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Nota Introdutória

O presente Relatório de Atividades traduz a atuação da DMRH em 2021, nos seus diversos domínios de ação e 

resulta dos contributos das suas unidades orgânicas, refl etindo o compromisso de cada serviço na realização 

da estratégia e dos objetivos defi nidos, articulados com as prioridades do Executivo para a área da gestão de recur-

sos humanos. 

O ano de 2021 foi um ano de continuidade e de consolidação de projetos na área da Gestão de Recursos Humanos. 

No âmbito do processo de descentralização de competências no domínio da Educação, concretizada em 2020, foi 

importante em 2021 promover a gestão efi caz dos trabalhadores que transitaram para o mapa de pessoal deste 

município, nomeadamente, garantindo o cumprimento dos rácios de recursos humanos defi nidos pelo Ministério da 

Educação, a formação profi ssional, as consultas de medicina do trabalho e o alinhamento com os procedimentos 

nas matérias de recursos humanos em vigor na CML. 

A DMRH prosseguiu igualmente com o projeto de renovação do mapa de pessoal da CML, no sentido de garantir os 

recursos humanos necessários à prossecução das competências das unidades orgânicas da CML, através do recru-

tamento de trabalhadores com as competências necessárias à prossecução dos objetivos dos serviços, garantindo-

lhes uma relação contratual estável, bem como as oportunidades de mobilidade.

O novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) permitiu à DMRH lançar em 2021 o Portal RH. 

Este Portal veio disponibilizar um conjunto de funcionalidades desenhadas para dar resposta às necessidades da 

organização e dos trabalhadores, tendo igualmente o intuito de impulsionar o programa de desmaterialização de 

processos, permitindo uma redução do volume de documentos emitidos e respetiva tramitação. Um exemplo desta 

desmaterialização de processos concretizou-se na desmaterialização do processo avaliativo de SIADAP 3, através 

do Portal RH.  

O envolvimento dos trabalhadores e dos dirigentes no planeamento, execução e avaliação de projetos continuou a 

ser uma das prioridades da DMRH, tendo como objetivo estimular uma cultura colaborativa e fomentando relações 

de confi ança e de proximidade. Neste âmbito, em 2021, a DMRH concretizou várias iniciativas de auscultação dos 

trabalhadores e dos dirigentes, através de questionários e de focus-groups, com enfoque nas condições de traba-

lho (equipamentos informáticos), no regime de teletrabalho, no levantamento de necessidades de formação e na 

temática da saúde mental.   
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Paralelamente, a pandemia Covid-19 determinou a continuidade das linhas de atuação da DMRH no âmbito da 

organização do trabalho com o recurso ao regime de teletrabalho, aos horários rotativos, desfasados e às escalas 

de trabalho presencial, para garantir aos trabalhadores as condições de trabalho seguras e de proteção à doença 

Covid-19, mantendo, em simultâneo, o serviço à cidade. 

Em termos de Formação Profi ssional, o recurso à formação online continuou a revelar ser um importante suporte 

na formação e desenvolvimento pessoal, académico e profi ssional dos trabalhadores, traduzindo-se numa grande 

adesão em termos do número de participantes.    

No âmbito da Saúde, Higiene e Segurança, foi dada continuidade ao trabalho de resposta à situação excecional da 

Covid-19, com recurso a consultas médicas não presenciais para vigilância epidemiológica e acompanhamento das 

situações dos trabalhadores em isolamento profi lático, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde 

e em estreita colaboração com as autoridades de saúde. Destacaram-se igualmente, o plano de testagem com a 

disponibilização de testes antigénio a todos os trabalhadores do município em sistema de casa aberta, bem como as 

atividades realizadas no âmbito da sensibilização aos trabalhadores em regime presencial, nas diversas instalações/

locais de trabalho para divulgação das medidas, procedimentos, diretrizes, normas e recomendações da DGS e OMS 

sobre o controlo e prevenção da Covid-19. 

A continuidade do modelo comum de gestão da CML, nas dimensões “Gestão de Recursos Humanos”, “Gestão de 

Recursos Financeiros”, “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

(PPRGCIC)” e “Participação para a sustentabilidade ambiental” 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 da DMRH em 2021.

A análise dos resultados obtidos pela DMRH, nos seus diversos domínios de atuação, ao longo do ano de 2021, 

refl ete uma concretização positiva dos objetivos propostos, que se traduziu na superação da maioria das metas 

estipuladas para este ano.
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                                  Enquadramento Legal

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

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

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

Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que estabelece o Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), orientaram a elaboração do Relatório de Atividades 

da Direção Municipal de Recursos Humanos.

O presente documento constitui ainda a Autoavaliação do Serviço, nos termos previstos no artigo 10.º do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, constituindo também o relatório síntese do Diretor Municipal previsto 

no artigo 15.º do mesmo diploma.
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                 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 trabalhadores 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 car-

reiras, a introdução de prémios e incentivos à efi ciência e a criação de mecanismos para aumentar a participação dos 

trabalhadores, aprofundando um modelo de gestão colaborativo, inovador, efi ciente e orientado para resultados”. (cf. 

Eixo E - Governação aberta, participada e descentralizada, Efi cácia, Efi ciência e Profi ssionalismo, pág. 70).

Efetivamente, uma boa gestão de recursos humanos constitui um alicerce fundamental para a consecução da estraté-

gia de gestão da cidade. A motivação e a valorização dos trabalhadores da CML devem 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 de-

senvolvimento e envolvimento de todos 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 

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

A estratégia de Gestão de Pessoas alicerça-se a partir da sua identidade institucional: Visão, Missão, Valores e Obje-

tivos Estratégicos, expressa, sinteticamente, na fi gura seguinte.

2
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                                                                                  Identidade institucional da DMRH

2.1 Objetivos Estratégicos

 1 - Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para a efi ciência, 

      qualidade, sustentabilidade, inovação e orientação para os resultados

Este objetivo estratégico traduz a importância do desenvolvimento de competências dos trabalhadores e dos diri-

gentes, para a adoção de mecanismos de gestão modernos que, para além de motivar os trabalhadores, permitam o 

alinhamento do esforço individual com os objetivos organizacionais e contribuam, de forma efi ciente, efi caz e com um 

padrão de qualidade de desempenho elevado, para a concretização do Programa de Governo da cidade. Estes meca-

nismos passam pelo investimento num modelo de gestão profi ssional, com capacitação dos dirigentes e adesão dos 
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trabalhadores 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 e incentivar 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 trabalhadores no pla-

neamento, execução e avaliação de projetos. Estimular uma cultura colaborativa de elevado desempenho que impul-

sione a inovação nos serviços, que tenha por base a criatividade, o conhecimento e a aprendizagem, ao mesmo tempo 

que assente em relações de confi ança e de proximidade, é crucial. É um desafi o que envolve todos os trabalhadores, 

incluindo os dirigentes, os quais têm o papel e a responsabilidade de patrocinar, dirigir e desenvolver esta abordagem 

na gestão interna, encorajando ativamente a participação dos trabalhadores e a sua afetação a projetos promovidos 

por outras unidades orgânicas. É ainda importante que a cultura CML, enquanto organização, vá além das suas frontei-

ras, 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 das trabalhadoras e dos trabalhadores

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 trabalhadores 

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 profi ssionais da 

CML. Trabalhadores motivados 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 trabalhadores, envolvendo-os 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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4 - Assegurar a operacionalização da transferência de competências 

      para o Município de Lisboa, na área de recursos humanos

O município de Lisboa assumiu as competências da gestão dos trabalhadores com vínculo de emprego público da 

categoria subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de as-

sistente operacional, que exercem funções nos agrupamentos escolares e nas escolas não agrupadas da rede escolar 

pública da cidade de Lisboa, por força do disposto no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro.

Neste âmbito, coube à Direção Municipal de Recursos Humanos assegurar a transição do pessoal não docente para o 

mapa de pessoal deste município. 

De forma a garantir esta transição de recursos humanos, a DMRH elaborou um plano de ação que tem vindo a concre-

tizar nas suas diversas vertentes.  

  

2.2  Alinhamento Estratégico/Operacional

O foco nos objetivos estratégicos defi nidos originou o conjunto de objetivos operacionais que constituem os projetos 

do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da DMRH. Este alinhamento estratégico/operacional encontra-se 

sintetizado no Quadro seguinte.
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Quadro 1
Alinhamento 

Estratégico/Operacional
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                               Resultados Obtidos

3.1 Objetivos do QUAR

1 - Eixo Efi cácia

OBJETIVO OPERACIONAL 1

Promover uma gestão efi caz dos recursos humanos 
dos estabelecimentos escolares

Este objetivo foi defi nido no âmbito do processo de descentralização de competências no domínio da Educação. Em 

2020 o município de Lisboa assumiu as competências da gestão dos trabalhadores com vínculo de emprego público 

da categoria subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e 

de assistente operacional, que exercem funções nos agrupamentos escolares e nas escolas não agrupadas da rede 

escolar pública da cidade de Lisboa. Coube à DMRH assegurar a transição destes recursos humanos para o mapa de 

pessoal deste município. 

Tendo sido concretizada esta transição em 2020, foi importante em 2021 promover a gestão efi caz destes recursos 

humanos. Assim, foram considerados os seguintes indicadores: 

- “Taxa de cumprimento dos rácios de recursos humanos defi nidos pelo Ministério da Educação” – com vista a incrementar 

o n.º de recursos humanos de forma a cumprir os rácios defi nidos para o funcionamento dos estabelecimentos escolares.

- “Taxa de execução da formação para os trabalhadores dos estabelecimentos escolares” – visando garantir a forma-

ção profi ssional destes trabalhadores.

- “Taxa de realização de consultas periódicas iniciais de medicina do trabalho para os trabalhadores dos estabele-

cimentos escolares” – visando garantir a realização de consultas periódicas iniciais de medicina do trabalho a estes 

trabalhadores.

3
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Os resultados obtidos relativamente a estes três indicadores traduziram-se no cumprimento das metas estabelecidas.

 A “Taxa de cumprimento dos rácios de recursos humanos” situou-se nos 90%. 

A “Taxa de execução da formação para os trabalhadores dos estabelecimentos escolares” foi de 70%. A pedido dos 

diretores das EA e ENG, a resposta formativa do DDF às Escolas foi realizada através de formação presencial nos pe-

ríodos de interrupção letiva. 

A “Taxa de realização de consultas periódicas iniciais de medicina do trabalho para os trabalhadores dos estabeleci-

mentos escolares” efetivou-se em 73%. 

Tabela 1  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 1 

Promover uma gestão eficaz dos recursos humanos dos estabelecimentos escolares

OBJETIVO OPERACIONAL 2

Promover a renovação do mapa de pessoal      

Este objetivo foi defi nido no âmbito da necessidade de assegurar um mapa de pessoal que garanta os recursos huma-

nos necessários à prossecução das competências das unidades orgânicas da CML, investindo na qualidade do emprego 
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Procedimentos concursais

Mobilidades intercarreiras

Mobilidade na categoria do exterior

gerado pelo universo municipal, através do recrutamento de pessoas com as competências necessárias à prossecução 

dos objetivos dos serviços, garantindo-lhes uma relação contratual estável, bem como de oportunidades de mobili-

dade intercarreiras.

Em 2021, o indicador considerado para este objetivo foi a “Taxa de ingresso de trabalhadores no mapa de pessoal” 

referente à concretização dos procedimentos concursais para o ingresso de trabalhadores no mapa de pessoal.

O resultado correspondeu a uma taxa de 7%, o que se traduz na superação da meta estabelecida. 

Tabela 2  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 2

Promover a renovação do mapa de pessoal 

A taxa de renovação do mapa de pessoal deveu-se aos procedimentos concursais (496 trabalhadores; 78%), 

às mobilidades na categoria do exterior (84 trabalhadores; 13%) e às mobilidades intercarreiras (58 trabalhadores; 9%).

Gráfi co 1
QUAR|2020 - Taxas de realização por eixos
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OBJETIVO OPERACIONAL 3

Impulsionar os planos de formação e de desenvolvimento de competências 

Este objetivo foi defi nido no sentido de garantir a execução do Plano de 

Formação proposto para 2021 e a participação dos trabalhadores em for-

mação interna e externa, através de plataformas online, no atual contexto 

de Covid-19.

Neste âmbito, foram considerados os seguintes indicadores: “Taxa de 

execução do Plano de Formação para 2021” e “N.º de participantes em 

formação online”.

Os resultados apurados correspondem a uma “Taxa de execução do Plano 

de Formação para 2021” de 66%, o que se traduz na superação da meta 

defi nida. O recurso à formação online continuou a revelar-se um importante suporte na formação e desenvolvimento 

pessoal, académico e profi ssional dos trabalhadores, traduzindo-se numa grande adesão em termos de participa-

ção, num total de 3.842 participantes em formação online.

Tabela 3  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 3

Impulsionar os planos de formação e de desenvolvimento de competências 

 

de 

r-

o 

e 

m 

no 

a 

ante suporte na formação e desenvolvimento



19

CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2021   

2 - Eixo Efi ciência

OBJETIVO OPERACIONAL 4

Impulsionar o programa de desmaterialização e Gestão de Processos na DMRH

No âmbito da desmaterialização de gestão de proces-

sos, foi defi nido um indicador com o propósito de garan-

tir a desmaterialização do processo avaliativo de SIADAP 

3, através do Portal RH: “Taxa de avaliadores que con-

tratualizaram objetivos SIADAP 3 através do Portal RH”. 

Em 2021 iniciou-se o ciclo avaliativo do biénio 2021/2021 e já foi possível efetuar no Portal RH a contratualização dos 

objetivos e/ou competências dos trabalhadores de vários grupos de avaliação: técnico superior, especialista de in-

formática, enfermeiro, educador de infância, assistente técnico, técnico de informática e fi scal. Assim, a gestão do 

processo SIADAP 3 referente a estes grupos de avaliação passou a ser digital.

A desmaterialização do processo avaliativo de SIADAP 3 apresenta grandes vantagens. Por um lado, em matéria de 

sustentabilidade ambiental, veio permitir reduzir o consumo de papel e de material de impressão. Por outro lado, o 

processo digital permite incutir maior celeridade e reduzir a margem de erro, quer no cálculo da nota a atribuir ao 

avaliado, quer no apuramento das quotas de desempenho relevante e excelente, a aplicar pelas secções autónomas do 

conselho coordenador de avaliação. O sistema permite também emitir os alertas necessários, dirigidos aos diferentes 

intervenientes do processo, com vista ao cumprimento dos prazos legais. Desta forma, a DMRH/DAD pode acompanhar 

“em tempo real” o processo de avaliação, em colaboração mais estreita com avaliadores e avaliados, permitindo uma 

gestão mais efi ciente do mesmo.

Com vista a uma ampla e esclarecedora utilização da aplicação (Portal RH), no mês de fevereiro foram enviados alertas 

através de correio eletrónico, aos avaliadores e avaliados, prestando esclarecimentos sobre o procedimento, e dispo-

nibilizando um manual e um vídeo explicativo.

No fi nal de 2021 foi apurada uma taxa de 70% de avaliadores que contratualizaram objetivos SIADAP 3 através do Portal 

RH, o que se traduziu no cumprimento da meta estabelecida. 

es-

n-

AP 

n-
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Tabela 4  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 4

Impulsionar o programa de desmaterialização e gestão de processos na DMRH

OBJETIVO OPERACIONAL 5

Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as unidades orgânicas da CML)

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

na-se a incentivar todas as UO a incrementar a efi ciência na gestão dos recursos fi nanceiros que lhe estão alocados, sendo 

medido através de três indicadores que concretizam os aspetos considerados mais relevantes neste ciclo de gestão: 

- “Nº médio de dias úteis para liquidação de faturas” 

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

- “N.º de pontos referentes ao cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental”

Os resultados destes três indicadores traduziram-se na superação de todas as metas estabelecidas. 

Tabela 5  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 5

Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros
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OBJETIVO OPERACIONAL 6

Consolidar o modelo de gestão da Função RH nos estabelecimentos escolares

Este objetivo inseriu-se no âmbito do processo de descentralização de competências no domínio da Educação e teve 

como propósito dotar os estabelecimentos escolares com os instrumentos e conhecimentos necessários para a imple-

mentação dos processos de recursos humanos em vigor na CML.

Por um lado, pretendeu-se apoiar os diretores na gestão das matérias de recursos humanos, por forma a garantir o 

alinhamento dos procedimentos adotados com os existentes na CML e, por outro lado, apoiar os interlocutores dos 

estabelecimentos escolares nas matérias de recursos humanos, por forma a garantir que os procedimentos estejam 

alinhados com os existentes na Função RH da CML.

Assim, foram defi nidos os seguintes indicadores:

- “Data de entrega do “Guia do Diretor do AE ou ENA”

- “Data de entrega do “Guia de Orientação Técnica da Função RH” para os estabelecimentos escolares”

A concretização da entrega dos documentos foi efetuada no 3.º trimestre do ano, tendo-se traduzido na superação do 

objetivo.

Tabela 6  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 6

Consolidar o modelo de gestão da Função RH nos estabelecimentos escolares
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Ainda no âmbito do modelo de gestão da Fun-

ção RH, em 2021 a DMRH criou uma newslet-

ter dedicada aos interlocutores da Função RH, 

com o objetivo de transmitir periodicamente, 

informação considerada importante para o de-

sempenho daquelas funções, tentando obviar 

a falta do contacto presencial e procurando estar cada vez mais próxima, respondendo às necessidades que sentem 

enquanto interlocutores da Função RH. Assim, no decurso de 2021, foram enviadas quatro newsletters, que incluíram 

13 artigos referentes a temas tão diversos como: Tipologia e efeitos das faltas; QUAR 2021; Apoio excecional às famílias 

no âmbito da Covid-19; Processos de Controlo de Assiduidade, Mapa de férias, entre outros.

OBJETIVO OPERACIONAL 7

Promover informação no âmbito da Covid-19

No contexto da pandemia Covid-19, revestiu particular importância a divulgação de informação junto dos traba-

lhadores, no sentido de garantir o cumprimento das medidas do Plano de Contingência, com vista à prevenção da 

doença. 

O presente objetivo foi defi nido neste âmbito, tendo em linha o indicador: “N.º de ações de sensibilização e de ve-

rifi cação do cumprimento de medidas no âmbito do Plano de Contingência Covid-19”. 

Durante o ano de 2021 foram realizadas 343 ações de sensibilização e de verifi cação do cumprimento de medidas no 

âmbito do Plano de Contingência Covid-19, o que se traduziu na superação deste objetivo.

Tabela 7  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 7

Promover informação no âmbito da Covid-19
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3 - Eixo Qualidade

OBJETIVO OPERACIONAL 8

Promover a melhoria das condições de trabalho 

Este objetivo refere-se às condições de trabalho das pessoas que exercem funções na CML, em termos de instalações, 

equipamentos e proteção individual, em função dos riscos específi cos associados às atividades que desempenham. 

Foi considerado como indicador deste objetivo a “Taxa de execução do Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral 

da Higiene Urbana 2020/2021”.

O Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral da Higiene Urbana foi elaborado para o período de 2018 a 2021 com 

o intuito de contribuir para a redução dos acidentes de trabalho naquela unidade orgânica (DMHU). A concretização 

deste plano, composto por 33 medidas de prevenção da sinistralidade laboral, esteve a cargo da DMHU e da DMRH.

Em 2021, devido à situação pandémica, procedeu-se a uma análise criteriosa das medidas planeadas, verifi cando-se 

quais as que tinham condições para serem implementadas e as que, por questões de segurança, fi cavam suspensas. 

Assim, foi dada continuidade ao Plano, procurando garantir que as medidas com execução prevista para este ano fos-

sem implementadas. 

Das 10 medidas que estavam previstas para 2021, procedeu-se à implementação de seis:  

- Promover a partilha de conhecimento entre as áreas operacionais da Divisão de Limpeza Urbana e da Divisão de Ma-

nutenção da Frota;

- Obrigatoriedade da assinatura do dirigente do serviço na participação de acidentes de trabalho;

- Reestruturação do modelo de fi scalização interna da atividade da remoção;

- Garantir a operacionalidade de todos os sistemas de segurança das viaturas;

- Realizar auditorias mensais a viaturas;

- Rastreio sobre o Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono nos Condutores Máquinas Pesadas e Veículos Especiais.

Assim, a “Taxa de execução do Plano de Prevenção da Sinistralidade Laboral da Higiene Urbana 2020/2021” foi de 60%, 

traduzindo-se na superação da meta defi nida.
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Tabela 8  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 8

Promover a melhoria das condições de trabalho

Fazendo uma síntese conclusiva deste projeto, verifi camos que, do total das 33 medidas do Plano de Prevenção de 

Sinistralidade Laboral da Higiene Urbana previstas para implementar entre 2018 e 2021, foram concretizadas 24: sete 

em 2018, cinco em 2019, seis em 2020 e seis em 2021. 

Dada a impossibilidade de concretização de cinco das medidas previstas, das restantes 28, foram implementadas 24, 

o que se traduziu numa taxa de execução global do Plano de Prevenção de Sinistralidade Laboral da Higiene Urbana 

(2018-2021) de 86%.

Gráfi co 2

Plano de Prevenção de Sinistralidade Laboral 

N.º medidas 2018-2021
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OBJETIVO OPERACIONAL 9

Colaborar na boa gestão de recursos humanos, desenvolvendo práticas promotoras de sustentabilidade 

(comum a todas as unidades orgânicas da CML) 

Este objetivo comum a todas as unidades orgânicas, contribui para a implementação do modelo comum de gestão da 

CML na dimensão Gestão de Pessoas. Reforça o conceito da gestão de recursos humanos como uma responsabilidade 

partilhada por todos os dirigentes em todas as UO e procura estimular as boas práticas de gestão das pessoas na CML. 

Em 2021 a sua implementação foi medida através de quatro indicadores:

- “Taxa de Processos de Controlo de Assiduidade reorganizados de acordo com a Ficha de Orientação Técnica n.º 4.7” - a 

defi nição deste indicador teve como propósito desenvolver práticas de gestão de recursos humanos promotoras de 

sustentabilidade, nomeadamente no âmbito do controlo de assiduidade dos trabalhadores nas diversas unidades or-

gânicas (UO) da CML. Este processo consistiu na (re)defi nição de orientações relativas à criação e gestão dos “Proces-

sos de controlo de assiduidade (PCA)” existentes nas UO. Procurou-se obter maior efi ciência e efi cácia no tratamento 

dos dados pessoais dos trabalhadores, através da reorganização dos PCA, em parceria com a DMRH e a DMC/Divisão 

de Arquivo Municipal, prevenindo-se assim a futura acumulação de documentos (suporte papel e digital) provenientes 

do controlo de assiduidade realizado pelas diversas UO. 

Em 2021 foi dada sequência a este trabalho desenvolvido em articulação com a DMC/Divisão 

de Arquivo Municipal, tendo sido consolidados os instrumentos a utilizar no procedimento 

de eliminação de documentação com mais de cinco anos, ainda subsistente nos PCA. 

A DMRH concretizou a reorganização da totalidade dos documentos existentes nos seus 

PCA, o que se traduziu na superação da meta defi nida para este indicador. 

- “N.º de documentos do MGOP (Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo 

da Cidade) entregues ao eleito respetivo” – este indicador foi defi nido tendo por objetivo garantir o cumprimento do 

SIADAP 1. Neste âmbito, compete à DMRH “promover a melhoria contínua do sistema de gestão do desempenho do 

município, articulando com os demais serviços municipais a integração dos objetivos estratégicos do município nos 

objetivos organizacionais defi nidos no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP 1)” (conforme o disposto na alínea d) do art.º 27 do Despacho nº. 8499/2018, de 3 de setembro).
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O calendário associado ao SIADAP 1 agrega um conjunto de documentos tendo por base os objetivos organizacionais 

defi nidos por cada unidade orgânica no seu Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), em alinhamento com os 

objetivos estratégicos do município. 

Assim, a estrutura anual do calendário do SIADAP 1 apresenta cinco etapas de elaboração e apresentação de documen-

tos, inseridas em três fases. 

Numa primeira fase, é importante garantir anualmente a elabo-

ração e aprovação do documento QUAR/Plano de Atividades de 

cada unidade orgânica. 

Após a aprovação do QUAR pelos respetivos eleitos, as unida-

des orgânicas devem proceder à monitorização dos objetivos 

planeados, tendo em vista a adoção das medidas necessárias a 

assegurar o melhor desempenho, assim como a sua revisão em 

função de contingências não previsíveis. Para o efeito, a legisla-

ção defi ne a realização anual de quatro relatórios trimestrais de 

monitorização do QUAR. 

Por último, o ciclo anual do SIADAP 1 completa-se com a ela-

boração do Relatório de Atividades referente ao ano concluído, 

em que deve constar a autoavaliação, evidenciando os resulta-

dos alcançados e os desvios verifi cados, de acordo com os objetivos inicialmente fi xados no QUAR. Este relatório fi nal 

constitui parte integrante da avaliação do desempenho das unidades orgânicas e é publicitado no site da CML, na área 

da transparência.

Em 2021, a DMRH entregou aos respetivos eleitos quatro documentos do MGOP: o Relatório de Atividades de 2020, o 

Relatório de Monitorização do QUAR 2021 do 1.º semestre, o Relatório de Monitorização do QUAR 2021 do 3.º trimestre e 

o Relatório de Monitorização do QUAR 2021 do 4.º trimestre. 

O documento QUAR de 2022 não constou deste grupo de documentos, considerando a necessidade de integrar na sua 

elaboração as Grandes Opções do Plano 2022-2025.
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- “N.º de acordos celebrados na aplicação da Rede Colaborativa” – este 

indicador foi defi nido com o propósito de ampliar a utilização da Rede 

Colaborativa na CML, promovendo o aumento do número de acordos 

celebrados.

Atualmente a Rede Colaborativa processa-se na aplicação informáti-

ca criada de raiz para o efeito, possibilitando a simplifi cação e auto-

nomização de todo o processo, bem como a sua desmaterialização e 

facilitando o encontro entre as unidades orgânicas que se encontram 

a desenvolver projetos colaborativos e os trabalhadores com interesse 

em exercer as suas competências noutras unidades orgânicas e em ex-

perienciar novas atividades.

Em 2021 assinalaram-se os dois anos da aplicação da Rede Colaborati-

va com a introdução de melhorias, desenvolvidas em colaboração com 

o DSI, com novas funcionalidades e uma imagem renovada. Procedeu-

se à publicação da 1.ª edição da Newsletter da Rede Colaborativa e 

foram realizadas entrevistas e produzidos vídeos com os testemunhos 

de alguns participantes e dirigentes.  

No ano de 2021, a DMRH participou na 

Rede Colaborativa com três projetos, 

de que resultou a celebração de cinco 

acordos de colaboração: 

- “Implementação do Sistema Unifi cado 

de Informação - Recursos Humanos” que 

contou com a participação duma espe-

cialista de informática da SG/DAOSM, na 

coordenação do grupo de trabalho; 
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- “Comunicação interna da DMRH”, com a cooperação duma assistente técnica do Departamento de Marca e Comuni-

cação, na área do design; 

- “CoOl” (projeto de coaching interno desenvolvido pelo DDF), com a colaboração de duas técnicas superiores: uma 

da Direção Municipal de Economia e Inovação e outra da SG/Departamento de Relação com o Munícipe e Participação.   

Desta forma, a participação da DMRH na Rede Colaborativa traduziu-se na superação da meta defi nida para este indicador.

> “Taxa de trabalhadores com proposta de avaliação apresentada pelo avaliador para o ciclo 2019/2020, até ao 

fi nal do 1º trimestre” – com vista a garantir a avaliação dos trabalhadores no âmbito do SIADAP 3, relativa ao biénio 

2019/2020.

Este foi o único indicador defi nido no QUAR de 2021 que fi cou aquém da meta planeada. Para este resultado contri-

buiu a situação epidemiológica vivida no 1.º trimestre de 2021, com confi namento em estado de emergência, bem 

como o acréscimo de volume de trabalho no controlo da pandemia no âmbito laboral e no apoio à cidade de Lisboa.

Tabela 9  Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 9

Colaborar na boa gestão de recursos humanos, desenvolvendo práticas promotoras de sustentabilidade
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OBJETIVO OPERACIONAL 10

Otimizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção 

e Infrações Conexas (PPRGCIC) do município de Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)

Este foi um objetivo comum defi nido para todas as unidades orgânicas, contribuindo para a implementação do PPR-

GCIC do município de Lisboa. Pretendeu-se reforçar a responsabilidade partilhada de todas as unidades orgânicas na 

execução das medidas preventivas inscritas no Plano para as respetivas áreas de atividade.

Neste sentido, foram considerados os seguintes indicadores:

- “Data do cumprimento do prazo de resposta à monitorização do Plano”

- “Percentagem de respostas devidamente fundamentadas de acordo com as regras de preenchimento indicadas na 

matriz de monitorização do Plano enviada a cada UO”

- “Taxa de evidência relativa à implementação das medidas inscritas na matriz de monitorização do Plano”

O resultado deste objetivo traduziu-se na superação de todos as metas propostas. 

Tabela 10 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 10

Otimizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção 

e Infrações Conexas (PPRGCIC) do município de Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)
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OBJETIVO OPERACIONAL 11

Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030, 

sob os princípios da sustentabilidade ambiental, no município de Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)

Este objetivo visou garantir a participação de todas 

as unidades orgânicas de 1ª linha e respetivos traba-

lhadores para uma agenda de compromissos orga-

nizacionais até 2030, sob os princípios da sustenta-

bilidade ambiental. O objetivo e respetivo indicador 

enquadraram-se e contribuíram para o Plano de 

Ação para a Energia Sustentável e o Clima (PAESC), 

assumido pelo município de Lisboa em 2018 e, si-

multaneamente, para a aplicação dos princípios 

subjacentes à Lisboa, Capital Verde 2020.

A participação da DMRH na cocriação da Agenda 

Compromisso Lisboa - Ação Climática 2030, con-

cretizou-se com a apresentação de 12 compromis-

sos distribuídos por cinco áreas de intervenção: 

“Capacitação e Sistemas de Informação”, os “Edifí-

cios”, a “Governação e Cidadania”, a “Mobilidade e 

Transportes” e os “Resíduos”.

Estes compromissos contribuirão para a execução de sete medidas, a que a Agenda pretende dar resposta, nomeadamente, 

para a “Modernização e Simplifi cação”, a “Qualidade do Ar e Ruído”, a “Comunicação, Sensibilização e Corresponsabilidade”, 

a “Mobilidade de Baixo Carbono”, as “Compras e Usos Sustentáveis”, a “Redução de Resíduos” e para a “Recolha Seletiva”. 

A estes compromissos estão associados um conjunto de indicadores e metas, que irão contribuir para a monitorização 

global da Agenda.
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A entrega deste documento de compromissos ‘verdes’ para a sustentabilidade foi concretizada pela DMRH antes do 

prazo estabelecido para o efeito, o que se traduziu na superação do objetivo.

Tabela 11 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 11

Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030, 

sob os princípios da sustentabilidade ambiental, no município de Lisboa

OBJETIVO OPERACIONAL 12

Reforçar o modelo de gestão participativa

Este objetivo pretende reforçar o envolvimento dos trabalhadores e dos dirigentes no planeamento, execução e 

avaliação de projetos e estimular uma cultura colaborativa que impulsione a inovação nos serviços, fomentando 

relações de confi ança e de proximidade.

Em 2021 o indicador considerado para este objetivo foi o “N.º de iniciativas de auscultação dos trabalhadores”.

Neste âmbito, em 2021, a DMRH concretizou 15 iniciativas de auscultação dos trabalhadores e dos dirigentes.

Tabela 12 Resultados obtidos para o Objetivo Operacional 12

Reforçar o modelo de gestão participativa
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Primeiramente, face à perspetiva de implementação de um novo modelo de trabalho na CML, a DMRH deu continui-

dade à auscultação dos trabalhadores relativamente às condições de trabalho no que respeita aos equipamentos 

informáticos. Assim, foi realizado um follow-up dos resultados apurados no “Questionário sobre a atual utilização 

dos equipamentos e ferramentas informáticas”, que tinha sido realizado no ano anterior. Este follow-up teve como 

objetivo aferir se os equipamentos atribuídos aos trabalhadores com posto informático individual estavam adequa-

dos à prossecução das suas funções ou se existiam necessidades de equipamentos, considerando a possibilidade de 

implementação de um novo modelo de trabalho. 

Nesta auscultação, obtiveram-se 3.460 respostas válidas, de um universo de 4.825 trabalhadores com posto infor-

mático individual, o que se traduziu numa taxa de participação de 72%. 

Após a aplicação deste questionário (dirigido aos trabalhadores) foi realizada a auscultação dos respetivos dirigentes 

no sentido de aferir as necessidades de equipamentos informáticos identifi cados pelos responsáveis de cada serviço.       

Ainda no âmbito do projeto de implementação de um novo modelo de trabalho, foram realizados dois outros ques-

tionários aos trabalhadores sobre o regime de teletrabalho. 

Um dos questionários 

teve como objetivo efe-

tuar a avaliação da expe-

riência dos trabalhadores 

que estavam ou tinham 

estado em regime de te-

letrabalho, no contexto 

de contingência Covid-19. 

Neste questionário, obti-

veram-se 2.593 respostas 

válidas, o que representou 

uma taxa de participação 

de 74%.
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O outro questionário foi 

dirigido igualmente aos 

trabalhadores que esta-

vam ou tinham estado em 

regime de teletrabalho, 

mas tendo como objeti-

vo aferir o seu eventual 

interesse em aderir a um 

novo modelo de trabalho: 

o regime misto (trabalho 

presencial e teletraba-

lho). Este questionário 

pedia a identifi cação do 

trabalhador. Obtiveram-

se 1.473 respostas válidas, o que se traduziu numa taxa de participação de 42%.

Por outro lado, foi igualmente auscultada a opinião 

dos dirigentes relativamente ao regime de teletra-

balho. Foram realizados quatro focus groups com 

dirigentes de diversas unidades orgânicas num Pai-

nel sobre “Avaliação da gestão de equipas em con-

texto de teletrabalho”, tendo como objetivos: avaliar 

as perceções dos dirigentes em relação à gestão de 

equipas em contexto de teletrabalho; avaliar as per-

ceções e atitudes dos dirigentes em relação à expe-

riência de trabalho realizado presencialmente em tempo de pandemia e perceber a adequabilidade das condições, quer 

para o desempenho do trabalho nas instalações da CML, quer para o desempenho do trabalho em casa; compreender, 

de forma aprofundada, as expetativas dos dirigentes relativamente à forma de organização do trabalho no futuro.
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O Levantamento de Necessidades Individuais de Formação (LNIF) constituiu outra das iniciativas de auscultação dos 

trabalhadores, tendo tido como objetivo aferir as necessidades de formação, com vista à defi nição do Plano de For-

mação para 2022. Esta iniciativa abrangeu todos os trabalhadores da CML. Para o efeito, foi lançado um questionário 

online e em formato papel, dando oportunidade aos trabalhadores de identifi car as suas necessidades e preferências 

individuais de formação, numa dimensão profi ssional e pessoal. Os resultados deste questionário, conjugados com 

os objetivos estratégicos e operacionais das unidades orgânicas e com as prioridades e os recursos da CML, consti-

tuíram um importante contributo para a elaboração do Plano de Formação para 2022. 

A DMRH/DDF concluiu também o Levantamento de Necessidades de Formação (LNF) com os dirigentes de todas 

as unidades orgânicas. Numa lógica de reforço da política de proximidade junto de todos os serviços da autarquia, 

foram criadas equipas, via Teams, que conjugaram os dirigentes e NAF por unidade orgânica, o que permitiu a con-

tratualização das necessidades organizacionais da formação para 2022, tendo contado com a participação de quase 

100% das unidades orgânicas (com exceção apenas de cinco unidades de projeto).  

Uma outra iniciativa de auscultação dos trabalhadores foi realizada no âmbito 

da Saúde Mental em contexto laboral e pandémico. Esta iniciativa concretizou-

se através de seis focus groups. A fi nalidade destes focus groups foi contribuir 

para a desconstrução e desmistifi cação das questões de Saúde Mental na CML, 

apoiar a defi nição de políticas municipais internas de promoção da saúde e bem

-estar dos trabalhadores, bem como identifi car e patrocinar a adoção de medi-

das efetivas redutivas dos riscos psicossociais existentes. Para o efeito, foram 

constituídos três grupos de trabalhadores representativos por carreira, género, 

faixa etária e unidade orgânica, num total de 30 pessoas. Foram abordados dois 

temas: “Situação Laboral em Contexto Pandémico” e “Envelhecimento Ativo”, tendo-se refl etido sobre a forma como 

foram vivenciados os tempos de pandemia em contexto laboral; os desafi os que se apresentam aos trabalhadores re-

lativamente às novas modalidades de trabalho (teletrabalho e regime misto presencial/teletrabalho); as perspetivas 

para um envelhecimento ativo na CML, associadas às questões do aumento da esperança de vida, a transição para 

aposentação/reforma, partilha de experiências entre gerações na CML e transmissão de saberes às gerações mais 

novas de trabalhadores; as atividades que se podem realizar na CML no campo da Saúde Mental.
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3.2 Análise dos Resultados do QUAR 

A taxa de realização do QUAR da DMRH de 2021, apresenta um resultado de 147% e refl ete uma concretização positiva 

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

Os resultados obtidos nos eixos de Efi cácia, Efi ciência e Qualidade, apurados a partir da concretização dos objetivos de 

cada um destes parâmetros, apresentam uma taxa de realização positiva.

 Quadro 2 

 Resultados do QUAR | 2021 
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Os resultados obtidos nos eixos de Efi cácia, Efi ciência e Qualidade, apurados a partir da concretização dos objetivos 

de cada um destes parâmetros, com as ponderações respetivas permite-nos concluir que o eixo de efi cácia apresentou 

uma taxa de realização de 183%, o eixo de efi ciência uma taxa de realização de 125% e o eixo de qualidade uma taxa 

de realização de 131%.

Gráfi co 3

QUAR | 2021 – Taxas de realização por eixos 

Gráfi co 4

QUAR | 2021 – Taxas de realização dos objetivos operacionais
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Os resultados obtidos nos 23 indicadores do QUAR traduziram-se na superação das metas relativas a 17 (74%) 

indicadores e no cumprimento de 5 (22%). Somente 1 (4%) ficou aquém da meta planeada. 

Gráfi co 5 

QUAR | 2021 – Resultados dos indicadores 

Gráfi co 6

QUAR | 2021 – Resultados dos indicadores por eixos
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 Quadro 3 

 Resultados de todos os   

 indicadores do QUAR | 2021 
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3.3 Função Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

O ano de 2021 foi um ano de continuidade e de consolidação de projetos nas áreas de atuação do DGRH. 

Por um lado, demos continuidade ao projeto de renovação do mapa de pessoal do município, investindo no recruta-

mento de recursos humanos com as competências necessárias à prossecução dos objetivos dos serviços, garantindo-

lhes uma relação contratual estável, bem como oportunidades de mobilidade. Nesse sentido, e no âmbito do processo 

de descentralização de competências no domínio da Educação, competiu--nos também assegurar o cumprimento dos 

rácios de recursos humanos defi nidos pelo Ministério da Educação, com vista a garantir o n.º de recursos humanos 

necessários para o funcionamento dos estabelecimentos escolares.  

Por outro lado, o novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que foi implementado em 2020, 

tem vindo a impulsionar a desmaterialização de processos e permitiu em 2021 o lançamento do Portal RH. Este novo 

portal veio disponibilizar um conjunto de funcionalidades que vieram permitir a desmaterialização de processos no 

DGRH e, consequentemente, uma redução do volume de documentos físicos emitidos. Os trabalhadores podem agora 

aceder ao Portal RH para consulta e alteração de dados pessoais, profi ssionais e remuneratórios, acesso ao processo 

de avaliação de desempenho e realização de pedidos administrativos de diversa ordem.     

Procedimentos Concursais

Durante o ano de 2021 ingressaram 496 novos trabalhadores no município através da admissão em procedimentos 

concursais. A maioria das admissões efetuou-se na carreira de Assistente Operacional (484 trabalhadores) nas áreas 

de Educação (441 trabalhadores), Jardineiro (19 trabalhadores), Eletricista (9 trabalhadores), Mecânico (8 trabalhado-

res), Calceteiro (4 trabalhadores), Pedreiro (2 trabalhadores) e Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (1 

trabalhador). Na carreira de Técnico Superior foram admitidos 11 trabalhadores: 6 na área de Engenharia do Ambiente, 

3 na área da Engenharia Eletrotécnica e 2 na área de Medicina Veterinária. Na carreira de Assistente Técnico foi a ad-

mitido 1 Assistente Administrativo.



41

CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2021   

 Quadro 4 

 Procedimentos Concursais 2021  

       N.º trabalhadores admitidos  

Foram abertos novos procedimentos concursais para reserva de recrutamento de assistentes operacionais nas áreas 

de Educação, Cantoneiro de Limpeza, Coveiro e Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais.

Encontram-se ainda a decorrer 16 concursos para Técnico Superior nas áreas para as quais o município de Lisboa tem 

necessidades prementes, Assistente Técnico (Administrativo e Biblioteca e Documentação), Bombeiro Sapador e As-

sistente Operacional, em diversas áreas prioritárias para a cidade de Lisboa.
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Concursos Internos de Acesso Limitado (Concursos de Promoção)

Foram abertos quatro procedimentos internos de acesso limitado e cinco procedimentos internos de seleção para 

mudança de nível para as categorias de Especialista de Informática e Técnico de Informática. Na carreira de Bombeiro 

Sapador abriram três concursos internos de acesso limitado para as categorias de Chefe Principal, Chefe de 1.ª classe 

e Chefe de 2.ª classe. Foram concluídos nove procedimentos internos de promoção nas categorias de fi scal (6 traba-

lhadores) e na categoria de bombeiro (3 trabalhadores).

Mobilidade Intercarreiras

Com o objetivo de conciliar as necessidades de recursos humanos com a valorização profi ssional dos trabalhadores 

que adquiriram novas habilitações e competências, foram colocados em mobilidade intercarreiras 58 trabalhadores 

que, no âmbito do processo de constituição de mobilidades intercarreiras, transitaram para a categoria de Técnico 

Superior (10 trabalhadores), Especialista de Informática (2 trabalhadores) e Assistente Técnico (46 trabalhadores). 

Gráfi co 7

N.º trabalhadores em mobilidade intercarreiras | 2021
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Mobilidade Intercategorias

No período em análise, foram colocados em situação de 

mobilidade intercategorias quatro trabalhadores: três na 

categoria de coordenador técnico e um na categoria de en-

carregado operacional.

Mobilidade na Categoria 

em Atividade Diferente

Foram colocados em situação de mobilidade na categoria em atividade diferente 33 trabalhadores: um na carreira de 

técnico superior, um na carreira de assistente técnico e 31 na carreira de assistente operacional. Destes 31 trabalhado-

res da categoria de assistente operacional, cerca de 87,1% são oriundos da área funcional de cantoneiro de limpeza.

Consolidação de Mobilidades

Em 2021 foram consolidadas 72 mobilidades na categoria em atividade diferente, na categoria de assistente operacio-

nal (71), nas áreas de auxiliar (38), condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (7), mecânico (7), limpa-co-

letores (3), motorista de ligeiros (3), eletricista (2), serralheiro mecânico (2), asfaltador (1), coveiro (1), educação (1) 

eletricista de automóveis (1), jardineiro (1), lubrifi cador (1), pedreiro (1), tratador e apanhador de animais (1) e vulcani-

zador (1); e na categoria de técnico superior, na área de engenharia alimentar (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 de 39 trabalhadores oriundos de outros orga-

nismos, dos quais 17 técnicos superiores, 10 assistentes técnicos, oito assistentes operacionais, dois encarregados 

operacionais e dois fi scais.

Procedeu-se também à consolidação de mobilidades intercarreiras de 65 trabalhadores, dos quais 33 na carreira de 

técnico superior e 32 na carreira de assistente técnico.
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Admissões e Regressos

Em 2021 foram admitidos e regressaram ao município de Lisboa 653 trabalhadores. Verifi cou-se um decréscimo no 

número de admissões e regressos relativamente ao ano anterior, porque em 2020 o município assegurou a transição 

do pessoal não docente para o mapa de pessoal, contribuído assim, para um acréscimo signifi cativo da sua força de 

trabalho.

Em 2021, foi no âmbito dos procedimentos concursais que se registou o maior número das admissões, seguindo-se as 

mobilidades na categoria do exterior, perfazendo um total de 86,9% do total das admissões ocorridas neste ano. Com-

parativamente ao ano anterior, verifi cou-se um aumento signifi cativo de 34,8% na admissão de trabalhadores através 

dos procedimentos concursais.

Gráfi co 8

N.º trabalhadores em mobilidade intercarreiras | 2021



45

CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2021   

Saídas por Tipo de Vínculo

Verifi caram-se 438 saídas defi nitivas e não defi nitivas de trabalhadores, o que se traduziu num aumento de 4,8% rela-

tivamente ao ano transato. Este aumento deveu-se sobretudo ao maior número de aposentações, que continua a ser o 

principal motivo de saída de trabalhadores (representam 45% do total das saídas). No fi nal de 2021, estavam ainda a 

decorrer 137 pedidos de processos de aposentação.

Gráfi co 9

Saídas por tipo de vínculo | 2021
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(RE) Afetações Internas 

Gráfi co 10

N.º de (re) afetações internas entre orgânicas da CML

Avaliação do Desempenho - SIADAP 3

No ano de 2021, para além dos objetivos e tarefas inerentes à gestão do processo de aplicação do Sistema Integrado de 

Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP), apoiando tecnicamente e prestando os esclarecimentos 

necessários aos serviços municipais na defi nição e aplicação do processo de avaliação do desempenho, cumpre destacar, 

pela sua importância e impacto, os seguintes projetos:

- A desmaterialização do processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores, através do Portal RH, que consubs-

tanciou uma relevante medida de melhoria para o desenvolvimento e aplicação do SIADAP junto dos serviços municipais 

e permitiu que, no fi nal de 2021, a taxa de contratualização de objetivos e/ou competências, através do Portal RH, fosse 

de 70%. Este projeto constituiu um dos objetivos do QUAR da DMRH (OO 4 DMRH), tendo sido já abordado no ponto 3.1. 

(2 Eixo da Efi ciência) do presente relatório. 

- A eleição dos vogais representantes dos trabalhadores da Comissão Paritária para o quadriénio 2021/2024, que decorreu 

no dia 14 de outubro de 2021. Esta comissão tem competências consultivas e é composta por quatro vogais, dois repre-

sentantes da administração e dois representantes dos trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores são eleitos por 
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quatro anos, em número de seis, dois efetivos e quatro suplentes, através de voto secreto dos trabalhadores 

que constituem o universo da autarquia. Neste processo foram eleitores todos os trabalhadores a exercer 

funções no município de Lisboa, avaliados no âmbito do SIADAP, independentemente do título jurídico da 

relação de trabalho, desde que a mesma fosse igual ou superior a seis meses, num total de 9.046, estando 

apenas excluídos deste ato eleitoral dirigentes ou equiparados.

Com vista à realização deste ato eleitoral, foram constituídas 54 mesas de votos, criados e distribuídos os 

respetivos boletins de voto, minutas de atas, designadamente de apuramento dos resultados pelas mesas de 

voto, e desenvolvidos os necessários instrumentos de comunicação (textos para o cml_all, banners e carta-

zes). Os cadernos eleitorais estiveram disponíveis numa aplicação informática criada para o efeito pelo DSI.

cmlall@cm-lisboa.pt / 7 out 2021

cmlall@cm-lisboa.pt / 12 out 2021

cmlall@cm-lisboa.pt / 14 out 2021

cmlall@cm-lisboa.pt / 15 out 2021
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- O processo de avaliação do ciclo 2019/2020: com a conclusão do ciclo avaliativo 2019/2020, a 31 de dezembro de 2020, 

foi necessário preparar e levar a cabo o respetivo processo de avaliação, de modo a que, cumpridos os trâmites e requi-

sitos legais e de forma célere, fosse possível atribuir as avaliações fi nais aos trabalhadores. Alerta que foi, desde logo, 

efetuado em dezembro de 2020.

Com a fi nalidade de apuramento do método de avaliação, dos avaliados e respetivos avaliadores, foram analisados os 

dados necessários de todos os trabalhadores do município no período avaliativo em apreço, do qual resultou um total 

de 8.362 avaliados mediante a contratualização de objetivos e/ou competências (vulgo “por fi cha”), e 886 avaliados me-

diante a possibilidade de fazer relevar a última avaliação atribuída (vulgo “arrastamento”) ou requerer a avaliação por 

ponderação curricular.

Na sequência e quanto às avaliações “por fi cha”, foram elaboradas e enviadas aos avaliadores as matrizes com indicação 

dos respetivos avaliados e quotas disponíveis. Procedeu-se à preparação, agendamento e realização das reuniões das 

secções autónomas do conselho coordenador de avaliação, para harmonização das avaliações e validação das propostas 

de desempenho relevante e desempenho inadequado, bem como, posteriormente, de desempenho excelente.

efetuado em dezembro de 2020.
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Promoveu-se, igualmente, a publicação do Despacho n.º 68/P/2021, no Boletim Municipal n.º 1426, de 17 de junho de 2021, 

nos termos do qual se tornaram públicos os números decorrentes da aplicação dos critérios de diferenciação de desem-

penhos (25% para o desempenho relevante e 5% para o desempenho excelente).

Após análise e registo das fi chas de avaliação recebidas, e consequente marcação das reuniões das secções autónomas, 

até 31 de dezembro foram efetuadas 24 das 25 reuniões para validação do desempenho relevante e 8 reuniões para vali-

dação do desempenho excelente.

Até ao fi nal do ano de 2021, os dados referentes ao ciclo avaliativo 2019/2020 foram os seguintes:

  
 Quadro 5  

 SIADAP 3 

 – Ciclo avaliativo 2019/2020 

Cumpre ainda realçar que, dos processos de avaliação concluídos, 320 trabalhadores reuniram condições para a altera-

ção da sua posição remuneratória, com efeitos a 01.01.2021, alteração que foi processada e paga em 2021.

Por último, ainda no que concerne o processo de avaliação do desempenho do ciclo 2019/2020, cumpre destacar 

que, no âmbito do processo de descentralização de competências no domínio da educação, foi cometida à Divi-

são de Avaliação do Desempenho (DAD) garantir a avaliação dos trabalhadores com vínculo de emprego público 

da categoria subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico 

e assistente operacional, que, naquele biénio, exerceram funções nos agrupamentos de escolas e nas escolas não 



CML / RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Autoavaliação DMRH 2021   

50

agrupadas da rede escolar pública da cidade de Lisboa.

Neste sentido, foram remetidos para a DAD os procedimentos de avaliação dos trabalhadores dos 28 agrupamentos de 

escolas e das 11 escolas não agrupadas, o que se traduziu num acréscimo de 1.483 procedimentos de avaliação analisados 

por esta Divisão em 2021, tendo sido feito o acompanhamento e prestado o apoio necessário à conclusão dos mesmos, 

junto dos avaliados, bem como dos seus avaliadores que, saliente-se, têm a particularidade de não pertencer ao mapa 

de pessoal do município.

Ainda no âmbito da avaliação do desempenho, na sequência dos novos acordos coletivos de trabalho, deu-se início à 

atribuição de 3 dias úteis de férias por cada ano civil aos trabalhadores, com a conclusão do ciclo avaliativo de 2019/2020.
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Portal RH

Para além da desmaterialização do processo avaliativo do SIADAP 3, o Por tal RH, 

lançado em 2021, veio disponibilizar ao DGRH um conjunto de funcionalidades 

que vieram agilizar procedimentos e facilitar a interação com os trabalhadores. 

Este Portal veio permitir uma redução do volume de documentos e respetiva tra-

mitação, com os consequentes custos inerentes à emissão de documentos fí-

sicos e ao tempo dispensado em procedimentos manuais, sendo evidentes as 

vantagens da utilização das suas funcionalidades. Atualmente já é possível ao 

trabalhador, através do Portal RH, a consulta e atualização de dados pessoais, 

dados familiares, dados de descontos e dados habilitacionais; consulta de dados 

profi ssionais, remuneratórios, pontos SIADAP; consulta e impressão dos recibos 

de vencimento (a partir de junho/2018), declarações anuais de IRS (a partir de 

2018) e consulta dos dados de vencimentos (a partir de 1997).         
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Outros Indicadores de Atividade do DGRH

> ADSE > Acumulação de Funções 

   Gráfi co 11    Gráfi co 12

   N.º de registos de ADSE processados    Acumulação de Funções

> Estatuto de Trabalhador Estudante  > Horários de conciliação da vida profi ssional, 

    familiar e pessoal 

    Gráfi co 13     Gráfi co 14

    N.º de deferimentos de Estatuto de Trabalhador Estudante      N.º de trabalhadores com horários de conciliação 
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3.4. FUNÇÃO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO (DDF)

Formação Profi ssional 

A CML mantém uma atividade de formação profi ssional do seu efetivo e de cidadãos, que 

se reparte em três eixos fundamentais: Formação Interna, Formação Externa e Formação 

para Público Externo.

A par da atividade acima descrita, a DMRH/DDF desenvolve ainda Programa de Estágios 

do município de Lisboa e outros programas de desenvolvimento dos trabalhadores, a fi m 

da promoção e partilha de conhecimento e boas práticas.

Formação Interna

Ao longo de 2021 realizaram-se 120 cursos de formação interna que se concretizaram em 

339 ações de formação, correspondendo a um total de 7.857 horas de duração (horas 

ministradas), abrangendo 4.131 trabalhadores.
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 Quadro 6 

 Formação Interna 2021                                   
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Formação Externa 

Em 2021 foram promovidas 358 ações de formação externa, envolvendo 

1.503 trabalhadores, num total de 5.663 horas ministradas. 

Fo

Em

1.50

Gráfi co 15 

 Síntese da Formação Interna e Externa realizada em 2021 
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 Quadro 7 
 Formação Externa  2021 
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Formação para Públicos Externos 

Ao longo de 2021 realizaram-se 40 cursos de formação profi ssional e de sensibilização 

e atividades lúdicas para o exterior, que se concretizou em 70 ações de formação, cor-

respondendo a um total de 7.370 horas de duração (horas ministradas), abrangendo 959 

Munícipes.

 Quadro 8 

 Formação para Públicos  

 Externos 2021 
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Gráfi co 16

Formação Públicos Externos realizada em 2021

Formação Online

Durante o contexto de pandemia, surgiu uma nova forma de pensar a formação, que conduziu os trabalhadores, de 

forma positiva, a “abrirem as portas” a novas modalidades de formação, bem como a adquirir ou melhorar as suas 

competências digitais para obterem formação à distância. A DMRH/DDF, através da utilização de competências digi-

tais, tem vindo a inovar nos serviços prestados, melhorando a efi ciência operacional e o seu desempenho.  

As modalidades de formação à distância (e-learning ou b-learning) permitiram tirar o máximo proveito das tecnologias 

de comunicação atualmente disponíveis, colocando-as ao serviço das pessoas como suporte na formação e desenvol-

vimento pessoal, académico e profi ssional. 

Os formadores internos da CML adquiriram competências digitais para adaptar os conteúdos formativos da formação 

presencial à formação a distância. As Plataformas mais usadas na formação online têm sido a Plataforma de e-Learning 

da CML- Moodle, a Academia LxV+, Facebook – Aulas digitais, Yammer, Teams, Zoom e Skype.
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Esta transição para a formação à distância veio acelerar a implementação deste processo e demonstrar a formandos, 

formadores e dirigentes da CML, a necessidade de existência de uma plataforma LMS para desenvolver a Formação à 

Distância.

Como resultado, proporcionamos em 2021 formação 

online para 3.842 participantes distribuídos da 

seguinte forma:

Formação Interna – 2.284 participantes

Formação Externa – 1.428 participantes

Formação P. Externo – 130 participantes

Plano de Estágios da CML

A CML, pelo seu prestígio, dimensão e diversidade de atribuições e competências, a que correspondem outras tantas 

áreas funcionais, não só representa uma boa alternativa como possível local de estágio, como se encontra naturalmen-

te vocacionada para responder às necessidades da comunidade estudantil.

O Programa de Estágios (PE) do município de Lisboa contempla os seguintes tipos de 

estágios:

- Estágios de Formação Profi ssional (EFP): visam proporcionar a transição entre o sis-

tema de qualifi cação e o mercado de trabalho, contribuindo para melhorar, completar e 

aperfeiçoar as competências anteriormente adquiridas pelos benefi ciários dos estágios, 

através de formação e experiência prática em contexto laboral e promover a inserção de 

jovens ou a reconversão profi ssional de desempregados. 

- Estágios Curriculares (EC): visam proporcionar a realização de estágios curriculares obrigatórios para conclusão de 

curso profi ssional ou superior.

- Estágios Habilitantes ao Exercício de Profi ssão Regulada (EH):  têm como objetivo o cumprimento de requisitos 

adicionais e específi cos para acesso ao título profi ssional de uma profi ssão regulada por Ordem ou Associação Pública 

Profi ssional.
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- Outros Estágios (O): para além dos estágios profi ssionais, curriculares e habilitantes, são solicitados estágios de 

natureza diversa, os quais a CML pretende sempre integrar, procurando uma resposta adequada aos fi ns a que se 

destinam.

- Erasmus+:  a CML colabora no acolhimento de estagiários ao abrigo dos programas de mobilidade europeus Eras-

mus+. Estes propiciam que profi ssionais ou estudantes universitários possam estagiar noutro país, da união europeia, 

por um período de três a doze meses. 

Em 2021 a CML proporcionou 104 estágios, conforme o quadro e gráfi co seguintes.

 Quadro 9 

 Participantes em Estágios 

 

Gráfi co 17

N.º participantes em estágios em 2021
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Educação e Formação de Adultos

O Centro Qualifi ca (CQ) tem como objetivo aumentar a qualifi cação escolar e profi ssional 

dos trabalhadores da CML, combater a infoexclusão e o desigual acesso à formação pro-

fi ssional, orientar e encaminhar jovens e ativos desempregados para ofertas de educação 

e formação; destina-se aos 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 2021, a intervenção do Centro Qualifi ca desenvol-

veu-se em todos os seus eixos de atividade, nomeadamente na in-

formação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos que 

procuram formação escolar, profi ssional ou de dupla certifi cação 

e no desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação 

e certifi cação de competências (Processo RVCC), conforme as atri-

buições defi nidas para o Centro Qualifi ca da CML e conforme as 

orientações da entidade que co-tutela, a ANQEP, I.P. 

Neste âmbito foram desenvolvidas as seguintes ações:

 Quadro 10 

 Educação e Formação de Adultos 
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Outras Atividades de Desenvolvimento e Formação | Estudos e Projetos

- A Escola de Calceteiros da CML, em parceria com a Embaixada de Portugal e o Instituto de Camões em Budapeste, 

realizou uma obra em calçada artística no Parque Europa, no Bairro do Castelo de Budapeste, concluída a 15 de junho, 

data em que o Presidente da República esteve nessa cidade.

O objetivo foi o de assinalar simbolicamente a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e perpetuar, num 

espaço público da capital húngara, uma das mais emblemáticas artes do Património Português.

Representativa de Lisboa, a obra é composta por uma caravela e dois corvos em pedra preta, num fundo de pedra 

branca, tendo a dimensão aproximada de 1 m x 1m.

O Parque Europa tem a particularidade de ter uma árvore com uma placa alusiva a cada capital e a calçada foi instalada 

junto da que celebra Lisboa.

Para a sua criação, a CML promoveu a deslocação de um calceteiro, Vítor Graça, antigo formando da Escola de Calce-

teiros disponibilizando ferramentas e materiais, entre os quais a pedra e o areão necessários. 
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O DDF, no pressuposto de cumprir a sua visão e de contribuir para o desenvolvimento e para a inovação nos eixos estra-

tégicos da CML, desenvolveu ainda atividades no âmbito do Núcleo de Estudos e Apoio à Gestão, realizando em 2021, 

estudos e projetos que suportam a sua atividade e propõem abordagens inovadoras para os atuais desafi os da cidade, 

em Aprendizagem ao Longo da Vida, dos quais se destacam:

- No âmbito do Programa para a Inclusão e Literacia Digital (PILD), fomos agraciados com a distinção “Highly com-

mendable” (2.º lugar) do Prémio europeu de excelência em Educação de Adultos, Grundtvig Award.

Em 2021 realizaram-se 25 iniciativas de formação para 901 participantes 

do PILD, com vista ao desenvolvimento de competências digitais básicas 

e a sensibilização de trabalhadores e cidadãos para o potencial demo-

crático, crítico e criativo da Internet e dos equipamentos digitais. 

Em janeiro de 2021, a equipa do PILD integrou o Working Group dedicado à Inclusão e à Cidadania Digital da EAEA - 

European Association for the Education of Adults. Este grupo tem como objetivos analisar o conhecimento produzido, 

aconselhar a direção da EAEA e emitir recomendações sobre esta temática.
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A equipa do Centro Qualifi ca, face à crise pandémica e à urgência de promover a qualifi cação dos cidadãos, em parti-

cular, dos adultos ativos mais vulneráveis aos efeitos económicos das medidas de confi namento e de dever cívico de 

recolhimento, trabalhou ativamente na criação de uma metodologia de reconhecimento e certifi cação de competên-

cias à distância. Neste âmbito, tiveram início em janeiro de 2021, os primeiros dois grupos online de Processo de Reco-

nhecimento, Validação e Certifi cação de Competências de Nível Secundário. O Processo RVCCC NS online é dirigido a 

trabalhadores da CML e a cidadãos que pretendam aumentar a sua qualifi cação com o nível secundário.

Continuamos a colaborar com a INCoDe.2030 no desenvolvimento de um Plano de disseminação a nível nacional do 

PILD, tendo proposto, na qualidade de Entidade Coordenadora da Rede PILD Nacional, um plano de atividades para 

quatro anos (2021 - 2024), que prevê o envolvimento de municípios, comunidades intermunicipais e outras entidades 

que promovam a coesão territorial, o desenvolvimento local e a valorização do território. O Plano de implementação a 

nível nacional do PILD assume particular importância no contexto atual, indo ao encontro dos objetivos defi nidos pelo 

Plano Nacional de Ação para a Transição Digital, que tem como propósito “acelerar Portugal, sem deixar ninguém para 

trás”, bem como aos objetivos do EIXO Inclusão do INCoDe.2030.

O DDF participou na European Vocational Skills Week - semana Europeia das Aprendizagens 2021 (EVSW), através da 

divulgação da realização de diversas ações de formação e educação de adultos planeadas especifi camente para a ce-

lebração da semana europeia das aprendizagens 2021.

- A CML, através da DMRH/DDF, é membro da European VET Mobility Network-Xarxa 

FP, da European Alliance for Apprenticeships (EAfA), da European Association for 

the Education of Adults (EAEA) e do Consórcio Erasmus Al Sud, tendo colaborado 

em 2021 em atividades de educação e formação profi ssional (VET) a nível europeu.

Pertencemos também à Rede de Embaixadores para o Combate ao Abandono Escolar Precoce na Europa, criado em 

2017. Os embaixadores são provedores de aprendizagem, decisores políticos, especialistas e outras partes interes-

sadas, envolvidos no combate ao abandono escolar precoce ao nível da educação e do ensino profi ssional nacional, 

regional ou local na UE.

https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_pt

Os embaixadores ajudam a divulgar o Kit de Ferramentas de Boas Práticas na área da educação e formação profi ssio-

a 

or 

do 
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nal (VET Tool KIT to Tackle Early Leaving), contribuindo para enriquecer os seus recursos, enviando a partilha de boas 

práticas, notícias, publicações e estatísticas. São convidados a contribuir para discussões online, seminários online e 

eventos relacionados com o Cedefop para o desenvolvimento do kit de ferramentas, cujos relatórios estão disponíveis 

para consulta (https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving). 

Em 2021 a DMRH/DDF, participou nas reuniões de trabalho do Projeto PortVETHub, 

com todos os parceiros: Portugal, Roménia, Letónia e Espanha. Foi iniciada a prepa-

ração da última atividade deste projeto que termina no fi nal de fevereiro 2022. Todos 

os parceiros estão a elaborar os relatórios da parceria para integrar o relatório fi nal 

de prestação de contas com vista á conclusão do projeto e pagamento das subvenções fi nais a cada um dos parceiros 

envolvidos (Portugal, Roménia, Letónia e Espanha).

- No âmbito do Project MOTIVATE, em 2021 a DMRH/DDF enquanto parceira, participou nas últi-

mas atividades calendarizadas para o projeto com a realização de reuniões para a elaboração do 

relatório fi nal para a apresentação dos resultados físicos e fi nanceiros á Agência Nacional Sueca, 

com vista á conclusão do projeto em setembro e pagamento das subvenções fi nais a cada um 

dos parceiros envolvidos (Suécia, Alemanha, Itália, Turquia, Chipre e Portugal).

- No âmbito da Rede Skillman, Rede Europeia Multilateral no domínio da educação e formação profi ssional do setor 

da manufatura, cofi nanciada pela Comissão Europeia, e em que a CML/DMRH/DDF foi convidada a integrar a inicia-

tiva Centros de Excelência Profi ssional (CoVEs), promovida pela Comissão Europeia, através do programa Erasmus+. 

Em 2021, no contexto da candidatura apresentada ao programa Erasmus 2021-2027, para a iniciativa Plataformas de 

Centros de Excelência Profi ssional (CoVEs), a CML/DMRH/DDF (líder do projeto) participou com a Rede Skillman nas 

reuniões internacionais e nacionais sobre os Centros de Excelência Profi ssional (CoVEs) que reúnem uma ampla gama 

de parceiros locais, como provedores de educação e formação profi ssional (VET/TVET), desde empregadores, centros 

de pesquisa, escolas de FP e serviços de emprego, que levaram ao desenvolvimento e apresentação de uma candida-

tura conjunta Erasmus+ à construção de um Global.CoVEs, ecossistemas de desenvolvimento que contribuam para o 

desenvolvimento económico e social das regiões, pretendendo contribuir para a inovação e estratégias de especializa-

ção inteligente; Como parceiros do projeto estão envolvidas a Câmara de Comércio Italiana para Portugal, a Associa-

ção Industrial Portuguesa, A Academia ATEC - Academia de Formação. Apresentação do projeto Portuguese CoVE, no 
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âmbito da rede Skillman Global CoVes, a representantes da CE, Bruxelas, e Emilia 

Romagna, Itália.

Em novembro de 2021 (de 15 a 18 de novembro) decorreu o Skillman Internatio-

nal Fórum promovido pela Skillman Alliance. Tratou-se de um evento híbrido, que 

teve lugar nas instalações da AIP, com cerca de 70 participantes internacionais em presença, de diversos países da 

UE. O Fórum contou com mais de 500 participantes a nível global e foi organizado pelo DDF, em parceria com a Asso-

ciação Industrial Portuguesa- Câmara de Comércio e Indústria, uma das primeiras atividades do Projeto dos Centros 

para a Excelência da Formação Profi ssional da Área Metropolitana de Lisboa - Portuguese Coves, cujos parceiros são a 

CML (líder do projeto) a AIP-Associação Industrial Portuguesa, Academia ATEC, de Palmela e a Camera Di Commercio 

Italiana para Il Portogallo.

- Em 2021 continuámos a trabalhar no projeto Erasmus+ Cities of Learning que 

visa a implementação em Lisboa da iniciativa pioneira na Europa, Cities of Lear-

ning. A iniciativa tem permitido diminuir o gap de oportunidades entre os que têm 

mais acesso ao capital de qualifi cação, formativo e cultural e menos obstáculos à 

utilização das ofertas de educação e formação - informal e formal, daqueles que têm menos acesso. 

Consiste na criação de uma cultura de aprendizagem permanente na cidade através do mapeamento e mobilização 

de todos os agentes de educação e formação da cidade (centros de formação, museus, bibliotecas, pavilhão do co-

nhecimento, Gulbenkian, associações comunitárias, etc) numa plataforma digital específi ca da cidade de Lisboa, que 

reconhece e certifi ca através de digital badges, as experiências e competências adquiridas por todos os cidadãos 

interessados. 

Este é um dos maiores desafi os aos quais nos temos dedicado: criar condições, para, em conjunto com parceiros lo-

cais, dinamizar oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola e assim capacitar e empoderar jovens e adul-

tos para o mercado de trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal e para uma cidadania ativa.

Para concretizar esta dimensão de uma cultura de aprendizagem permanente conseguimos já assegurar fi nanciamento 

no âmbito do projeto Erasmus+: project 21st century skills development in adult que foi recentemente aprovado e que 

vai permitir, entre 2022 e 2023, aproximar os mais vulneráveis e os menos qualifi cados (através de uma plataforma 

digital inovadora), das oportunidades de aprendizagem e qualifi cação que têm lugar por toda a cidade. Este projeto 
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envolve a participação de entidades internacionais oriundas da Bélgica, Holanda e Irlanda e fomentará o desenvolvi-

mento de soft skills, competências digitais e empreendedorismo.

Foi aprovada candidatura ao projeto Logistics VET Hub, realizada ao programa Erasmus+, coordenado pela organização 

Xarxa FP e que tem a CML/DMRH/DDF como parceira, cujos objetivos passam por infl uenciar as empresas de logística 

sobre as vantagens da educação e FP como caminho educacional fundamental para atender às solicitações e obter fun-

cionários altamente aptos e competentes na área. Adaptar/modifi car currículos de estudos logísticos de EFP e oferta 

de formação (ambos de especializações técnicas e não técnicas), de acordo com as novas tendências do setor e com-

petências exigidas pelas empresas de logística e aumentar a conscientização e atratividade dos estudos de logística de 

EFP e profi ssões como opção estratégica de carreira para o presente e futuro dos jovens. 

- Academia LXV+, num período em que muitos dos 

trabalhadores se encontravam em teletrabalho, a 

DMRH/DDF assumiu um papel preponderante dispo-

nibilizando novas formas/ferramentas de aprendiza-

gem e novos meios, tal como a própria Plataforma 

“Academia LxV+”, no sentido de permitir a aprendi-

zagem a qualquer momento (em casa ou no trabalho) 

e no suporte digital mais adequado ao utilizador. É 

uma plataforma, que permite o acesso a um catálogo 

de vídeos online em Gestão e Soft Skills provenientes 

de especialistas de formação em gestão, liderança, inovação, empreendedorismo e que tem como principais vanta-

gens a autonomia, a facilidade de acesso em possuir conteúdos interessantes, motivadores e multiplicadores, sendo 

assim um complemento à formação tradicional. Em 2021 foram registados 849 usuários, 142 utilizadores ativos que 

visualizaram 430 sessões entre vídeos e palestras num total de 583 horas. 

- Em 2021, o DDF realizou o Encontro anual de Núcleos de Apoio à Formação. O encontro realizou-se via Teams e teve 

como objetivo a apresentação do Plano de Formação de 2021 para os trabalhadores da CML e para o Público Externo. 

Foram ainda prestados alguns esclarecimentos e informações relevantes para as atividades do NAF. Este encontro 

contou com 69 participantes. 
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- Decorreram em 2021 as atividades da Auditoria Interna ao serviço de formação. 

A CML é certifi cada, pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(DGERT), em nove áreas de Educação e Formação: Artesanato, Desenvolvimento 

Pessoal, Direito, Floricultura e Jardinagem, Segurança e Higiene no Trabalho, Infor-

mática na Ótica do Utilizador, Proteção de Pessoas e Bens, Saúde e Trabalho Social 

e Orientação, para públicos não trabalhadores. A DGERT realiza auditorias regulares 

às entidades certifi cadas com o objetivo de avaliar a estrutura de formação, as prá-

ticas formativas e verifi car evidências objetivas de cumprimento dos requisitos e dos 

deveres de certifi cação, tendo em vista a manutenção do reconhecimento. O DDF, para garantir que continua a pro-

mover uma prática formativa de qualidade, realizou uma auditoria preparatória à atividade formativa realizada nos 

dois últimos anos, com o objetivo de identifi car eventuais melhorias às práticas formativas de forma a garantir que 

estas estão em conformidade com os requisitos e os deveres defi nidos no referencial de certifi cação estabelecido na 

Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro alterada pela Portaria nº 208/2013, de 13 de Junho.
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3.5. FUNÇÃO SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO (DSHS)

Saúde no Trabalho

Durante o ano de 2021 mantivemos como prioridade o 

acompanhamento das situações dos trabalhadores em iso-

lamento profi lático por infeção confi rmada ou por contacto 

com casos positivos de SARS-CoV-2, tendo havido necessi-

dade em diversos momentos de interrupção da realização 

dos exames programados de Saúde do Trabalho, para dis-

ponibilização da equipa médica e de enfermagem para os 

respetivos acompanhamentos. 

A avaliação dos trabalhadores para emissão de pareceres 

para assegurar a proteção da saúde dos trabalhadores e 

minimizar o risco de exposição individual ao SARS-CoV-2, 

foram efetuados em consultas de medicina do trabalho 

presenciais, que foram englobadas nas consultas de me-

dicina do trabalho ocasionais. A doença Covid-19 foi incor-

porada no protocolo de saúde ocupacional, pelo que, foi 

entendido como um novo risco biológico a considerar para 

a avaliação médica e de segurança. 
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Gráfi co 18

Saúde no trabalho

 

Nas convocatórias para consultas médi-

cas, verifi cou-se um acréscimo dos valo-

res em 2021 (20.208) comparativamente 

com o ano de 2020 (14.644), decorrente 

da situação pandémica e da vigilância epi-

demiológica.

Os exames periódicos realizados tiveram um ligeiro aumento, não tão signifi cativo como o necessário, devido ao facto 

de terem sido desmarcadas muitas consultas médicas para se assegurar o acompanhamento médico aos doentes e 

contactos de risco por Covid-19. No entanto, importa sublinhar que existe um número signifi cativo de faltas por parte 

dos trabalhadores a estes exames periódicos. Em 2021 verifi caram-se 3.202 faltas justifi cadas e 1.737 faltas injustifi ca-

das, o que representa um total de 24% de faltas face às convocatórias efetuadas.

Quanto aos exames iniciais realizados houve um aumento signifi cativo, motivado pela transferência do pessoal não 

docente das escolas para o município de Lisboa. Saliente-se que em 2021, houve um acréscimo de trabalhadores sob 

vigilância de saúde pelo DSHS, decorrente do aumento de trabalhadores das Juntas de Freguesia e pela transferência 

do pessoal não docente das escolas para o município de Lisboa. 

Observou-se ainda um acréscimo nos exames ocasionais realizados, pois em 2021 houve um aumento signifi cativo nos 

casos em acompanhamento relacionados com a Covid-19, bem como nas consultas não presenciais (via telefone) de 

vigilância epidemiológica. 

Ao longo do ano foram acompanhados 3.042 casos relacionados com a Covid-19, tendo sido realizadas 8.012 consultas 

não presenciais (via telefone) de vigilância epidemiológica.

O DSHS promoveu ainda a vacinação anti gripe e anti hepatite B, com a administração de um total de 392 vacinas. 
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Gráfi co 19

Saúde no trabalho | Covid-19

Plano Municipal de Testagem Covid-19 

Em março de 2021 iniciou-se a testagem dos trabalhadores da CML à doença Covid-19, tendo sido identifi cados inicial-

mente dois locais de testagem: as salas de formação da Quinta Conde dos Arcos e o Complexo desportivo da Polícia 

Municipal.

A metodologia implementada de início consistiu em efetuar o agendamento por unidade orgânica e o envio de SMS 

para os trabalhadores identifi cados para a realização dos testes. O horário dos rastreios estava estabelecido das 09:00 

às 18:00 e foram defi nidos 6 dias de testagem por ciclo. 

Em julho de 2021 foram defi nidos dois novos locais de rastreio para permitir uma maior proximidade aos trabalhadores: 

Palácio Galveias e Praça do Município.

Em outubro de 2021, com a alteração da Norma da DGS referente à Estratégia Nacional de Testagem, foi decidido alte-

rar a metodologia de rastreio e passar do agendamento ao sistema “Casa Aberta”. Assim, este novo sistema de testa-

gem entrou em vigor na CML em meados de novembro de 2021, abrangendo todos os trabalhadores, sem necessidade 

de agendamento.

Em termos globais, de março a dezembro de 2021, foram efetuados 36 660 testes rápidos antigénio, 132 testes PCR de 
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confi rmação e foram detetados 134 trabalhadores com doença Co-

vid-19. Estes rastreios aos trabalhadores da CML tiveram um custo 

total de 375 180,00€.

Os números referentes aos testes antigénio estão representados no 

gráfi co seguinte, verifi cando-se um aumento signifi cativo de testes 

efetuados no mês de dezembro de 2021, o que corresponde à fase 

em que se verifi cou um aumento do n.º de casos e à defi nição de 

novas restrições/regras da DGS relativamente ao acesso a um con-

junto de atividades e de locais.

Gráfi co 20

Plano Municipal de Testagem Covid-19 

N.º testes antigénio efetuados em 2021

Junta Médica Municipal 

Relativamente à atividade desenvolvida pela 

Junta Médica Municipal (JMM), foram realizadas 

as seguintes consultas: 
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Higiene e Segurança no Trabalho 

Na área da higiene e segurança no trabalho foi dada continuidade ao trabalho adicional e exigente, já iniciado no 

ano de 2020, no que diz respeito às atividades inerentes à Covid-19. Neste sentido destacam-se como principais 

atividades desenvolvidas no âmbito da prevenção e controlo da doença Covid-19 nas diversas instalações, locais e 

atividades de trabalho: alterações de fi chas de recomendações e procedimentos relativos às medidas preconiza-

das pela DGS, de acordo com a evolução da pandemia; verifi cações e avaliações das condições das instalações de 

trabalho acerca do cumprimento das regras no âmbito da Covid-19, assim como, reformulação de layouts, tendo 

em consideração o regresso dos trabalhadores; ações de sensibilização ministradas aos trabalhadores acerca da 

prevenção desta doença. 

No que concerne aos acidentes de trabalho e doenças profi ssionais, destacam-se as 815 entrevistas a trabalhadores 

para avaliação técnica das causas e circunstâncias das ocorrências, ou seja, mais 19,5% do que no ano de 2020 

(682) e 31 entrevistas a trabalhadores no âmbito de avaliação técnica ao nível de recaídas de doença profi ssional e 

acidente de trabalho. Estes números de 2021 são superiores a 2020, considerando que em 2021 houve um regresso 

de um número signifi cativo de trabalhadores às instalações de trabalho, que estavam em teletrabalho, tendo este 

deixado de ser obrigatório em grande parte do ano de 2021, em que foram também reduzidas as equipas operacio-

nais que se encontravam organizadas em “espelho”. 

Gráfi co 21

Higiene e Segurança no Trabalho
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Da avaliação e verifi cação das condições das instalações e locais de 

trabalho foram elaborados 198 relatórios técnicos e das visitas das 

equipas multidisciplinares às várias unidades orgânicas da CML, as-

sim como, das análises e avaliações dos postos de trabalho, foram 

elaborados 378 pareceres técnicos pela equipa do DSHS.

No âmbito da prevenção dos riscos da atividade de trabalho, fo-

ram elaboradas e/ou atualizadas avaliações de riscos referentes a 

5 funções/atividades de trabalho (cantoneiro de limpeza, CMPVE, 

coveiro, operador de forno crematório, brigada de coletores). Estas 

atualizações enquadram-se no trabalho efetuado para a defi nição 

da valoração para a atribuição do subsídio de insalubridade e pe-

nosidade, tendo como base a metodologia de avaliação de riscos já 

validada em auditorias externas de certifi cação sistemáticas.

Foram ministradas 116 ações de formação no âmbito da Saúde, Segu-

rança, Higiene no Trabalho, envolvendo um total de 881 trabalhadores.       

Foi também dado apoio ao Departamento de Aprovisionamento 

nos processos de aquisição de equipamentos de proteção pessoal, 

produtos químicos desinfetantes e outros produtos, equipamentos, 

soluções e/ou serviços, com a defi nição de características técnicas, avaliação técnica cadernos de encargo e análise 

técnica das propostas apresentadas pelas empresas.

Acidentes de Trabalho

A CML é autosseguradora, o que implica que todo o processo de acidentes de trabalho é gerido internamente, com 

acesso a recursos externos na área curativa, sendo o fornecedor preferencial, destes serviços os SSCML.

Em 2021 verifi caram-se na CML 813 acidentes novos. No gráfi co e quadro seguintes podemos analisar a evolução do n.º 

de acidentes de trabalho na CML, entre 2018 e 2021.  
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 Quadro 11

 Acidentes de Trabalho | Novos Acidentes 2018/2021

Gráfi co 22

Acidentes de Trabalho | Novos Acidentes 2018/2021

100%bem - Programa de Saúde Ocupacional

O “Programa 100% bem” visa promover a saúde e bem-estar no trabalho, tendo por base a premissa de que hábitos 

saudáveis melhoram os níveis de concentração, agilidade mental e o bem-estar físico, assim como permitem melhorar 

as relações interpessoais.

Uma intervenção ao nível da Saúde no Trabalho permite mitigar ou até evitar inúmeras doenças, o que de forma con-

certada, conduz a benefícios na Saúde Ocupacional, nomeadamente, pela diminuição do risco de doenças ocupacio-

nais e mesmo acidentes de trabalho.

Em resumo, ao melhorar a saúde dos trabalhadores, conseguimos aumentar a qualidade de vida no trabalho, o nível 

de satisfação e motivação laboral, pelo que, podemos reconhecer que a implementação de um programa de gestão de 

saúde é, de facto, um investimento na produtividade.

Em 2021 foram desenvolvidas atividades adaptadas à nova realidade imposta pela situação pandémica, o que condi-

cionou rotinas, alterou formas de trabalhar e de interagir.  
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Neste sentido, demos seguimento a iniciativas online, algumas já previstas e foram sendo adequadas as atividades 

ao longo do ano, desenvolvendo outras metodologias por forma a chegarmos aos trabalhadores com informação útil, 

preventiva, em diversas iniciativas no âmbito de saúde bem-estar:

O Circuito da Saúde 

O Circuito da Saúde é uma iniciativa de carácter presencial, que se realiza nos serviços, em proximidade com os traba-

lhadores e, por isso, em 2021, face às restrições de segurança impostas pela pandemia, só foi retomada nos meses de 

novembro e de dezembro, quando se reuniram as condições de segurança necessárias para o efeito.

Nas sessões do Circuito da Saúde e da abordagem direta aos trabalhadores nos locais de trabalho, participaram espe-

cialistas de diferentes áreas, nomeadamente da área da nutrição e da psicologia clínica e resultaram alguns encami-

nhamentos para as consultas de Nutrição (6), Psicologia (3) e Cessação Tabágica (1).

A Agenda Mensal 100%bem 

Este projeto foi iniciado em janeiro de 2021 e trata-se de uma newsletter men-

sal interna, em formato online, destinada aos trabalhadores da CML e que 

apresenta conteúdos informativos na área da saúde e bem-estar. Foram pu-

blicadas 12 Agendas de janeiro a dezembro 2021, divulgadas por CML all aos 

trabalhadores da CML.

O objetivo é o de dar a oportunidade a todos de receberem informação e de esta-

rem atentos às questões de saúde e bem-estar. São mensalmente divulgados na 

“Agenda 100%bem” conteúdos sobre prevenção e promoção da saúde física, men-

tal, nutrição, atividade física, datas comemorativas e diversas matérias nas áreas 

da saúde. São periodicamente divulgadas iniciativas ou eventos internos ou de par-

cerias, com temáticas de interesse, preventivo e de promoção da saúde, nutrição, 

bem-estar e promoção do exercício físico e saúde mental.

É um compromisso para proporcionar informação aos trabalhadores, literacia e pro-

mover a divulgação de iniciativas, webinares, desafi os, eventos, workshops, etc.
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Eventos Online 

No âmbito do programa 100%Bem foram realizados vários eventos online, durante ano de 2021.

Feng Shui – foi realizada a iniciativa “Feng Shui”, com a parceria de Sofi a Lobo 

Cera, que permitiu aos participantes aprenderem dicas nomeadamente de 

adaptação ao novo contexto de teletrabalho, através de estratégicas em termos 

de organização, arrumação e partilha de espaços, com o intuito de promover o 

bem-estar do trabalhador.

Nutrição – foram realizados dois Workshops online em parceria 

com a “Prato Certo”. 

Sono - no âmbito da celebração do dia Mundial do Sono (19/03) realizou-se a 16 

de março de 2021, a iniciativa interna online “Sono e Trabalho - durma bem pela 

sua saúde”. Esta iniciativa foi dirigida a todos os trabalhadores da CML. 

Sessão online DSHS Tabagismo - no âmbito do Dia Mundial sem tabaco e do 

Dia Mundial de Combate ao Fumo que se comemoram a 31 de maio, promove-

mos a iniciativa online interna “Comprometidos a deixar de fumar”, destinada a 

todos os trabalhadores, com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre 

os efeitos prejudiciais do uso do tabaco e da exposição ao fumo passivo e de-

sencorajar o uso do tabaco em qualquer uma de suas formas. A iniciativa contou 

com a participação de especialistas [pneumologista da medicina do trabalho e 

psicólogo DSHS], divulgando também a Consulta de Cessação Tabágica. 
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Atividade Física e Bem-Estar

Em junho/2021 foi iniciada a atividade do Qi gong, com meios internos, dinamizada pela Instrutora Isabel Marques.  As 

sessões de Qi gong, iniciaram-se como projeto piloto, numa experiência online inicialmente para os colaboradores do 

DSHS e foi gradualmente alargada a outros departamentos como o DRMP e a DA. Mais tarde, foi alargado a participan-

tes nos Circuitos da Saúde que mostraram interesse e daí resultou também o início de aulas presenciais de Qi gong na 

Quinta Conde de Arcos, para operacionais de jardinagem, da DMAEVCE.

Articulação e Colaboração com Serviços Internos da CML

DRMP - Articulação e colaboração com o DRMP num estudo de satisfação e bem-estar dos trabalhadores no âmbito 

de estágio. 

DAFD - Colaboração nas atividades do Dia do desporto no local de 

Trabalho realizado a 29 de setembro, incluídas na semana Europeia 

do Desporto e de iniciativas internas no âmbito do Lisboa Capital 

Europeia do Desporto, em que se realizaram atividades ao ar livre 

e atividades em vários serviços. O 100%bem contribuiu com a rea-

lização de sessão de Qi gong no edifício da Alexandre Herculano.

DA – Com o objetivo de integrar novos trabalhadores, realizou-se 

no dia 1 outubro uma atividade de acolhimento destinada a cer-

ca de 30 trabalhadores do Departamento de Aprovisionamento. 

Esta iniciativa ocorreu no regresso dos trabalhadores ao trabalho 

presencial e consistiu numa atividade ao ar livre, lúdica e com di-

nâmicas de integração. Contou ainda com um espaço de Águas 

aromatizadas. 
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Divulgações de Campanhas e Iniciativas

De forma continuada, durante o ano de 2021 foram produzidos conteúdos e materiais diversos incentivando as boas 

práticas: com a colaboração dos técnicos e clínicos das várias áreas, foram preparados conteúdos específi cos e artigos 

informativos sobre nutrição, psicologia, saúde, tendo sido periodicamente divulgadas campanhas, ações de promoção 

e prevenção de saúde, divulgadas via CML_all, Intranet e ainda recorrendo à mailling list do 100%bem.  

Psicologia Clínica

ATIVIDADE CLÍNICA

Ao longo do ano de 2021 foram realizadas 6444 consultas de psicologia clínica. Do total de 2.443 trabalhadores refe-

renciados, foram convocados 855 (35%), dos quais 812 (95%) foram assistidos. Do total de trabalhadores assistidos, 

246 (30%) foram novos casos (vistos na consulta pela primeira vez) ou reincidentes ( já referenciados, mas com alta 

clínica há pelo menos 5 anos). Neste âmbito, merece destaque a taxa de atendimento do gabinete de 95% (trabalha-

dores assistidos /trabalhadores convocados). 

Gráfi co 23

Psicologia Clínica
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Projetos de Saúde Mental na Organização

ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

A CML foi premiada, pela segunda vez, com o Selo da Diversidade, com a candidatura “En-

quadramento organizacional dos trabalhadores da CML”, no âmbito da Carta Portuguesa 

para a Diversidade, na Categoria de “Recrutamento, seleção e práticas de gestão de pes-

soas”, uma iniciativa da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão. 

Implementado desde 2016, o enquadramento organizacional consiste num projeto criado 

pela DMRH com a fi nalidade de acompanhar os trabalhadores com limitações (físicas, 

mentais e cognitivas) e uma capacidade diminuída para o trabalho. Procura executar me-

didas facilitadoras do enquadramento dos trabalhadores na organização, no que respeita ao desenvolvimento da sua 

carreira e das suas competências, bem como na adaptação a novas funções e locais de trabalho, considerando as 

limitações que apresentam, designadamente ao nível físico e/ou de saúde mental. 

A distinção resulta de uma prática inovadora que está a ser levada a cabo por uma equipa transversal da DMRH. As 

soluções organizacionais implementadas na (re)integração laboral, permitem que o recrutamento interno seja uma 

realidade, contribuindo para a promoção e valorização da diversidade na CML. 

As respostas que se procuram alcançar com este procedimento têm como fi nalidade minimizar os custos diretos e indi-

retos do absentismo/presentismo, aumentar a produtividade e o grau de satisfação no local de trabalho (trabalhadores 

e chefi as) e incrementar a profi ciência, efi cácia e efi ciência organizacionais.

O procedimento de enquadramento organizacional tem como objetivo enquadrar todos os trabalhadores que, por di-

versas razões, estejam para (re)enquadrar, por exemplo, os regressos de baixas de longa duração (mais de 1 ano). No 

entanto, a razão da génese deste projeto prende-se com a necessidade de se dar uma atenção específi ca aos casos de 

difícil enquadramento. A realização deste procedimento conta com a participação dos três departamentos da DMRH: 

DGRH, DSHS e DDF. 

O potencial universo de trabalhadores a entrar no Enquadramento Organizacional (EO), vai fl utuando mensalmente 

com os trabalhadores que atingem os 365 dias de ausência, por motivo de acidente em trabalho, doença natural ou 

profi ssional e que fi cam afetos ao DSHS. 
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Em 2021, o número de trabalhadores que estavam de baixa e afetos ao DSHS, oscilou entre os 152 e os 182 trabalhado-

res, por mês. Dos casos que obtiveram alta clínica, e foram integrados no procedimento EO, com vista a serem recolo-

cados, tivemos 61 novos casos, totalizando 133 trabalhadores acompanhados pelo EO. Do total destes trabalhadores, 

70 tinham estado ausentes do trabalho por um período superior a um ano, por motivos de baixa por doença natural, 38 

tinham estado ausentes por acidente de trabalho e sete por doença profi ssional, 16 tinham sido disponibilizados pelos 

serviços e dois tinham fi cha de aptidão de inapto.

A 31 de dezembro de 2021, tinham sido recolocados no posto de trabalho (na unidade orgânica de origem ou noutra) 

55 destes trabalhadores.   

Ainda, na intervenção no âmbito do EO, a equipa, proporcionou 54 trabalhos temporários, 39 sessões de acompanhamen-

to, 66 acompanhamentos a entrevistas de possível colocação, 15 integrações “On Job” e formação a uma trabalhadora.

Importa salientar que, devido à pandemia, os trabalhadores fi caram mais tempo em situação de trabalho temporário, 

uma vez que, em muitos serviços estavam em escala rotativa, o que impedia uma avaliação mais rápida da integração 

e adaptação do trabalhador ao novo posto de trabalho.

CONSULTA DE CESSAÇÃO TABÁGICA

Em 2021 foram referenciados 12 trabalhadores para a Consulta de Cessação Tabágica, dos quais, seis obtiveram redu-

ção no seu consumo, cinco não aderiram e um não reduziu o consumo.

PROJETO DE PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NA CML

Na senda da excelência da gestão de recursos humanos, que se pretende implementada na CML, e na procura de uma 

melhoria contínua de boas práticas, o Gabinete de Psicologia e o Serviço Social, em parceria com o DDS, tem vindo a 

trabalhar na elaboração de uma proposta de implementação de um programa de combate do Assédio Moral e Sexual 

nos locais de trabalho, com particular enfoque na prevenção, dissuasão e combate deste tipo de comportamento. 
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Em 2021, procedeu-se à aquisição de serviços de estudo/consultadoria sobre assédio moral e sexual aos traba-

lhadores do município de Lisboa, nos termos e condições defi nidas no Caderno de Encargos (ISCSP). Em 2022 

prevemos a aplicação do questionário e tratamento dos dados, bem como o arranque da equipa de trabalho do 

Programa Tolerância Zero ao Assédio Moral e Sexual nos locais de Trabalho.

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO RSB

Em março de 2021, retomamos a intervenção da psicologia nos quartéis do RSB. Abordámos os quartéis do 1º Batalhão 

(Martim Moniz, D. Carlos I, Defensor de Chaves e Graça), do 2º Batalhão (Sto. Amaro, Monsanto e Benfi ca) e Centro de 

Comunicação e Gestão de Meios Operacionais, situado em Monsanto. Esta intervenção incidiu nos turnos de cada um 

dos quartéis, durante os meses de abril a outubro e envolveu 264 operacionais. 

Programa de Intervenção em Incidentes Críticos - Em 2021, implementámos o Programa de Intervenção em Crise 

no RSB, de apoio aos operacionais. Com o objetivo de promover a prestação de apoio psicológico junto dos Bombei-

ros do RSB, que experienciaram uma situação potencialmente traumática. Tendo como objetivo específi co prevenir 

respostas desajustadas imediatas à situação traumática; prevenir o surgimento de Psicopatologia e diagnosticar e 

referenciar as situações.

Assim, em abril de 2021, o Gabinete de Psicologia (GP), a Secção de Operações (SOP), o Centro de Comunicação e 

Gestão de Meios (CCGMO), Secção de Recursos Humanos (SRH) e o Serviço de Saúde e Medicina Veterinária (SSMV) 

do R.S.B., reuniram com o objetivo de conhecer o grupo de trabalho, apresentar a Proposta do Programa de Inter-

venção em Crise, o cronograma, defi nir quais as situações suscetíveis de intervenção em crise e o “modus operandi” 

do procedimento. 

O apoio psicológico poderá ser prestado no próprio dia ou no máximo no dia em que o turno entra ao serviço, imedia-

tamente a seguir ao evento crítico. 

Em 2021, O Gabinete de Psicologia deu apoio a 10 ocorrências que deram a 12 intervenções nos diferentes quarteis.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL – “LISBOA LIGA-TE 2021”: 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DINAMIZADORES LOCAIS 

DA AUTARQUIA DE LISBOA

Em 2021, o Gabinete de Psicologia participou no Programa Municipal de Saúde 

Mental da CML  através de três ações: 

“A Percepção da Saúde Mental, em contexto laboral” 

Foi elaborado um questionário, que visa ser aplicado a 33 trabalhadores da CML (grupo heterogéneo, com represen-

tantes de todas as unidades orgânicas), convidados a participar em focus groups, para debate da temática da Saúde 

Mental em meio laboral, nomeadamente no que diz respeito a questões relativas à atividade profi ssional durante o pe-

ríodo pandémico, envelhecimento ativo, preparação para a reforma e identifi cação de atividades a realizar no âmbito 

da saúde mental.

“Saúde e Bem-Estar na Brigada de Colectores” 
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Esta ação é dirigida ao grupo de trabalhadores que mantêm em funcionamento os serviços de saneamento de águas 

residuais da cidade. As brigadas são constituídas por 15 assistentes operacionais e repartem-se em dois turnos sobre-

carregados. 

Pretende-se promover a saúde mental destes trabalhadores através de dinamização de ações que os sensibilizem para 

o tema e difundam informações úteis, identifi cando as necessidades do grupo no ambiente de trabalho, procurando 

contribuir para as colmatar, promovendo a implementação de iniciativas concretas, centradas na saúde mental e no 

bem-estar no trabalho, contribuindo assim para reforçar a sua saúde e a motivação para a função.

No trabalho desenvolvido, foi submetida à consideração superior, as seguintes propostas: 

- Promover iniciativas que mostrem ao cidadão o trabalho importante e difícil das brigadas, para que seja dado o de-

vido valor;

- Realizar uma exposição de fotografi a, na rede de bibliotecas municipais.

- Realizar uma Reportagem na Revista Lisboa.

- Realizar um Vídeo (curta) para as redes sociais da CML. 

Ainda no âmbito deste trabalho, a iRH de Julho publicou  um artigo onde dá a conhecer dois dos trabalhadores desta 

unidade orgânica. 

“Vamos falar de Saúde Mental?” 

Esta ação visa promover acções de sensibilização aos trabalhadores, através de sessões de visualização do kit Básico 

de Saúde Mental da ManifestaMente, em vários serviços da CML, com o objetivo de promover a literacia em saúde 

mental, reduzir o estigma e desmistifi car conceitos. Simultaneamente, pretende-se identifi car necessidades e propor/

dinamizar atividades no domínio da prevenção e promoção da saúde mental, prioritariamente no âmbito da atuação 

dos próprios serviços.

Em 2021 foram realizadas 3 sessões online “Vamos falar de Saúde Mental?”, via teams, introduzindo dinâmicas de de-

bate com os participantes, seguido de discussão/partilha. Participaram nestas sessões 24 trabalhadores: 14 do DSHS 

e 10 do DRMP. 
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Psicologia Infanto Juvenil

O Gabinete de Psicologia realizou 761 sessões (presenciais e online) a 41 crianças e jovens, fi lhos dos trabalhadores do 

município de Lisboa, para a promoção de competências académicas, sociais, emocionais e/ou cognitivas, das quais 

estão incluídas 111 sessões realizadas com o pai e/ou mãe da criança/jovem. No âmbito da promoção das competên-

cias anteriormente referidas foram realizadas com equipa multidisciplinar (professores/ educadores/ médicos/ tera-

peutas) 27 sessões. 

Gráfi co 24

Psicologia Infanto Juvenil

Núcleo de Intervenção de Serviço Social (NISS)

A intervenção desenvolvida pelas assistentes sociais manteve o seu padrão, atuando junto dos trabalhadores sempre 

que o solicitaram ou que foram encaminhados pelos serviços.

No âmbito do Projeto da Linha de Atendimento Social - “Em Linha”, que se apresenta como um meio de apoio, esclare-

cimento e encaminhamento de trabalhadores que tenham problemas de âmbito social, foram atendidas 82 chamadas 

telefónicas. 
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Gráfi co 25

Núcleo de Intervenção de Serviço Social (NISS) 

O procedimento do “Subsídio de 3ª Pessoa” abrangeu 42 trabalhadores. Este procedimento baseia-se no Decreto-Lei 

503/99, 20 de novembro, que se operacionaliza pela realização de entrevista ao trabalhador em situação de acidente 

de trabalho ou doença profi ssional sinalizado pelo médico que o acompanha, como tendo necessidade de apoio por 

terceira pessoa, pelo menos por seis horas diárias, para as suas necessidades básicas. Mensalmente realiza-se a vali-

dação junto dos diferentes médicos da manutenção ou encerramento do processo e informa-se os Recursos Humanos 

através de um quadro de acompanhamento.

O NISS participou igualmente no projeto de “Enquadramento Organizacional”, tendo intervindo em 88 casos. 

De salientar ainda a colaboração do NISS no procedimento das “Inscrições nas Unidades de Educação” que contem-

plou, entre outras atividades, a revisão do Regulamento de Funcionamento das Unidades de Educação da CML. 

Unidades de Educação                                                                             

As Unidades de Educação, desenvolveram ao longo do ano de 2021 diversas atividades em 

diferentes áreas do desenvolvimento da criança: na área da formação pessoal e social, na 

área de expressão e comunicação, onde os domínios a desenvolver se baseiam na educa-

ção motora, na expressão artística, no domínio da linguagem oral e na abordagem à escri-

ta e na matemática, assim como na área do conhecimento do mundo, sem nunca esque-

cer que a base de uma educação de sucesso são os afetos, as emoções e os sentimentos.
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Considerando o contexto da pandemia, no início do ano (de janei-

ro a março), as Unidades de Educação recorreram ao teletraba-

lho com atividades, reuniões e encontros online, cujos trabalhos 

realizados foram expostos nas Unidades de Educação aquando do 

regresso das crianças à escola, como momento de boas vindas!

Após a retoma ao trabalho presencial e com todas as crianças a 

frequentar as Unidades de Educação registam-se as atividades 

de âmbito pedagógico com cada grupo e em cada unidade, assim 

como a continuidade do apoio de algumas crianças no gabinete 

de intervenção precoce, numa média mensal de 48 atendimentos às crianças, sete observações naturalistas e três 

intervenções junto das famílias das crianças referenciadas com o objetivo de reforço nas áreas de desenvolvimento.

O ano de 2021 assinala uma viragem nas Unidades de Educação que se pretende que seja uma resposta social e educa-

tiva de continuidade, uma vez que, nesse sentido as mesmas têm vindo a 

dar resposta a um total de 216 crianças, estando 77 nas creches situadas 

na Praça de Espanha, 62 na creche dos Olivais e 73 no jardim-de-infância.

Relativamente aos equipamentos, foram efetuados alguns melhoramen-

tos através de pinturas de interior e de pequenos arranjos que tiveram a 

colaboração de outros serviços da CML.

Já com o arranque do novo ano letivo, em setembro de 2021, e com a 

possibilidade de novas aprendizagens, as Unidades de Educação pro-

porcionaram às crianças saídas ao exterior, aos jardins da comunidade 

envolvente e aos museus, como complemento da ação educativa. Foram 

também retomadas as edições do Jornalinho do Jardim de Infância, con-

siderando a necessidade de manter as famílias informadas acerca do tra-

balho desenvolvido com as crianças.

Ao longo do ano, as Unidades de Educação, articularam trabalhos com 

diversos serviços da CML, numa perspetiva de melhoria da sua ação.
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Refeitórios Municipais                                                                             

A gestão operacional dos refeitórios da Câmara Municipal transitou para os Serviços Sociais da CML (SSCML) no dia 17 

de agosto de 2015, ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido. 

Conforme informação disponibilizada, verifi ca-se um aumento de 6% do número de refeições servidas em 2021 

(132.923) comparativamente a 2020 (125.123), em todos os refeitórios. 

O total de refeições servidas em 2021 distribuiu-se da forma seguinte:

Gráfi co 26  

N.º Refeições servidas | 2021  

 Quadro 12

 Distribuição das refeições servidas | 2021

No âmbito das competências do DSHS, para a verifi cação e monitorização das medidas de gestão adequadas dos re-

feitórios no que se refere à efi ciência e qualidade do serviço, destaca-se um aumento das verifi cações higio-sanitários 

e de segurança alimentar (129%), verifi cações nutricionais (64%) e de controlo ambiental do meio ambiente e equi-

pamentos (82%).
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 Gráfi co 27  

 Segurança Alimentar  

 Quadro 13

 Ações de controlo e Prevenção 

 da Legionella | 2021
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 Quadro 14
 Ações desenvolvidas 

 no âmbito do Covid-19, em 2021
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                                      RECURSOS HUMANOS 
                                               E FINANCEIROS

 

4.1 RH em Números

A DMRH conta com uma força de trabalho de 316 trabalhadores. A maioria pertence à carreira de técnico superior e 

possui como habilitações literárias a licenciatura. A análise da distribuição por idades, permite-nos concluir que a 

maioria tem idades compreendidas entre os 55 e os 59 anos e a distribuição por sexo evidencia que é o sexo feminino 

o mais representativo do efetivo de recursos humanos desta unidade orgânica.

Gráfi co 28  Gráfi co 29 

Efetivo da DMRH por Carreira Profi ssional  Efetivo da DMRH por Habilitações Literárias

4
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Gráfi co 30   

Efetivo da DMRH por Faixas Etárias 

 Quadro 15

 Taxa de Absentismo DMRH 2021 

Gráfi co 31

Efetivo da DMRH por Sexo
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4.2. Formação Profi ssional

No âmbito do plano de0 f0o0r0m0a0çã0o0 0d0a CML para 2021, foi prevista para a DMRH uma oferta formativa que 

contemplava 110 participações em ações de formação interna e 20 participações em ações a realizar por entidades 

externas.

Em termos de formação interna, efetivaram-se 20 participações das 110 que se encontravam previstas. No entanto, os 

trabalhadores da DMRH benefi ciaram de outras ofertas formativas internas para além das previstas no plano de forma-

ção. Assim, o número total de participações em formação interna foi de 86 pois ocorreram mais 66 participações em 

ações de Formação Interna Extra Plano (63 participações) e Formação para Dirigentes (3 participações).  

Quanto à formação externa, verifi caram-se 114 participações, no contexto da oferta externa Extra Plano (formação on-line).

 Quadro 16

 Formação DMRH | 2021

Gráfi co 32 Gráfi co 33

Formação DMRH 2021 | N.º participantes em Formação Interna Formação DMRH 2021 | N.º participantes em Formação Externa
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4.3. Recursos Financeiros

Em termos fi nanceiros, os resultados da execução do orçamento nas rubricas “Funcionamento” e “Investimento” per-

mitem-nos concluir que a rúbrica “Funcionamento” teve uma execução de 95,59% e a rúbrica “Investimento” teve uma 

execução de 46,56%. 

 Quadro 17

 Taxa de execução do orçamento da DMRH 2021

 Quadro 18

 Taxa de execução do orçamento 

 da DMRH 2020/2021

 Gáfi co 34

 Taxa de execução do orçamento da DMRH 2020/2021
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                                           Autoavaliação

A taxa de desempenho global do QUAR da DMRH de 2021 refl ete 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 

“Efi cácia”, “Efi ciência” e “Qualidade”, propõe-se que a Avaliação Final de desempenho da DMRH, 

para o ciclo de gestão referente ao ano de 2021, expressa através do seu QUAR, corresponda à 

menção qualitativa de “Bom” (147%).

 Quadro 19

 Avaliação fi nal 

 do desempenho DMRH | 2021

5
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                              Considerações Finais

Em 2022, a DMRH pretende dar continuidade aos seus projetos, nomeadamente:

. Manter o investimento na qualidade do emprego gerado pelo universo municipal, através do 

recrutamento de trabalhadores 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 2022;  

. No âmbito do processo de descentralização de competências no domínio da educação, assegurar o cumprimento dos 

rácios de recursos humanos, a formação profi ssional e as consultas de medicina do trabalho dos trabalhadores da car-

reira subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e assistente 

operacional, integrados recentemente no mapa de pessoal do município de Lisboa;

. Consolidar o modelo de gestão da Função RH nos estabelecimentos escolares, com o objetivo de os dotar com os ins-

trumentos e conhecimentos necessários para a implementação dos processos de recursos humanos em vigor na CML;

. Dar continuidade à desmaterialização e gestão de processos na DMRH, com vista à obtenção de ganhos de efi ciência 

e efi cácia ao nível do seu funcionamento, respondendo às exigências e desafi os da transformação digital;

. Reforçar o modelo de gestão participativa, visando o envolvimento dos trabalhadores e dos dirigentes da CML no 

planeamento, execução e avaliação de projetos, estimulando uma cultura colaborativa que impulsione a inovação nos 

serviços e fomente relações de confi ança e de proximidade;

. Proporcionar e garantir a equidade no acesso à formação profi ssional, respondendo às necessidades de formação 

identifi cadas junto das unidades orgânicas, investindo em Planos de Formação específi cos por unidade orgânica, cons-

truídos à medida das suas necessidades; 

. Garantir a formação interna e externa, nomeadamente através de plataformas on-line;
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. 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 aos trabalhadores, de acordo com as funções que 

desempenham, em resultado da verifi cação 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 espe-

cializadas para o apoio direto;

. Garantir que a informação chegue a todos os trabalhadores, não esquecendo a diversidade que carateriza a força de 

trabalho do município e adaptando os meios de comunicação à mesma.
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ANEXO 1 
QUAR DMRH / 2021
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