagnóstico
que consistiu na realização de entrevistas aos/às dirigentes responsáveis por cada uma das funções transversais e de
três (3) focus groups com trabalhadores das respetivas funções, a fim de, conjuntamente realizarem a sua apreciação
relativamente ao modelo de funcionamento e experiência enquanto interlocutores da respetiva função transversal.
Este diagnóstico e análise da informação permitiu identificar constrangimentos internos e externos ao funcionamento das
funções transversais, apurar as áreas de oportunidades de desenvolvimento e aferir o nível de abertura para a mudança.

Processos de Controlo de Assiduidade (PCA)
No âmbito da Gestão por Processos, foi constado que, nos vários serviços da CML, existem conjuntos documentais
com informação relativa aos/às trabalhadores/as que aí desempenham funções, resultando que para o/a mesmo/a
trabalhador/a existem vários processos designados de “processo individual” – o dos serviços e o da DMRH. Este facto
traduz-se na existência de informação duplicada ou na retenção, no serviço, de informação pertinente que deveria ser
enviada para a DMRH. Situação, que numa fase posterior, se reflete na Divisão de Arquivo Municipal (DAM) ao receber/
tratar vários exemplares de “processos individuais”.
Considerando que as atividades de suporte ao processamento de controlo de assiduidade dos trabalhadores é uma com-
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petência delegada pela DMRH nos serviços municipais, deve ser conservada no serviço onde o/a trabalhador/a desempenha funções, apenas a documentação relativa ao controlo de assiduidade. Assim, e com o objetivo de otimizar a gestão da
documentação relativa aos/às trabalhadores/as da CML, garantindo dessa forma a salvaguarda dos interesses de ambas
as partes, a DMRH, em articulação com a DAM, tem vindo a desenvolver um trabalho conjunto de (re)definição de orientações relativas à criação e gestão de “Processos de controlo de assiduidade”, nas diversas unidades orgânicas.
Para este efeito, foi realizado um projeto-piloto com a DMAEVCE, de análise e tratamento dos processos existentes
(alguns com décadas) e a criação do “Processo de Controlo de Assiduidade” (PCA).
Reconhecendo a importância e impacto deste projeto, foi criado um objetivo comum de recursos humanos – Taxa
de Processos de Controlo de Assiduidade reorganizados (com eliminação de cópias e de documentos com mais de 5
anos), a integrar nos QUAR de 2020 de todas as unidades orgânicas.

Função RH
Em 2019 deu-se continuidade ao trabalho próximo da Função RH, com reuniões com todos os
seus interlocutores, nomeadamente, no âmbito Processos de Controlo de Assiduidade “PCA” e na
apresentação da nova “área reservada” da Intranet dedicada exclusivamente à Função RH.

1.º Encontro de Assistentes Sociais
No dia 3 de junho realizou-se o 1.º Encontro de Assistentes Sociais do Universo Municipal de Lisboa, promovido pela
DMRH e organizada pelos Assistentes Sociais do DSHS com colaboração do DGRH e DDF. Estiveram presentes cerca
de 100 profissionais, da CML e outras autarquias, juntas de freguesia e Gebalis.
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13.º Encontro Nacional de Arquivos Municipais
No âmbito da Gestão por Processos, a DMRH participou no 13.º Encontro Nacional de Arquivos Municipais, que decorreu de 18 a 19 de outubro, em Cascais, apresentando uma comunicação sobre “Recursos Humanos, processos e dados
pessoais: contributos da Gestão de Informação para a melhoria organizacional”. Esta comunicação incidiu sobre a experiência de colaboração intraorganizacional, entre a DMRH e a DMC/DPC/Divisão de Arquivo Municipal, desenvolvida
no âmbito do Projeto Gestão por Processos 2.0, equacionada segundo uma perspetiva de Gestão de Informação.

LIsboa Capital Verde Europeia 2020
No âmbito de “Lisboa Capital Verde Europeia 2020”, a DMRH decidiu atuar na

DIGA NÃO AO PLÁSTICO!

redução/desperdício de papel com a
implementação do Processo de Controlo de Assiduidade (PCA) e impulsionar
a redução do consumo de plástico de
utilização única, como os copos dispensados nas
máquinas de café, oferecendo uma chávena de vidro
a todos/as os/as trabalhadores/as.
Assumiu, ainda, o compromisso de que todas as
edições de 2020 da newsletter interna mensal - a
iRH, contenham temas no âmbito do movimento
‘Escolhe Evoluir. Um compromisso pelo Planeta’,
a adotarem comportamentos de sustentabilidade
ambiental.

CML . DMRH, dez. 2019

como forma de incentivar os/as trabalhadores/as
Utilize a sua chávena
“ESCOLHE EVOLUIR”
UM COMPROMISSO PELO PLANETA
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Programa de Apoio e Valorização do Trabalhador
No âmbito deste projeto foram realizadas em 2019 as seguintes iniciativas:
- Realização de 13.ª edição da Mostra de Talentos Solidária – Páscoa
20191, no Refeitório dos Olivais II e Espaço Multiusos do Edifício Central do Município do Campo Grande.
- Realização de Oficinas de Talentos – Páscoa 2019: “As flores da primavera”, coma Técnica de Origami e Reciclar’Arte com elementos da
Natureza”, com a Técnica da Reciclagem.

1 Mostra de Talentos Solidária – Páscoa 2019

- Realização da 14.ª edição da Mostra de Talentos, alusiva ao verão
2019 - Este tipo de iniciativa visa divulgar e apoiar os talentos dos
trabalhadores do Município de Lisboa, que criam artigos de artesanato ou similares. Esta mostra decorreu em três locais: Quinta da
Bela Flor, Refeitório dos Olivais II e Edifício Central do Campo Grande.
- Realização da 15.ª edição da Mostra de Talentos Solidária - Natal
20192, no Refeitório dos Olivais II e Espaço Multiusos do Edifício Central do Município do Campo Grande.
- Realização de Oficinas de Talentos - Natal 2019: “Anjos de Natal”,
com a técnica da modelagem da lã e “Decorações de Natal”, com a
técnica de pachwork embutido.

2 Mostra de Talentos Solidária - Natal 2019

- Exposição de Pintura “Despertar no Olhar” de José Narciso, da
DMC/Divisão de Ação Cultural, no Espaço Multiusos do Edifício Central do Município.
- Exposição de Pintura “A Arte do Universo”3, de Margarida Rodrigues, da DMC/Divisão de Ação Cultural, no Espaço Multiusos do Edifício Central do Município.

3 Exposição de Pintura “A Arte do Universo”
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Recursos Humanos e Financeiros
5.1. Recursos Humanos
Para concretização do Plano de Atividades de 2019, a DMRH contou com uma força de trabalho
de 300 trabalhadores/as.

(Dados a 31/12/2018)

Efetivo DMRH por Carreira Profissional

(Dados a 31/12/2018)

Efetivo DMRH por Habilitações Literárias
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(Dados a 31/12/2018)

Efetivo DMRH por Faixas Etárias

(Dados a 31/12/2018)

Efetivo DMRH por Sexo
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Taxa de Absentismo DMRH 2019

5.2. Formação Profissional
Durante o ano de 2019 verificaram-se 343 participações dos/as trabalhadores/as da DMRH em formação profissional,
o que corresponde a um acréscimo de 33% face ao ano de 2018.
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5.3. Recursos Financeiros
Os resultados finais da execução do orçamento nas rubricas “Funcionamento” e “Investimento” permitem-nos concluir que a rúbrica “Funcionamento” teve uma execução de 99,44% e a rúbrica “Investimento” teve uma execução de
78,04%. A taxa de execução da rubrica “Investimento” teve um decréscimo face a 2018 de 8%.

Taxa de execução do orçamento da DMRH 2019
Recursos Financeiros

Estimado

Realizado

Taxa de execução

Funcionamento

247 560 693,00€

246 167 553,63€

99,04%

53 750,00€

42 270,51€

78,04%

Investimento

Taxa de execução do orçamento da DMRH 2018/2019
Recursos
Financeiros

Taxa de execução
Ano 2018

Taxa de execução
Ano 2019

Funcionamento

99,09%

99,04%

Investimento

86,05%

78,04%
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Autoavaliação

A

taxa de desempenho global do QUAR da DMRH de 2019 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 2019, expressa através do seu QUAR, corresponda à menção qualitativa
de “Bom” (137,5%).

Avaliação final do desempenho DMRH/2019
Eixo de Eficácia

Eixo de Eficiência

Eixo de Qualidade

Taxa de
Ponderação
Realização		

Taxa de
Ponderação
Realização		

Taxa de
Realização

Ponderação

Menção
Quantitativa

Menção
Qualitativa

154%s

130%

127%

30%

137,5%

BOM

35%

35%
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Considerações Finais

O

ano de 2019 foi um ano de consolidação de projetos e medidas iniciadas em 2018. 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 2020 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 tem sido um dos objetivos
principais da atuação da DMRH e terá continuidade em 2020.
- Dar continuidade à implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), com o desenvolvimento de novas funcionalidades.
- 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 (SIGRH). 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.
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- Dar continuidade ao PILD - Programa para a Inclusão e Literacia Digital, 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 de Recursos Humanos, 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.

O ano de 2019 foi também um ano de planeamento e preparação para dois grandes projetos de 2020: a Descentralização de Competências da Administração Central para as Autarquias, com a integração de recursos humanos no
domínio da educação e ‘Lisboa Capital Verde Europeia 2020’.
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ANEXOS
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ANEXO 1

QUAR DMRH / 2019
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ANEXO 2

QUARU DGRH / 2019
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ANEXO 3

QUARU DDF / 2019
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ANEXO 4

QUARU DSHS / 2019
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ANEXO 4

QUARU DSHS / 2019 (CONT.)
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