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“Escolhe um trabalho que gostes, e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida” 

- Confúcio1 

 

                                                           
1 Fonte: http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/trabalho 
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Plano de Estágio 

Com o intuito de garantir um profícuo desenvolvimento do estágio curricular, importa 

delinear, previamente, um Plano de Estágio junto do respetivo supervisor do mesmo com 

a finalidade de dar a conhecer à estagiária as atividades previstas para o referido período. 

Neste sentido, e considerando a pertinência do contacto com as diversas vertentes 

inerentes à Gestão de Recursos Humanos, o Plano de Estágio (Anexo 1) incidiu nos 

seguintes pontos: 

➢ Avaliação de Desempenho; 

➢ Mobilidade; 

➢ Recrutamento; 

➢ Processo de Integração de um novo trabalhador; 

➢ Formação e Desenvolvimento do Potencial Humano; 

➢ Controlo da Pontualidade e Assiduidade; 

➢ Processamento de Vencimentos; 

➢ Rotinas Periódicas (Mapa de Férias, Mapa de Pessoal e Balanço Social). 
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Resumo 

O principal objetivo de um estágio curricular consiste no estabelecimento de um primeiro 

contacto com a realidade do mercado de trabalho. Contudo, permite também colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, assim como, a aquisição de 

novas competências úteis para o futuro. 

O estágio, realizado no Município da Guarda, teve uma duração de cerca de dois meses e 

meio, tendo tido início a 04 de junho e término a 22 de agosto. Durante este período, a 

estagiária desenvolveu um conjunto de atividades centradas, essencialmente, na área de 

Recursos Humanos e Vencimentos e na área de Recrutamento, Formação Profissional e 

Avaliação de Desempenho, áreas estas intrínsecas à Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos. Assim sendo, o presente relatório visa apresentar o conjunto de atividades 

desenvolvidas ao longo deste período, as quais se encontram descritas detalhadamente no 

Capítulo II deste trabalho. 

 

Palavras Chave: Município da Guarda, Administração Pública, Gestão de Recursos 

Humanos, Formação Profissional, Manual de Acolhimento. 

Jel-Classification: O15 – Human Resources. 
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Introdução 

O presente relatório retrata o culminar do trabalho desenvolvido durante o estágio 

curricular, para a obtenção da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, ministrada 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), do Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG). 

O estágio curricular é considerado uma etapa de suma importância no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da discente, visto que “tem por objetivo complementar 

a formação académica do estudante através do exercício de tarefas e funções práticas 

em entidades, proporcionando a aprendizagem de competências profissionais em 

contexto real de trabalho”2. 

Esta experiência teve como principal objetivo fornecer à estagiária uma visão mais 

abrangente da realidade profissional e institucional do mundo do trabalho, o que lhe 

possibilitou não só a aquisição de novos saberes e práticas, mediante a diversificação das 

atividades que veio a desempenhar, mas, também, a consolidação dos conhecimentos que 

adquiriu no âmbito das diversas unidades curriculares lecionadas durante a licenciatura 

em Gestão de Recursos Humanos ao longo destes três anos. 

O estágio curricular decorreu no Município da Guarda, mais concretamente na Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, teve uma duração de 400 horas, com início a 04 

de junho e término a 22 de agosto de 2018 (Anexo 2). Sob a orientação da docente Elisa 

Figueiredo e supervisão da Dr.ª Rita Figueiredo, a estagiária conseguiu alcançar todas as 

propostas de atividades previamente delineadas no seu Plano de Estágio, encontrando-se 

as mesmas descritas e explanadas no Capítulo II deste relatório. 

A escolha desta instituição resultou do facto de, por um lado, a estagiária ser natural da 

cidade da Guarda e, por outro, já lá ter realizado alguns trabalhos de âmbito académico, 

o que no fundo acabou por facilitar o processo de integração. 

Relativamente à estrutura do relatório de estágio, o mesmo encontra-se organizado em 

dois capítulos distintos: o primeiro capítulo consiste na apresentação e caracterização 

do Município da Guarda, aludindo ainda ao modo de organização e funcionamento de 

                                                           
2 Esta informação encontra-se presente no n.º 1.1., do art.º 2º, do Regulamento Geral de Estágios e 

Projetos de Fim de Curso do Instituto Politécnico da Guarda, publicado em Diário da República, 2.ª 

série – N.º 200 – 16 de outubro de 2014  

(http://www.gesp.ipg.pt/files/Regulamento%20de%20Est%C3%A1gios%20IPG_DR_16-10-2014.pdf). 
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duas das sete áreas funcionais que constituem a Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos. O segundo capítulo remete para a descrição do conjunto de atividades e 

tarefas desenvolvidas, durante o estágio curricular. 

O presente relatório culminará ainda com algumas considerações finais, através das quais 

se pretende apresentar um feedback geral relativamente ao estágio. 
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Capítulo I – Entidade Acolhedora do 

Estágio Curricular: Município da 

Guarda 
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1. Apresentação e Caracterização da Entidade Acolhedora 

do Estágio Curricular 

1.1. A Cidade da Guarda3 

Este primeiro capítulo, tal como o seu próprio nome aponta, remete para uma breve 

caracterização da cidade da Guarda, de onde a estagiária é natural, e também porque é 

nesta localidade que se situa a entidade acolhedora onde a mesma pôde desenvolver o seu 

estágio curricular.  

A cidade da Guarda, “nasceu” a 27 de novembro de 1199 através da Carta de Foral 

concedida por D. Sancho I (Figura 1), segundo rei de Portugal, de cognome “O 

Povoador”, o que a identifica como sendo herdeira de um dos patrimónios culturais mais 

bem conservado, rico e único de todo o país, contando já com mais de 800 anos de 

história. É devido a este momento histórico, que o dia 27 de novembro ficou sempre 

marcado como sendo o Dia da Cidade, sendo atualmente conhecido como feriado da 

Guarda. 

 

Figura 1 - Estátua de D. Sancho I 

Fonte: Dr. Hélder Sequeira (2017) 

                                                           
3 Todo este ponto foi elaborado tendo por base informação disponibilizada no site do Município da Guarda 

(https://www.mun-guarda.pt/). 
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A Guarda é conhecida por ser uma cidade situada na vertente noroeste da cadeia 

montanhosa da Serra da Estrela; possui uma área total de 712,11 km2 e uma altitude de 

1056 metros, conferindo-lhe a denominação de cidade mais alta e fria de Portugal 

Continental. 

O concelho da Guarda é ainda constituído por um conjunto de 43 freguesias: Adão; 

Aldeia do Bispo; Aldeia Viçosa; Alvendre; Arrifana; Avelãs da Ribeira; Benespera; Casal 

de Cinza; Castanheira; Cavadoude; Codeceiro; Faia; Famalicão; Fernão Joanes; Gonçalo; 

Gonçalo Bocas; Guarda; João Antão; Maçainhas; Marmeleiro; Meios; Panóias; Pêga; 

Pêra do Moço; Porto da Carne; Ramela; Santa D’Azinha; São Miguel do Jarmelo; São 

Pedro do Jarmelo; Sobral da Serra; União de Freguesias de Avelãs de Ambom e 

Rocamondo; União de Freguesias de Corujeira e Trinta; União de Freguesias de Mizarela, 

Pêro Soares e Vila Soeiro; União de Freguesias de Pousade e Albardo; União de 

Freguesias de Rochoso e Monte Margarida; Vale de Estrela; Valhelhas; Vela; Videmonte; 

Vila Cortês do Mondego; Vila Fernando; Vila Franca do Deão e Vila Garcia. De salientar 

que a freguesia da Guarda é a mais populosa. 

A sua localização geoestratégica, situada no centro/norte de Portugal afirma a Guarda 

como uma importante plataforma na rede de acessibilidade à região onde se cruzam 

importantes ligações rodoviárias como a A25 (Autoestrada Aveiro – Vilar Formoso) e a 

A23 (Autoestrada que faz a ligação Guarda – Torres Novas), mas também ferroviárias 

como a Linha da Beira Baixa e da Beira Alta. Por outro lado, a sua proximidade com 

Espanha permitiu aprimorar as suas ligações sociais, culturais, comerciais e estratégicas 

com o país vizinho, das quais são exemplos a criação do Centro de Estudos Ibéricos, 

que envolve o Município da Guarda, a Universidade de Salamanca (Espanha), a 

Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico da Guarda, bem como de um evento 

transfronteiriço que é único no panorama nacional e ibérico: a Feira Ibérica do Turismo 

(FIT). Este evento contou já este ano com a sua quinta edição, pelo que se tem revelado 

como o mais importante evento dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica. A FIT é 

assim considerada uma oportunidade singular de divulgação, promoção, captação e 

desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos desta vasta 

e riquíssima região, pelo que os seus principais objetivos assentam no fomento do 

intercâmbio estratégico e económico transfronteiriço, no estímulo ao relacionamento 

comercial entre ambos os países e, consequentemente, no desenvolvimento das regiões. 
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Capital de distrito, sede de concelho e sede da Comunidade Intermunicipal das 

Beiras e Serra da Estrela4 (CIM-BSE), a Guarda situa-se na região do Centro onde o 

seu concelho tem, segundo os dados estatísticos presentes nos Recenseamentos Gerais da 

População de 2011 (INE), um total de 42 541 habitantes. 

Por ser capital de distrito e pela sua relevância histórica e geográfica, no contexto em que 

se insere é também na cidade da Guarda que se encontra a sede do Município da Guarda, 

sendo este limitado a nordeste pelo Município de Pinhel, a leste por Almeida, a sudeste 

pelo Sabugal, a sul por Belmonte e pela Covilhã, a oeste por Manteigas e Gouveia e, por 

fim, a noroeste por Celorico da Beira. 

1.2. O Município da Guarda 

O Município da Guarda teve como sede um edifício (Figura 2) localizado na principal 

praça da cidade, a Praça Luís de Camões. A antiga casa da Câmara da Guarda, referência 

da presença do Renascimento na cidade da Guarda, funcionou também como casa de 

reclusão, tribunal e notário. 

                                                           
4 Pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial de fins múltiplos e visa a 

realização de interesses comuns aos municípios que a integram, regendo-se pela Lei n.º 75/2013, de 12 

setembro que aprovou o Estatuto das Entidades Intermunicipais, pelos seus Estatutos e pelas demais 

disposições legais aplicáveis. A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela corresponde às 

Unidades Territoriais Estatísticas de Nível III (NUT III) da Serra da Estrela, Beira Interior Norte e Cova da 

Beira e é composta pelos Municípios de Almeida, de Belmonte, de Celorico da Beira, da Covilhã, de 

Figueira de Castelo Rodrigo, de Fornos de Algodres, do Fundão, da Guarda, de Gouveia, de Manteigas, da 

Mêda, de Pinhel, do Sabugal, de Seia e de Trancoso. 

Fonte: https://cimbse.pt/apresentacao/quem-somos/  

https://cimbse.pt/apresentacao/quem-somos/
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Figura 2 - Antigo edifício da Câmara da Guarda 

Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt/  

 

Presentemente, o edifício da autarquia local, inaugurado em abril de 1993 pelo então 

Presidente da República Dr. Mário Soares, tem a sua sede localizada na Praça do 

Município, tal como se pode visualizar na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Atual edifício do Município da Guarda 

Fonte: Própria (2018) 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalhePDI?tipo=1&idpdi=a0L2000000WvIxnEAF
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Tendo por base o n.º 1 e n.º 2, do art.º 235º, da Constituição da República Portuguesa 

(CRP), podemos dizer que a organização democrática do Estado compreende a existência 

de autarquias locais, sendo estas conceituadas como pessoas coletivas territoriais 

dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 

populações respetivas. 

Neste contexto, é possível identificar o Município da Guarda como sendo um órgão de 

poder local, assim como uma organização governamental, pública e autárquica assente 

numa gestão eficiente, eficaz e económica, e que detém como principal objetivo a 

prestação de serviços de qualidade, bem como a satisfação das necessidades dos seus 

munícipes, potenciando o desenvolvimento da região da Guarda. 

1.3. Executivo Municipal 

De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, transcrita no Regimento do 

Município da Guarda5, a Câmara Municipal da Guarda, enquanto órgão executivo 

colegial do município, é constituída por um executivo municipal e uma assembleia 

municipal. O executivo encontra-se composto por um Presidente, e seis Vereadores. 

O Vice-Presidente é designado, de entre os Vereadores existentes, pelo Presidente, a 

quem, para além de outras funções que lhe sejam atribuídas, cabe substituir este último 

nas suas faltas e impedimentos. Aos restantes Vereadores são também delegadas 

competências, com o objetivo de auxiliarem o órgão máximo do executivo numa gestão 

eficaz da autarquia. 

1.4. Missão 

 

 

                                                           
5 A informação retirada deste documento encontra-se disponibilizada no site do Município da Guarda 

(https://www.mun-guarda.pt/). 
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1.5. Visão 

 

 

1.6. Valores 

No desenvolvimento da sua atividade, e de acordo com a Proposta da Presidência (PCM 

n.º 8/2017), o Município da Guarda assenta a sua ação/atuação num conjunto de valores, 

que considera fundamentais, designadamente: 

➢ Competência; 

➢ Transparência na ação; 

➢ Qualidade do serviço prestado e a sua melhoria contínua; 

➢ Valorização dos trabalhadores; 

➢ Satisfação dos munícipes; 

➢ Eficiência; 

➢ Eficácia. 

 

1.7. Objetivos do Município da Guarda 

Uma autarquia local, detém como objetivo central a garantia da qualidade de vida dos 

seus munícipes, bem como a prestação de serviços básicos e de excelência para a 

satisfação das suas necessidades. Este princípio fez com que o atual executivo do 

Município da Guarda definisse como objetivos estratégicos6: 

 

                                                           
6 Este ponto foi elaborado tendo por base a informação constante na Proposta da Presidência (PCM n.º 

8/2017). 
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 Objetivo Estratégico n.º 1: Promover uma maior coesão territorial e 

urbanística, fomentando o uso de instrumentos de planeamento, que 

garantam um desenvolvimento urbanístico equilibrado, a valorização do 

património, a qualificação do espaço público, a segurança, a proteção do 

ambiente e a coesão territorial; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 2: Dinamizar e incentivar a cidadania ativa 

através da implementação de mecanismos de reforço da participação 

cívica, da valorização e dinamismo nos serviços municipais e do 

fortalecimento da cooperação e das parcerias com outras instituições; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 3: Incentivar e apoiar medidas de criação de 

emprego, promovendo a qualificação e a diversificação das diferentes 

áreas de desenvolvimento económico local; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 4: Apostar na valorização e controlo ambiental, 

difundindo um desenvolvimento urbano sustentável, pautado por 

procedimentos ecológicos; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 5: Fomentar a fruição cultural como fator 

determinante do desenvolvimento local, da qualidade de vida e coesão 

social da população do concelho sustentando no turismo uma cultura de 

proteção do património natural, cultural, histórico e arquitetónico, 

promovendo o concelho da Guarda como uma referência; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 6: Aprofundar e fortalecer as redes de parceria 

através do envolvimento e da participação dos intervenientes locais, tendo 

em vista a prossecução das atribuições municipais, nas áreas da educação, 

juventude, ação social e desporto; 

 

 Objetivo Estratégico n.º 7: Aumentar, de modo progressivo e continuado 

a qualidade e a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Município, 

promovendo medidas de simplificação administrativa e de modernização 

dos serviços, apostando na formação e valorização profissional e humana 

dos trabalhadores promovendo a sua constante qualificação, tendo em 
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vista uma otimização de meios, recursos humanos e materiais, garantindo 

a articulação das diferentes áreas por forma a melhorar e satisfazer as 

necessidades dos munícipes.  

De salientar que os objetivos estratégicos deverão estar em consonância com a missão, 

visão e valores do município.  

1.8. Estrutura Interna 

1.8.1. Organograma do Município da Guarda 

O organograma de qualquer organização é caracterizado por ser um instrumento que 

permite visualizar e identificar, de forma clara e objetiva, a disposição dos cargos e 

departamentos de uma instituição/organização, bem como as relações de hierarquia e de 

comunicação que se estabelecem entre estes. O organograma do Município da Guarda 

retrata a estrutura hierárquica e funcional dos serviços que o constituem. 

Todavia, há que ter em conta que esta representação apenas demonstra a forma como a 

entidade se encontra organizada num determinado período, podendo a mesma estar sujeita 

a alterações, tal como se tem vindo a observar ao longo dos anos, destacando como 

exemplo a modificação mais recente a que o Município da Guarda foi sujeito e que se 

traduziu numa reestruturação organizacional dos serviços municipais7, em vigor 

desde 1 de janeiro de 2018. 

Ao ter consultado o art.º 1º, do Despacho n.º 1117/2018 foi possível constatar que, com 

esta reestruturação, a organização interna dos serviços municipais do Município da 

Guarda apresenta um modelo de estrutura hierarquizada. 

Neste sentido, ao analisar o organograma desta autarquia (Anexo 3) e ao consultar a 

informação presente no despacho anteriormente referido, foi possível verificar que os 

seus serviços se encontram organizados da seguinte forma: 

 Estrutura Nuclear - a entidade apenas possui um único departamento 

municipal, o Departamento de Administração e Coordenação Geral, 

                                                           
7 Toda a informação inerente ao Regulamento Orgânico do Município da Guarda encontra-se implícita no 

Despacho n.º 1117/2018, publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 21 – 30 de janeiro de 2018, 

disponível no site do Município da Guarda (https://www.mun-guarda.pt/). 
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liderado por um titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau (diretor 

de departamento); 

 

 Estrutura Flexível - integra seis divisões municipais, lideradas por 

titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau (chefes de divisão). 

Da análise do referido organograma é possível observar que no topo da sua hierarquia, 

surge o órgão máximo do executivo, o Presidente da Câmara Municipal, ao qual compete 

a direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais, nos termos e formas 

previstas na lei.  

De seguida, encontram-se identificados oito serviços que dependem diretamente da 

presidência, a saber: 

1) Gabinete de Apoio à Presidência; 

2) Médico Veterinário Municipal; 

3) Serviço Municipal de Proteção Civil; 

4) Serviço de Reabilitação Urbana; 

5) Serviço de Informática, Modernização Administrativa e Qualidade; 

6) Serviço de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo; 

7) Serviço de Desenvolvimento Económico e Coesão; 

8) Serviço Florestal e Desenvolvimento Rural. 

 

Destes oito serviços, três deles têm uma particularidade, uma vez que são serviços 

enquadrados por legislação específica, tal como se encontra explícito no n.º 1, do art.º 6º, 

do despacho anteriormente mencionado: 

• Gabinete de Apoio à Presidência; 

• Serviço Municipal de Proteção Civil; 

• Serviço liderado pelo Médico Veterinário Municipal. 

 

O Departamento de Administração e Coordenação Geral, com dependência direta do 

Presidente da Câmara Municipal, é o único departamento municipal, liderado por um 

cargo de direção intermédia de 1.º grau, também designado por diretor de 

departamento. 
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Deste departamento, encontram-se diretamente dependentes o Serviço de Apoio aos 

Órgãos Autárquicos e Controlo de Gestão, o Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

bem como seis divisões municipais, sendo elas: 

1) Divisão Administrativa e de Recursos Humanos; 

2) Divisão Financeira, Contratação Pública e Património; 

3) Divisão de Planeamento, Obras e Urbanismo; 

4) Divisão da Educação, Intervenção Social e Saúde; 

5) Divisão da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto; 

6) Divisão do Ambiente, Equipamentos e Infraestruturas.  

 

1.8.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

Tendo em conta que o estágio curricular decorreu na sua totalidade na Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos que, tal como já foi referido, se encontra 

integrada no Departamento de Administração e Coordenação Geral, o presente relatório 

irá incidir essencialmente sobre esta mesma divisão, nomeadamente ao nível de duas das 

suas sete áreas funcionais. 

A Divisão Administrativa e de Recursos Humanos tem a Missão8 de promover a 

Modernização Administrativa e garantir a prestação de serviços de apoio que assegurem 

o regular funcionamento da organização, através da gestão eficiente dos recursos 

humanos, bem como assegurar e contribuir para a eficiência dos serviços e salvaguarda 

do interesse público, através da prestação de serviços de contencioso e fiscalização.  

Sendo assim, cabe a esta divisão assegurar o cumprimento das seguintes atribuições e 

competências9: 

✓ Assessoria jurídico, contencioso, contraordenações e execuções fiscais; 

✓ Assegurar os procedimentos administrativos inerentes a Recursos 

Humanos e Vencimentos; 

✓ Assegurar os procedimentos de Recrutamento, Formação Profissional e 

Avaliação de Desempenho; 

                                                           
8 Esta informação foi retirada da Ficha de Caracterização da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, constante no despacho anteriormente mencionado. 
9 As atribuições e competências específicas desta unidade orgânica flexível constam da Ficha de 

Caracterização anexa ao referido despacho. 
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✓ Dinamizar e gerir Balcão Único, Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) 

e Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE); 

✓ Expediente Geral e Arquivo; 

✓ Taxas e Licenças; 

✓ Fiscalização Administrativa Municipal; 

✓ Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, 

deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara 

Municipal. 

A Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, como já foi previamente referido, 

reparte-se em sete áreas funcionais (Serviços Jurídicos, Contencioso, Contraordenações 

e Execuções Fiscais; Recursos Humanos e Vencimentos; Recrutamento, Formação 

Profissional e Avaliação de Desempenho; Balcão Único, GAM e GAE; Expediente Geral 

e Arquivo; Taxas e Licenças; e Fiscalização Administrativa Municipal) das quais em 

apenas duas delas a estagiária desenvolveu o respetivo estágio: a Área de Recursos 

Humanos e Vencimentos e a Área de Recrutamento, Formação Profissional e 

Avaliação de Desempenho. 

É ainda pertinente salientar que, hierarquicamente, a Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos é superiormente coordenada pela Dr.ª Rita Figueiredo que, apesar de 

ocupar o cargo de diretora de departamento, e pelo facto de não existir ninguém designado 

como chefe de divisão, assume também a supervisão e coordenação da mesma. 

1.8.3. Recursos Humanos 

O Município da Guarda possui uma vasta equipa de trabalhadores que, conforme o quadro 

em anexo (Anexo 4), são até à data um total de 607 trabalhadores. 

No que respeita à Relação Jurídica de Emprego Público (vínculos) e tendo por base os 

dados constantes do Mapa de Pessoal da autarquia estes distribuem-se da seguinte forma: 

➢ 603 trabalhadores são titulares de Relação Jurídica de Emprego Público por 

Tempo Indeterminado, os quais possuem os seguintes vínculos: 

 

✓ Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado – 521 trabalhadores; 

 



Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
15 

✓ Designados em Comissão de Serviço (Cargo Dirigente) – cinco 

trabalhadores; 

 

✓ Licença Sem Vencimento – cinco trabalhadores; 

 

✓ Mobilidade dentro do mesmo órgão ou serviço – 64 trabalhadores; 

 

✓ Mobilidade entre órgãos e serviços, noutra entidade – cinco 

trabalhadores; 

 

✓ Mobilidade entre órgãos ou serviços, de outra entidade – um 

trabalhador. 

 

✓ Designados noutra entidade – dois trabalhadores. 

 

➢ Os restantes quatro trabalhadores apesar de também constarem do Mapa de 

Pessoal da autarquia, não possuem uma Relação Jurídica de Emprego Público 

por Tempo Indeterminado, o que significa que não têm um vínculo definitivo, 

sendo eles: 

 

✓ Designados – três trabalhadores que, apesar de os seus cargos 

constarem no Mapa de Pessoal do município por questões de 

organização, pertencem ao Gabinete de Apoio à Presidência pelo que 

se encontram no município apenas por um período temporal que, neste 

caso, é o tempo de duração do mandato; 

 

✓ Comissão de Serviço – um trabalhador. 

O Mapa de Pessoal é uma das rotinas periódicas que se executam no município, sendo 

também considerado como uma das principais ferramentas de Gestão de Recursos 

Humanos que contribui não só para uma eficaz gestão dos postos de trabalho, mas 

também dos recursos humanos existentes na autarquia. Sob este ponto de vista, e tendo 

por base a respetiva legislação, a Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente o art.º 

29º, referente aos Mapas de Pessoal, é possível afirmar que o mesmo possui na sua 

constituição a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece 

para o desenvolvimento das respetivas atividades tendo em vista o cumprimento dos 
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objetivos propostos pelo município. Aqui, e tal como se pode comprovar no Mapa de 

Pessoal do Município da Guarda, cada posto de trabalho é caracterizado de acordo com a 

descrição das competências/atividades/atribuições que o seu titular deve cumprir; o cargo 

ou a carreira e categoria que lhes correspondam; a área funcional/habilitacional que o 

respetivo ocupante é detentor bem como a respetiva situação/vínculo em que se encontra. 

Deste modo,  o Mapa de Pessoal é aprovado pela entidade competente que, neste caso, é 

o Município da Guarda, por forma a estipular-se uma proposta de orçamento, visto que é 

por meio desta ferramenta que se tem uma noção dos lugares que se encontram previstos 

bem como todos os recursos humanos de que dispõe. Posteriormente todos os órgãos e 

serviços constituintes do município devem disponibilizar o respetivo mapa mediante 

afixação em local próprio assim como publicação em página eletrónica que, aqui, é o site 

do Município da Guarda. Assim sendo, o Mapa de Pessoal é feito anualmente 

evidenciando que, ao longo do ano, este poderá vir a ser sujeito a diversas alterações 

normalmente decorrentes de falecimentos, aposentações, mobilidades de trabalhadores 

podendo até mesmo proceder-se à criação de postos de trabalho caso se verifique essa 

necessidade. 

Posto isto, é possível concluir que cabe aos Recursos Humanos desta autarquia, face à 

elaboração do Mapa de Pessoal, averiguar se se encontram trabalhadores em número 

suficiente, insuficiente ou até mesmo em excesso em cada uma das funções existentes. 

No que concerne às duas áreas funcionais da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos onde a estagiária realizou o seu estágio, funcionam com 11 profissionais, os 

quais se encontram distribuídos da seguinte forma: 

❖ Área de Recursos Humanos e Vencimentos integra sete funcionários 

(quatro do género feminino e três do género masculino); 

 

❖ Área de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de 

Desempenho incorpora quatro funcionários (três do género feminino e 

um do género masculino). 

Sob este contexto, pretende-se ainda dar a conhecer as carreiras profissionais existentes 

no Município da Guarda mediante as quais os trabalhadores com vínculo de emprego 

público constituído por tempo indeterminado exercem as suas funções. Deste modo, nos 

termos do art.º 40º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, é possível sustentar o que 
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anteriormente se mencionou: “os trabalhadores nomeados definitivamente e contratados 

por tempo indeterminado exercem as suas funções integrados em carreiras”. 

Assim, tendo em conta a natureza dos postos de trabalho, as carreiras dos trabalhadores 

em funções públicas são gerais ou especiais. No que diz respeito às carreiras gerais, e 

focando aqui a nossa atenção, são aquelas “(…) cujos conteúdos funcionais caracterizam 

postos de trabalho de que a generalidade dos órgãos ou serviços carece para o 

desenvolvimento das respetivas atividades”, conforme consta do n.º 1, do art.º 41º, da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 

Neste sentido e tendo por base o n.º 1, do art.º 49º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, é possível afirmar que são gerais as carreiras de: 

✓ Técnico Superior; 

✓ Assistente Técnico; 

✓ Assistente Operacional. 

Para além disto, as carreiras, em função do número de categorias que integram, 

independentemente da sua qualificação como gerais ou especiais, podem ainda ser 

unicategoriais (por exemplo, a carreira de técnico superior que apenas engloba a 

categoria de técnico superior) ou puricategoriais (como é o caso da carreira de assistente 

técnico que se desdobra na categoria de coordenador técnico e na de assistente técnico, 

assim como o caso da carreira de assistente operacional que se subdivide em três 

categorias: encarregado geral operacional, encarregado operacional e assistente 

operacional), consoante lhes correspondam uma ou mais categorias, respetivamente, nos 

termos do n.º 1, do art.º 85º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

O conteúdo funcional correspondente a cada carreira ou a cada categoria, também aqui 

assume um papel importante na medida em que descreve, embora que de forma genérica, 

as tarefas que se encontram inerentes a uma determinada função, tal como consta do n.º 

1 e do n.º 2, do art.º 80º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Importa ainda referir que, em função da titularidade do nível habitacional, por norma 

exigida para a integração em cada carreira, estas classificam-se em três graus de 

complexidade funcional, nos termos das alíneas a), b) e c), do n.º 1, do art.º 44º, da Lei 

12-A/2008, de 27 fevereiro: 
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• Grau de Complexidade da Carreira de Grau 1 – quando se exija a 

titularidade de escolaridade obrigatória, ainda que acrescida de formação 

profissional adequada; 

 

• Grau de Complexidade da Carreira de Grau 2 – quando se exija a 

titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 

equiparado; 

 

• Grau de Complexidade da Carreira de Grau 3 – quando se exija a 

titularidade de licenciatura ou de grau académico superior a esta (mestrado 

ou doutoramento). 

Ao Grau de Complexidade da Carreira de Grau 1, encontra-se associada a Carreira de 

Assistente Operacional; ao Grau de Complexidade da Carreira de Grau 2 corresponde a 

Carreira de Assistente Técnico e, por fim, ao Grau de Complexidade da Carreira de Grau 

3, a Carreira de Técnico Superior. 

Após esta breve contextualização, segue-se a identificação das categorias profissionais 

dos trabalhadores inerentes às duas áreas funcionais onde se debruçou o estágio. 

Relativamente à Área de Recursos Humanos e Vencimentos, por meio da apresentação 

dos trabalhadores e mediante a visualização do Mapa de Pessoal de 2018 (Anexo 5), é 

possível afirmar que, de entre os sete funcionários que constituem esta área, existem: 

➢ Dois técnicos superiores; 

➢ Um técnico de informática de grau 3 (possui uma particularidade, visto que 

tal como se pode observar, não se enquadra em nenhuma das carreiras gerais 

anteriormente abordadas por se tratar ainda de uma carreira não revista, isto é, 

ainda não se conseguiu enquadrar esta carreira numa das três que se encontram 

previstas na lei, pelo que mantém a sua própria designação); 

➢ Quatro assistentes técnicos. 

Ao nível da Área de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho, 

ao ter seguido a mesma abordagem, pode-se afirmar que, de entre os quatro funcionários 

que integram esta área, existem: 
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➢ Dois técnicos superiores; 

➢ Um coordenador técnico (possui a mesma particularidade acima 

mencionada); 

➢ Um assistente operacional. 

Por fim, e por forma a complementar este ponto, é pertinente fazer uma sistematização 

geral das tarefas que estes trabalhadores desempenham em cada uma destas categorias. 

Ao nível da Área de Recursos Humanos e Vencimentos encontram-se associadas tarefas 

relacionadas com a atualização dos dados de cadastro dos trabalhadores, remunerações, 

suplementos remuneratórios (como é o caso das ajudas de custo), licenças sem 

vencimento, descontos, aposentações, Balanço Social assim como informar sobre pedidos 

de Mobilidade requeridos pelos próprios trabalhadores ou pela própria entidade, 

procedendo à elaboração do processo de Mobilidade e, no caso de o pedido ser deferido, 

atualizar os respetivos dados de cadastro do trabalhador e dar conta das alterações para 

posterior atualização do Mapa de Pessoal. 

Quanto à Área de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho, 

cabe tratar de toda a conduta inerente ao recrutamento de trabalhadores nomeadamente 

no que diz respeito aos procedimentos concursais; elaboração do Mapa de Pessoal e 

proceder à sua constante atualização; controlo de assiduidade e pontualidade (férias, faltas 

e licenças); informar sobre os pedidos de estágio, por forma a averiguar se existe 

efetivamente a oportunidade de acolher um estágio e, caso seja possível, proceder à 

organização de toda a logística inerente ao processo de estágio assim como preparar e 

assegurar o acolhimento dos estagiários, encaminhando-os para a respetiva divisão; 

cumprimento e acompanhamento dos procedimentos relativos à avaliação do 

desempenho dos trabalhadores; proceder à elaboração do plano de formação anual, tendo 

em conta o levantamento de necessidades de formação efetuado após a avaliação de 

desempenho, por forma a que todos os trabalhadores do município procedam ao correto 

desempenho das suas funções. Ainda ao nível da formação profissional importa também 

mencionar que compete a esta área possibilitar a frequência de ações de formação, no 

sentido de apostar no desenvolvimento do potencial humano dos seus trabalhadores; a 

atualização do Manual de Acolhimento e, por fim, compete a ambas as áreas funcionais 

prestarem as demais tarefas de apoio administrativo que lhes seja solicitado pelo seu 

superior hierárquico. 
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1.8.4. Sistemas de Informação 

 O último ponto deste capítulo tem por finalidade dar a conhecer, embora que de uma 

forma bastante genérica, os programas informáticos utilizados pelos trabalhadores 

responsáveis pela Gestão de Recursos Humanos do Município da Guarda, para a execução 

das suas tarefas diárias.  

Neste sentido, começa-se por apresentar uma esquematização (Figura 4) a partir da qual 

se pode visualizar a interligação existente entre as diversas plataformas informáticas 

usadas. 

 

Figura 4 - Esquematização da interligação existente entre as plataformas informáticas usadas pelo 

Município da Guarda, para uma gestão eficaz do seu Capital Humano 

Fonte: Elaboração Própria 

Analisando a Figura 4, destacamos no seu núcleo o programa informático Sistema de 

Gestão de Pessoal, abreviadamente designado por SGP. Este é representado no centro, 

pois é através deste programa que se trata, de forma exaustiva, todas as questões 

relacionadas com a gestão do capital mais importante de uma organização – os 

trabalhadores – pelo que, é nele, que se insere toda a informação inerente aos 

trabalhadores e se efetua a ligação às restantes aplicações a ele relacionadas: Sistema de 

Avaliação de Desempenho (SAD), Sistema de Formação de Pessoal (SFP), Sistema 

de Medicina no Trabalho (SMT) e o Sistema de Gestão de Beneficiários da ADSE 

(SBA) (Figura 5).  
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Figura 5 – Sistemas de informação usados na Gestão do Capital Humano do Município da Guarda 

Fonte: Elaboração Própria 

Assim sendo, esta solução de Gestão do Capital Humano, criada pela Associação 

Informática da Região Centro (AIRC)10, é composta por todo este conjunto de módulos 

que se complementam e integram, fazendo deste sistema de informação de Gestão de 

Recursos Humanos para a administração pública, o mais completo do mercado.  

 Porém, de todo este conjunto de aplicações informáticas, é de salientar que a estagiária 

apenas teve a oportunidade de explorar e realizar atividades em apenas duas delas: SGP 

e SFP.  

O SGP, é um programa que dispõe de um conjunto de capacidades que visam uma gestão 

simplificada dos complexos processos inerentes à Gestão de Recursos Humanos, pelo que 

apresenta um vasto leque de funcionalidades que asseguram a gestão da informação 

biográfica, remuneratória e profissional dos trabalhadores, o processamento de 

vencimentos bem como a manutenção e controlo do absentismo. No que diz respeito ao 

SFP, podemos descrever este programa como sendo um conjunto de mecanismos que 

promovem a gestão eficaz da informação dos processos de formação de uma organização. 

Das suas principais funcionalidades a técnica responsável pela gestão da Formação 

Profissional do Município da Guarda apenas usufrui do SFP para realizar o 

                                                           
10 Fundada por 30 municípios da região centro, a AIRC consiste numa unidade empresarial do Setor das 

Sociedades não Financeiras Públicas, cuja principal atividade consiste na produção de software e 

fornecimento de produtos e serviços, dirigidos preferencialmente à administração pública, por forma a 

permitir que cada organismo possa adotar as melhores práticas de gestão e administração 

(http://www.airc.pt/apresentacao). 

http://www.airc.pt/apresentacao


Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
22 

enquadramento da formação nas suas variadas áreas temáticas, assim como, para a 

classificação das respetivas áreas de formação; e a catalogação de cursos de formação, 

nomeadamente a sua caracterização, fundamentação, objetivos, competências e temas. 

No que toca à identificação das necessidades de formação, ao contrário do que se pensa, 

este procedimento é realizado no SAD e não no SFP.  

No final, toda a informação proveniente das aplicações que integram o SGP (SAD, SFP, 

SBA e SMT) é exportada para este mesmo programa com o objetivo de serem processadas 

em grandes rotinas periódicas, como é o caso da progressão na carreira, mediante a qual 

é necessário ter os dados inerentes às avaliações dos trabalhadores que foram inseridas 

no SAD; o Balanço Social que necessita dos dados provenientes da formação (SFP) e da 

medicina no trabalho (SMT), entre outras. 

Para além de todos estes programas, existe ainda um sistema informático, designado por 

MyDoc e um Software de Controlo de Pontualidade e Assiduidade, o Time Report. O 

MyDoc diz respeito a um Sistema de Gestão Documental que é comum a todas as 

divisões do município (Figura 6) e, o Time Report (Figura 7) que, tal como se irá abordar 

no Capítulo III deste relatório, é utilizado para recolher os registos que os trabalhadores 

do município efetuam no terminal biométrico, por forma a efetuar o seu processamento. 

 

Figura 6 - Sistema de Gestão Documental (MyDoc) 

Fonte: https://aircfiles.airc.pt/files/institucional/monofolhas/MyDoc.pdf  

 

Figura 7 - Software de Controlo de Pontualidade e Assiduidade (Time Report) 

Fonte: https://www.acronym-it.com/timereport 

https://aircfiles.airc.pt/files/institucional/monofolhas/MyDoc.pdf
https://www.acronym-it.com/timereport
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2. Atividades Desenvolvidas no Estágio Curricular 

Neste capítulo, pretende-se apresentar e descrever, de forma clara e objetiva, o conjunto 

de atividades e tarefas executadas pela estagiária no decorrer do seu estágio curricular, na 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, do Município da Guarda. 

O primeiro dia de estágio, correspondente ao dia de acolhimento da estagiária, foi 

efetuado por um dos elementos de uma das duas áreas funcionais da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, com o intuito de dar a conhecer à mesma o 

espaço físico onde iria desenvolver as suas atividades. Aqui, numa primeira fase, foi-lhe 

transmitida a missão, visão, valores e objetivos estratégicos do município, bem como a 

estrutura interna no sentido de fornecer uma perceção global das atividades que se 

desempenham em cada uma das unidades orgânicas que constituem o município, para que 

a mesma tivesse uma ideia de como o mesmo se encontra organizado. A realização de 

uma visita pelas diversas divisões permitiu conhecer não só o espaço, como também, os 

superiores hierárquicos e restantes trabalhadores das diferentes divisões. Seguidamente, 

depois de já instalada, foi-lhe explicado o modo de organização e funcionamento das 

áreas funcionais e, de igual forma, a identificação das competências e atividades inerentes 

aos Recursos Humanos da autarquia. 

Como as duas áreas funcionais se encontram inseridas no mesmo espaço físico, a 

estagiária entendeu, por iniciativa própria, ser importante acompanhar o trabalho que se 

desenvolve em ambas, pois cada uma delas integra funções específicas, o que permitiu 

adquirir um conhecimento mais aprofundado acerca da Gestão de Recursos Humanos. 

Para finalizar esta nota introdutória de capítulo, é importante salientar que a metodologia 

de apresentação obedece à ordem cronológica com que as atividades se foram realizando 

nos diversos setores inerentes a cada uma das áreas acima referenciadas. 

2.1. Análise referente aos principais Pontos Fortes e Pontos 

Fracos  

Ao constatar que o Município da Guarda não possuía uma Análise SWOT, a estagiária 

disponibilizou-se a elencar um conjunto de pontos fortes e fracos (Anexo 6), quer da 

instituição, quer da região em que se encontra, como mote de partida para a efetivação de 

uma Análise SWOT, do município. 
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Da referida análise resultou uma evidente preocupação do Município da Guarda em 

apostar na formação e desenvolvimento do potencial dos seus recursos humanos, estando 

por esta via a qualificar os mesmos por forma a construir uma equipa que preste serviços 

de qualidade aos seus munícipes, constituindo-se este o seu principal ponto forte. 

Em contrapartida, o facto de existirem constantes falhas de Internet e dos 

programas/softwares informáticos, repercute-se em atrasos na prestação de serviços em 

tempo útil e com a devida qualidade, comprometendo de igual forma o desempenho das 

funções dos trabalhadores, pelo facto de a maioria do conteúdo funcional das suas funções 

se encontrar extremamente dependente desses programas informáticos, revelando-se este 

o ponto fraco com maior prioridade de atuação. 

Relativamente à Avaliação de Desempenho, durante o período de estágio, o 

descontentamento em relação ao sistema de avaliação de desempenho que se encontra em 

vigor no município, foi tema de conversa e discussão entre os trabalhadores, pois, para 

além de ser de difícil compreensão, é igualmente notável a insatisfação relativamente à 

forma como são avaliados. 

A Guarda, ao ser uma cidade situada no interior do país, tem vindo a assistir a um declínio 

da sua população residente, de modo particular a população jovem adulta. A ausência de 

fatores de atratividade são um dos fatores que mais contribui para esta situação, tal como 

se pode verificar numa notícia do Jornal O Interior11, que dá conta que, por meio do 

Anuário Estatístico da Região Centro, em quatro anos, a região perdeu 15.209 habitantes, 

de entre os quais 2.304 pertencentes ao concelho da Guarda, fator este que contribui para 

o aumento do peso da população idosa. Numa perspetiva de tentar combater este 

problema, encontram-se evidenciadas no anexo anteriormente referido, algumas das 

sugestões encontradas pelo município para tentar contrariar esta tendência. Surgiram 

então, neste sentido, vários eventos como a Feira Farta que procura fomentar a 

valorização das freguesias do concelho da Guarda, com o intuito de atrair as pessoas a 

fim de se criar ligações com o mundo rural assim como valorizar os diversos produtos 

agroalimentares; do mesmo modo, a FIT pretende potenciar cada vez mais a ligação 

social, comercial e estratégica entre Portugal e Espanha, por forma a atrair mais pessoas 

para a cidade. 

                                                           
11 Fonte: https://www.ointerior.pt/arquivo/regiao-perdeu-15-mil-residentes-em-quatro-anos/  

https://www.ointerior.pt/arquivo/regiao-perdeu-15-mil-residentes-em-quatro-anos/?fbclid=IwAR3Ahn8MfYoYpkaJiFGa-Ia2N8aIQelbEG6h86N3MB8fEfEcH-v25Arm2lg
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Contudo, a própria desertificação do interior de Portugal assim como o despovoamento e 

envelhecimento da população são as principais ameaças com que a autarquia se tem vindo 

a defrontar.  

2.2. Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho foi a primeira prática de Recursos Humanos com a qual a 

estagiária tomou contacto e iniciou a primeira semana de estágio (de 04 de junho a 11 de 

junho). Neste período foi-lhe explicado de forma resumida e objetiva, todo o 

procedimento do sistema de avaliação de desempenho em vigor no município, o Sistema 

Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). Para 

ajudar a compreender melhor este sistema de avaliação de desempenho, foi consultado 

um manual designado por “Avaliação de Desempenho – SIADAP – Administração 

Central e Autarquias Locais”, o qual integra toda a legislação inerente ao SIADAP, bem 

como explica todos os três subsistemas constituintes deste método de Avaliação de 

Desempenho quer a nível da administração central quer a nível da administração local. O 

mesmo revelou-se um meio imprescindível por possibilitar o fornecimento de uma visão 

mais objetiva daquilo que é este procedimento complexo. 

2.2.1. A Avaliação de Desempenho – Breve Contextualização Teórica 

Dos diversos conceitos de Avaliação de Desempenho aprendidos no âmbito da unidade 

curricular de Avaliação de Desempenho e Gestão de Carreiras, genericamente, podemos 

defini-la como sendo a “medição e avaliação do desempenho de um trabalhador no seu 

posto de trabalho” (Valente, 2017), o que a identifica como uma das mais poderosas 

ferramentas da Gestão de Recursos Humanos. Deste modo, é possível afirmar que esta 

avaliação existe essencialmente para “verificar o progresso da organização como um 

todo e para suscitar e apoiar o seu desenvolvimento contínuo num contexto que se 

caracteriza pela mudança constante” (Fonseca, 2014, p. 48). 

2.2.2. A Avaliação de Desempenho no Município da Guarda 

No âmbito de um processo de Reforma da Administração Pública com vista à 

reformulação de modelos e processos de gestão, surgiu a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, a qual estabelece o SIADAP. Tendo em conta que este estágio decorreu no 

seio de uma autarquia local é crucial fazer também referência ao Decreto Regulamentar 
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n.º 18/2009, de 4 de setembro, o qual procede à adaptação do SIADAP aos serviços da 

administração autárquica. 

Enquanto sistema de Avaliação de Desempenho, o SIADAP desdobra-se em três 

subsistemas (Figura 8), relevando para o caso em apreço apenas o Subsistema de 

Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores nas Autarquias Locais, abreviadamente 

designado por SIADAP 3, dado que, foi sobre este que se teve uma maior incidência.  

O SIADAP 3 caracteriza-se por ser um subsistema que remete para a avaliação de 

desempenho dos trabalhadores, avaliação esta que possui carácter bienal e respeita ao 

desempenho dos dois anos civis anteriores. 

 

Figura 8 - Subsistemas do SIADAP ao nível da Administração Local 

Fonte: Elaboração Própria 

Assim sendo, e no que concerne à forma como os trabalhadores do Município da Guarda 

são avaliados, pode constatar-se que os Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos são 

avaliados em quatro objetivos gerais e cinco competências, ao passo que, os 

trabalhadores inerentes à carreira de Assistente Operacional, são avaliados em oito 

competências. 

É ainda de salientar que como o período de estágio coincidiu com o final do ciclo 

avaliativo, a estagiária não teve a oportunidade de acompanhar nenhuma das fases do 

processo de avaliação, pelo que, se limitou a prestar apoio, sendo este transversal a todo 

o período de avaliação. 
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Sob este contexto, se dá a conhecer a única atividade desenvolvida pela estagiária ao nível 

da Avaliação de Desempenho a qual se relacionou inteiramente com a negociação de 

objetivos.  

A negociação de objetivos, em termos do cronograma do processo de avaliação, é um 

procedimento que se deve efetuar logo no início de cada ciclo avaliativo (Anexo 7), no 

entanto, com a extinção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) 

da Guarda, procedeu-se à integração dos trabalhadores deste serviço no Município da 

Guarda a meio do período de avaliação (janeiro 2018), pelo que houve a necessidade de 

adaptar os mesmos ao processo avaliativo em vigor no município.  

Assim sendo, os respetivos trabalhadores foram distribuídos pelas várias divisões do 

município, uma vez que mantiveram o tipo de vínculo assim como continuaram a executar 

funções semelhantes às que realizavam no SMAS. No entanto, no que respeita ao modo 

de avaliação, dado que o SMAS era um serviço municipalizado possuidor de uma gestão 

autónoma, fez com que os trabalhadores deixassem de ter um avaliador para passarem a 

ter outro, pelo que a avaliação dos mesmos, aquando do seu período de integração, foi 

feita tendo por base os contributos provenientes do anterior avaliador. 

Neste sentido, houve a necessidade de se criar um documento unicamente dirigido para 

estes novos trabalhadores designado por “Auto de Negociação de Objetivos” (Anexo 

8), por forma a que os mesmos exprimissem a sua opinião relativamente aos objetivos e 

competências através dos quais se costumam avaliar os trabalhadores do município. A 

título de curiosidade, encontra-se também representado em anexo (Anexo 9), o 

documento que normalmente é utilizado para negociar os objetivos com os trabalhadores 

efetivos do município. 

A tarefa incumbida à estagiária consistiu no preenchimento dos diversos campos do 

respetivo documento, com a presença do trabalhador, de modo a que lhe fosse explicada 

a consistência do mesmo. Depois de este estar devidamente preenchido e assinado pelo 

trabalhador, procedia-se à sua anexação à ficha de avaliação do mesmo, seguindo-se a 

entrega dos documentos junto do respetivo chefe de divisão. 

De referir que, para que as pessoas aceitem e negoceiem os objetivos com os seus 

superiores hierárquicos, a aceitação e negociação dos mesmos torna-se decisiva para o 

sucesso da sua determinação, sendo por isso fundamental a participação dos trabalhadores 

no estabelecimento dos objetivos. 
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É ainda pertinente referir que pelo facto de a estagiária não ter participado no processo de 

avaliação e, por isso mesmo não ter desenvolvido nenhuma outra atividade neste âmbito, 

não lhe foi possível ter acesso à aplicação usada (SAD) para este efeito.  

2.3. Mobilidade 

A segunda matéria tratada pela estagiária foi a Mobilidade. Esta é uma temática 

relativamente recente (2009) que surgiu no âmbito do regime de alteração de carreiras, 

pelo que é percebida como sendo algo que consubstancia uma modificação momentânea 

da situação funcional dos trabalhadores, isto é, do seu posto de trabalho atual/de origem, 

podendo vir a ocorrer dentro do mesmo órgão ou serviço, ou entre órgãos e serviços 

diferentes, com a finalidade de fazer face às necessidades dos serviços, aumentando a 

eficácia dos mesmos e contribuindo, de igual forma, para um melhor ajustamento da 

disposição dos recursos humanos na instituição. 

Como forma de a estagiária se contextualizar ao nível desta matéria, também aqui se 

procedeu a um estudo prévio inerente ao enquadramento legal da Mobilidade, a qual se 

encontra prevista nos art.º 92º a 100º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP). 

Neste âmbito e tendo por base a respetiva legislação, é possível constatar que, todos os 

trabalhadores que possuam Relação Jurídica de Emprego Público (vínculo de emprego 

público) por Tempo Indeterminado (podendo ainda abranger situações de prestação de 

trabalho a tempo inteiro ou a tempo parcial), podem desempenhar funções em regime de 

Mobilidade. Assim sendo, uma situação de Mobilidade pode decorrer mediante iniciativa 

própria do trabalhador (por meio de um requerimento) ou quando a instituição denota 

carência em suprir as necessidades de um determinado serviço, com o devido 

conhecimento por parte dos Recursos Humanos, e, portanto, recorre à Mobilidade como 

forma de aumentar a eficácia, a eficiência e o desempenho desse mesmo serviço e, 

consequentemente, da própria instituição. No entanto, antes de se proceder a qualquer 

decisão há que consultar o respetivo Mapa de Pessoal por forma a verificar se existem 

lugares disponíveis, para qualquer uma das situações acima evidenciadas. 

No caso do Município da Guarda, no que diz respeito à Mobilidade Interna, 

independentemente de cada uma das situações anteriormente expostas, o procedimento a 

adotar resume-se à aprovação ou não do regime de Mobilidade pelo respetivo superior 

hierárquico onde, caso venha a ser aprovado, remete para despacho ao político a quem o 

Presidente da Câmara delegou competências inerentes a esta matéria que, neste caso, foi 
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ao Dr. Carlos Alberto Chaves Monteiro, Vice-Presidente. Depois de se decidir se 

efetivamente o despacho é consumado ou não, segue para os Recursos Humanos para se 

proceder à respetiva atualização dos dados do(s) trabalhador(es) no programa usado para 

o efeito, o SGP.  De salientar que a situação de Mobilidade poderá vir a ter implicações 

a nível remuneratório ou até mesmo a nível do calendário semanal, o qual representa os 

dias que a pessoa trabalha na semana (se é de 2ª a 6ª, o chamado calendário normal ou se 

é por escalas rotativas, como é o caso dos seguranças que trabalham por turnos). 

Claro está que, antes de se efetuar um pedido de Mobilidade, por norma, recorre-se à 

realização de uma análise prévia como forma de percecionar se a pessoa terá o perfil 

indicado assim como a formação adequada (ou se eventualmente terá que adquirir alguma 

formação mais específica) ao posto de trabalho que irá ocupar. Para tal, deve-se sempre 

ter em conta a caracterização do posto de trabalho, tarefa esta que se encontra incumbida 

à área de Recursos Humanos do município. 

Neste contexto, importa realçar o poder que a descrição e análise de uma função tem para 

definir não só o que as pessoas irão fazer no seio da organização, mas também para 

selecionar as pessoas indicadas para ocupar e desempenharem adequadamente essas 

mesmas funções. A estagiária, ao interligar o que estudou no âmbito da unidade curricular 

de Planeamento e Análise de Funções, com o que aprendeu no estágio ao nível desta 

temática da Mobilidade, percebeu o quão extremamente importante é a existência de uma 

descrição (a qual relaciona as tarefas, os deveres e responsabilidades inerentes a uma 

função) e de uma análise (preocupa-se com os requisitos/características necessário(a)s 

que o futuro ocupante da função deverá possuir) das funções ou dos postos de trabalho, 

não só pela questão de o trabalhador saber o que irá desenvolver mas, também, pela 

melhoria do desempenho na própria unidade de trabalho, de melhoria de métodos de 

trabalho assim como, um meio que visa aumentar a motivação, o envolvimento e a 

responsabilidade do trabalhador. 

Assim, e sob o ponto de vista de uma Gestão de Recursos Humanos adequada, deve-se 

primeiramente perceber se a entidade possui as pessoas certas (com o perfil adequado), 

em número suficiente, no momento certo e a um custo adequado, por forma a apostar 

nessas mesmas pessoas intrínsecas à organização. Pelo que há que entender se possuem 

ou não as características adequadas para suprir as necessidades de um dado serviço, por 

forma a evitar a tomada de decisões impulsivas e recorrer logo para o recrutamento e 

contratação de novos trabalhadores, o que iria custar tempo e dinheiro. 
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Contudo, apesar de ser uma vantagem apostar nas pessoas que já se encontram há mais 

tempo na organização, tal como acontece no Município da Guarda, isto poderá implicar 

ter que definir planos de carreira, ou seja, identificar os trabalhadores com potencial de 

crescimento proporcionando-lhes a possibilidade de poderem vir a progredir na carreira, 

não descurando o facto de que nem todas as pessoas sentem a necessidade de progredir 

na carreira até porque para algumas isso causa alguma insegurança.  

Uma situação de Mobilidade, por norma, possui uma duração máxima de 18 meses, findo 

o qual o trabalhador consolida ou prorroga a Mobilidade, caso o Orçamento de Estado 

assim o permita. No caso de o trabalhador pretender consolidar a Mobilidade, este pode 

fazê-lo logo após seis meses de Mobilidade. 

Relativamente às atividades desenvolvidas pela estagiária ao nível desta temática, 

aquando da elaboração do Plano de Estágio, a Dr.ª Rita Figueiredo evidenciou que seria 

pertinente realizar uma pequena análise respeitante à Mobilidade Interna no Município 

da Guarda. Todavia, apesar de a Mobilidade ainda não ser uma matéria muito explorada 

ao nível de estágios curriculares, a doutora achou que seria valoroso retratar um pouco 

daquilo que é, bem como, a sua importância não só para benefício próprio da estagiária 

por enriquecer mais o seu conhecimento, como também para a própria autarquia. Foi 

então que, seguindo este ponto de vista, a estagiária, em conjunto com a Dr.ª Ana 

Andrade, pessoa que se encontra responsável pelo desempenho das atividades deste 

âmbito, procedeu à realização desta análise, a qual teve por base a consulta do Mapa de 

Pessoal de 2018 por forma a fazer o levantamento do número de trabalhadores em 

situação de Mobilidade. 

Deste modo, a estagiária começou por elaborar um quadro (Anexo 10), o qual é 

representativo da totalidade dos trabalhadores que se encontram em Mobilidade em cada 

uma das áreas funcionais constituintes do Município da Guarda. Tendo em conta os 

resultados apurados, pode constatar-se que dos 70 trabalhadores que se encontram em 

Mobilidade, 64 estão em Mobilidade dentro do mesmo órgão ou serviço, cinco entre 

órgãos e serviços diferentes noutra entidade (querendo isto dizer que existem cinco 

trabalhadores do Município da Guarda que se deslocaram para outra entidade) e um 

também sob a mesma modalidade de Mobilidade, mas que veio de outra entidade para vir 

prestar as suas funções no Município da Guarda. 
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Posteriormente, com base nos dados presentes no anterior anexo, procedeu-se à 

elaboração de um gráfico que se apresenta no Gráfico 1 e que evidencia as situações de 

Mobilidade existentes no Município da Guarda. Após leitura do mesmo pode-se constatar 

que das Mobilidades existentes no Município da Guarda, 92% são de Mobilidade dentro 

do mesmo órgão ou serviço, 7% entre órgãos e serviços diferentes noutra entidade e 1% 

entre órgãos e serviços diferentes de outra entidade. 

 

Gráfico 1 - Representação gráfica das situações de Mobilidade a decorrer no Município da Guarda (junho 

2018) 

Fonte: Elaboração Própria 

Neste sentido e, conforme se pode verificar num outro gráfico referente às Mobilidades 

Internas existentes no município em anexo (Anexo 10), pode constatar-se que as divisões 

que demonstram maior carência ao nível de recursos humanos para o normal 

funcionamento das suas atividades são a Divisão da Cultura, Turismo, Juventude e 

Desporto assim como a Divisão Financeira, Contratação Pública e Património, tendo 

ambas 15 trabalhadores em regime de Mobilidade, seguindo-se a Divisão do Ambiente, 

Equipamentos e Infraestruturas e a Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

evidenciando um total de 10 trabalhadores. 

Por fim e relativamente à categoria dos trabalhadores em Mobilidade dentro do mesmo 

órgão ou serviço (dentro do Município da Guarda), apresenta-se em anexo (Anexo 10) 

um último gráfico (Gráfico 3) que mostra que, a categoria que possui mais trabalhadores 

em situação de Mobilidade é a de Assistente Operacional, apresentando um total de 35 
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trabalhadores; seguidamente a categoria de Assistente Técnico com 17 trabalhadores e, 

por último, a de Técnico Superior com 12 trabalhadores. A conclusão que daqui se pode 

retirar é que as necessidades demonstradas pelas áreas funcionais são essencialmente ao 

nível de apoios elementares indispensáveis ao funcionamento dos respetivos órgãos e 

serviços. 

Outra atividade que a estagiária veio a desenvolver aquando da sua passagem por esta 

função, foi a colaboração na atualização dos dados de cadastro dos trabalhadores que se 

encontravam em regime de Mobilidade, utilizando para tal o programa SGP. No mesmo 

âmbito, procedeu-se ainda ao arquivo de despachos de Mobilidade no respetivo processo 

individual do trabalhador, no separador correspondente à sua carreira, que é onde se 

encontra reunida toda a informação respeitante a todo o percurso profissional do 

trabalhador. 

Por fim e ainda ao nível desta temática, a estagiária tomou por iniciativa a construção de 

um quadro (Quadro 1) relativo à Mobilidade onde considera descritos os Pontos Fortes e 

os Pontos Fracos que podem resultar da Mobilidade no seio do Município da Guarda. 
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Mobilidade no Município da Guarda 

 

Pontos Fortes: 

 

• Permite a progressão na carreira; 

 

• Permite suprir as necessidades de 

um determinado órgão ou serviço; 

 

• Fator de motivação quando a 

Mobilidade é solicitada pelo 

próprio trabalhador; 

 

• Valorização do potencial humano 

da instituição; 

 

• Aumento da produtividade e, 

consequentemente, aumento da 

motivação por parte do 

trabalhador; 

 

• Melhor qualidade dos serviços; 

 

• Poupança em custos de tempo e de 

dinheiro com a contratação de 

novos trabalhadores para suprir 

essas necessidades; 

 

• Investimento em formação por 

parte da autarquia permitindo 

assim o desenvolvimento de 

competências necessárias à 

ocupação de determinado posto de 

trabalho por parte dos seus 

trabalhadores. 

 

Pontos Fracos: 

 

• Necessidade de adaptação ao novo 

posto de trabalho; 

 

• Resistência à mudança; 

 

• Pode constituir-se um fator de 

desmotivação para o trabalhador 

quando a Mobilidade for solicitada 

pelo próprio órgão ou serviço; 

 

• Necessidade de formação pois o 

trabalhador pode não possuir as 

competências necessárias para 

ocupar determinado posto de 

trabalho; 

 

• A desmotivação que o trabalhador 

pode vir a sentir por estar a 

desempenhar uma função 

contrariado, pode colocar em causa a 

qualidade dos serviços prestados; 

 

• Caso as necessidades não sejam 

supridas com a Mobilidade Interna 

tem de se recorrer ao recrutamento e 

contratação de novos trabalhadores o 

que acarretará para a entidade um 

aumento dos custos com o pessoal; 

 

• Aumento dos custos com formação 

específica para os trabalhadores (ex.: 

motoristas). 

 

 

Quadro 1 - Pontos Fortes e Pontos Fracos inerentes à Mobilidade no Município da Guarda 

Fonte: Elaboração Própria 
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2.4. Formação Profissional 

Como forma de introduzir este ponto e apresentar as atividades que a estagiária veio a 

desenvolver aquando da sua passagem pela Formação Profissional, torna-se essencial ter 

presente um breve enquadramento teórico feito com base na aprendizagem realizada no 

âmbito da unidade curricular de Gestão da Formação e Desenvolvimento do Potencial 

Humano lecionada à aluna no seu último ano de licenciatura, mediante a qual e, tendo em 

consideração o saber que adquiriu, conseguiu estabelecer um elo de ligação com o que 

foi aprendendo durante o seu estágio curricular. Desta forma, primeiramente, estabelecer-

se-á uma breve contextualização teórica sobre esta temática para depois se poder 

prosseguir à explanação do processo de Formação Profissional que se pratica no 

Município da Guarda onde se fará a introdução e descrição das atividades desenvolvidas 

pela estagiária. 

2.4.1. A Formação Profissional – Breve Enquadramento Teórico12 

A emergência deste “novo” mundo em que vivemos, na sua grande maioria imprevisível, 

pautado pelas constantes e rápidas mudanças assim como pelo crescente desenvolvimento 

tecnológico e científico, fez com que tanto as pessoas como as organizações, passassem 

a estar continuamente sujeitas a processos de mudança, o que as fez acionar o seu modo 

de “sobrevivência” para se conseguirem ajustar a todas estas transformações ocorrentes 

no meio envolvente que as rodeia. 

Ao focar a nossa atenção no contexto organizacional, pode-se começar por dizer que o 

conhecimento que habita nas organizações é algo que, nos dias de hoje, se tem valorizado 

bastante, considerando-se como um recurso intangível, inesgotável e que contribui para 

o sucesso de qualquer organização, fazendo do saber um fator diferenciador assim como 

um recurso fundamental e crucial tanto para os recursos humanos como para as próprias 

empresas. 

Deste modo, a importância do conhecimento e do capital humano, leva a que as 

organizações do novo século sejam consideradas como sistemas de aprendizagem 

permanente ou, dito por outras palavras, em organizações que aprendem (Learning 

Organization) organizações estas onde as pessoas se encontram em contínua 

aprendizagem, onde expandem os seus conhecimentos, no fundo, onde “as pessoas estão 

                                                           
12 Todo este ponto foi elaborado tendo por base a bibliografia fornecida pelo docente Tomé (2017) 
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constantemente aprendendo a aprender coletivamente” (Tomé, 2017) e, para que isso 

aconteça, é extremamente importante que o conhecimento se encontre em permanente 

atualização o que só se consegue no comprometimento das organizações com a formação 

e desenvolvimento do potencial dos recursos humanos que a constituem. 

Sob este contexto, a formação surge como uma ferramenta que permite conciliar os 

interesses dos trabalhadores, com os da organização, pelo que se identifica como sendo 

um conjunto de atividades de curto prazo que garantem aos trabalhadores a aquisição de 

um conjunto de saberes (técnicos e comportamentais) e de competências, necessários para 

um adequado desempenho das suas funções.  Posto isto, é possível afirmar que o processo 

de formação no fundo consiste na reciclagem ou atualização de conhecimentos 

anteriormente adquiridos, bem como a aquisição de novos saberes. 

O principal objetivo da formação é então o de tornar os recursos humanos de uma 

organização em excelentes profissionais por forma a que sejam mais competentes e 

realizem melhor o seu trabalho, no fundo, para que maximizem a eficácia e eficiência do 

desempenho das suas funções, o que contribuirá para a geração de mais valias para a 

organização.  

2.4.2. Formação Profissional no Município da Guarda 

Antes de a estagiária proceder à realização de qualquer atividade, a técnica responsável 

pela Formação Profissional no Município da Guarda, Carmo Pereira, explicou, 

previamente, todo este processo por forma a que a estagiária percebesse quais as 

atividades que normalmente por ela são executadas bem como todo o mecanismo de 

funcionamento inerente a esta prática. 

No que diz respeito ao enquadramento legal do Regime da Formação Profissional na 

Administração Pública, este encontra-se definido pelo Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 

de dezembro, diploma este que, pretende dar cumprimento às orientações do Programa 

do Governo inerentes a esta matéria, no sentido de atualizar, desenvolver e aperfeiçoar o 

Regime da Formação Profissional nas administrações públicas, por forma a criar 

condições para tornar mais efetivos o direito e o dever da Formação Profissional dos 

trabalhadores em funções públicas. 

No que respeita ao seu procedimento, pode-se dizer que é por meio da Avaliação de 

Desempenho que todo o processo de Formação Profissional se inicia. Por se considerar o 
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principal fornecedor de necessidades de formação, a Avaliação de Desempenho procura 

então apurar as diferenças (gaps) existentes entre o estádio atual dos recursos humanos 

do município ao nível de conhecimentos, atitudes e comportamentos e o estádio que a 

autarquia ambiciona alcançar. Pelo que, o levantamento das necessidades de formação 

constitui assim a primeira e principal etapa de todo este processo, visto que é através da 

mesma que depende, em grande parte, a capacidade de adequação da formação às reais 

necessidades da autarquia por forma a que seja atingido o nível de desempenho desejado. 

No Município da Guarda, cada um dos chefes de divisão (avaliadores) procede à 

identificação das necessidades de formação dos seus trabalhadores, hierarquizando-as por 

prioridade, enumeradas de um a cinco, considerando-se o nível um o de prioridade 

máxima de atuação. Os resultados que advêm desta hierarquização são depois dados a 

conhecer aos respetivos trabalhadores para que os mesmos fiquem a par das ações de 

formação que deverão frequentar e que irão constar no Plano de Formação que 

anualmente é elaborado. A escolha das ações de formação que constituirão o Plano de 

Formação é feita com base nas fichas de autoavaliação dos trabalhadores onde eles 

apresentam aqueles que consideram ser os seus pontos fortes e os pontos fracos que 

necessitam de melhorar; bem como no próprio diagnóstico das necessidades de formação 

efetuado pelos avaliadores na respetiva ficha de avaliação dos trabalhadores. 

Sob este contexto, é importante salientar que existe uma preocupação conjunta entre a 

responsável pela Avaliação de Desempenho e a responsável pela Formação Profissional 

em fazer um levantamento dos nomes dos trabalhadores que tiveram uma avaliação 

negativa, por forma a incidir maioritariamente as suas ações sobre esses trabalhadores, a 

fim de suprir as falhas identificadas. 

Quanto à questão de como se processa a seleção das ações de formação que irão constar 

do Plano de Formação, é pertinente referir que, das seis divisões constituintes do 

município, apenas a que se encontra subordinada à Dr.ª Rita Figueiredo, a Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, coloca à disposição dos seus trabalhadores uma 

lista com várias ações de formação que, mediante o diagnóstico das necessidades de 

formação previamente efetuado, se identificam como sendo as mais adequadas para 

colmatar as lacunas detetadas. Deste modo, os trabalhadores que a ela se encontram afetos 

têm a liberdade de escolher a(s) que querem frequentar, o que se revela como um fator 

positivo e motivador visto que, os trabalhadores têm conhecimento das ações de formação 

em que podem vir a participar assim como lhes é dada liberdade para poderem escolher. 
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O mesmo já não se pode dizer das restantes divisões que, contrariamente a esta última, 

apesar de também se proceder à conceção de uma lista com as ações de formação que os 

chefes de divisão acham mais pertinentes para os trabalhadores que a eles se encontram 

afetos, estas não lhes são dadas a conhecer pelo que se consideram como sendo quase 

impostas, o que, muitas das vezes acaba por gerar desmotivação. Todavia, é também 

pertinente realçar que nem toda a responsabilidade é dos chefes de divisão pois, é sabido 

mediante informação que foi fornecida à estagiária, que duas das divisões (a Divisão de 

Planeamento, Obras e Urbanismo e a Divisão do Ambiente, Equipamentos e 

Infraestruturas) tentaram proceder ao envio da listagem de ações de formação via correio 

eletrónico para informar os respetivos trabalhadores, mas a realidade é que não obtiveram 

sucesso porque não houve qualquer tipo de  feedback por parte dos mesmos, ou seja, os 

seus trabalhadores não se mostraram interessados o que levou a que os seus superiores 

acabassem por desistir de transmitir essa informação. 

Terminada a fase do levantamento das necessidades de formação, todas as propostas de 

listagens de ações de formação são posteriormente encaminhadas para a Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos onde será tratada toda esta informação na Área 

de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho, mais 

concretamente na parte da Formação Profissional, para se proceder à conceção do Plano 

de Formação. Seguidamente com toda a informação reunida relativamente às áreas de 

formação solicitadas pelo responsável hierárquico, a técnica responsável pela Formação 

Profissional reúne-se com cada um dos chefes de divisão por forma a recolher o nome de 

cada uma das pessoas que irá frequentar as ações de formação delineadas, excetuando-se 

a Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, uma vez que, por norma, as pessoas 

introduzem diretamente o seu nome, numa folha que circula entre os trabalhadores, nas 

ações de formação que pretendem frequentar. Pelo que, cabe apenas à responsável 

agrupar as pessoas para saber o número total de trabalhadores que irá frequentar uma dada 

ação de formação. 

Para se poder prosseguir à elaboração do Plano de Formação, a proposta das ações de 

formação têm de ser devidamente tratadas e submetidas à aprovação do Senhor 

Presidente. No entanto, cabe ao Vice-Presidente a execução deste trabalho, visto que foi 

a quem o Senhor Presidente delegou as competências para a decisão final e gestão de 

assuntos referentes às áreas funcionais da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos. 
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Quanto à elaboração do Plano de Formação Anual do Município da Guarda, a estagiária 

teve a oportunidade de poder acompanhar a elaboração do mesmo; no entanto, por se 

tratar de um documento interno à autarquia, não houve a possibilidade de este poder ser 

disponibilizado para anexar ao presente relatório pelo que, apenas se pode dizer 

genericamente, que se trata de um documento onde se encontram representadas as 

necessidades de formação, neste caso para o ano de 2019. Estas encontram-se distribuídas 

por vários quadros, cada um deles inerente a cada divisão do município, onde é possível 

observar as áreas de carência formativa bem como, o número de trabalhadores que as irão 

frequentar. A título de curiosidade, as áreas de formação que têm tido uma maior 

solicitação ao longo dos últimos anos prendem-se essencialmente com temáticas 

relacionadas com legislação, atendimento e imagem da autarquia, informática e segurança 

no trabalho. 

No que respeita à forma como se operacionaliza a formação nesta entidade, 

especialmente no que concerne à mobilização de recursos, a formação pode ser interna 

ou externa dependendo da forma como os recursos são fornecidos, isto é, se são 

fornecidos pela própria entidade (formação interna) ou por entidades externas (formação 

externa).  

Antes de se proceder à descrição do tipo de formações existentes na autarquia, convém 

salientar que o Plano de Formação inclui ou pode incluir formação financiada e não 

financiada. Sendo que, a formação financiada é normalmente custeada por programas 

de fundos europeus como é o caso do Portugal 202013 e do PO ISE14 (Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego) e, como se tratam de formações pagas por 

programas de fundos europeus, encontram-se sujeitas a determinadas regras tais como: 

✓ A sua duração poder variar entre as 25 horas e as 50 horas; 

✓ A existência de um limite mínimo de participação de pessoas (15 pessoas) 

e, metade dessas (50%) não podem pertencer à mesma entidade. 

                                                           
13 Trata-se do Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 

cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e 

FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento 

económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020 

(https://www.portugal2020.pt/). 
14 Visa a melhoria da qualidade de vida dos portugueses e a promoção da sua inclusão nas suas mais variadas 

formas (http://poise.portugal2020.pt/). 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020
http://poise.portugal2020.pt/quem-somos
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Um inconveniente associado a este tipo de ações de formação financiadas é o facto de 

como se tratam de formações realizadas externamente ao município, as pessoas não são 

obrigadas a ir. 

Posto isto, é possível dizer que nesta instituição são desenvolvidos os seguintes tipos de 

formação: Formação Interna, Autoformação e Formação Externa. Visto que se tratam 

de diferentes tipos de formação, todos eles se processam de maneiras distintas pelo que, 

seguidamente, se irá explanar o processo inerente a cada um deles: 

 Formação Interna 

A formação interna é caracterizada por serem ações formativas ministradas por recursos 

humanos internos à organização. No caso do Município da Guarda é raro haver a 

prestação de formação interna, contudo ela existe e, um caso que retrata isso mesmo é, 

por exemplo, quando existem conferências na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

(BMEL). Quem promove a conferência é o município e, o facto de ser o município a 

organizar, já é considerado como sendo uma formação interna pois os trabalhadores que 

se encontram a exercer funções na BMEL são internos ao município e, no final dessas 

sessões, costumam sempre passar certificados a quem participou ou organizou o evento. 

 Autoformação 

Tendo por base o art.º 3º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, entende-se 

por autoformação “o acesso a formação profissional por iniciativa do trabalhador e que 

corresponda às atividades inerentes ao posto de trabalho ou que contribua para o 

aumento da respetiva qualificação”. 

No entanto, é pertinente salientar que caso os trabalhadores pretendam realizar este tipo 

de formação, têm de obedecer a determinadas regras impostas por lei, a saber: 

✓ Cada trabalhador tem o direito a 100 horas para autoformação, por cada 

ano civil, podendo as mesmas virem a ser ultrapassadas caso seja de 

relevante interesse para o serviço público e, claro, desde que o dirigente 

máximo do serviço, neste caso o vereador do pelouro, assim o autorize 

com o devido consentimento por parte do Vice-Presidente; 

 

✓ A autoformação é custeada pelo próprio trabalhador; 
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✓ Quando realizada em período laboral, corresponde ao exercício de 

funções; 

 

✓ O pedido de autorização para realizar autoformação, durante o período 

laboral, deve ser apresentado ao chefe de divisão, o qual deve estar 

devidamente fundamentado e com indicação da data de início, do local 

onde se irá realizar, o respetivo programa, a sua duração e, quando 

aplicável, a entidade formadora; 

 

✓ A recusa do acesso a autoformação deve ser sempre fundamentada.  

É de evidenciar que o pedido de autoformação é todo ele realizado pelo próprio 

trabalhador, pelo que a responsável pela gestão da Formação Profissional nesta situação 

possui um papel neutro. O trabalhador envia, via endereço eletrónico ou em formato 

papel, para o respetivo chefe de divisão a que se encontra afeto, uma informação onde 

descreve o motivo pelo qual lhe suscitou o interesse em realizar uma ação de formação, 

qual será o tempo de duração da mesma assim como tantos outros aspetos a si inerentes 

e, de igual forma, a solicitar a dispensa do serviço. 

Uma das atividades aqui realizada consistiu em fotocopiar certificados de autoformação 

entregues pelos trabalhadores na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, com a 

finalidade de se proceder ao lançamento dos mesmos no programa SGP, assim como, 

para que também fossem arquivados no processo individual do respetivo trabalhador. 

Importa apenas salientar que inicialmente se pretendia anexar uma figura com a respetiva 

tarefa realizada pela estagiária no programa, no entanto não houve essa possibilidade 

precisamente devido à questão da proteção de dados.   

 Formação Externa 

A formação externa é um tipo de formação que recorre a recursos externos à instituição 

para realizar ações de formação. Como foi inicialmente referido, grande parte das ações 

de formação constantes do Plano de Formação Anual do Município da Guarda são na sua 

maioria formações financiadas por programas de fundos europeus como o Portugal 2020 

e o PO ISE cabendo depois ao município a tarefa de procurar e convidar entidades 

certificadas para realizarem as respetivas ações de formação. Geralmente, as entidades 

que se disponibilizam a prestar estas ações de formação são essencialmente entidades sem 

fins lucrativos como é o caso da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), 
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também conhecida por Quinta das Relvas; a CIM-BSE e o Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local (STAL). 

Normalmente, são as próprias entidades que dão a conhecer ao município que ações de 

formação estão para decorrer como forma de saber se estarão interessados em 

disponibilizar trabalhadores para frequentar alguma. A título de exemplo, pode-se referir 

o caso do STAL, o qual presta formação em todos os distritos de Portugal Continental e, 

quando esta é realizada na Guarda, como os elementos do STAL se costumam deslocar 

até à cidade, a autarquia costuma fornecer salas e equipamentos necessários para a 

realização da ação de formação, cabendo apenas à entidade formadora a entrega de 

certificados assim como lápis, canetas e outro tipo de material que achar conveniente. 

Com este exemplo em concreto é de notar que, com a formação externa, é possível obter 

vantagens não só para a cidade da Guarda, visto que traz gente à cidade, mas também 

porque os trabalhadores escusam de se deslocar para terem de realizar uma formação. 

A tarefa que a estagiária teve a oportunidade de praticar a este nível respeitou ao 

tratamento de um pedido de uma formação externa. Quanto ao procedimento, foi iniciado 

quando duas engenheiras afetas à Divisão do Ambiente, Equipamentos e Infraestruturas, 

deram a conhecer aos Recursos Humanos a realização de uma ação de formação, sob a 

designação de “Plano de Comunicação em Emergência e Avaliação do Risco em Sistemas 

de Abastecimento de Águas”. O facto de apenas terem informado os Recursos Humanos 

é fácil de se justificar, uma vez que, uma das engenheiras era a própria chefe de divisão, 

a qual achou por bem convidar um dos seus trabalhadores para a acompanhar, visto se 

tratar de uma ação de formação relevante para o desenvolvimento das suas funções. 

O pedido foi enviado para a área de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de 

Desempenho, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, com a finalidade de 

informar os Recursos Humanos sobre o programa e os custos associados a essa formação 

(custos de inscrição e de participação).  

O município costuma custear este tipo de formações, suportando assim os custos 

associados às ajudas de custo nomeadamente alimentação, alojamento, transporte (o 

transporte quando não é assegurado pela autarquia insere-se também nas ajudas de custo, 

mas, contudo, é usual, a instituição disponibilizar veículos) assim como o pagamento do 

valor da inscrição.  
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Neste caso em concreto, foi precisamente isso que aconteceu, pelo que, os únicos custos 

a suportar pelas mesmas foram apenas os associados à ausência ao serviço, uma vez que 

como a formação coincidiu com o seu horário laboral, apenas foi descontado o subsídio 

de refeição.  

A estagiária em conjunto com a técnica responsável pela Formação Profissional, começou 

por elaborar a informação inerente a todos os aspetos da respetiva ação de formação com 

a finalidade de a mesma ser encaminhada para despacho político ao Senhor Vice-

Presidente, para aceitação ou refutação da mesma. Como acabou por ser aceite, deu-se 

continuidade ao processo, sendo a informação novamente reencaminhada para a Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos com o objetivo de dar conhecimento às duas 

engenheiras e se proceder à elaboração da ficha de inscrição das mesmas. Caso não 

tivesse sido aceite, o procedimento a adotar consistia em dar também conhecimento às 

trabalhadoras e arquivava-se o pedido no respetivo processo individual de cada uma. 

A inscrição das trabalhadoras foi efetuada via email à entidade promotora da ação de 

formação, dado que esta ação de formação foi custeada pelo município, teve ainda de se 

efetuar o pedido no GES (Gestão de Stocks), um programa informático da Divisão 

Financeira, Contratação Pública e Património, o qual tem de ser devidamente autorizado 

pela Diretora de Departamento de Administração e Coordenação Geral, a Dr.ª Rita 

Figueiredo. Tendo sido o pedido autorizado, foi na Divisão Financeira, Contratação 

Pública e Património, mais concretamente na área funcional de Contratação Pública que 

se realizou a requisição interna para posteriormente se enviar para a respetiva entidade e 

esta poder faturar. 

Seguidamente, efetuou-se no SFP o preenchimento da área temática, do código, da área 

CITE (Classificação Internacional Tipo da Educação), do catálogo, bem como, todos os 

detalhes da ação de formação (tipo de ação, projeto, código da ação, designação da ação, 

data de início e de fim, quem ministra a ação de formação, nome do(s) participante(s), 

custos da ação de formação, a respetiva avaliação no caso de haver e o número de horas), 

tal como se pode visualizar no Anexo 11. 

Por meio da visualização do anexo anteriormente mencionado, é apenas de salientar que 

o preenchimento do campo “Área CITE” é feito recorrendo à Portaria n.º 256/2005, de 

16 de março, a qual aprova a atualização da Classificação Nacional das Áreas de 

Educação e Formação (CNAEF), presente em anexo na respetiva Portaria, como forma 



Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
44 

de facilitar a recolha e tratamento de dados sobre Formação Profissional, nomeadamente 

no que respeita às do Fundo Social Europeu. A partir deste anexo respeitante à Portaria 

anteriormente mencionada foi possível proceder à consulta de várias áreas de educação e 

formação entre as quais a área CITE, foi então procurada tendo por base a área temática 

da ação de formação que, neste caso em concreto, era a de Abastecimento e Distribuição 

de Água, identificada pelo Código 853 – Serviços de Saúde Pública, tal como se encontra 

apresentado nas Figuras 9 e 10. 

 

Figura 9 - Identificação da área temática da ação de formação em causa 

Fonte: Adaptado da CNAEF 

 

Figura 10 - Identificação da área temática da ação de formação em causa 

Fonte: Adaptado da CNAEF 

Depois de se lançar a ação de formação no programa SFP, a mesma foi arquivada num 

outro programa, o MyDoc e colocada numa pasta só dedicada à formação. 

As trabalhadoras frequentaram a ação de formação e o pagamento dos custos associados 

à mesma foi efetuado pela área funcional de Contabilidade, da Divisão Financeira, 

Contratação Pública e Património. Quando as trabalhadoras concluíram a ação de 

formação, os dados inerentes à mesma e que constavam no SFP são depois 

automaticamente transferidos para o SGP, no final do ano, pelo que se encontra 

representado em anexo (Anexo 12) a exemplificação de como se procede à transferência 

dos dados entre ambos os programas.  
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No referido anexo é possível analisar a existência de um campo referente às datas de 

início e término da ação de formação, assim como se a formação é certificada ou não, 

sendo de notar que aqui se deve tomar particular atenção e verificar sempre se 

efetivamente a ação de formação é certificada (devem estar sempre certificadas), caso 

contrário, se não for certificada, os dados não são transferidos para o SGP. Depois de se 

proceder a uma última confirmação basta apenas clicar na opção “processar” e os dados 

são todos automaticamente transferidos para o SGP.  

Como as ações de formação e os Planos de Formação anuais são arquivados num dossiê 

existente só para a Formação, a estagiária realizou também a tarefa de arquivação da ação 

de formação que tratou. 

Em suma, pode-se dizer que o facto de o Município da Guarda apostar na formação e 

desenvolvimento do potencial dos seus trabalhadores se traduz em grandes benefícios, 

tanto para os próprios trabalhadores como também para a própria autarquia, uma vez que, 

pode contar com um conjunto de trabalhadores mais autónomos, conscientes e seguros 

das atividades que desempenham. Com os dados com que se procedeu à elaboração do 

Plano de Formação Anual para 2019, é possível constatar que, de facto, os trabalhadores 

sentem cada vez mais a necessidade de se manterem atualizados no sentido de executarem 

melhor as suas funções. Tudo isto só se consegue se o município adotar a melhor 

estratégia para incentivar os trabalhadores a participar nas ações de formação propostas 

que, neste caso em concreto, se irão repercutir ao nível da avaliação de desempenho dos 

trabalhadores.  

Para além de tudo isto é também pertinente salientar que, os trabalhadores do Município 

da Guarda devem valorizar e usufruir destas oportunidades que lhes são dadas para 

expandir e atualizar os seus conhecimentos a custo zero. 
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2.5. Controlo de Assiduidade e Pontualidade: Férias e Faltas 

O Controlo de Assiduidade e Pontualidade é um procedimento pertencente à Área de 

Recursos Humanos e Vencimentos onde, a estagiária teve a possibilidade de realizar 

algumas tarefas relacionadas com o lançamento e registo de férias e faltas dos 

trabalhadores do município.  

Através delas, pode seguramente dizer que, relativamente às ausências, conseguiu 

aprender a metodologia utilizada para efetuar o Controlo de Assiduidade e Pontualidade, 

ficou a par do tipo de ausências que se registam, acompanhou o procedimento das 

aplicações informáticas usadas para o devido efeito, auxiliou as profissionais 

responsáveis por estas atividades a processar os dados com base na informação constante 

em suporte papel por forma a que as mesmas inserissem e atualizassem os dados nos 

respetivos programas informáticos, assim como arquivou toda a documentação inerente 

a esta matéria.  

Comparativamente às férias, a estagiária ficou igualmente a conhecer o processo inerente 

a uma das rotinas periódicas utilizadas como ferramenta útil numa eficaz Gestão de 

Recursos Humanos, o “Mapa de Férias”, tendo igualmente tido a possibilidade de assistir 

e auxiliar no processo de alteração de férias, nomeadamente no que respeitava ao registo 

dos dados nas aplicações informáticas, com base na informação constante no impresso 

utilizado para o efeito. Para além disto e tal como sucedeu na parte relativa às faltas, 

também aqui, se procedeu ao arquivo de toda a documentação alusiva às férias.  

Em termos de enquadramento legal, todos os aspetos inerentes às faltas e às férias 

encontram-se estabelecidos pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP). 

2.5.1. Faltas 

Conforme consta do n.º 1, do art.º 133º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, considera-se 

falta “a ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante 

o período normal de trabalho diário”. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas, 

tendo por base os efeitos decorrentes da lei. 

Como forma de realizar o Controlo de Assiduidade e Pontualidade dos trabalhadores, o 

Município da Guarda possui um sistema biométrico de impressão digital, designado por 

Relógio de Ponto onde, todos os trabalhadores, têm que “picar o ponto”. Fora do edifício 

da autarquia, existe igualmente um terminal deste tipo com a mesma finalidade para as 
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instalações da BMEL, do Teatro Municipal da Guarda (TMG), Centro Coordenador de 

Transportes, Edifício dos antigos SMAS e Armazéns. 

Após o registo, os dados inerentes à entrada e saída de cada trabalhador do seu local de 

trabalho, são recolhidos pela aplicação informática Time Report onde, diariamente, é feita 

a recolha das marcações dos terminais existentes e o respetivo processamento 

(cruzamento das marcações dos trabalhadores, no sistema, com os seus horários) de toda 

a informação relativa ao dia anterior (para que apareça o registo do dia inteiro). O Relógio 

de Ponto, assim como a aplicação informática Time Report, complementam-se pelo que 

é impossível um funcionar sem o outro. 

O controlo das entradas e saídas surge depois de, no Time Report, os registos recaírem 

sob os “Planos Diários” (Figura 11) e “Planos de Trabalho” (Figura 12). Os “Planos 

Diários” aludem ao horário que os trabalhadores fazem e, tal como se pode verificar na 

Figura 11, este é exibido por meio de um misto de cores sendo que a cor azul diz respeito 

ao período normal de trabalho da pessoa, a cor amarela corresponde à hora de almoço e, 

por fim, a cor verde representa tudo aquilo que vai para além do horário de trabalho, ou 

seja, as horas extra. 

 

Figura 11 - Representação dos Planos Diários, no programa Time Report 

Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Já os “Planos de Trabalho” mostram em que dias da semana as pessoas estiveram a 

trabalhar e em que horário, conforme se destaca na Figura 12. 
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Figura 12 - Representação dos Planos de Trabalho, no programa Time Report 

Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Como se pode verificar em ambas as figuras, existem dois campos designados por 

“Código” e “Descrição”, sendo que os mesmos remetem para o tipo de horário que o 

trabalhador tem, não precisando de ser preenchidos, uma vez que, neste programa, existe 

uma ficha com os dados de cada trabalhador, inclusive, o horário que lhe foi estipulado. 

Assim sendo, automaticamente, o Relógio de Ponto irá fazer o registo, e tomando como 

referência o exemplo apresentado na Figura 11, o trabalhador ao possuir um horário de 

trabalho rígido normal (trabalha de 2ª a 6ª feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 

17h30), não irá trabalhar no fim de semana, logo não lhe será registada nenhuma ausência.   

De referir que, posteriormente, todos estes dados respeitantes à recolha das picagens dos 

trabalhadores são enviados, mensalmente, sob a forma de listagem, para os respetivos 

chefes de divisão.  

Este mecanismo permite assim registar os tempos de entrada e de saída do local de 

trabalho por parte do trabalhador, o que possibilitará à entidade verificar e controlar, com 

uma maior facilidade e eficácia, os tempos de trabalho e a pontualidade dos seus 

trabalhadores. Contudo, existe uma particularidade associada ao Controlo de Assiduidade 

e Pontualidade no caso dos trabalhadores que executam o seu trabalho em locais onde 

não têm acesso ao terminal e, nestes casos, a gestão da sua assiduidade é efetuada através 

de uma Folha ou Mapa de Presenças, a(o) qual, remete para o controlo de assiduidade do 

mês anterior, pelo que a mesma deve ser entregue no início de cada mês, nos serviços de 

Recursos Humanos do município. 
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Sendo assim, podemos concluir que existem dois tipos de sistema de Controlo de 

Assiduidade e Pontualidade para os trabalhadores do Município da Guarda: o Relógio de 

Ponto e as Folhas ou Mapas de Presenças. 

Quando os trabalhadores necessitam de faltar ao serviço, estes preenchem um impresso 

designado por “Pedido de Justificação de Falta ao Serviço” (Anexo 13) o qual é 

preenchido e assinado pelos mesmos e validado pelo respetivo chefe de divisão a que se 

encontram afetos. 

O procedimento inerente a esta questão resume-se aos seguintes passos, todos eles 

interligados entre si: 

✓ No espaço que se encontra junto ao que a estagiária desenvolveu o seu 

estágio, situa-se a Secretaria, local onde se efetua a receção para dar 

entrada de toda a documentação proveniente dos trabalhadores. 

Posteriormente, esta é reencaminhada para os Recursos Humanos onde se 

realiza o registo e processamento de toda a documentação, como é o caso 

de documentos justificativos de faltas ao serviço, licenças, atestados 

médicos, bem como Folhas ou Mapas de Presenças; 

 

✓ Depois de reunida toda a documentação segue-se o respetivo 

processamento da assiduidade nas aplicações informáticas: SGP e Time 

Report, respetivamente; 

 

✓ Por fim, é selecionada e organizada toda a documentação por meses assim 

como por número mecanográfico de funcionário (de forma crescente) 

sendo posteriormente arquivada em dossiers identificados com os vários 

meses do ano. No que toca aos Mapas de Presenças estes são entregues a 

um técnico pertencente à mesma área, o Dr. Miguel, o qual é responsável 

pelo tratamento de toda esta documentação.  

De toda a variedade de impressos existente e disponibilizada nos Recursos Humanos do 

município, o tipo de documentação que frequentemente dava entrada na Secretaria e 

prosseguia para os Recursos Humanos, era: 

✓ Pedidos de Justificação de Falta ao Serviço; 

✓ Folhas ou Mapas de Presença. 
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Contudo, houve uma situação particular em que um dos trabalhadores teve a súbita 

necessidade de ter de se ausentar do seu local de trabalho por um determinado período. 

Para tal, teve de informar o seu chefe de divisão por forma a ter o seu consentimento e, 

de seguida, proceder ao preenchimento de um impresso próprio para estes casos extremos, 

devidamente assinado pelo respetivo chefe de divisão, o qual se designa por 

“Autorização de Saída do Serviço” (Anexo 14).  

Este impresso é também maioritariamente utilizado para justificar um possível atraso ao 

serviço proveniente de situações alheias ao próprio trabalhador, como é o caso de, por 

exemplo, ter tido um furo ou uma avaria na viatura, um acidente, entre outros. Pelo que, 

este tipo de situações, por se tratarem de questões internas, não se consideram como sendo 

efetivamente uma ausência ao serviço, até porque não constam da respetiva lei e, sendo 

assim, o respetivo impresso serve apenas para justificar aquela ausência do trabalhador, 

durante aquele período, no Relógio de Ponto. Por se tratarem de critérios que só dizem 

respeito ao Relógio de Ponto, os impressos são posteriormente arquivados em dossiê 

particular existente para o efeito, identificado como “Relógio de Ponto”. 

O controlo das entradas e saídas dos trabalhadores ao serviço efetuado por meio do 

Relógio de Ponto, como o lançamento das faltas no programa SGP e Time Report, 

particularmente ao nível do SGP, são tarefas de extrema responsabilidade que requerem 

bastante atenção e também o conhecimento do tipo de ausências que se pretende registar, 

visto que, o processamento de vencimentos se encontra diretamente articulado com o 

regime de férias e faltas pelo que, depois de se lançarem as faltas no SGP estas irão 

produzir efeitos ao nível dos vencimentos, assim como ao nível de subsídios de refeição 

e de dias de férias ao passo que, um simples erro cometido, pode gerar um grande 

problema. 

As únicas atividades aqui desenvolvidas pela estagiária consistiram apenas na observação 

e aprendizagem da metodologia utilizada para efetuar o Controlo de Assiduidade e 

Pontualidade dos trabalhadores, prestar o apoio necessário às técnicas responsáveis por 

esta tarefa, bem como proceder ao arquivo de documentação inerente a esta matéria, em 

dossiers próprios.  

Daquilo que a estagiária observou e aprendeu, pode-se começar por dizer que, no que 

respeita ao registo do absentismo, as faltas são sempre lançadas em primeiro lugar no 

programa SGP no qual, consoante os dados constantes do impresso preenchido pelo 
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trabalhador, se começava por introduzir o número mecanográfico do mesmo. Os campos 

inerentes aos “Dados do Funcionário” (nome, situação/vínculo, tipo de vínculo) são dados 

que já se encontram preenchidos uma vez que já constam no próprio sistema aquando do 

preenchimento do cadastro/dados biográficos do trabalhador, pelo que apenas se 

preenchem os dados referentes à “Recolha de Ausências” (Figura 13). 

 

Figura 13 - Recolha das Ausências, no programa SGP 

 Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Posteriormente, e tal como é possível visualizar na Figura 13, procedia-se à justificação 

da falta, clicando na setinha referente ao “Tipo de Ausência”, onde cada tipo de ausência 

se encontra associado a um código distinto (numérico), como podemos verificar: 

 001 – Férias; 

 037 – Falta por Falecimento Familiar; 

 050 – Falta por Doença; 

 052 – Falta Assist. Familiares < 10 Anos; 

 060 – Falta por Acidente de Serviço; 

 066 – Falta Consultas Médicas; 

 300 – Falta Injustificada. 

Depois de introduzido o respetivo código, procedia-se à inserção da data referente a essa 

ausência (normalmente, digita-se sempre a data de início da falta) e a sua duração 
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(totalidade do número de dias que faltou), sendo que aqui existe um aspeto que importa 

salientar, que se prende com determinadas situações em que o trabalhador apenas 

pretende faltar meio dia pelo que, neste caso em concreto, assinala-se a opção “Meio dia” 

e, posteriormente, seleciona-se “1.º período” no caso de apenas desejar faltar no período 

da manhã ou “2.º período” caso o mesmo pretenda faltar no período da tarde.  

O preenchimento de todos os dados e verificação dos mesmos, prosseguia-se com a 

gravação de todo o registo efetuado. Ainda na mesma figura é também possível observar 

a existência de uma opção designada por “Rel. Ponto” que, apesar de aparentemente 

remeter para o lançamento das faltas no Relógio de Ponto (mais concretamente no Time 

Report), na prática não é isso que acontece, uma vez que, por questões internas, o 

município optou por não estabelecer nenhuma ligação entre ambos os programas 

informáticos. Assim, tem que se efetuar primeiramente o lançamento das faltas no 

programa SGP e só depois no Time Report. Esta foi uma desvantagem aqui encontrada 

uma vez que, se ambos os programas estivessem interligados poderia facilitar mais o 

processo bem como se pouparia tempo na execução desta tarefa.  

De salientar que, o facto de o trabalhador pretender tirar as designadas “meias faltas” 

possui como vantagem não lhe ser descontado o subsídio de refeição, caso contrário, se 

for registada uma falta para um dia inteiro, logicamente já lhe é descontado o subsídio de 

refeição.  

Lançadas as faltas no programa SGP, segue-se o lançamento das mesmas no programa 

Time Report onde, o único procedimento a realizar varia de acordo com a situação que 

podemos ter: 

✓ Supondo que se trata de uma falta que já foi dada (falta injustificada), como é 

o caso de uma ida a uma consulta, a pessoa normalmente não regista logo a 

falta porque não sabe quanto tempo vai demorar; ou até mesmo quando 

surgem imprevistos como o falecimento de um familiar, ter que faltar por ter 

o filho doente, entre outras situações. Assim, como o trabalhador não efetua o 

registo, o próprio Relógio de Ponto atribui a ausência, traduzindo-a numa falta 

injustificada. Dado que foi algo que já aconteceu e em que o programa Time 

Report efetuou a recolha dos registos das picagens e realizou o seu 

processamento, irá aparecer o dia dessa mesma ausência do trabalhador, 

carecendo de justificação. Só depois, mediante comprovativo apresentado 
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pelo mesmo (“Pedido de Justificação de Falta ao Serviço”) é que se procede à 

correção do registo de falta injustificada visto que o registo da falta já tinha 

sido processado. Sendo assim, basta ir à opção da “Correção de Resultados”, 

consultar o registo diário do dia em que a pessoa esteve ausente ao serviço e, 

automaticamente ao abrir esse dia surge logo o registo das picagens e, 

portanto, basta apenas colocar a respetiva justificação da falta com base na 

codificação existente para o efeito.  

 

✓ No entanto, caso se tratem de ausências previstas, como é o caso das férias 

que são marcadas para o ano inteiro, já se sabe que, quando os respetivos dias 

são processados, a pessoa não irá estar presente ao serviço. Claro que depois 

estas poderão vir a ser sujeitas a alterações, tal como se irá abordar no ponto 

2.5.2. relativo às férias. 

Importa ainda referir que os tipos de codificação existente para a justificação destas 

ausências no programa Time Report, apesar de também prevalecerem os mesmos códigos 

relativamente ao registo do absentismo no programa SGP, tal como vimos anteriormente, 

este engloba ainda codificação própria, tendo como exemplos: 

 AJUST – Atraso Justificado; 

 Avaria – Avaria no terminal de recolha; 

 Form – Formação; 

 SAUT – Saída Autorizada; 

 TP – Tolerância de Ponto. 

No final do registo da assiduidade, as ausências inseridas no programa SGP e no Time 

Report têm de estar em concordância. O último passo a efetuar consiste depois em 

organizar toda a documentação por meses, assim como, por número mecanográfico de 

funcionário (de forma crescente) sendo posteriormente arquivada, em dossiers 

identificados com os vários meses do ano. No que respeita ao arquivo de documentação 

é necessário ter o cuidado de ver com atenção o número mecanográfico dos funcionários, 

bem como confirmar se existe documentação anexa por forma a evitar perdas de 

informação pois, para além de os programas informáticos conterem toda a informação, 

caso exista alguma falha, é em arquivo que se encontra todo o historial dos trabalhadores. 
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2.5.2. Férias 

De acordo com o art.º 126º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, todos os trabalhadores 

têm direito a um período anual de férias remunerado com uma duração de 22 dias, ou 

seja, todos os trabalhadores adquirem 22 dias para férias no início de cada ano (1 de 

janeiro). O que pode acontecer é que os mesmos optem por não usufruir da totalidade dos 

dias a que têm direito, pelo que os vão acumulando.  

É ainda de salientar que, de acordo com o previsto na referida lei, ao período de férias 

normalmente prenunciado acresce um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço que o 

trabalhador tenha prestado à organização. 

Neste ponto irá ser abordada a forma como se processa a elaboração e tratamento dos 

Mapas de Férias, sendo esta uma das rotinas periódicas pertencente à Área de Recursos 

Humanos e Vencimentos. Esta tem início no princípio de cada ano e contém o registo 

anual das férias agendadas por todos os trabalhadores do município. 

No que respeita ao seu procedimento, numa primeira fase, por meio da aplicação 

informática SGP efetua-se o apuramento dos dias que cada trabalhador tem para gozar 

relativamente ao ano anterior, recorrendo à opção “Rotinas Periódicas”, relativa às 

“Férias” e selecionando “Rotina de Férias” (Figura 14). 

Para além disto, ainda aqui, deve-se também verificar se existe algo mais a acrescentar 

(dias de férias que não foram gozados e que passam para o ano seguinte) ou a retirar 

(dias de férias que só irão ser descontados no ano seguinte, como é o caso das Faltas dadas 

por Conta das Férias). 
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Figura 14 - Consulta de Férias, no programa SGP 

Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Seguidamente, numa segunda fase, procede-se à elaboração do Mapa de Férias (Anexo 

15) o qual, no fundo, não é nada mais do que um mero calendário, constituído pelos 12 

meses do ano, onde é possível observar o número mecanográfico de funcionário do 

trabalhador bem como o seu nome, a afetação e categoria que o mesmo possui e, ainda, o 

total de dias de férias a que tem direito por ano, assim como os dias de férias que 

acumulou do ano anterior.  

Este documento é depois enviado via email pelos Recursos Humanos a cada um dos 

chefes de divisão. Posteriormente, cada um dos chefes de divisão reencaminha o respetivo 

email a cada trabalhador que a si se encontra afeto, por forma a que os mesmos realizem 

o preenchimento do mapa. Todavia, tendo em conta que na autarquia existem ainda 

trabalhadores que não possuem endereço eletrónico, como é o caso dos trabalhadores das 

obras e jardineiros, o Mapa de Férias, nestes casos, é impresso e enviado ao 

chefe/coordenador destas equipas os quais se encarregam de os dar a preencher 

pessoalmente aos trabalhadores. 

Após o preenchimento do mapa pelos trabalhadores, estes enviam novamente via correio 

eletrónico ao chefe de divisão onde, depois de serem cuidadosamente analisados, o 

mesmo procede à validação dos períodos de férias solicitados pelos trabalhadores. Este 

procedimento é executado por forma a que quando os trabalhadores marquem as suas 

férias os serviços fiquem sempre assegurados. 
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De salientar que a implementação deste novo método de marcação dos dias de férias no 

calendário via email, trouxe inúmeras vantagens não só para o próprio controlo do período 

de férias, mas também ao município por ser mais económico e eficiente, permitindo 

poupar mais em papel e em tinteiros. 

Por fim, numa terceira fase, depois de os chefes de divisão procederem à validação dos 

Mapas de Férias, estes devolvem o ficheiro, também via email, aos Recursos Humanos 

para que efetuem o lançamento das férias no programa SGP. Para além disto é também 

feita a impressão dos Mapas de Férias para posterior elaboração do dossiê inerente a esta 

temática, o qual segue depois para despacho ao Senhor Presidente, para obter aprovação. 

A partir daqui os trabalhadores estão autorizados a ir de férias no período que escolheram.  

O que pode ocorrer após aprovação do Mapa de Férias, é que pode haver a necessidade, 

por parte dos trabalhadores em alterar as mesmas, pelo que é utilizado um impresso 

designado por “Pedido de Férias/Alteração de Férias” (Anexo 16) que pode ser 

levantado junto dos Recursos Humanos. Para tal o documento terá de ter sempre a devida 

apreciação do chefe de divisão.  

Para além de a estagiária ter ficado a par de todo este procedimento relativo a esta rotina 

periódica, inclusive à marcação de férias, foi maioritariamente em torno da questão da 

alteração de férias que as atividades elaboradas pela estagiária foram desenvolvidas. O 

facto de o período de estágio ter decorrido entre o mês de junho e agosto, proporcionou 

esta experiência visto que coincidiu com a altura em que os trabalhadores começaram a 

marcar as suas férias e proceder às alterações das mesmas. 

Na figura anteriormente visualizada (Figura 14), dá-se conta da existência de mais um 

campo referente às férias, o qual se encontra designado por “Recolha Plano Férias”, sendo 

unicamente utilizado para efetuar o registo da marcação das férias, assim como proceder 

a eventuais alterações das mesmas (Figura 15).  

Ao analisar a Figura 15 é possível observar que do lado esquerdo da mesma existe um 

campo alusivo aos dados do funcionário como o seu número mecanográfico, o seu nome 

e serviço a que se encontra afeto. Mais abaixo existe um outro campo referente às 

“Férias”, onde nele se encontra disponibilizado o total de dias de férias que o trabalhador 

tem relativamente ao próprio ano, os que tem marcados, pedidos e disponíveis também 

relativamente ao próprio ano, bem como os dias de férias que tem acumulados do ano 

anterior. No que respeita à “Marcação” das férias, é de salientar que esta pode ser feita 
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mediante duas opções: “Férias do Próprio Ano” ou “Férias do Ano Anterior”, caso o 

trabalhador pretenda gozar férias do próprio ano ou do ano anterior, respetivamente. 

Também aqui se dá conta da semelhança existente ao que já foi abordado aquando da 

descrição do procedimento das faltas e que, se refere ao facto de, também ser possível 

tirar “Meio dia” de férias, selecionando-se de igual forma, o “1.º período” caso o 

trabalhador deseje tirar férias no período da manhã ou “2.º período” se preferir tirar no 

período da tarde. 

 

Figura 15 - Consulta de Férias, no programa SGP 

Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Na referida figura é também possível notar a existência de um calendário, que tem 

associada uma “Legenda”, que apresenta um conjunto de opções relativo ao tipo de 

ausências. 

Relativamente à alteração das férias é de referir que basta consultar aqui o período que 

estava previamente marcado e clicar em cima de cada um dos dias para se efetivar a sua 

anulação. Posteriormente procede-se à marcação dos “novos” dias de férias pretendidos 

pelo trabalhador.  

Tal como acontecia com as faltas, também aqui, a alteração das férias tem de ser 

igualmente feita no programa Time Report, para efeitos de Controlo de Assiduidade e 

Pontualidade. Assim sendo, neste programa existe igualmente um calendário (Figura 16) 

que, e tal como foi abordado no ponto alusivo às faltas, remete para as ausências previstas. 
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O procedimento a adotar aqui para alteração das férias diz respeito ao mesmo que é 

efetuado no programa SGP. 

 

Figura 16 - Representação das ausências previstas, no programa Time Report 

Fonte: Recursos Humanos do Município da Guarda 

Assim sendo, e uma vez mais, as atividades que a estagiária teve a possibilidade de 

executar foram essencialmente ao nível de conhecer o procedimento inerente à marcação 

e alteração das férias dos trabalhadores, conhecimento este adquirido aquando da 

observação e acompanhamento do lançamento e alteração das férias, assim como do 

auxílio prestado às técnicas responsáveis pelo desempenho desta tarefa, com base na 

informação presente, no impresso utilizado para o efeito para que as mesmas procedessem 

à alteração das férias dos respetivos trabalhadores. Por fim, foi também realizado o 

arquivo dos referidos impressos, os quais eram previamente organizados por meses, assim 

como, por número mecanográfico de funcionário sendo posteriormente arquivados, nos 

mesmos dossiers utilizados para o arquivo das faltas.  
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2.6. Processo de Integração de um Novo Trabalhador 

O processo de integração de um novo trabalhador é uma tarefa que se encontra associada 

à Área de Recrutamento, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho, onde a 

estagiária teve a oportunidade de vir a desempenhar duas atividades distintas, mas que se 

encontram ambas relacionadas com a integração de um novo trabalhador. 

2.6.1. Atualização dos Dados de Cadastro  

A primeira atividade definida no Plano de Estágio consistia em acompanhar o processo 

de preenchimento da Ficha Biográfica de novos trabalhadores, bem como a observação e 

prestação de apoio no âmbito da inserção de dados de cadastro na ficha de cadastro de 

cada trabalhador, existente no programa informático SGP. Como na realidade, durante o 

período em que a estagiária esteve na autarquia, não houve a integração de novos 

trabalhadores, não se procedeu ao acompanhamento do preenchimento da Ficha 

Biográfica de novos trabalhadores.  

Pode-se referir que quando um trabalhador vem pela primeira vez exercer as suas funções 

no município há a necessidade de que o mesmo efetue o preenchimento de uma Ficha 

Biográfica (Anexo 17), composta pelos seguintes campos: 

✓ Identificação; 

✓ Naturalidade; 

✓ Filiação; 

✓ Estado Civil; 

✓ Morada; 

✓ Contactos; 

✓ Dados Bancários; 

✓ Dados de Cadastro; 

✓ Dados de IRS; 

✓ Agregado Familiar; 

✓ Habilitações Literárias; 

✓ Sindicatos; 

✓ Entidade Empregadora a 

Notificar.

Para além disto, a referida Ficha Biográfica deve-se fazer acompanhar das fotocópias dos 

seguintes documentos: Bilhete de Identidade (BI)/Cartão de Cidadão; Cartão de 

Beneficiário da Segurança Social/ Caixa Geral de Aposentações (CGA); Cartão de 

Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE); Número de Identificação 

Bancária (NIB); Certificado de Habilitações Literárias; Fotografia atualizada e 

Curriculum Vitae detalhado e atualizado. 

Contudo, e dado que esta é uma atividade que, na sua essência, consiste em inserir, 

atualizar e verificar os dados de cadastro dos trabalhadores, existem sempre dados para 
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atualizar, sendo que a atividade realizada pela estagiária se desenvolveu em torno disso 

mesmo. Deste modo, pode-se dizer que os dados atualizados pela estagiária juntamente 

com a técnica responsável por esta tarefa, foram: Estado Civil, Agregado Familiar, 

Validade do Cartão de Cidadão e Morada. De salientar que os documentos entregues para 

proceder à atualização destes dados eram depois arquivados no processo individual de 

cada trabalhador, no separador identificado como “Ficha Biográfica”. 

Por questões respeitantes à proteção de dados, não foi possível ilustrar esta atividade 

efetuada no programa SGP. 

2.6.2. Atualização do Manual de Acolhimento  

No que respeita à segunda atividade executada pela estagiária, foi talvez, a que lhe ocupou 

mais tempo, uma vez que consistiu em dar cumprimento a um desafio lançado pela Dr.ª 

Rita Figueiredo, sua supervisora de estágio, a qual propôs à estagiária colaborar na 

realização de uma proposta para atualização do Manual de Acolhimento do Município da 

Guarda (Anexo 18), dado que o mesmo já não era atualizado desde 2009. 

Para Sousa, Duarte, Sanches, & Gomes (2012, p. 80) “o manual de acolhimento é um 

instrumento que ajuda o novo colaborador a conhecer a empresa e todas as suas 

especificidades”. Ora, tendo por base esta citação, pode-se afirmar que o Manual de 

Acolhimento é um instrumento que visa facilitar o processo de acolhimento e integração 

de novos trabalhadores que estabelecem pela primeira vez o seu contacto, neste caso, com 

o Município da Guarda. 

A criação de um documento desta natureza, tem como principal objetivo afirmar-se uma 

ferramenta que proporcionará não só uma receção adequada, mas também uma mais fácil 

adaptação e integração do novo trabalhador, uma vez que nele se encontra reunido, de 

forma clara e objetiva, todo um conjunto de informação inerente à autarquia, permitindo 

conhecer os seus diversos aspetos estruturais e funcionais mais relevantes. Para além disto 

também possibilita uma rápida adaptação à divisão e área funcional a que o novo 

trabalhador ficará afeto e onde irá começar a exercer a sua atividade profissional. 

Como forma de dar início a esta atividade, a estagiária começou por analisar o antigo 

Manual de Acolhimento, referente a 2009, com a finalidade de adquirir uma melhor 

perceção relativamente ao processo de acolhimento praticado no Município da Guarda, 

nomeadamente no que respeita aos pontos constituintes do referido manual, efetuando-se 
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também um levantamento da informação que necessitava de ser melhorada e/ou 

atualizada. Posteriormente, realizou várias pesquisas, alusivas a Manuais de Acolhimento 

de outras autarquias no sentido de poder estabelecer uma comparação relativamente aos 

pontos pelos quais os manuais pesquisados se encontravam estruturados, e os constantes 

do antigo manual do município a fim de adquirir uma visão mais generalista relativamente 

aos principais pontos a abordar.  

Os pontos que constavam do anterior Manual de Acolhimento do Município da Guarda 

eram os seguintes: 

➢ Introdução; 

➢ Apresentação do Município da Guarda; 

➢ Como funciona o Sistema de Gestão da Qualidade; 

➢ Direitos e Deveres das partes; 

➢ Formação e desenvolvimento das competências; 

➢ Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho; 

➢ Outras Informações. 

Sendo assim, e sob a coordenação da Dr.ª Rita Figueiredo, a proposta para atualização do 

Manual de Acolhimento consistiu numa reestruturação de grande parte do antigo Manual 

de Acolhimento da autarquia, propondo a ser constituído pelos seguintes pontos (Anexo 

18): 

 Introdução; 

 Breve Resenha Histórica do Concelho da Guarda; 

 O Município da Guarda; 

 Regime de Trabalho em Funções Públicas; 

 Avaliação de Desempenho; 

 Formação Profissional; 

 Segurança e Saúde no Trabalho; 

 Informações Úteis. 

 

Apesar de esta tarefa ter sido concretizada com sucesso, há que salientar que, ao longo da 

elaboração da mesma, a estagiária deparou-se com algumas dificuldades nomeadamente 

no que respeita ao acesso a alguma informação bem como à análise e atualização de toda 

a legislação, particularmente à da temática de Segurança e Saúde no Trabalho.  
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A estagiária sentiu alguma limitação relativamente à conceção de uma proposta de 

Mensagem de Boas-Vindas, dado que alguns dos conteúdos constantes no manual 

necessitavam da aprovação do Senhor Presidente, o que fez com que a mesma não viesse 

a ser conhecida nem aprovada, dado o curto período de estágio e as prioridades existentes 

para o órgão máximo do executivo. Contudo, e mediante o consentimento da Dr.ª Rita, 

face a esta situação, a mensagem acabou por ser utilizada no manual o que permitiu à 

estagiária dar continuidade ao seu trabalho e concluir esta tarefa. Tendo em conta que 

toda esta atividade se traduziu numa proposta, a qual terá que ser submetida à aprovação 

do Senhor Presidente, a mesma pode ainda vir a ser sujeita às alterações que se acharem 

necessárias para que o mesmo possa ficar definitivamente em uso no município. 

Importa ainda salientar que do ponto de vista da estagiária, o município deverá ter mais 

consideração por esta ferramenta extremamente importante, visto que representa uma das 

primeiras abordagens entre a organização e o trabalhador. Apesar do trabalho que exige, 

uma vez que tem que ser constantemente revisto por forma a manter-se sempre atualizado 

quer em termos de legislação como de políticas internas, acaba por ser uma mais valia 

para qualquer instituição.  

2.7. Processamento de Vencimentos 

O processamento de vencimentos é uma tarefa intrínseca à Área de Recursos Humanos e 

Vencimentos que, apesar de constar no Plano de Estágio, não vai ser aprofundada uma 

vez que, devido ao facto de a estagiária ter passado por diversas áreas integrantes da 

Gestão de Recursos Humanos, o período de estágio previamente estipulado não foi 

suficiente para conseguir vir a desenvolver atividades neste âmbito, pelo que, aqui, a 

estagiária teve um papel bastante passivo.  

De uma forma bastante genérica, pode-se dizer que o processamento de vencimentos é 

uma atividade mensal que é executada na aplicação informática SGP, onde são inseridos 

todos os dados inerentes a movimentos de remunerações e descontos. Deste modo é 

necessário ter em conta todo o conjunto de procedimentos que antecedem o 

processamento de remunerações, nomeadamente no que respeita à remuneração base, 

abonos, subsídios de refeição, trabalho extraordinário/horas extraordinárias, ajudas de 

custo, comparticipações da ADSE, descontos, entre outros. 
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Relativamente às comparticipações da ADSE, é apenas de salientar que estas são 

processadas recorrendo à aplicação informática SBA, sendo depois exportadas para o 

programa SGP com a finalidade de serem processadas nos vencimentos.  

2.8. Balanço Social15 

O Balanço Social é uma das rotinas periódicas, pertencentes à Área de Recursos Humanos 

e Vencimentos, que contribui para uma eficaz Gestão de Recursos Humanos. Apesar 

deste ponto também se encontrar evidenciado no Plano de Estágio, a estagiária não veio 

a desenvolver nenhuma atividade pelo que apenas lhe foi dado a conhecer a importância 

e finalidade desta ferramenta.  

Ao ser um instrumento privilegiado de planeamento e Gestão de Recursos Humanos, 

encontra-se incluído no ciclo anual de gestão, devendo ser elaborado anualmente, no 

primeiro trimestre, com referência a 31 de dezembro do ano imediatamente anterior.  

Trata-se assim de um documento único onde se recolhem, tratam e interpretam, 

qualitativa e quantitativamente, os dados referentes à realidade dos recursos humanos de 

cada organização, viabilizando uma administração mais racional dos recursos 

disponíveis. 

No que respeita à elaboração e envio deste documento, este procedimento deve ser 

realizado até 31 de março para o Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais 

(SIIAL), sendo obrigatório a todos os organismos da Administração Pública, Regional e 

Local com mais de 50 trabalhadores.  

O facto de esta informação se encontrar disponibilizada ao público no site do Município 

da Guarda, confere a possibilidade de serem consultados os balanços sociais respeitantes 

aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Todavia, apesar de o Balanço Social 

referente ao ano passado (2017) ainda não se encontrar disponibilizado no site, foi 

precisamente ao nível deste que a estagiária explorou, de forma superficial, esta temática.  

O Balanço Social é uma ferramenta que espelha a forma como se encontra constituído o 

Município da Guarda mediante a representação de dados referentes aos seus recursos 

                                                           
15 Todo este ponto foi elaborado tendo por base informação disponibilizada pelos Recursos Humanos do 

município, bem como pelo site do Município da Guarda (https://www.mun-guarda.pt/). 
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humanos e ao que foi feito pela autarquia, num determinado ano. A título de exemplo 

podemos salientar alguns:  

• Total de encargos com o pessoal durante o ano;  

• Contagem dos dias de ausência ao trabalho por cargo/carreira segundo o 

motivo da ausência e género;  

• Suplementos remuneratórios;  

• Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais;  

• Contagem das ações de formação profissionais por cargo/carreira segundo 

o tipo de ação;  

• Despesas anuais com formação profissional;  

• Entre outros. 

 

2.9. Recrutamento 

De acordo com o Plano de Estágio, tinha-se igualmente previsto que a estagiária tivesse 

a possibilidade de vir a acompanhar um procedimento concursal assim como a execução 

de algumas tarefas com ele relacionadas. Todavia, é de salientar que só depois de a 

estagiária ter terminado o seu estágio é que se iniciou um procedimento concursal para os 

precários e, portanto, a mesma já não teve a oportunidade de acompanhar nem 

desempenhar nenhuma atividade relativamente a esta temática que, pelo que lhe foi dito, 

é bastante complexa e trabalhosa. De referir apenas que em termos de contextualização, 

o Recrutamento encontra-se integrado na Área de Recrutamento, Formação Profissional 

e Avaliação de Desempenho.  
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2.10. Tarefas de Apoio Administrativo 

Para além das atividades descritas que constavam do Plano de Estágio, a estagiária 

colaborou ainda na realização de algumas tarefas de apoio administrativo, que se 

prenderam com: 

❖ Auxílio na divulgação do Despacho n.º 22/PCM/2018 relativo à Tolerância de 

Ponto para o Jogo da Seleção Portuguesa que se realizou a 20 de junho de 

2018, entre as 12h30 e as 15h00; 

 

❖ Organização de Recibos de Vencimentos, por ordem crescente do número 

mecanográfico dos funcionários; 

 

❖ Atendimento ao Público; 

 

❖ Arquivo de Declarações de Complementaridade (ADSE) no processo 

individual do trabalhador. 

No que respeita à tarefa inerente ao Atendimento ao Público, pode-se dizer que, na 

maioria das vezes o público que se dirigia ao balcão dos Recursos Humanos era sobretudo 

pessoal interno à autarquia que, geralmente, procurava por informações referentes aos 

dias de férias que ainda tinham disponíveis para gozar. Era também junto a este balcão 

que frequentemente os trabalhadores solicitavam os impressos referentes a Pedido de 

Férias/Alteração de Férias e a Pedido de Justificação de Falta ao Serviço; assim como ao 

levantamento de declarações, de cartões da ADSE, entre outros.  

Aquando do lançamento dos Recibos de Vencimentos, por norma, tendem a ser enviados 

em formato digital, via email, para cada um dos trabalhadores. No entanto, há que ter em 

consideração aqueles trabalhadores que não aderiram à criação de um endereço eletrónico 

e preferem levantar o recibo em mão junto aos Recursos Humanos. 

Sempre que um trabalhador se dirigia ao balcão dos Recursos Humanos, era dada 

autorização à estagiária para poder atender a pessoa, fazendo-a sempre acompanhar-se 

por alguém responsável por esta tarefa pois, poderia ser necessário prestar algum auxílio 

ou até mesmo por se poder tratar de algum assunto que não fosse da sua competência. A 

mesma procurou ser sempre atenciosa e ajudar o trabalhador relativamente ao assunto 

que desejava tratar.  
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Sendo assim, as tarefas realizadas ao balcão foram essencialmente ao nível de: 

➢ Entrega de impressos para Justificação de Faltas e Pedidos para 

Férias/Alteração de Férias; 

➢ Entrega de recibos de vencimentos; 

➢ Entrega de cartões da ADSE; 

➢ Recolha de impressos de Justificação de Faltas e de Pedidos para 

Férias/Alteração de Férias;  

➢ Recolha de documentos e de Mapas de Presenças; 

De referir que antes de a estagiária proceder à realização desta tarefa, teve que 

primeiramente observar no sentido de aprender qual a postura mais correta a adotar, assim 

como, a própria forma de estabelecer um diálogo coerente, simples e claro com os 

trabalhadores.  
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Considerações Finais 

A realização deste estágio curricular no Município da Guarda permitiu, para além de 

proporcionar um primeiro contacto com o mercado de trabalho, concluir a Licenciatura 

em Gestão de Recursos Humanos. 

Esta realidade da vida ativa, permitiu perceber que, por vezes, o mundo do trabalho não 

é tal e qual como se idealiza enquanto somos estudantes. No entanto, e de uma forma 

geral, é possível afirmar que o estágio revelou ser uma experiência bastante enriquecedora 

e profícua que, para além de ter possibilitado à discente observar sob uma perspetiva 

prática as matérias lecionadas ao longo do curso, foi também algo que levou a construir 

novas relações humanas, fora daquilo que era considerado a sua zona de conforto.   

É de reconhecer que, antes de a discente iniciar o estágio, era notável o sentimento de 

ansiedade derivado ao receio de falhar e acabar por não corresponder às expetativas. 

Porém, quando o começou, esse receio acabou por se ir dissipando uma vez que desde 

cedo se sentiu integrada, compreendia facilmente o que lhe era pedido, inclusive se 

dedicou ao máximo às tarefas que lhe eram solicitadas, tentando aprender sempre mais 

do que aquilo que era pretendido.  

Relativamente à execução das atividades propostas, a principal dificuldade sentida foi em 

torno da questão dos programas informáticos utilizados na autarquia que, por serem 

vários, no início, gerava alguma confusão ao nível de compreensão dos vários passos 

entre eles. Todavia, com persistência e dedicação foi possível compreender todo esse 

processo, tendo a discente procurado dar sempre o seu melhor e conseguir finalizar o 

estágio.  

O maior desafio enfrentado foi sem dúvida a atualização do Manual de Acolhimento, 

talvez porque quando a Dr.ª Rita referiu que se a proposta viesse a ser aceite o mesmo 

iria passar a ser utilizado pelo município, o que fez com que, desde logo, a discente se 

prontificasse em conceber algo credível, criativo e que, acima de tudo, não fosse 

fastidioso. Há que reconhecer a pressão e responsabilidade sentida precisamente pelo 

facto de saber que poderia vir a deixar a sua “pegada”. Ainda sob este contexto, a 

estagiária ficou particularmente surpreendida por saber que há nove anos ainda ninguém 

se lembrou (ou fez por não se lembrar) de atualizar o Manual de Acolhimento da autarquia 

e, por vezes, são estes pequenos aspetos que podem fazer toda a diferença. 
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Neste contexto é ainda de salientar que, com a elaboração deste manual, a estagiária 

sugeriu que o mesmo fosse colocado à disposição dos novos trabalhadores, na Intranet, 

sendo este um meio de comunicação interno existente entre a entidade e os trabalhadores 

que, no fundo, funciona de modo semelhante a uma plataforma interna, onde os novos 

trabalhadores poderiam aceder e consultá-lo de uma forma eficiente e económica, 

poupando-se assim em papel e tinteiros. 

Os objetivos inicialmente propostos foram na sua grande maioria cumpridos com êxito, 

mas, há que reconhecer, com muita pena que, devido ao curto espaço de tempo previsto 

e à grande quantidade de tarefas estipuladas, a discente não tenha conseguido abordar 

dois dos pontos que constavam do seu Plano de Estágio.  

No que respeita à Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, é com enorme 

satisfação que se reconhece o facto de tanto o conteúdo lecionado bem como os 

conhecimentos técnicos adquiridos em algumas das unidades curriculares terem sido 

fundamentais para um correto e eficaz desempenho das atividades, nomeadamente: 

Avaliação de Desempenho e Gestão de Carreiras, Planeamento e Análise de Funções, 

Gestão da Formação e Desenvolvimento do Potencial Humano, Direito do Trabalho e da 

Proteção Social, Diagnóstico e Intervenção nas Organizações, Gestão das Organizações 

e Mudança e Desenvolvimento Organizacional.  

Em suma, como não poderia deixar de ser, há que frisar a importância que os Recursos 

Humanos têm para as organizações. Atualmente, temos assistido a uma globalização 

crescente das sociedades, marcada por rápidas e constantes mudanças, tornando 

imperativa a adaptação das organizações aos novos desafios que lhes são colocados por 

forma a não se tornarem obsoletas. Estas mudanças, caracterizadas por serem repentinas 

e imprevisíveis, devem-se sobretudo ao crescente desenvolvimento das organizações, 

onde a competitividade e a busca pelo sucesso é cada vez mais intensa. A fim de 

alcançarem essa excelência, as organizações devem considerar o capital humano como a 

principal fonte de vantagem competitiva, bem como o principal ativo e fator de 

diferenciação, visto que é através do ser humano que as organizações se distinguem. Posto 

isto, é possível afirmar que os Recursos Humanos são o pilar de qualquer organização. 

Sem eles nada existe e, portanto, torna-se fundamental respeitá-los, motivá-los, valorizá-

los para que eles se sintam bem e sirvam da melhor forma possível a organização que os 

acolheu. 
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Legislação Complementar 

❖ Regulamento n.º 449/2014 (Regulamento Geral de Estágios e Projetos de Fim de 

Curso do Instituto Politécnico da Guarda) 

 

❖ Despacho n.º 1117/2018 (Alteração da Organização dos Serviços Municipais)  

 

❖ Regimento da Câmara Municipal da Guarda 

 

❖ Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (Estabelece os regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas) 

 

❖ Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro (Adaptação do SIADAP 

aos serviços da administração autárquica) 

 

❖ Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro (Estabelece o SIADAP) 

 

❖ Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 

 

❖ Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho) 

 

❖ Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro (Define o Regime de Formação 

Profissional na Administração Pública) 

 

❖ Portaria n.º 256/2005, de 16 de março (Aprova a atualização da Classificação 

Nacional das Áreas de Educação e Formação) 

 

❖ Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Estabelece o regime jurídico das autarquia 

locais) 
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Avaliação de Desempenho 

• Breve caracterização do Sistema de Avaliação de Desempenho em vigor no 

Município – SIADAP; 

• Perceção da interligação entre o SIADAP e a Gestão de Carreiras. 

Mobilidade 

• Enquadramento Legal - Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas; 

• Elaboração de uma análise relativa à mobilidade interna no município; 

• Observação do procedimento referente à mobilidade dos trabalhadores no 

município. 

Recrutamento e Seleção 
• Acompanhamento de um procedimento concursal; 

• Execução de algumas tarefas de apoio administrativo inerentes ao processo do 

concurso. 

Processo de Integração de um novo trabalhador 

• Acompanhamento do processo de preenchimento da ficha biográfica de novos 

trabalhadores, bem como a inserção de dados de cadastro na aplicação informática 

SGP, no sentido de percecionar a ligação dos mesmos com o percurso do 

trabalhador na instituição; 

• Colaboração na atualização do Manual de Acolhimento. 

Formação e Desenvolvimento do Potencial Humano 
• Analisar o processo de levantamento de necessidades de formação; 

• Acompanhamento da elaboração do Plano Anual de Formação; 

• Desenvolvimento de tarefas de apoio administrativo na organização de uma ação 

de formação. 

Controlo de Pontualidade e Assiduidade 

• Aprender a metodologia utilizada para o controlo de assiduidade e pontualidade; 

• Acompanhamento da elaboração e report da informação recolhida na aplicação 

Time Report. 
 

Processamento de Vencimentos 

• Acompanhamento dos procedimentos que antecedem o processamento de 

remunerações, nomeadamente no que respeita ao: 

✓ Trabalho Extraordinário; 

✓ Ajudas de Custo; 

✓ Comparticipações da ADSE; 
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✓ Abono de Família a Crianças e Jovens. 

Rotinas Periódicas 

• Conhecer algumas das rotinas periódicas como ferramentas úteis numa eficaz 

Gestão de Recursos Humanos: 

✓ Mapa de Férias; 

✓ Mapa de Pessoal; 

✓ Balanço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
77 
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Anexo 3 – Organograma do Município da Guarda 
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Anexo 4 – Quadro representativo da totalidade dos 

trabalhadores efetivos no Município da Guarda 
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Anexo 5 – Caracterização dos recursos humanos 

inerentes às duas áreas funcionais onde se debruçou 

o estágio 
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Anexo 6 – Análise aos principais Pontos Fortes e 

Pontos Fracos 
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Análise aos principais Pontos Fortes e Pontos Fracos da Câmara Municipal da 

Guarda 

 

Pontos Fortes: 

 

 Uma equipa comprometida na prestação 

de serviços de qualidade aos seus 

munícipes; 

 

 Aposta na formação e desenvolvimento 

do potencial dos seus recursos 

humanos; 

 

Pontos Fracos: 

 

 Falhas constantes de Internet e 

plataformas informáticas, o que provoca 

atrasos na prestação dos serviços; 

 

 Falta de comunicação entre colegas; 

 

 Descontentamento dos trabalhadores face 

ao Sistema de Avaliação de 

Desempenho; 

 

 Oposição por oposição. 

 

 

Análise aos principais Pontos Fortes e Pontos Fracos do Município da Guarda 

   Localização Geoestratégica; 

 

 Produtos Endógenos (Cobertor de Papa e 

Bolo D. Sancho); 

 

 Infraestruturas (Parque Industrial e 

Plataforma Logística). 

 

 

 Mono Indústria (Setor Automóvel); 

 

 Despovoamento e Envelhecimento da 

População; 

 

 Êxodo Urbano; 

 

 Floresta e Agricultura abandonadas; 

 

 Desertificação do Interior de Portugal. 

 

 

Sugestões: 

 

 Realização de eventos, como a Feira Farta, tendo como objetivo fomentar a valorização 

das freguesias do concelho da Guarda nas suas mais diversas vertentes, com especial 

destaque para a diversidade e riqueza dos produtos agroalimentares da região, bem como a 

criação de uma ligação entre as pessoas e o mundo rural; 

 

 A sua proximidade com Espanha, com quem a Guarda já tem fortes ligações, 

nomeadamente a nível da Feira Ibérica de Turismo, o qual se considera como sendo um 

fator atrativo não só a nível turístico, mas também a nível económico. 
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Anexo 7 – Cronograma das Fases do Processo 

Avaliativo 
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Anexo 8 – Auto de Negociação de Objetivos em 

virtude da integração dos serviços municipalizados, 

no Município da Guarda 
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Anexo 9 – Auto de Negociação de Objetivos  
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Anexo 10 – Análise efetuada à Mobilidade Interna 

no Município da Guarda 
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Quadro 2 - Representação da totalidade de trabalhadores em situação de Mobilidade no Município da 

Guarda (junho 2018) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 2 - Representação do número de trabalhadores em situação de Mobilidade Interna, no Município 

da Guarda (junho 2018) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 3 - Representação da categoria profissional com mais trabalhadores em situação de Mobilidade 

Interna, no Município da Guarda (junho 2018) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo 11 – Registo da Ação de Formação “Plano de 

Comunicação em Emergência e Avaliação do Risco 

em Sistemas de Abastecimento de Águas”, no 

programa SFP 
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Anexo 12 – Demonstração do processo de 

transferência de dados do programa SFP para o 

programa SGP 
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Anexo 13 – Impresso de Pedido de Justificação de 

Falta ao Serviço 
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Anexo 14 – Impresso de Autorização de Saída do 

Serviço 
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Anexo 15 – Exemplar de Mapa de Férias 
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Anexo 16 – Impresso de Pedido de Férias/Alteração 

de Férias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
112 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular – Gestão de Recursos Humanos  

Joana Maria Simões Bule de Sá Rodrigues (2018) 
113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 – Exemplar de Ficha Biográfica 
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Anexo 18 – Proposta de Atualização do Manual de 

Acolhimento do Município da Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


