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11..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  

 

11..11  OORRIIGGEEMM  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO  
 

A auto-avaliação constitui um instrumento de gestão importante para qualquer organização e 

essa importância tem obtido um reconhecimento cada vez maior, como ficou comprovado pela 

obrigatoriedade legal da sua utilização pelos Serviços, de acordo com o disposto na Lei nº 

66-B/2007, de 28 de Dezembro, a qual estabelece a sua inclusão no Relatório Anual de 

Actividades, para efeitos do SIADAP 1. 

 
A Secretaria-Geral do MADRP vem dando cumprimento àquela disposição legal mas, 

simultaneamente, está atenta à importância das metodologias que vêm sendo implementadas 

nesta área, nomeadamente na Administração Pública, entre as quais a CAF (Common 

Assessment Framework) pelo que, já em 2009, promoveu acções de formação para 

organismos regionais do MADRP (DRAP e Serviços descentralizados), através de candidatura 

ao POPH. 

 
No corrente ano de 2010, tendo em vista a prossecução do seu objectivo estratégico 

“Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão” e sendo a sua Visão ser 

uma organização reconhecida, pelos clientes, como prestadora de serviços de qualidade a 

SG, prosseguindo a sua acção no sentido da melhoria contínua, incluiu no seu QUAR o 

objectivo operacional de: “Reforçar a cultura de auto-avaliação dos serviços, visando a 

posterior adopção de um sistema de auto-avaliação”, através da implementação de um 

projecto-piloto de auto-avaliação, utilizando a metodologia CAF numa das suas áreas de 

gestão. Foi definido, como prazo de execução deste objectivo, o período de 1 a 15 de 

Dezembro e, como meio de verificação, a aprovação do Relatório de Auto-Avaliação.  

 

Dado que a SG iria implementar, pela primeira vez, um Projecto deste tipo, tornava-se 

necessário obter uma formação mais sólida nesta área, pelo que foi proposta a contratação de 

serviços de formação à empresa SDO, Consultores – Sociedade para o Desenvolvimento das 

Organizações, SA, que se sabe ter já experiência em serviços da Administração Pública, dado 

que se encontra a prestar apoio ao Ministério da Administração Interna no âmbito da 

introdução dos instrumentos de gestão pela qualidade e da monitorização do seu 

desempenho. 
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A celebração do respectivo contrato de aquisição de serviços mereceu parecer favorável do 

Secretário de Estado da Administração Pública, em 10.09.2010. 

  
11..22  ÂÂMMBBIITTOO  EE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  DDAA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 
Considerou-se que os resultados da implementação do Projecto numa área de gestão da SG, 

permitiriam, não só, melhorar o desempenho da Unidade Orgânica que fosse escolhida e 

potenciar a qualidade e as competências dos seus colaboradores, como também criar 

sinergias que beneficiassem o seu posterior alargamento aos outros serviços da SG. Para o 

efeito foi escolhida a Direcção de Serviços de Recursos Humanos (DSRH), por se tratar de 

uma Unidade Orgânica que personaliza uma das componentes fundamentais da Missão da 

SG, a promoção da aplicação, no âmbito do MADRP, das medidas de política de organização 

e recursos humanos definidas para a Administração Pública. 
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Esta decisão foi tomada pela Secretária-Geral do MADRP, por despacho de 26.06.2010. 

Através deste mesmo despacho foi determinado o início ao processo de auto-avaliação, bem 

como nomeada a Equipa de Auto-Avaliação (EAA). 

 

22..  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  EE  CCOONNDDUUÇÇÃÃOO  DDAA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

  
22..11  EEQQUUIIPPAA  DDEE  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 

A Equipa de Auto-Avaliação nomeada tem a seguinte constituição: 

 
Drª Isabel Salgado - Secretária-Geral Adjunta, Líder de Projecto; 

Drª Fátima Costa Ferreira – Directora de Serviços de Recursos Humanos; 

Dr. Joaquim Dias – Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; 

Sr. Fernando Messias – Coordenador do Núcleo de Administração de Pessoal 

(DSRH/NAP); 

Drª Ana Lazarim – técnica superior do Núcleo de Apoio ao Sistema de Mobilidade Especial 

(DSRH/NASME); 

Drª Alexandra Burguete – técnica superior do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento 

(DSRH/NGD);  

Dr. Alexandre Silva - técnico superior do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento 

(DSRH/NGD);  

D. Maria Santos Bacalhau – assistente técnica do Núcleo de Administração de Pessoal 

(DSRH/NAP); 

D. Fátima Duarte – técnica de informática do Núcleo de Administração de Pessoal 

(DSRH/NAP); 

Dr.ª Fátima Alcântara de Melo – técnica superior do Núcleo de Inovação e Qualidade 

(NIQ); 

Dr.ª Maria dos Anjos Coelho - técnica superior do Núcleo de Inovação e Qualidade(NIQ) 
 

As Dr.ªs Fátima Alcântara de Melo e Maria dos Anjos Coelho foram designadas para exercer 

as funções de Líder da Equipa.  
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22..22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  AADDOOPPTTAADDAA  
 

2.2.1 ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 
A metodologia adoptada foi a seguinte: 

 
• Reuniões da EAA com a formadora da SDO, Consultores para preparação da formação 

e da implementação da auto-avaliação. 

• Acção de formação genérica, destinada a todos os dirigentes da SG e à EAA.  

• Acção de formação específica, destinada à EAA. 

• Reuniões da EAA para análise dos critérios de auto-avaliação, recolha de evidências e 

pontuação. 

• Elaboração e aprovação por toda a EAA do Relatório de Auto-Avaliação. 

• Elaboração, pela EAA, do Plano de Melhorias e do Relatório Final.  

 

2.2.2 A METODOLOGIA EM DETALHE 

 
Reuniões da EAA com a formadora da SDO, Consultores para preparação da formação e 

da implementação da auto-avaliação 

 
Iniciou-se com o preenchimento de uma checklist de diagnóstico da DSRH, com recolha das 

respectivas evidências. Esta checklist teve como objectivo, não só funcionar como apoio às 

acções de formação, uma vez que a mesma permitiria à formadora ter uma ideia da situação 

de partida da DSRH e, assim, organizá-las de forma mais adequada, como também, constituir 

já algum trabalho que seria sempre necessário quando se iniciasse a análise dos critérios de 

auto-avaliação.  

 
Nesta fase preparatória, foram transmitidos à EAA os aspectos principais da metodologia a 

aplicar e tomadas pela EAA algumas decisões indispensáveis ao trabalho a efectuar, 

nomeadamente: 

• sistema de pontuação a adoptar;. 

• organização do trabalho de análise dos critérios de auto-avaliação, preenchimento das 

respectivas grelhas, recolha de evidências e pontuação; 
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• elaboração do cronograma do Projecto; 

• aplicação de  questionários de satisfação dos colaboradores e clientes internos e 

externos; 

• plano de comunicação.  

 
Sistema de pontuação a adoptar 

 
Foi decidido adoptar o Sistema Clássico, considerado mais adequado a uma primeira 

experiência de utilização da metodologia CAF tendo em conta, ainda, o prazo definido para 

a execução do objectivo operacional do QUAR.  

 

Relativamente à metodologia da pontuação a atribuir aos vários subcritérios, esta foi feita 

nos seguintes termos: 

• pontuação de cada exemplo, sendo a pontuação do subcritério a media aritmética 

das pontuações dos vários exemplos; 

• a pontuação de cada exemplo é global e não depende do número de evidências 

que existam para esse exemplo; 

• excepcionalmente, a pontuação do subcritério poderá ser por tendência global, não 

se pontuando os exemplos; 

• excepcionalmente, um exemplo poderá ser considerado não aplicável; 

 
Organização do trabalho de análise dos critérios de auto-avaliação, preenchimento 

das respectivas grelhas, recolha de evidências e pontuação 

 
A EAA criou dois grupos de trabalho, assim constituídos: 

 
Grupo 1: Drª Fátima Costa Ferreira, Drª Ana Lazarim, Drª. Alexandra Burguete e D. 

Fátima Duarte. 

Grupo 2: Dr. Joaquim Dias, Sr. Fernando Messias, Dr. Alexandre Silva e D. Maria 

Santos. 

 
Os dois Grupos iriam proceder à análise, preenchimento das grelhas e recolha de 

evidências relativamente aos seguintes critérios: 
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Grupo 1: Liderança, Planeamento e Estratégia, Parcerias e Recursos e Resultados 

para o Cidadão. 

 
Grupo 2: Resultados de Desempenho-Chave, Pessoas, Processos e Resultados 

relativos às Pessoas. 

 
Aquela tarefa, relativamente ao Critério de Impacto na Sociedade seria assegurada por 

toda a EAA. 

 

Por cada Critério realizar-se-iam 2 reuniões do respectivo Grupo e uma da EAA, que 

efectuaria a pontuação. 

 
Foi ainda decidido que durante a formação específica seriam concluídos o preenchimento 

das grelhas de auto-avaliação e pontuação dos Critérios de Liderança e de Resultados de 

Desempenho-Chave, para que a EAA pudesse familiarizar-se com os mecanismos de 

pontuação e esclarecer dúvidas, de forma a estar em condições de assegurar esta tarefa, 

já sem o apoio da formadora, relativamente aos restantes critérios. Para o efeito, deveriam 

os Grupos recolher as evidências existentes.  

 
Neste caso, a reunião da EAA, acima referida verificar-se-ia no âmbito da acção de 

formação. 

 
As técnicas do NIQ que integram a EAA, e a quem cabia a respectiva coordenação e 

preparação do Relatório dos Resultados da Auto-Avaliação, acompanhariam o trabalho de 

todos os grupos, pelo que estariam presentes em todas as reuniões que os mesmos 

efectuassem. 

 
Elaboração do cronograma do Projecto 

 
Foi elaborado por meses e semanas e contém todas as tarefas do Projecto até à 

apresentação do relatório de Auto-Avaliação a todos os colaboradores da Secretaria-Geral. 

O período de elaboração do Plano de Melhorias e do Relatório Final será programado 

após conclusão desta 1ª fase do Projecto. O cronograma foi sendo reajustado ao longo do 

desenvolvimento do trabalho e consta em anexo ao presente Relatório. 
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Questionários de satisfação dos colaboradores e clientes internos e externos 

 
Dado o prazo curto definido para a conclusão do Relatório de Auto-Avaliação, não haveria 

tempo para realizar inquéritos de satisfação a colaboradores e, por maioria de razão, a 

clientes internos e externos. Optou-se, portanto, por os considerar no Plano de Melhorias. 

 

Procedeu-se, no entanto, ao tratamento dos questionários preenchidos pelos formandos 

nas acções de formação realizadas pela SG em 2008 e 2009, cujo relatório constitui a 

única evidência existente neste âmbito e consta em anexo ao presente Relatório  

 
Plano de comunicação 

 
Foi elaborado no início do Projecto e foi sendo melhorado ao longo do desenvolvimento do 

trabalho  

 

Acção de formação genérica  

 
Foi realizada nos dias 22 e 23 de Setembro, com a participação da Secretária-Geral, da EAA e 

dos restantes dirigentes da SG. 

O objectivo desta acção de formação foi de sensibilização dos intervenientes que não estavam 

directamente envolvidos no Projecto e reforço daquela sensibilização no que respeita à EAA, 

dado que esta iria participar numa outra acção de formação específica sobre o Projecto.  

 
Acção de formação específica 

 
Foi realizada nos dias 18 e 19 de Outubro, com a participação dos membros da EAA, na qual 

se pontuaram os critérios de Liderança e de Resultados de Desempenho-Chave. 

 
Reuniões da EAA para análise dos critérios de auto-avaliação, recolha de evidências e 

pontuação 

 
Foram efectuadas reuniões dos Grupos e da EAA para análise dos restantes critérios, 

preenchimento das respectivas grelhas de avaliação, recolha de evidências e pontuação. Na 

recolha de evidências verificou-se a colaboração dos restantes colaboradores da DSRH que,  
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durante o desenvolvimento do trabalho, se pronunciaram sobre áreas de melhoria e deram 

sugestões de melhoria dos procedimentos em curso. 

Para o trabalho a efectuar, foi criada uma pasta informática acessível apenas aos membros da 

EAA, na qual foi colocada toda a documentação de apoio, bem como a que foi sendo 

elaborada ao longo da execução da auto-avaliação, incluindo as evidências que estão em 

formato digital. 

 
As evidências em formato papel foram arquivadas em dossiers numerados, tendo os 

documentos neles constantes sido numerados em função de um Índice de Evidências. 

 
Conclusão e aprovação por toda a EAA do Relatório de Auto-Avaliação 

 
O Relatório de Auto-Avaliação iniciou-se após a acção de formação genérica e foi alimentado 

ao longo do desenvolvimento do trabalho. Após concluído, foi de novo analisado por toda a 

EAA e elaborada a sua versão final. 

 

Elaboração do Plano de Melhorias 

 
Todo o trabalho necessário à elaboração do Plano de Melhorias realizar-se-á após a 

aprovação do Relatório de Auto-Avaliação, pelo que decorrerá a partir do início de 2011, 

constando da proposta de QUAR para 2011 

Assim, nesta altura esse trabalho ainda não se encontra programado com o necessário 

detalhe. 

  
22..33  PPLLAANNOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  
 
O Plano de Comunicação do Projecto (em anexo ao presente Relatório) engloba três fases: 

 
• Apresentação da CAF 

• Condução da Auto-Avaliação 

• Apresentação dos resultados da Auto-Avaliação 

 
Na primeira fase, foi dado conhecimento do Projecto aos colaboradores da DSRH, uma vez 

que será a Unidade Orgânica a ser objecto de Auto-Avaliação, pelo que se tornava necessário 

informar e sensibilizar os respectivos colaboradores para trabalho que ali se ia efectuar, e no  
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qual todos iriam participar, realçando os benefícios que o Projecto iria trazer ao seu 

desempenho, em termos de organização e qualidade. 

 
Por outro lado, verificou-se também uma sensibilização de todos os colaboradores da SG para 

objectivos do Projecto e para uma eventual colaboração, uma vez que os resultados do 

Projecto, ao beneficiar directamente a DSRH, iriam reflectir-se em toda a SG. 

 
Na segunda fase, a comunicação foi feita junto dos colaboradores da SG sobre a evolução 

dos trabalhos, tendo-se dado conhecimento para o exterior sobre o início do Projecto através 

do Portal do MADRP. 

 
Como era lógico, continuou-se a privilegiar os colaboradores da DSRH, no sentido de manter 

o incentivo à sua participação e à sua mudança de atitude face à Mudança que o Projecto 

implicará no desempenho do Serviço.  

 

Na terceira fase, será dado conhecimento dos resultados da Auto-Avaliação a todos os 

colaboradores da SG, através de uma reunião de apresentação dos mesmos e utilizando, 

também, os outros suportes comunicacionais disponíveis e aos demais Organismos do 

MADRP e cidadãos em geral, através do sítio da SG na Internet. 

 
Para além do Plano de Comunicação propriamente dito, foi ainda criado um endereço 

electrónico da EAA, para que qualquer pessoa da SG pudesse solicitar informação ou 

esclarecimentos ou dar sugestões à EAA.  

 

22..44  RREECCUURRSSOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  
 

2.4.1 RECURSOS MATERIAIS 

 
Para a execução do Projecto foram utilizadas 3 salas, de acordo com o tipo de trabalho a 

efectuar: 

 
• Sala do AGRO, para as reuniões da EAA com toda a equipa presente. 

• Sala de Formação, para as reuniões de Grupo. 

• Salão Polivalente, para as acções de formação. 
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Para as acções de formação foi utilizado um datashow e, durante as reuniões da EAA foi 

disponibilizado um computador para utilização das técnicas da EAA que asseguraram a 

liderança da equipa.  

 
O repositório das evidências ficou nos seguintes locais: 

 
• Dossiers em papel no Arquivo do NIQ; 

• Pasta informática "EAA" na rede; 

• Arquivo da DSRH; 

• Pasta informática "SIADAP" na rede; 

• Intranet; 

• Portal do MADRP; 

• GESCOR. 

 

Relativamente à colaboração de outros elementos da SG, esta verificou-se sempre que 

solicitada, sendo de destacar o Núcleo de Sistemas de Informação (NSI), e a Divisão de 

Inovação e Comunicação (DIC) no que respeita ao apoio, respectivamente, informático e às 

reuniões da EAA. 

 
2.4.2 RECURSOS HUMANOS 

 
Como já anteriormente foi referido, para além da EAA (11 elementos), colaboraram no 

Projecto outros elementos das unidades orgânicas da DSRH, sempre que foram solicitados 

para o efeito. 

O tempo gasto pela EAA em reuniões para análise dos critérios de autoavaliação, 

preenchimento das respectivas grelhas e pontuação foi de 9 dias, 4 horas e 25 minutos, o que 

significa cerca de 2 meses/técnico. A este tempo, haverá que acrescentar todo o tempo 

utilizado para recolha, análise e compilação das evidências, realização das tarefas previstas 

no plano de comunicação e elaboração do relatório de auto-avaliação. Refira-se que todos os 

membros da EAA desenvolveram, em simultâneo, as suas actividades normais. 
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33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

 

33..11  PPOONNTTOOSS  FFOORRTTEESS,,  ÁÁRREEAASS  EE  SSUUGGEESSTTÕÕEESS  DDEE  MMEELLHHOORRIIAA  PPOORR  CCRRIITTÉÉRRIIOO  
 

Neste ponto apresentam-se as grelhas-resumo dos resultados da auto-avaliação, por critério. 

Nelas são referidos os pontos fortes e as áreas de melhoria identificados, a pontuação e as 

sugestões de melhoria, relativamente a cada subcritério bem como a pontuação do critério. 

 
As grelhas de auto-avaliação preenchidas constam em Anexo ao presente Relatório. 

 
No preenchimento das grelhas de auto-avaliação, para efeitos da correspondência, quando 

exista, entre pontos fortes, áreas de melhoria e sugestões de melhoria, adoptou-se a seguinte 

metodologia: 

• Os pontos fortes são ordenados por números; 

• As áreas de melhoria são ordenadas por letras; 

• As sugestões de melhoria, que podem dizer respeito a um ponto forte, a uma área de 

melhoria, ou a ambos, são ordenados pelos respectivos números e/ou letras; 

• Excepto quando a pontuação de um subcritério é feita por tendência global e não por 

pontuação dos exemplos (embora na pontuação por tendência global haja uma 

reflexão geral sobre os exemplos), a definição dos pontos fortes, áreas de melhoria e 

sugestões de melhoria estão relacionados com cada um dos exemplos. Essa 

correspondência é explicitada quando se atribui e se justifica a pontuação dos 

mesmos.  
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3.1.1. GRELHAS RESUMO DA AUTO-AVALIAÇÃO POR CRITÉRIO 

 
CRITÉRIO 1: LIDERANÇA 

Âmbito da avaliação  
O que a liderança da organização faz para: 

Subcritérios (SC) 

1.1 Dar uma orientação à organização desenvolvendo e comunicando a visão, missão e valores.  
1.2 Desenvolver e implementar um sistema de gestão da organização, do desempenho e da mudança.  
1.3 Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo. 
1.4 Gerir as relações com os políticos e com as outras partes interessadas de forma a assegurar uma responsabilidade 

partilhada. 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

1.1. 

 
1. De acordo com o QUAR e o 
Plano de Actividades da SG para 
2009, Projecto de elaboração e 
divulgação do Manual do Emprego 
Público em 2009.  
 
De acordo com o QUAR e o Plano 
de Actividades da SG para 2010, 
reutilização da mesma metodologia, 
em 2010 para o Guia do 
Procedimento Concursal. 
 
2. Definição de condições de 
liderança 
 
3. Condições de comunicação 
eficaz com os colaboradores  
 
4. Não existência de conflitos de 
interesses  

 
A. Definição da Missão e Visão 
para a SG, mas não para a 
DSRH. Não estão definidos 
Valores para a SG nem para a 
DSRH 
 
B. Estabelecimento de um quadro 
de valores do Serviço 
 
 

43,6 

 
A. Definir a Missão e a Visão da 
DSRH e revê-las de 3 em 3 
anos 
Definir os Valores da DSRH 
 
1. Criar mecanismos 
sistematizados de envolvimento 
dos colaboradores na 
preparação dos instrumentos de 
gestão de discussão com os 
mesmos da articulação dos 
objectivos operacionais e 
individuais 
 
Calendarizar reuniões 
periódicas com os 
colaboradores para 
apresentação dos instrumentos 
de gestão e sua evolução 
 
B. Actualizar o Manual de 
Acolhimento em 2011 
Elaborar o Regulamento Interno 
da SG 
Elaborar um Código de Conduta 
para a SG, com partes 
específicas para cada DS em 
2012. 
Sistematizar as orientações de 
atendimento ao pessoal do SME 
 
3. Melhorar os conteúdos da 
Intranet 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

1.2. 

 
1. Definição dos objectivos e metas 
mensuráveis individuais dos 
colaboradores 
 
2. Formação Profissional 
organizada 
 
Responsabilidade de coordenação 
na Comissão de Acreditação pelo 
MADRP das entidades formadoras 
 
Atendimento “na hora” do pessoal 
em SME 
 
3. Utilização predominante do 
correio electrónico na comunicação 
interna e externa 
 
4. Utilização de diversas 
plataformas electrónicas 
 
5. Aplicação de princípios de 
Gestão da Qualidade, através da 
implementação do Projecto 
CAF/DSRH 
 
6. Fornecimento de orientações ao 
SME/Organismos do MADRP 
 
Comunicação de informação ao 
pessoal em SME 
 
7. Comunicação de iniciativas de 
mudança aos colaboradores 
 

 
A. Não há desenvolvimento de 
processos  
 
B. É utilizada a definição de 
competências no SIADAP, para 
efeitos de entrevista profissional. 
Não existe articulação com 
processos 
 
C. São elaborados indicadores 
periódicos de gestão de recursos 
humanos, mas não existe um 
sistema de informação para a 
gestão  
 
D. Não estão desenvolvidos 
sistemas de medição do 
desempenho estratégico, nem 
sistemas de gestão da Qualidade 
 
 
 
 

47,9 

 
A. Actualização do desenho dos 
processos em Gescor e sua 
implementação 
 
Alargamento do sistema a todos 
os processos da DSRH 
 
B. Implementação de um 
manual de funções para os 
colaboradores e articulação com 
a gestão de processos 
 
Criação de indicadores de 
acompanhamento dos 
processos 
 
2. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
e externos 
 
3. Definição de novos 
procedimentos de 
desmaterialização nas 
comunicações 
 
C. Implementar um sistema de 
informação para a gestão 
 
4. Utilização de ferramentas 
apropriadas para a gestão de 
projectos 
 
D. Implementar o Balanced 
Scorecard 
 
Implementar a utilização de 
sistemas de qualidade  
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

1.3. 

 
1. Informação aos colaboradores 
sobre assuntos importantes  
 
2. Avaliação do desempenho 
colaboradores 
 
3. Compreensão para com as 
necessidades individuais e as 
situações pessoais dos 
colaboradores 
 
4. Valorização de trabalhos feitos 
pelos colaboradores 

 67,9 

 
1. Reuniões periódicas de 
coordenação com os 
colaboradores para auscultação 
destes sobre o trabalho e 
recolha de sugestões de 
melhoria 

1.4. 

 
1. Identificação das políticas 
públicas que afectam a organização 
 
2. Interacção com a direcção 
superior  
 
3. Alinhamento dos objectivos e 
metas com as políticas públicas  
 
4. Parceria com o IEFP, para o 
Programa das Novas 
Oportunidades 
 
Articulação com a GERAP para 
gestão da mobilidade especial 
decorrente da Portaria nº 1499-
A/2007, de 21 de Novembro 
 
Coordenação do Grupo de 
Acreditação do MADRP das 
entidades formadoras 
 
Articulação com a DGAEP como 
interlocutor da SG 
 
Colaboração com empresas de 
formação no âmbito do Plano de 
Formação Profissional 
 
Colaboração e redes de trabalho 
com outros organismos 
 

 67,9 

 
2. Planeamento destas reuniões 
 
5. Instituir um procedimento de 
discussão com todos os 
colaboradores da articulação 
dos objectivos operacionais e 
individuais 
 
6. Utilização do sítio da SG na 
Internet (a entrar em breve em 
funcionamento), como veículo 
de divulgação de boas práticas 
dos serviços prestados. 
 
7. Uniformização do grafismo 
nos documentos produzidos 
pela DSRH 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

 

 
5. Envolvimento da direcção 
superior e dos dirigentes intermé 
dios na fixação de resultados a 
atingir e no respectivo 
acompanhamento 
 
6. Divulgação pública dos serviços 
prestados. 
 
7. Divulgação apelativa dos serviços 
prestados 

 

   

Pontuação do Critério = Média dos SC (43,6+47,9+67,9+67,9 / 4)  56,8 
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Âmbito da avaliação  
O que a organização faz para… 

Subcritérios (SC) 

2.1 Obter informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes interessadas. 

2.2. Desenvolver, rever e actualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades das partes 

interessadas e os recursos disponíveis. 

2.3. Implementar o planeamento e a estratégia em toda a organização. 

2.4. Planear, implementar e rever a modernização e a inovação. 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

2.1. 

 
1. Estão identificadas todas as 
partes interessadas: colaboradores 
da SG e dos Gabinetes, 
organismos do MADRP, pessoal 
em SME, QET, outras entidades 
extra-MADRP; eventuais 
fornecedores de serviços no âmbito 
da DSRH 
 
2. Recolha e análise de informação 
das partes interessadas  
 
3. Contributo da DSRH para a 
Análise SWOT anual da SG 
 

 
A. O pessoal do SME está a 
recorrer pouco à linha dedicada, 
porque a gravação inicial não é 
considerada “amigável” 

B. Não tem havido regularmente 
uma avaliação do rigor e 
qualidade da informação 
recolhida 

61,5 

 
2./A. Revisão e melhoria da 
linha telefónica dedicada para 
atendimento do pessoal em 
SME, designadamente 
ponderar-se a sua gratuitidade 
 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
e externos 
 
B. Introduzir nos relatórios e 
outros documentos de avaliação 
(ex: SIADAP, balanços sociais, 
planeamento de efectivos, 
formação profissional) uma 
análise da qualidade da 
informação disponível e do 
impacto dos resultados 
verificados. 
 
3. Promover o envolvimento dos 
colaboradores na análise 
SWOT 
 

2.2. 

 
1. Acompanhamento e avaliação do 
desempenho da DSRH  
 
2. Analise dos riscos e  
oportunidades da DSRH para 
efeitos da análise anual SWOT da 
SG  
 
3. Avaliação das actividades da 
DSRH em função dos resultados  

 
A. Não é utilizada uma 
metodologia de medição do 
desenvolvimento estratégico 
 
B. Não é feita uma análise de 
impacto da actividade 
 
C. As pressões a curto prazo e 
exigências das partes 
interessadas têm dificultado o 
planeamento da actividade 
 

 

 
1./A. Alargamento da CAF a 
toda a SG, dado que a mesma 
irá contribuir para a melhoria 
das actividades da DSRH 
Utilizar uma metodologia de 
medição do desenvolvimento 
estratégico na SG, por exemplo, 
o Balanced Scorecard 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

2.2 

 
4. Articulação das actividades e 
recursos com as pressões a curto 
prazo e exigências das partes 
interessadas 

 
D. É reconhecida a necessidade 
de introduzir uma melhor 
planificação das actividades da 
DSRH, mas até agora não foi 
possível. 

50,0 

 
3./B. Realizar estudos de 
impacto das actividades da SG 
nas suas principais áreas de 
actuação 
 
4./C. Planeamento da 
actividade da DSRH, com 
definição de prioridades e 
melhor organização da 
resposta às exigências de curto 
prazo 
Este processo implica que a 
DSRH se integre no processo 
mais vasto de melhoria da 
planificação e da definição de 
prioridades da SG.  
 
D. (Ver a sugestão de melhoria 
constante do ponto 4./C.) 
 

2.3. 

 
1. Identificação de prioridades e 
organização do processo de 
resposta 
 
2. Prioridade às necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas 
 
3. Materialização dos objectivos 
estratégicos e operacionais em 
planos de actividade para a DSRH  
 

 
A. Não existe uma gestão por 
processos 
 
B. Não há um envolvimento 
sistemático dos colaboradores no 
processo de planeamento 

75,0 

 
1./A. Planificar a actividade da 
DSRH em função de 
prioridades prévia e 
superiormente estabelecidas 
 
Definir processos para todas as 
actividades da DSRH, embora 
inserida no âmbito mais vasto 
da SG 
 
Implementação de um manual 
de funções para os 
colaboradores e articulação 
com a gestão de processos 
 
2./B. Criar mecanismos 
sistematizados de envolvimento 
dos colaboradores na 
preparação dos instrumentos 
de gestão e de discussão com 
os mesmos da articulação dos 
objectivos operacionais e 
individuais 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

2.3. 

  

 

 
Calendarizar reuniões 
periódicas com os 
colaboradores para 
apresentação dos instrumentos 
de gestão e sua evolução 
 
Realização de inquéritos 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
e externos 

2.4. 

 
1. Desenvolvimento de uma nova 
cultura no âmbito da formação, 
através da realização de estudos 
sobre as novas matérias legislativas 
logo após a sua publicação, com a 
formatação consequente em 
workshop para os colaboradores da 
SG e dos demais organismos do 
MADRP, por parte dos técnicos da 
DSRH, sem experiência nesta 
metodologia 
 
2. Foram estudadas e 
implementadas mudanças 
inovadoras de procedimentos na 
comunicação com diversas partes 
interessadas, após contacto com as 
mesmas  
 
3. Está a ser implementada a 
aplicação de princípios de gestão 
de qualidade 
 
4. Máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis para 
implementar as mudanças 
planeadas 
 

 
A. Não há estudos de impacto 
das mudanças 
 
B. Não estão implementados 
Sistemas de Gestão da 
Qualidade 
 
C. Não está implementado um 
sistema de gestão da mudança 
que inclua a monitorização do 
respectivo impacto  
 

42,8 

 
1. Colaboração no Projecto 
benchmarking/benchlearning 
entre as SG(s) do MAI, MEID e 
MCTES  
 
A. Realizar estudos de impacto 
das actividades da SG nas suas 
principais áreas de actuação 
  
2. Revisão e melhoria da linha 
telefónica dedicada para 
atendimento do pessoal em 
SME 

Análise da possibilidade de 
envio aos colaboradores de 
informações relevantes 
digitalizadas, em conjunto com 
os recibos de vencimento 

3./B. Implementação da 
utilização de Sistemas de 
Gestão da Qualidade na SG 

C. (Ver a sugestão de melhoria 
constante do ponto A.) 

4. Reforço da equipa da DSRH 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (61,5+50,0+75,0+42,8 / 4) 57,3 
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CRITÉRIO 3: PESSOAS 

Âmbito da avaliação 
O que a organização faz para… 

Subcritérios (SC) 

3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e estratégia. 

3.2. Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objectivos individuais e 

organizacionais. 

3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

3.1. 

 
1. Análise regular das carências de 
recursos humanos da SG tendo em 
conta as expectativas das partes 
interessadas  

2. Desenvolvimento da política de 
recursos humanos de acordo com o 
planeamento e estratégia da SG  
 
3. Gestão previsional dos recursos 
humanos adequada à realização 
das actividades 
 
4. Desenvolvimento, numa óptica de 
execução, da política definida 
superiormente nos domínios do 
recrutamento, promoção, 
remuneração, e avaliação  
 
5. Recrutamento e desenvolvimento 
das carreiras com respeito pela 
equidade no emprego, igualdade de 
oportunidades e diversidade  
 
6. Está assegurado que os 
colaboradores possam conciliar a 
vida profissional e familiar  
 
7. Presta-se atenção aos 
colaboradores com necessidades 
especiais de locomoção 
 

 
A. Não está implementada a 
legislação sobre a segurança e 
higiene no trabalho, mas apenas 
em fase de estudo 
 

83,5 

 
A. Implementar os requisitos 
legais em matéria de higiene e 
segurança, após conclusão do 
estudo em curso. 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

3.2. 
 

 
1. Avaliação das competências dos 
colaboradores em resultado do 
processo de avaliação de 
desempenho e emprego dos 
recursos humanos em 
conformidade 
 
2. Estabelecimento de um plano de 
formação baseado nas 
necessidades de desenvolvimento 
de competências das pessoas  
 
3. Desenvolvimento de planos de 
formação em função de 
necessidades ditadas pelas 
prioridades definidas anualmente  
 
4. Frequência do FORGEP pelos 
dirigentes  
 
5. Apoio e acompanhamento dos 
novos trabalhadores  
 
6. Promoção da mobilidade dos 
trabalhadores 

 
A. Não existe uma definição de 
perfis de competências dos 
postos de trabalho que permita 
uma directa percepção da 
adequação dos colaboradores ao 
posto de trabalho que ocupam 
 
B. Não existem evidências do 
trabalho de orientação dos novos 
colaboradores, pelos dirigentes  
 
C. Não são utilizados métodos de 
formação como, por exemplo, a 
abordagem multimédia, ou o e-
learning 
 
D. Não estão planeadas acções 
de formação sobre o risco e a 
gestão de conflitos de interesse 
  
E. As avaliações da formação 
profissional que têm sido feitas, 
são feitas numa óptica de 
resultado e não de impacto 

40,6 
 

 
1./A. Definição de perfis de 
competências dos postos de 
trabalho. 
 
2. Maior envolvimento dos 
colaboradores na definição das 
necessidades de 
desenvolvimento de 
competências  
 
3. Organização de acções de 
formação na área do 
atendimento  
 
4. Frequência, pelos dirigentes, 
de outras acções de formação 
na área da liderança  
 
B. Planeamento formal da 
orientação inicial aos novos 
colaboradores 
 
C. Utilização de métodos de 
formação modernos 
 
D. Os programas de formação 
profissional deverão incluir 
formação na área dos conflitos 
de interesses 
 
E. Promover inquéritos de 
satisfação aos organismos do 
MADRP 
 
Avaliar o impacto efectivo da 
formação profissional interna 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

3.3. 

 
1. Promove-se a comunicação entre 
os colaboradores e o trabalho de 
equipa 

2. Realizam-se reuniões sem 
periodicidade definida, em função 
de determinados assuntos 
considerados, pelos dirigentes, 
como mais relevantes. 

3. São definidos objectivos 
individuais aos colaboradores, de 
acordo com os planos de 
actividades 

Os colaboradores foram envolvidos 
na identificação e implementação 
de acções de melhoria; 
 
4. Os objectivos a atingir pelos 
colaboradores e, especialmente o 
indicador de medida e ou a sua 
reformulação resultam de consenso 
entre os dirigentes e os avaliados 
 

 
A. Não existe uma planificação da 
realização de reuniões com os 
colaboradores   

B. Não existe uma gestão por 
processos  

C. Não foram feitos questionários 
ao pessoal 

D. Não existe uma avaliação dos 
dirigentes pelos avaliados 

42,7 

 
2./A. Reuniões periódicas de 
coordenação com os 
colaboradores para 
auscultação destes sobre o 
trabalho e recolha de 
sugestões de melhoria. 
 
3./B. Envolvimento dos 
colaboradores na definição dos 
objectivos e metas da 
organização 
 
Implementar uma gestão por 
processos na SG  
 
C. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos  
 
D. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
que incluam a avaliação da 
liderança 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (83,5+40,6+42,7 / 3) 55,6 
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Âmbito da avaliação  
O que a organização faz para… 

Subcritérios (SC) 

4.1 Desenvolver e implementar relações de parceria relevantes 

4.2.Desenvolver e implementar parcerias com os cidadãos/clientes 

4.3.Gerir recursos financeiros 

4.4 Gerir o conhecimento e a informação 

4.5 Gerir os recursos tecnológicos 

4.6 Gerir os recursos materiais 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

4.1. 

 
1. Existe um acordo de parceria 
com o IEFP (Programa Novas 
Oportunidades 
 
Está em fase de implementação 
uma parceria com a Câmara de 
Solicitadores para 
desmaterialização das 
comunicações relativas a penhoras 
de vencimentos, abrangendo numa 
1ª fase os trabalhadores da SG, 
SME e QET e numa 2ª fase, após 
avaliação, todos os organismos do 
MADRP 
 
2. No acordo de parceria com o 
IEFP estão definidos 
responsabilidades de cada parte na 
gestão das parcerias, bem como o 
acompanhamento da respectiva 
execução  
 
3. Está a ser feito o 
acompanhamento do acordo de 
parceria, ainda informal, com a 
Câmara de Solicitadores 
 
4. Foram criadas condições de 
intercâmbio com o IEFP, na 
organização do RVCC 
 

 
A. Estão identificados outros 
potenciais parceiros, para além 
dos já existentes, mas não existe 
evidências 
 
B. Não foi efectuada uma 
avaliação da parceria com o IEFP  

30,2 

 
A. Retomar a ideia sobre as 
potenciais parcerias e avançar 
com os respectivos processos 
 
1. Celebração do acordo de 
parceria com a Câmara de 
Solicitadores, caso o 
acompanhamento e avaliação 
dos actuais procedimentos de 
desmaterialização das 
comunicações revele a eficácia 
da parceria 

 
3./B. Efectuar regularmente uma 
monitorização da parceria com o 
IEFP  
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

4.2. 

 
1. Existe uma política proactiva de 
informação junto dos organismos do 
MADRP.  
 
2. É assegurada a transparência da 
DSRH 
 

 
A. Não se tem incentivado o 
envolvimento dos clientes em 
questões relacionadas com as 
actividades da DSRH 
 
B. Não existem mecanismos para 
recolha de sugestões dos clientes 
 
C. Não se tem incentivado 
iniciativas de organização dos 
clientes para expressar as suas 
necessidades e exigências 

29,8 

 
A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
e externos da DSRH 

B. Criar uma caixa de sugestões 
nas áreas de actuação da SG, a 
tratar tematicamente 
 
1. Proposta de extensão da 
desmaterialização dos recibos 
de vencimento a todos os 
organismos do MADRP 

2. Disponibilização de  
informação no sítio da SG na 
Internet quando entrar em 
funcionamento 

Colocação do resultado da Auto-
Avaliação no sítio da SG na 
Internet 

4.3. 

 
1. Contributo para redução de 
custos prevista no QUAR 2009 
 
2. Participação na elaboração do 
orçamento anual 
 
2. É assegurada a eficiência na 
afectação dos recursos financeiros 
 
3. È monitorizado o custo-padrão 
das acções de formação 
 
4. É efectuada a contabilização e o 
controlo financeiro das acções de 
formação, em paralelo com a DSGI. 
 
5. Solicitação de alterações 
orçamentais para o processamento 
de vencimentos, sempre que se 
verifica essa necessidade. 
 
6. Divulgação das alterações ao 
SRH, logo que comunicadas pelo 
Instituto de Informática do MFAP 
 

 
A. Para além da formação, não é 
feito o cálculo autonomizado de 
custos-padrão das actividades, 
em geral, da SG, dado que não é 
ainda aplicado o POCP 
 
B. O referido em A. aplica-se à 
contabilização e controlo 
financeiro das actividades da SG 
 

60,0 

 
2. Colaboração no Projecto 
benchmarking/benchlearning 
entre as SG(s) do MAI, MEID e 
MCTES  
 
3./4./A./B. Implementação do 
POCP  
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

4.4. 

 
1. Desenvolver sistemas para gerir, 
armazenar e avaliar a informação e 
o conhecimento na organização em 
conformidade com os objectivos 
estratégicos e operacionais  
 
2. A informação relevante disponível 
no exterior é obtida, processada e 
utilizada eficazmente. 
 
3. Existência de canais internos 
para a divulgação da informação no 
seio da organização 
 
4. Existência de acesso e de 
permuta de informação com 
algumas partes interessadas 
 

 
A. A informação necessária é 
sistematicamente obtida, embora 
não existam sistemas formais de 
obtenção 
 
B. Está a ser desenvolvida de 
uma base de dados que agrega 
toda a informação necessária à 
gestão administrativa do SME 
 
C. Não é sistematicamente 
assegurado que a informação  e 
os conhecimentos-chave dos 
colaboradores permaneçam na 
organização na eventualidade 
destes deixarem a organização 

53,3 

 
2./B. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão 
administrativa do SME 
 
3. Realização de reuniões 
periódicas com os 
colaboradores para informação 
e conhecimento necessários 
para o 
cumprimento das suas tarefas e 
objectivos bem como para 
apresentação dos instrumentos 
de gestão e sua evolução 
 
C. Elaboração de normas e 
manuais de procedimentos, cujo 
início se prevê para o próximo 
ano 
 
Formação na área da 
elaboração de manuais de 
procedimentos 
 

4.5. 

 
1. Utilização adequada de 
aplicações informáticas externas. 
 
2. Utilização de aplicações 
informáticas concebidas na SG 
 
3. Utilização do Portal do MADRP e 
da Intranet para disponibilização de 
toda a informação relevante na área 
de RH 
 
4. Utilização de computadores e 
datashow nas acções de formação 
 
5. Utilização das plataformas 
electrónicas 
 
6. Apoio ao desenvolvimento de 
uma rede de trabalho interna 
 

 
A. Está a ser desenvolvida de 
uma base de dados que agrega 
toda a informação necessária à 
gestão administrativa do SME 
 
B. Não existência de assinatura 
digital extensiva a todos os 
trabalhadores 

70,0 

 
2./A. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão 
administrativa do SME 
 
3. Utilização do sítio da SG na 
Internet, logo que entre em 
funcionamento  
 
4. Utilização de tecnologias 
modernas de formação 
 
6./B. Disponibilização de 
assinatura digital certificada 
extensiva a todos os 
trabalhadores 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

4.6 

 
1. Acesso adequado ao edifício 
tendo em conta as necessidades 
dos colaboradores e clientes 
deficientes 
 

 
A. Localização dos espaços da 
DSRH muito distante da direcção 
superior  
 
B. Fraco isolamento do som 
exterior e da temperatura 
Falta de espaço, o que implica 
uma grande concentração de 
trabalhadores por sala 
Nº insuficiente de impressoras e 
fotocopiadoras para as 
necessidades do conjunto da 
DSRH 
Ecrãs de computador obsoletos 
Computadores com fraca 
capacidade e memória 
Mobiliário obsoleto e envelhecido 
Deficiente climatização do espaço 
 
C Deficiente impermeabilização 
do tecto 
 

55,0 

 
A. Reavaliação da localização da 
DSRH 
 
B. Remodelação dos 
equipamentos, mobiliário, 
climatização e sonorização 
 
C. Conservação das instalações 

Pontuação do Critério = Média dos SC (30,2+29,8+60,0+53,3+70,0+55,0 / 6) 49,7  
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CRITÉRIO 5: PROCESSOS  

Âmbito da avaliação  

O que a organização faz para… 

Subcritérios (SC) 

5.1 Identificar, desenhar, gerir e melhorar os processos de forma sistemática 

5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes 

5.3 Inovar os processos envolvendo os cidadãos/clientes 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de 
melhoria 

5.1.  

 
A. Identificação dos processos-
chave da DSRH e respectivas 
características, nomeadamente, 
descrição e documentação das 
suas várias actividades e tarefas, 
intervenientes, responsabilidades, 
indicadores de desempenho  

15,0 

 
A. Desenho e detalhe dos vários 
processos e actividades 
identificados, tendo em conta: 
- início e fim  
- objectivos 
- metas 
-requisitos legais 
enquadradores 
- fluxograma 
- responsável dos processos 
-responsabilidades de outros 
intervenientes 
- procedimentos de suporte 
- documentação gerada e 
plano de controlo da mesma  
- indicadores de desempenho 
- interface com outras UO’s 
- monitorização e medição 
- avaliação da eficácia e da 
eficiência 

 

5.2. 

 
1. Elaboração de orientações de 
forma simples e clara utilizando 
linguagem acessível 
 
2. É assegurada a existência de 
informação adequada e rigorosa, 
com o objectivo de responder às 
necessidades dos clientes 
 
3. É disponibilizado na Intranet e no 
Portal do MADRP e por outros 
meios um conjunto de conteúdos 
relativos à área de actuação da 
DSRH 
 
4. É promovida a comunicação 
electrónica e a interacção com os 
clientes 
 

 
A. Não são envolvidos os clientes 
na concepção e melhoria dos 
serviços e produtos 
 
B. Não é promovida a obtenção 
de retorno ao nível de opinião 
sobre a qualidade dos serviços 
prestados, embora seja possível 
apresentar sugestões de melhoria 
e reclamações através do Portal 
do MADRP 
 
C. Os clientes não são envolvidos 
na concepção e desenvolvimento 
de canais e fontes de informação 
 

45,0 

 
A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos da DSRH 
 
B. (Ver sugestão constante do 
ponto A.) 
 
C. (Ver sugestão constante do 
ponto A.) 
 
3. Criação de FAQ’s 
 
Utilização do sítio da SG na 
Internet, com entrada em 
funcionamento prevista para o 
mês de Novembro de 2010 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

5.2  

 
Não estão desenvolvidos 
mecanismos de resposta 
automática 
 
Dado que a DSRH não tem 
registado reclamações escritas, a 
criação de sistema de gestão de 
reclamações não foi considerada 
prioritária 

 

 
4. Realização quadrimestral e 
workshops com dirigentes 
intermédios e técnicos da área 
de RH 
 
Disponibilização do endereço 
electrónico par o pessoal em 
SME, no Portal do MADRP  
 
D. Deverá ser criado um sistema 
de gestão de reclamações em 
simultâneo com a realização de 
inquéritos de satisfação aos 
clientes internos e externos da 
DSRH 
 

5.3. 

 
1. Há disponibilidade para aprender 
com as inovações de outras 
organizações nacionais  
 
2. Desmaterialização das 
comunicações e processos 
 
3. Plano de Actividades 
contemplando afectação de 
recursos às actividades 
 

 
A. Não se conhecem as 
necessidades ou opiniões das 
partes interessadas sobre os 
processos da DSRH 
 
B. Não está implementada na SG 
uma metodologia de gestão por 
processos 
 

15,0 

 
A. Realização de inquéritos aos 
clientes sobre esta matéria -  
processos de trabalho e inovação 
nos procedimentos 
 
B. Implementação de uma 
gestão por processos na SG 
 
2. Implementação da assinatura 
digital certificada para todos os 
colaboradores 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (15,0+45,0+15,0 / 3) 25,0  
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CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES 

Âmbito da avaliação  

Os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes através de… 

Subcritérios (SC) 

6.1 Resultados de avaliações da satisfação dos cidadãos/clientes 
6.2 Indicadores das medidas orientadas para os cidadãos/clientes 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

6.1. 
 

 
1 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 
 
2 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 
 
Colaboração da SG (DSRH) para o 
Relatório de Actividades de 
Formação da Administração Pública 
2008. 
 
3 Não existe horário fixo de 
atendimento -
abertura/encerramento - nem 
tempos de espera sendo  o mesmo  
na “hora”, tanto presencial como 
telefonicamente 
 
4 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 

 
A. Só foram realizados inquéritos 
de satisfação a alguns segmentos 
de clientes internos e externos 

B Inexistência de mecanismos de 
medição do grau de satisfação 
dos trabalhadores em SME  

Inexistência de registo de 
atendimento e do grau de 
satisfação para os restantes 
clientes 
 
C. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
  
 

15,0 

 
1.,2.,4./A. Realização de 
inquéritos de satisfação aos 
clientes internos e externos nas 
restantes áreas, designadamente: 

- Inquérito de satisfação às 
UO da área de recursos 
humanos dos Organismos. do 
MADRP; 
- Inquérito de satisfação aos 
Organismos do MADRP, 
relativo à formação ministrada 
pela SG  
- Inquérito de satisfação a 
realizar aos trabalhadores em 
SME no aquando do 
atendimento 

Definição de indicadores 
quantificados e de um sistema de 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 
Publicação dos resultados e 
respectivo tratamento, na Intranet 
e no sítio da SG 
 
3./B. Registo do atendimento dos 
restantes clientes internos 
externos 

 
Registo no sistema de gestão 
documental – Gescor de toda a 
solicitação escrita, dirigida à 
DSRH 
 
4 Realização de acções de 
formação para clientes externos 
que ainda não tenham 
frequentado qualquer tipo de 
formação 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

6.2. 

  
A Não há resultados 
quantificados e avaliados 

Não existem instrumentos para 
avaliação dos resultados 

B. Não foram realizadas acções 
de formação na área do 
atendimento 

 

5,0 

 
A. Definição de indicadores 
quantificados  
 
Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
para o período a considerar, 
designadamente: 
a) Criação de um ficheiro Excel 
que permita:  
- medir os tempos de resposta 
das solicitações cometidas à 
DSRH, em três vertentes 
1 - Tempo previsto no CPA; 
2 - Tempo real de execução 
(tempo médio); 
3 – O desvio 

b) Aferir a aceitação técnica das 
respostas, nomeadamente 
através do nº de devoluções 
efectuado 

B. Realização de acções de 
formação na área do tratamento 
eficaz das relações com os 
clientes 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (15+5 / 2)  10,0  
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CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

Âmbito da avaliação  

Os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus colaboradores através de… 

Subcritérios (SC) 

7.1 Resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas. 

7.2 Indicadores de resultados relativos às pessoas. 

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

7.1. 

 
1. Definidos objectivos individuais 
dos colaboradores no âmbito do 
Siadap 2/3. 
 
2. De acordo com os Planos de 
Actividades  de 2008, 2009 e 2010 
estão definidos os objectivos e 
afectação de recursos  
 
3. Foram atribuídos prémios de 
desempenho e alteração de 
posicionamento remuneratório 
gestionário/regra/excepção 
 
Valorização de trabalhos feitos 
pelos colaboradores 
 
4. Predisposição da organização 
para a inovação designadamente 
através da adopção das TIC 
 
5. Existência de horário flexível 
 
6. Dada oportunidade a todos os 
colaboradores à frequência de 
acções de formação 
 
7. Análise regular das carências de 
recursos humanos (da SG) tendo 
em conta as expectativas dos 
colaboradores 
 
Desenvolvimento da política de 
recursos humanos de acordo com o 
planeamento e estratégia (da SG)  
 
De acordo com o Quar e relatórios 
de actividades e de formação 
profissional de 2008 e 2009 foram 
realizadas acções de 
formação/sensibilização 
 

 
A Inexistência de um sistema de 
medição do grau de satisfação 
dos colaboradores 
 

B. A utilização de meios de 
comunicação em suporte papel  

C. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
 
 

50,0 

 
A Realização de inquéritos de 
satisfação a todos os 
colaboradores 
 
Definição de indicadores 
quantificados e de um sistema de 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 
1. Realização de reuniões 
periódicas com vista a um maior 
envolvimento das pessoas na 
organização – com periodicidade 
trimestral 
 
2. Maior envolvimento dos 
colaboradores, na forma como a 
DSRH se deve organizar e 
planear as actividades. 
 
4/B. A utilização alargada do e-
mail, a outros meios 
comunicações, eliminando-se os 
de suporte em papel. Esta 
iniciativa passava pela atribuição 
generalizada da atribuição de 
assinatura digital. 

Microfilmagem/digitalização dos 
processos individuais. 
 
6 Realização de acções de 
formação para colaboradores que 
ainda não tenham frequentado 
qualquer tipo de formação 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

7.1. 

 
8. Criação do Núcleos de Apoio ao 
Sistema de Mobilidade Especial 
(NASME), de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD), e de 
Assessoria Técnica (NAT) e 
afectação de trabalhadores aos 
respectivos núcleos. Inexistência de 
contestação 
 
Integração das TIC nos processos 
de trabalho (Desmaterialização das 
comunicações) 
 

 

 

 
7. Promover a transmissão a 
todos os colaboradores dos 
objectivos da DSRH 

7.2. 

 
1. Existem resultados relativos a 
rácios de rotação de pessoal, níveis 
de absentismo ou doença e adesão 
à greve (2007, 2008 e 2009) 
 
Inexistência de reclamações 
 
2. Resultados de avaliação de 
desempenho dos vários níveis 
(2007, 2008 e 2009) 
 
3. Participação em acções de 
formação  
 
4. Capacidade para dar resposta às 
necessidades dos clientes 
 
5. Criação dos Núcleos de Apoio ao 
Sistema de Mobilidade Especial 
(NASME), de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD) e de 
Assessoria Técnica (NAT) houve 
uma mobilidade de pessoas na 
DSRH 
 
6. Feita proposta de 
desmaterialização das 
comunicações relativamente aos 
processos dos solicitadores 
 
 

 
A. Inexistência de instrumentos 
para avaliação dos resultados 
 
B. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
 

60,0 

 
A. Realização de inquéritos de 
satisfação a todos os 
colaboradores, para aferir as 
necessidades e expectativas dos 
mesmos. 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
para o período a considerar 
 
1. Tratar ao nível do Balanço 
Social da SG, as diversas 
variáveis, nomeadamente, o 
absentismo, por unidade orgânica 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

7.2 

 
7. Reconhecimento individual e das 
equipas através da atribuição de 
prémios de desempenho e da 
alteração de posicionamento 
remuneratório no âmbito do Siadap 
2/3. 
 
8. Inexistência de conflitos de  
Interesses 
 

   

Pontuação do Critério = Média dos SC (50+60 / 2)  55,0 
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CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE 

Âmbito da avaliação  

Os resultados que a organização atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com referência a… 

Subcritérios (SC) 

8.1 Percepções das partes interessadas 

8.2 Indicadores de desempenho social estabelecidos pela organização.  

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

8.1. 

 
1. Tem-se a percepção de que o 
procedimento no processamento de 
vencimentos não afecta 
negativamente a qualidade de vida  
 
2. Há percepção relativamente à 
reputação da organização como 
empregadora/contribuinte e como 
formadora;   
 
 

 
A. Baseando-se este subcritério, 
essencialmente, na percepção e 
no impacto das actividades da 
DSRH, não existem questionários 
dirigidos aos clientes sobre estas 
matérias que permitam obter esse 
feedback 
 
B. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
C. Foram calculadas poupanças 
em água e luz na DSRH em 
2009, mas apenas em termos 
financeiros 
 
D. Proposta de introdução no 
QUAR 2011 do objectivo 
operacional “Promover práticas 
ambientalmente correctas”. 
 
Existência de algumas práticas de 
sustentabilidade na área 
ambiental, embora sem 
evidências do respectivo impacto  
 
Inexistência de orientações 
escritas sobre práticas 
ambientalmente correctas 
 
Não estão definidos indicadores 
de sustentabilidade 
 

25,2 

 
A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos. 
 
B Definição de indicadores 
quantificados de percepção e de 
impacto sobre os clientes e de um 
sistema de monitorização dos 
mesmos ao longo do tempo 
 
D. Implementação das medidas 
necessárias à prossecução do 
referido objectivo operacional do 
QUAR. 
 
Criação de um manual de boas 
práticas ambientais 
 
Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

8.2. 

 
1. Orientação de estágio de 
funcionários públicos dos PALOP. 
 

 
A. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Foi iniciado um intercâmbio de 
conhecimento e informação com 
outros 

 
C. Não existem programas para 
prevenção de riscos de saúde e 
acidentes destinados a clientes e 
colaboradores. Está em fase de 
estudo a implementação da 
legislação sobre a segurança e 
higiene no trabalho. 
 
C. Foram calculadas poupanças 
em água e luz na DSRH em 
2009, mas apenas em termos 
financeiros 
 
D. Proposta de introdução no 
QUAR 2011 do objectivo 
operacional “Promover práticas 
ambientalmente correctas”. 
 
Existência de algumas práticas de 
sustentabilidade na área 
ambiental, embora sem 
evidências do respectivo impacto  
 
Inexistência de orientações 
escritas sobre práticas 
ambientalmente correctas 
 
Não estão definidos indicadores 
de sustentabilidade 
 

 
17,0 

 
A Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 
B. Conclusão do projecto 
benchmarking/benchlearning 

entre as SG(s) do MAI, MEID e 
MCTES e implementação das 
respectivas conclusões 
 
C. Inclusão destas componentes 
na implementação dos requisitos 
legais em matéria de higiene e 
segurança, após conclusão do 
estudo em curso. 
 
D. Implementação das medidas 
necessárias à prossecução do 
referido objectivo operacional do 
QUAR. 
 
Criação de um manual de boas 
práticas ambientais 
 
Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (25,2+17,0 / 4) 21,1  
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 

Âmbito da avaliação 

Os resultados no cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação a…… 

Subcritérios (SC) 

9.1 Resultados externos 
9.2 Resultados internos  

SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

9.1. 

 
1. De acordo com o QUAR e os 
Relatórios de Actividades 2008 e 
2009 foram elaboradas 
Guias/Orientações. 
 
De acordo com o QUAR e os 
Relatórios de Actividades 2008 e 
2009 foram realizadas acções de 
formação 
 
De acordo com os Relatórios de 
Actividades 2008 e 2009 foram 
asseguradas a elaboração de 
informações e pareceres no menor 
curto espaço de tempo 
 
Colaboração da SG (DSRH) para o 
Relatório de Actividades de 
Formação da Administração Pública 
2008. 
 
2. Atendimento na “hora” de 
trabalhadores em SME; 
Criada a linha de atendimento de 
trabalhadores em SME 
 
Ausência de reclamações do 
pessoal em SME 
 
Elaborados formulários 
 
Elaboradas e fornecidas aos 
trabalhadores em SME informações 
e minutas de requerimentos 
 
Fornecimento de orientações ao 
SME e Organismos do MADRP 
 

 
A. A inexistência de um sistema 
de suporte à gestão dificulta uma 
análise comparativa ao longo dos 
anos 
 
Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Registo em fichas do 
atendimento dos trabalhadores 
em SME 
 
C. Disponibilização na Intranet 
dos vários guias de 
procedimentos ou orientações e 
formulários 
 
D. Candidatura ao prémio de 
Boas Práticas Sector público, que 
não foi seleccionada 
 
E. Não têm sido realizadas 
acções de benchmarking/bench 
learning 
 
F. Não é possível calcular a 
relação custo/benefício 
 
 
 

45,0 

 
1./A Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
chave para o período a 
considerar (últimos 3 anos) 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
B. Criação de 1 aplicação 
informática para o registo do 
atendimento dos trabalhadores 
em SME 
 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos colaboradores/ 
clientes internos e clientes 
externos 
 
3. Desmaterialização de 
documentos, via Gescor que 
passa pela atribuição de 
assinatura digital a todos os 
trabalhadores da DSRH 
 
4. Melhoria da monitorização do 
calendário legal de aplicação do 
SIADAP 2 e 3 
 
E. Colaboração no Projecto 
benchmarking/bench learning 
entre as SG(s) do MAI, MEID e 
MCTES  
 
F. Análise da possibilidade do 
cálculo do benefício das acções 
mais relevantes 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

9.1. 

 
3. Realizadas acções de formação, 
ao menor custo 
 
Disponibilizados no Portal do 
MADRP, vários guias de 
procedimentos ou orientações 
Envio, por e-mail, dos recibos de 
vencimento, aos trabalhadores da 
SG e Gabinetes 
 
Utilização do correio electrónico 
para comunicações institucionais;  
 
Remessa, via postal, de 
circulares/notas informativas aos 
trabalhadores em SME em conjunto 
com os recibos de vencimento 
 
Criada pasta EAA acessível, 
através da rede, a todos os 
membros da Equipa 
 
4. Relatório de Auditoria 
SIADAP/IGF 
 
5. Realizadas Acções de formação 
 
Coordenação do processo RVCC 
de 2008 
 
Impressão em papel A5 de 
documentos a remeter aos 
trabalhadores colocados em SME 
 

   

9.2. 

 
1. Coordenação do processo RVCC 
2008 
 
2. Atendimento personalizado de 
trabalhadores em SME 
 
3. Criação do Núcleo de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD) e Núcleo 
de Apoio Técnico (NAT) na 
estrutura da DGRH   
 
Projectos e actividades inscritos nos 
planos de actividades que não 
tendo sido objecto de realização 
transitam para ano seguinte 
 

 
A. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Não existem evidências do 
envolvimento dos colaboradores 
na discussão de melhorias na 
área da gestão e da inovação  
 
C. Está a ser desenvolvida uma 
base de dados que agrega toda a 
informação necessária à gestão 
administrativa do SME 

10,0 

 
A. Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
chave para o período a 
considerar (últimos 3 anos) 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
B. Realização periódica de 
reuniões, com todas as partes 
interessadas, com vista à 
discussão de novas ideias. 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

9.2. 

 
5. Utilização do correio electrónico 
para: distribuição das comunicações 
internas e externas e dos vários 
guias de procedimentos ou 
orientações; marcação de reuniões 
para comunicar mudanças 
legislativas ou outras 
 
Base de Dados de moradas dos 
Trabalhadores em SME, que gera 
automaticamente os nomes e 
endereços aquando do envio dos 
recibos de vencimentos e demais 
documentação 
Base de Dados de gestão dos 
trabalhadores colocados em SME 
 
Bases de Dados das avaliações de 
desempenho/atribuição de pontos, 
dos trabalhadores da SG, QET e 
SME 
 
Utilização de diversas plataformas 
electrónicas 
 
Criadas pastas que estão 
acessíveis, através da rede, e 
possibilitam a partilha de 
informação entre as partes 
interessadas da DSRH  
 
Circuito interno de documentos - 
desmaterialização  
 
Está em fase de concepção uma 
aplicação informática de 
Trabalhadores em SME 
 
6. Relatório do SIADAP/IGF 
 
7. Redução de custos de 
funcionamento da DSRH (2009) 
 
8. Realização de Formação com 
recursos a fundos comunitários – 
POPH. 

 

 10,0 

 
5./C. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão 
administrativa do SME 
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SC Pontos fortes identificados 
Síntese das áreas de melhoria 

identificadas 

Pontu
ação e 
justifi
cação 
(cada SC 
entre 0-

100) 

Tópicos/sugestões de melhoria 

9.2. 

 
9. Utilização preponderante do 
correio electrónico relativamente à 
utilização dos documentos em 
suporte papel 
 
Impressão de documentos em 
frente e verso; 
 
Impressão de documentos em 
formato A5 
 
Negociação para obtenção de 
melhor preço no pagamento de 
formadores 
 
Promoção dos trabalhadores em 
SME junto de entidades 
empregadoras faz com que deixe 
de ser encargo para DSRH 
 

 

 

 
 

Pontuação do Critério = Média dos SC (45+10 / 2)  27,5  
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3.1.2. APRECIAÇÃO 

 
Relativamente aos Critérios de Meios, de acordo com a auto-avaliação efectuada, os 

Critérios de Liderança, Planeamento e Estratégia e Gestão de Pessoas encontram-se na fase 

de “Check (Rever)”, por se entender que estão nestes casos actividades da DSRH que já 

atingiram um desenvolvimento normal, tendo sido objecto de avaliação e introduzidas algumas 

alterações do procedimento.  

No que respeita ao Critério “Parcerias e Recursos” a pontuação atribuída coloca-o na fase de 

“Do (Executar)”, dado que há alguma actividade desenvolvida, mas não avaliada, em 

coexistência com alguns subcritérios que não dependem directamente da DSRH, mas para os 

quais esta dá o seu contributo, se bem que ainda não muito substancial. Por outro lado, 

existem muito poucas parcerias formalizadas, embora tenham sido identificados potenciais 

parceiros com os quais, até à data, não foi possível ou oportuno avançar nesse sentido. 

O critério em que a DSRH se encontra em pior situação é o de “Processos”, uma vez que na 

SG não existe uma gestão por processos. No entanto, no âmbito do presente projecto, 

efectuou-se uma melhoria, que consistiu na identificação e descrição dos processos-chave da 

DSRH (em anexo ao presente Relatório), actividade essa deverá agora ter sequência no 

futuro. 

 
Os Critérios de Resultados estão, claramente, numa fase ainda incipiente dado que estes 

critérios, por serem de impacto, implicam a existência desse tipo de indicadores de que a 

DSRH não dispõe, porque nunca se realizaram inquéritos de satisfação sobre a sua actividade 

aos seus clientes internos e externos, com excepção dos questionários de avaliação 

preenchidos pelos formandos após cada acção de formação. Por outro lado, com esta auto-

avaliação pretende-se conhecer a tendência dos resultados para os três últimos anos, o que 

exigiria haver resultados anuais quantificados e um sistema de monitorização dos respectivos 

indicadores. Não havendo, como se verificou, essa situação não permitiu uma auto-avaliação 

adequada nem verificar se se atingiram metas relevantes. A única excepção foi no Critério 

“Resultados relativos às Pessoas” e, mesmo assim devido á situação de um dos subcritérios, 

em que se considerou poder detectar-se resultados e estes foram tidos como satisfatórios. 
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33..22..  PPOONNTTUUAAÇÇÃÃOO  
 

 
Resultados quantitativos obtidos pela organização 

N.º CRITÉRIOS TOTAL 

1 Liderança 56,8 

2 Planeamento e Estratégica 57,3 

3 Pessoas 55,6 

4 Parcerias e Recursos  49,7 

5 Processos  25,0 

6 
Resultados orientados para os 

Cidadãos/Clientes 
10,0 

7 Resultados relativos às Pessoas 55,0 

8 Impacto na Sociedade 21,1 

9 
Resultados do Desempenho-

Chave 
27,5 

TOTAL GLOBAL 

(soma da pontuação dos critérios) 
358,0 
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3.2.1. APRECIAÇÃO 

 
A pontuação total obtida, 358,0 significa que se está ainda em cerca de 40% do melhor 

resultado, o que significa que não se pode considerar que a DSRH esteja mal do ponto de 

vista da sua organização e processos de trabalho, mas que há ainda um longo caminho a 

percorrer para desenvolver a sua actividade e optimizar as competências dos seus 

colaboradores, no sentido da melhoria contínua. É no entanto de referir que algumas das 

melhorias de fundo que a DSRH deverá introduzir dependem, em grande medida, pelas 

competências que lhe estão atribuídas e por ser uma unidade orgânica integrada num 

conjunto mais vasto, de orientações estabelecidas pela direcção de topo e da sua introdução 

nas restantes UO’s da SG.  

 
 

44..  AACCÇÇÕÕEESS  DDEE  MMEELLHHOORRIIAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAADDAASS  DDUURRAANNTTEE  AA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

  
44..11  PPAARRTTEESS  IINNTTEERREESSSSAADDAASS  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS  
 

• Membros do Governo e Gabinetes dos Membros do Governo; 

• Direcção Superior; 

• Colaboradores da Secretaria-Geral; 

• Pessoal do QET e em SME; 

• Organismos do MADRP; 

• Outros organismos da A.P. (DGO, DGAEP, ADSE, ISS, CGA, GERAP, IIMFAP, IEFP, 

IGF, entre outros); 

• Tribunais; 

• Outras entidades (Câmara de Solicitadores, companhias de seguros, sindicatos, entre 

outros). 

 
44..22  AACCÇÇÕÕEESS  DDEE  MMEELLHHOORRIIAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS  
 

• Plano de Actividades da Secretaria-Geral para 2011; 

• Entrada em funcionamento da Intranet e desenvolvimento dos seus conteúdos; 

• Entrada em funcionamento do sítio da Secretaria-Geral na Internet; 
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• Identificação dos processos-chave da DSRH, descrição sumária das respectivas 

actividades, indicação das UO’s intervenientes e das evidências já recolhidas (Anexo 

ao presente Relatório). 

 

55..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

55..11  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 

• Uma clara identificação de um conjunto de medidas de melhoria a implementar a curto 

e médio prazo. 

• Tomada de consciência por dirigentes e colaboradores de que se torna necessário um 

maior envolvimento de todos na definição dos objectivos operacionais da organização 

e na sua articulação com os objectivos individuais da cada colaborador, para que os 

primeiros possam ser melhor compreendidos e prosseguidos por todos com o 

necessário empenhamento.  

• Confirmação de que as unidades orgânicas estão inter-relacionadas pelo que não é 

possível consolidar melhorias numa unidade orgânica se não se verificarem, também, 

melhorias nas restantes unidades orgânicas.  

• Não é possível introduzir melhorias na maioria dos serviços prestados, se não se 

conhecerem as necessidades e as expectativas das partes interessadas e o impacto 

das actividades desenvolvidas. 

• É indispensável criar mecanismos que permitam monitorizar os indicadores de gestão 

ao longo do tempo, para que se possa dispor de uma evolução dos resultados da 

actividade desenvolvida. 

• É fundamental conhecer-se de que forma as organizações afins trabalham, para que 

possa verificar-se um intercâmbio das boas práticas verificadas. 

• É importante continuar a desenvolver, no âmbito do MADRP, a função inovadora, 

formadora e orientadora, face aos grandes desafios actuais que se põem à 

Administração Pública na área da gestão dos recursos humanos. 
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55..22  FFAACCTTOORREESS  CCRRÍÍTTIICCOOSS  DDEE  SSUUCCEESSSSOO  
 

• Vontade de melhoria contínua, através da auto-avaliação do desempenho da DSRH e 

das sinergias que se esperam para alargamento futuro da auto-avaliação a toda a SG. 

• Sensibilização da direcção superior para o processo de auto-avaliação e para a 

implementação das melhorias necessárias. 

• Definição clara dos objectivos a prosseguir com a auto-avaliação e dos resultados a 

alcançar com a auto-avaliação. 

• Envolvimento dos dirigentes intermédios e dos colaboradores da DSRH e também 

divulgação do projecto a todos os outros colaboradores da SG. 

• Formação específica das pessoas da Equipa de Auto-Avaliação. 

• Rigor e honestidade das pessoas da Equipa de Auto-Avaliação. 

• Divulgação dos resultados da auto-avaliação a toda a SG. 

 
55..33  CCOONNSSTTRRAANNGGIIMMEENNTTOOSS  SSEENNTTIIDDOOSS  DDUURRAANNTTEE  AA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 

• Dificuldade, algumas vezes, em aplicar os subcritérios/exemplos à DSRH, por se tratar 

de situações em que a decisão de base compete à SG e em que a DSRH não dispõe 

de autonomia para tomar determinado tipo de decisões ou aplicar, autonomamente, 

determinadas metodologias de gestão. 

• Dificuldade, de uma maneira geral, em detectar com precisão a fase do PDCA em que 

o exemplo se encontra. 

• Inexistência de evidências objectivas relativamente a actividades que exigiram grande 

empenhamento dos colaboradores nelas envolvidos. 

• Dificuldade, algumas vezes, em conciliar o trabalho exigido pelo Projecto com as 

tarefas diárias da Unidade Orgânica, agudizada pela carência de pessoal com que, de 

uma maneira geral, a SG se debate. 

• Impossibilidade de acesso a mails mais antigos, dado que o sistema os arquiva quando 

a caixa de correio está cheia, não permitindo a sua posterior abertura. 
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55..44  LLIIÇÇÕÕEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS  DDUURRAANNTTEE  AA  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 

• Torna-se indispensável não só planear a actividade a realizar definindo, claramente, as 

prioridades, como monitorizar aos resultados obtidos. 

• As decisões tomadas e a sua execução devem poder ser demonstradas através de 

evidências, caso contrário não poderão ser alvo de avaliação, por mais importantes 

que se tenham revelado. 

• A auto-avaliação não significa uma avaliação das pessoas e da forma como trabalham, 

mas sim dos métodos organizacionais e dos processos de trabalho instituídos, para 

permitir detectar oportunidades de melhoria contínua. 

 
55..55  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  
 

1. Elaboração de um Plano de Melhorias para a Unidade Orgânica realista e com uma 

clara e detalhada definição das medidas prioritárias a implementar. 

2. Alargamento da auto-avaliação ás restantes áreas da SG, que permita viabilizar, na 

sua totalidade, a recomendação constante do ponto 1, aproveitando as sinergias 

criadas com o presente projecto-piloto. 

3. Lançamento de um conjunto de acções, utilizando as metodologias e a tecnologias 

disponíveis, para auscultar as necessidades e expectativas dos clientes internos e 

externos da SG. 

4. Implementação de um sistema de informação de gestão que abranja todas as áreas 

relevantes da SG. 

5. Implementação a médio prazo, e devidamente calendarizada, de um sistema de gestão 

por processos que permita medir o desempenho, de uma forma mais objectiva e 

integrada.  
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66..  GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO  DDEE  SSIIGGLLAASS  

 

ADSE – Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

BEP – Bolsa de Emprego Público 

CCA – Conselho Coordenador da Avaliação 

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CNO – Centro de Novas Oportunidades 

CPA – Código do Procedimento Administrativo 

DR – Diário da República  

DGAEP – Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 

DGCI – Direcção-Geral dos Impostos 

DRAP – Direcção-Geral de Agricultura e Pescas 

DSGI – Direcção de Serviços de Gestão e Inovação 

FAQ’s – Questões mais frequentes 

FORGEP – Programa de Formação para Dirigentes Intermédios da Administração Pública 

FoPOPH – Formação no âmbito do POPH 

GEADAP – Gestão Integrada da Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

GERAP – Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública 

GESCOR – Aplicação informática de Gestão Documental 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IGF – Inspecção-Geral de Finanças 

IN REABILITAÇÃO – Instituto Nacional de Reabilitação 

ISS – Instituto da Segurança Social 

IIMFAP – Instituto de Informática do Ministério da Finanças e da Administração Pública 

MAI – Ministério da Administração Interna 

MEID – Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento 

MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PEPAC – Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública 

POPH – Programa Operacional do Potencial Humano 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

QET – Quadro Especial Transitório (Casa do Douro) 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
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SIADAP – Sistema de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

SIIFSE – Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu 

sigaME – Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

SIOE – Sistema de Informação de Organização do Estado 

SME – Sistema da Mobilidade Especial 

SRH – Sistema de Informação de Recursos Humanos 

SSMJ – Serviços Sociais do Ministério da Justiça 

UO – Unidade Orgânica 
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77..  AANNEEXXOOSS  

 

77..11..  GGRREELLHHAASS  DDEE  AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  PPRREEEENNCCHHIIDDAASS  
 

7.1.1. CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA 

 

SUBCRITÉRIO 1.1 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para dar uma orientação à 
organização desenvolvendo e comunicando a visão, missão e valores. 

Exemplos: 

a. Formular e desenvolver a missão (qual a nossa razão de ser) e a visão (para onde queremos ir) da 
organização envolvendo as partes interessadas relevantes e os colaboradores; 

b. Transformar a visão e a missão em objectivos estratégicos (longo e médio prazo) e objectivos e acções 
operacionais (concretos e de curto prazo); 

c. Estabelecer um quadro de valores, nele incluindo a transparência, a ética, o princípio do serviço público, 
bem como, um código de conduta da organização, envolvendo as partes interessadas; 

d. Reforçar a confiança mútua e o respeito entre os líderes/gestores/colaboradores (ex. definindo normas 
de boa liderança); 

e. Criar condições para uma comunicação eficaz. Assegurar uma comunicação alargada da missão, visão, 
valores, objectivos estratégicos e operacionais a todos os colaboradores da organização bem como às 
outras partes interessadas; 

f. Rever periodicamente a missão, visão e valores, ajustando-os às mudanças no ambiente externo; 

g. Gerir “conflitos de interesse” identificando as áreas de conflito potenciais e transmitindo linhas de 
orientação aos colaboradores. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. De acordo com o QUAR e o 
Plano de Actividades da SG para 
2009, Projecto de elaboração e 
divulgação do Manual do 
Emprego Público em 2009.  
Evidências: QUAR, Plano e 
Relatório de Actividades de 2009; 
fichas dos objectivos individuais 
dos dirigentes e dos 
colaboradores de 2009, 
relativamente ao Manual do 
Emprego; Manual de Emprego 
Público; mails a convocar os 
organismos do MADRP para 
apresentação do Manual do 
Emprego Público; emissão dos 
certificados aos participantes; 
avaliação da satisfação (consta do 
relatório de satisfação dos 
formandos, evidenciado no 
Subcritério 1.2); parecer da 
Direcção Superior relativamente 
ao Manual de Emprego Público. 

A. Definição da Missão e Visão   
para a SG, mas não para a 
DSRH. Não estão definidos 
Valores para a SG nem para a 
DSRH 
 
B. Estabelecimento de um quadro 
de valores do Serviço 
Evidência: Manual de 
Acolhimento (2007),  
 
 

A. Definir a Missão e a Visão da 
DSRH e revê-las de 3 em 3 anos 
Definir os Valores da DSRH 
 
1. Criar mecanismos 
sistematizados de envolvimento 
dos colaboradores na preparação 
dos instrumentos de gestão de 
discussão com os mesmos da 
articulação dos objectivos 
operacionais e individuais 
 
Calendarizar reuniões periódicas 
com os colaboradores para 
apresentação dos instrumentos de 
gestão e sua evolução 
 
B. Actualizar do Manual de 
Acolhimento em 2011 
Elaborar o Regulamento Interno 
da SG 
Elaborar de um Código de 
Conduta para a SG, com partes 
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De acordo com o QUAR e o Plano 
de Actividades da SG para 2010, 
reutilização da mesma 
metodologia, em 2010 para o Guia 
do Procedimento Concursal. 
Evidências: QUAR e Plano de 
Actividades de 2010; fichas dos 
objectivos individuais dos 
dirigentes e dos colaboradores de 
2010, relativamente ao Guia do 
Procedimento Concursal  
 
2. Definição de condições de 
liderança 
Evidência: despacho anexo à 
Acta do CCA com as 
competências dos dirigentes 
intermédios 
 
3. Condições de comunicação 
eficaz com os colaboradores  
Evidências: comunicações 
através da Intranet; mail aos 
dirigentes intermédios a solicitar 
contributos para inserção na 
Intranet 
 
4. Não existência de conflitos de 
interesses  
Evidências: Inexistência de 
recursos hierárquicos em sede de 
SIADAP; inexistência de 
processos disciplinares; ausência 
de reclamações do pessoal em 
SME 

específicas para cada DS em 
2012. 
Sistematizar as orientações de 
atendimento ao pessoal do SME 
 
3. Melhorar os conteúdos da 
Intranet 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Não estão formuladas a Missão e Visão para a DSRH (0) 
 
b) Verificou-se uma boa articulação entre os objectivos constantes do Plano de Actividades e os 
objectivos individuais dos dirigentes e dos colaboradores, embora seja necessário maior 
envolvimento de todos na preparação e execução dos instrumentos de gestão (95) 
 
c) Existe um estabelecimento de valores no Manual de Acolhimento, que deve ser actualizado, mas há 
que consolidar essa definição através de outros normativos de conduta que contenham as 
especificidades da DSRH (20) 
 
d) Estão definidas em acta do CCA as competências dos dirigentes intermédios (90) 
 
e) A comunicação com os colaboradores existe mas deve ser consideravelmente melhorada (50)  
 
f) Dado o que consta da alínea a), não existe matéria para esta alínea (0) 
 
g) Embora não tenha havido conflitos de interesses, não estão definidos mecanismos de “gestão de 
conflitos” (50) 
 

Pontuação: (0+95+20+90+50+0+50) / 7 = 43,6 
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SUB CRITÉRIO 1.2 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para desenvolver e 
implementar um sistema de gestão da organização, do desempenho e da mudança. 

Exemplos: 

a. Desenvolver processos e promover a criação de estruturas organizacionais em conformidade com a 
estratégia, planeamento, necessidades e expectativas das partes interessadas, utilizando as tecnologias 
disponíveis; 

b. Definir formas de gestão apropriadas (níveis, funções, responsabilidades e competências) e assegurar 
um sistema de gestão dos processos; 

c. Desenvolver e acordar objectivos e metas mensuráveis para todos os níveis da organização; 

d. Orientar os resultados e o impacto da actividade para a satisfação das necessidades e expectativas das 
diferentes partes interessadas; 

e. Formular e alinhar a estratégia de governo electrónico com os objectivos estratégicos e operacionais da 
organização;  

f. Estabelecer um sistema de informação para a gestão, incluindo auditorias internas; 

g. Promover a utilização de ferramentas apropriadas para a gestão de projectos e para o trabalho em 
equipa; 

h. Aplicação permanente dos princípios da Gestão da Qualidade Total, como são exemplos o Modelo CAF 
ou o Modelo de Excelência da EFQM; 

i. Desenvolver um sistema de medição do desempenho estratégico e operacional da organização (ex: 
Balanced Scorecard); 

j. Implementar sistemas de gestão da Qualidade, tal como a ISSO 9001:2000, Service Legal Agreements 
(SLA) ou outro tipo de certificações; 

k. Identificar e estabelecer prioridades para as mudanças necessárias tendo em conta o desenho 
organizacional e o tipo de serviço; 

l. Comunicar as iniciativas de mudança e as razões para a mudança aos colaboradores e às partes 
interessadas relevantes. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Definição dos objectivos e 
metas mensuráveis individuais 
dos colaboradores 
Evidências: Fichas dos 
objectivos individuais de 
dirigentes e colaboradores 
 
2. Formação Profissional 
organizada 
Evidências: Plano de 
Formação 2010; questionários 
de avaliação dos formandos; 
relatórios de formação CAF; 
relatório de formação 2º 
semestre 2008 (referência ao 
SME); estudo SME; 
comunicações com o IEFP 
(CNO); contrato com empresa 
de formação; levantamento das 
necessidades de formação 
interna e externa; projecto 
POPH; relatório de satisfação 

A. Não há desenvolvimento de 
processos  
 
B. É utilizada a definição de 
competências no SIADAP, para 
efeitos de entrevista profissional. 
Não existe articulação com 
processos 
 
C. São elaborados indicadores 
periódicos de gestão de recursos 
humanos, mas não existe um 
sistema de informação para a gestão  
Evidências: indicadores mensais de 
recursos humanos. 
 
D. Não estão desenvolvidos 
sistemas de medição do 
desempenho estratégico, nem 
sistemas de gestão da Qualidade 
 
 

A. Actualização do desenho dos 
processos em Gescor e sua 
implementação 
 
Alargamento do sistema a todos 
os processos da DSRH 
 
B. Implementação de um manual 
de funções para os colaboradores 
e articulação com a gestão de 
processos 
 
Criação de indicadores de 
acompanhamento dos processos 
 
2. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos 
 
3. Definição de novos 
procedimentos de 
desmaterialização nas 
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dos formandos. 
 
Responsabilidade de 
coordenação na Comissão de 
Acreditação pelo MADRP das 
entidades formadoras 
Evidência: Despacho de 
nomeação do Grupo de 
Acreditação pelo MADRP das 
entidades formadoras e 
informações despachadas pelo 
MADRP 
 
Atendimento “na hora” do 
pessoal em SME 
Evidência: Fichas de 
atendimento SME; despacho 
em informação para a criação 
da linha telefónica dedicada ao 
SME 
 
3. Utilização predominante do 
correio electrónico na 
comunicação interna e externa 
Evidências: Mail da DS dando 
orientação nesse sentido; mails 
utilizados na comunicação 
interna e externa 
 
4. Utilização de diversas 
plataformas electrónicas 
Evidências: comprovativos de 
utilização SIOE, GEADAP, 
CGA, ISS (AS), DGCI e 
diversas outras  
 
5. Aplicação de princípios de 
Gestão da Qualidade, através 
da implementação do Projecto 
CAF/DSRH 
Evidências: toda a 
documentação gerada pelo 
Projecto 
 
6. Fornecimento de orientações 
ao SME/Organismos do 
MADRP 
Evidências: Orientações 
técnicas produzidas 
 
Comunicação de informação ao 
pessoal em SME 
Evidências: Remessa, via 
postal, de circulares/notas 
informativas aos trabalhadores 
em SME em conjunto com os 
recibos de vencimento 
 
7. Comunicação de iniciativas 
de mudança aos colaboradores 
Evidências: comunicações aos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

comunicações 
 
C. Implementar um sistema de 
informação para a gestão 
 
4. Utilização de ferramentas 
apropriadas para a gestão de 
projectos 
 
D. Implementar o Balanced 

Scorecard 
 
Implementar a utilização de 
sistemas de qualidade  
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colaboradores de mudanças de 
carreiras e de pontos; mails aos 
colaboradores a marcar 
reuniões para comunicação de 
mudanças legislativas; reuniões 
constantes do Plano de 
Comunicação do projecto CAF 
  

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Não há desenvolvimento de processos (0) 

b) Não existe um sistema de gestão por processos (0) 

c) Estão definidos objectivos e metas mensuráveis individuais para todos os colaboradores (90) 

d) Os resultados e o impacto da actividade de Formação Profissional e no atendimento ao pessoal em 
SME são orientados para satisfação das necessidades dos clientes internos e externos (90)  

e) Existe uma significativa utilização do governo electrónico na prossecução dos objectivos da DSRH 
(91)  

f) Não existe um sistema de informação para a gestão (0) 

g) São utilizadas várias plataformas electrónicas apropriadas ao trabalho da DSRH (90) 

h) Está a ser implementado na DSRH o presente projecto-piloto de aplicação da CAF (29) 

 i) Não existe um sistema de medição do desempenho estratégico (0) 

j) Não está implementado um sistema de gestão da qualidade (0) 

k) Estão definidas prioridades para as mudanças necessárias, a nível da UO em causa (Ex: 
orientações técnico-jurídicas dirigidas aos Organismos do MADRP e ao pessoal em SME (95) 

l) São sistematicamente comunicadas aos colaboradores as mudanças legislativas bem como outras 
iniciativas de mudança (90) 
 
 

Pontuação: (0+0+90+90+91+0+90+29+0+0+95+90) / 12 = 47,9 
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SUBCRITÉRIO 1.3  

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para motivar e apoiar as 
pessoas da organização e servir de modelo.  

Exemplos: 

a. Liderar através do exemplo, actuando de acordo com os objectivos e valores estabelecidos; 

b. Demonstrar vontade pessoal para a mudança solicitando críticas construtivas; 

c. Informar os colaboradores com regularidade sobre assuntos importantes relacionados com a 
organização; 

d. Ajudar os colaboradores a realizarem os seus deveres, planos e objectivos na prossecução dos 
objectivos globais da organização; 

e. Estimular, encorajar e criar condições para a delegação de poderes, responsabilidades e 
competências, incluindo a prestação de contas (empowerment). 

f. Promover uma cultura de inovação e melhoria encorajando e apoiando os colaboradores a 
apresentarem sugestões para a inovação e melhoria e a serem proactivos no dia-a-dia de trabalho; 

g. Reconhecer e premiar os esforços individuais e das equipas; 

h. Respeitar e gerir as necessidades individuais e as situações pessoais dos colaboradores. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências 
Áreas de melhoria e 

evidências 
Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Informação aos colaboradores 
sobre assuntos importantes 
Evidências: mails aos 
colaboradores a marcar reuniões 
para comunicar mudanças 
legislativas ou outras 
 
2. Avaliação do desempenho 
Evidências: despacho com os 
resultados da avaliação do 
desempenho consubstanciando 
a avaliação do desempenho dos 
colaboradores 
 
3. Compreensão para com as 
necessidades individuais e as 
situações pessoais dos 
colaboradores 
Evidências: requerimentos dos 
colaboradores e informações 
com os respectivos pareceres do 
dirigente 
 
4. Valorização de trabalhos feitos 
pelos colaboradores 
Evidências: Pareceres exarados 
nos trabalhos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reuniões periódicas de 
coordenação com os 
colaboradores para auscultação 
destes sobre o trabalho e recolha 
de sugestões de melhoria 
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Pontuação do subcritério e justificação 

 
Para este subcritério, dado que no seio da EAA não se chegou a um consenso sobre as evidências 
e sequente valorização dos vários exemplos, que permitisse a sua pontuação de forma exaustiva, 
a EAA decidiu efectuar uma reflexão sobre os mesmos e atribuir a pontuação ao subcritério de 
acordo com a tendência global, através de votação pelos 7 membros que estavam presentes, o 
que representava nº suficiente para haver quórum.  
 

 
Pontuação: (60+70+70+70+85+50+70) = 67,9 
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SUBCRITÉRIO 1.4 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para gerir as relações com 
os políticos e com as outras partes interessadas de forma a assegurar uma responsabilidade 
partilhada. 

Exemplos: 

a. Identificar as políticas públicas que afectam a organização; 

b. Interagir regular e proactivamente com os responsáveis políticos das áreas executiva e legislativa 
correspondentes;  

c. Assegurar que os objectivos e metas da organização estão alinhados com as políticas públicas; 

d. Desenvolver e manter parcerias e redes de trabalho com as partes interessadas relevantes (cidadãos, 
organizações não governamentais, grupos de interesse, outros organismos públicos, etc.); 

e. Promover o envolvimento dos políticos e de outras partes interessadas na fixação de resultados e 
impactos a atingir e no desenvolvimento do sistema de gestão da organização; 

f. Procurar a divulgação pública, a reputação e o reconhecimento da organização e dos seus serviços; 

g. Desenvolver o conceito de marketing (produtos e serviços chave) e divulgá-lo junto das partes 
interessadas; 

h. Participar em actividades de associações profissionais, organizações representativas e grupos de 
interesse. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Identificação das políticas 
públicas que afectam a 
organização 
Evidências: 2 workshops; 
responsabilidade atribuída a uma 
pessoa responsável pela 
identificação e divulgação do DR 
de interesse para a SG 
 
2. Interacção com a direcção 
superior  
Evidências: mails recebidos 
pelos dirigentes para reuniões de 
direcção 
 
3. Alinhamento dos objectivos e 
metas com as políticas públicas 
Evidências: planos de 
actividades; QUAR; relatórios de 
Actividades 
 
4. Parceria com o IEFP, para o 
Programa das Novas 
Oportunidades 
Evidências: Comunicações por e-
mail com o IEFP (CNO) 
 
Articulação com a GERAP para 
gestão da mobilidade especial 
decorrente da Portaria nº 1499-
A/2007, de 21 de Novembro 
Evidências: Comunicações 

 
 
 
 
 

 

 

2. Planeamento destas reuniões 
 
5. Instituir um procedimento de 
discussão com todos os 
colaboradores da articulação dos 
objectivos operacionais e 
individuais 
 
6. Utilização do sítio da SG na 
Internet (a entrar em breve em 
funcionamento), como veículo de 
divulgação de boas práticas dos 
serviços prestados. 
 
7. Uniformização do grafismo nos 
documentos produzidos pela 
DSRH 
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obrigatórias; outras comunicações 
instituídas entre a DSRH e a 
GERAP 
 
Coordenação do Grupo de 
Acreditação do MADRP das 
entidades formadoras 
Evidências: Despacho de 
nomeação do Grupo de 
Acreditação do MADRP e 
informações despachadas pelo 
MADRP 
 
Articulação com a DGAEP como 
interlocutor da SG 
Evidências: mails de e para a 
DGAEP 
 
Colaboração com empresas de 
formação no âmbito do Plano de 
Formação Profissional 
Evidências: Contrato com 
empresa de formação 
 
Colaboração e redes de trabalho 
com outros organismos 
Evidências: mails, ofícios e 
plataformas electrónicas com  
ADSE, CGA, Tribunais, DGO, 
Solicitadores, Cofres de 
Previdência, SSMJ e 
Companhias de seguros 
 
5. Envolvimento da direcção 
superior e dos dirigentes intermé 
dios na fixação de resultados a 
atingir e no respectivo 
acompanhamento 
Evidências: mails da direcção 
recebidos pelos dirigentes para 
reuniões sobre o QUAR 
 
6. Divulgação pública dos serviços 
prestados. 
Evidências: Manual do Emprego 
Público; Orientações técnicas; 
mail da DGAEP relativo à 
colaboração da SG para o 
Relatório de Actividades de 
Formação da Administração 
Pública 2008; mail sobre 
solicitação do IN Reabilitação para 
monitoragem em acção de 
formação 
 
7. Divulgação apelativa dos 
serviços prestados 
Evidências: capas e grafismos do 
MEP, calendário dos vencimentos, 
logótipo CAF, Balanço Social, 
novos formulários a preencher 
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pelos colaboradores disponíveis 
na Intranet.  

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Existe uma identificação com as políticas públicas (95) 
 
b) Existe esta interacção mas necessita de ser planificada (50) 
 
c) Há um alinhamento dos objectivos e metas com as políticas públicas, patente nos Planos e 
Relatórios de Actividades (95) 
 
d) Estão em execução parcerias ou redes de trabalho com diversos organismos da AP e entidades 
(95) 
 
e) Há articulação dos objectivos operacionais e individuais, mas torna-se necessário instituir um 
procedimento de discussão com todos os colaboradores sobre aquela articulação (30) 
 
f) Existe divulgação pública de serviços prestados, mas ela só poderá ser melhorada e mais 
directamente acessível ao público quando entrar em funcionamento o sítio da SG na Internet (30) 
 
g) Existe uma preocupação já evidenciada em tornar os serviços divulgados mais apelativos, através 
das melhorias gráficas introduzidas nos documentos editados ou a utilizar pelos colaboradores (80) 
 
h) Não é aplicável, dado que a DSRH não tem autonomia para participar nesse tipo de actividades 
 
 

Pontuação: (95+50+95+95+30+30+80) / 7 = 67,9 
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7.1.2. CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA  

 

SUB-CRITÉRIO 2.1 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para obter informação relacionada com 
as necessidades presentes e futuras das partes interessadas. 

Exemplos: 

a. Identificar todas as partes interessadas relevantes;  

b. Recolher e analisar de forma sistemática informação sobre as partes interessadas, respectivas 
necessidades e expectativas; 

c. Recolher e analisar regularmente a informação, as fontes, o rigor e a qualidade da mesma. Pode incluir 
informação sobre variáveis importantes tais como alterações sociais, ecológicas, económicas, jurídicas e 
demográficas.  

d. Analisar de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos internos (ex. diagnósticos TQM com os 
modelos CAF ou EFQM; análises SWOT). 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Estão identificadas todas as 
partes interessadas: 
colaboradores da SG e dos 
Gabinetes, organismos do 
MADRP, pessoal em SME, QET, 
outras entidades extra-MADRP; 
eventuais fornecedores de 
serviços no âmbito da DSRH 
Evidências: mails, ofícios e 
outras comunicações 
 
2. Recolha e análise de 
informação das partes 
interessadas. 
 
Evidências: diagnóstico das 
necessidades de formação, 
constante do Plano de Formação 
2010; relatórios da formação 
profissional; relatório de satisfação 
dos formandos; informação de 
análise após consulta a empresas 
de formação e fundamentação 
para a escolha da empresa; 
balanços sociais; minuta de 
requerimento do pessoal em SME 
para efeitos de descontos na 
CGA; ofício-circular aos 
organismos do MADRP sobre 
necessidades de recrutamento; 
mapas de pessoal para efeitos 
orçamentais; estudos relativos ao 
SME; despacho em informação 
para a criação da linha telefónica 
dedicada ao SME; bases de 
recolha de informação relativas às 

A. O pessoal do SME está a 
recorrer pouco à linha dedicada, 
porque a gravação inicial não é 
considerada “amigável” 

B. Não tem havido regularmente 
uma avaliação do rigor e 
qualidade da informação recolhida 

2./A. Revisão e melhoria da linha 
telefónica dedicada para 
atendimento do pessoal em SME, 
designadamente ponderar-se a 
sua gratuitidade 
 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos 
 
B. Introduzir nos relatórios e 
outros documentos de avaliação 
(ex: SIADAP, balanços sociais, 
planeamento de efectivos, 
formação profissional) uma 
análise da qualidade da 
informação disponível e do 
impacto dos resultados 
verificados. 
 
3. Promover o envolvimento dos 
colaboradores na análise SWOT 
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avaliações de desempenho, às 
antiguidades e aos conteúdos 
funcionais do pessoal em SME; 
formulário da Segurança Social 
para aferir os rendimentos 
familiares dos colaboradores, com 
vista à atribuição de abono 
familiar;  
 
3. Contributo da DSRH para a 
Análise SWOT anual da SG 
Evidências: Planos de 
Actividades da SG; 
implementação do projecto 
CAF/DSRH 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Estão identificadas todas as partes interessadas e evidenciada a comunicação com as mesmas (95) 
 
b) É sistematicamente recolhida e analisada informação sobre as partes interessadas, mas há 
necessidade de melhorar a informação sobre as suas necessidades e expectativas, nomeadamente, 
através de inquéritos de satisfação (70) 
 
c) Embora se obtenha sistematicamente informação sobre as partes interessadas, como é referido na 
alínea b) não tem havido uma avaliação do rigor e qualidade da informação recolhida (10) 
 
d) A DSRH dá o seu contributo para a análise anual SWOT da SG, constante dos Planos de 
Actividades e está a implementar o projecto de Auto-Avaliação CAF (71) 
 

 
Pontuação: (95+70+10+71) / 4= 61,5 
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SUB-CRITÉRIO 2.2 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver, rever e actualizar o 
planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os recursos 
disponíveis. 

Exemplos: 

a. Desenvolver e utilizar metodologias para monitorar, medir e/ou avaliar o desempenho da organização a 
todos os níveis assegurando o acompanhamento da implementação da estratégia; 

b. Analisar sistematicamente os riscos e as oportunidades (ex. análises SWOT) e identificar os factores 
críticos de sucesso através da avaliação regular destes factores no ambiente da organização (incluindo 
mudanças políticas);  

c. Avaliar as actividades existentes em termos de saídas (resultados) e efeitos (impactos) e a qualidade 
dos planos estratégicos e operacionais; 

d. Articular actividades e recursos, pressões de curto e longo prazo e exigências das partes interessadas;  

e. Avaliar a necessidade de reorganizar e melhorar as metodologias e estratégias de planeamento. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Acompanhamento e avaliação 
do desempenho da DSRH  
Evidências: relatórios de 
actividades da DSRH e da SG; 
implementação do projecto 
CAF/DSRH 
 
2. Analise dos riscos e e 
oportunidades da DSRH para 
efeitos da análise anual SWOT da 
SG  
Evidências: Planos de 
Actividades 
 
3. Avaliação das actividades da 
DSRH em função dos resultados 
Evidências: relatórios de 
actividades DSRH 
 
4. Articulação das actividades e 
recursos com as pressões a curto 
prazo e exigências das partes 
interessadas 
Evidências: documentação 
relativa a solicitações com 
carácter de urgência e respectiva 
resposta 

A. Não é utilizada uma 
metodologia de medição do 
desenvolvimento estratégico 
 
B. Não é feita uma análise de 
impacto da actividade 
 
C. As pressões a curto prazo e 
exigências das partes 
interessadas têm dificultado o 
planeamento da actividade 
 
D. É reconhecida a necessidade 
de introduzir uma melhor 
planificação das actividades da 
DSRH, mas até agora não foi 
possível. 

1./A. Alargamento da CAF a toda 
a SG, dado que a mesma irá 
contribuir para a melhoria das 
actividades da DSRH 
 
Utilizar uma metodologia de 
medição do desenvolvimento 
estratégico na SG, por exemplo, o 
Balanced Scorecard 
 
3./B. Realizar estudos de impacto 
das actividades da SG nas suas 
principais áreas de actuação 
 
4./C. Planeamento da actividade 
da DSRH, com definição de 
prioridades e melhor organização 
da resposta às exigências de 
curto prazo 
Este processo implica que a 
DSRH se integre no processo 
mais vasto de melhoria da 
planificação e da definição de 
prioridades da SG.  
 
D. (Ver a sugestão de melhoria 
constante do ponto 4./C.) 
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Pontuação do subcritério e justificação 

 
Para este subcritério, dado que se considerou a dificuldade em autonomizar a sua avaliação, uma vez 
que ele é condicionado pela estratégia e definição de prioridades definidas pela SG, bem como os 
sistemas de medição do desempenho estratégico, a EAA decidiu efectuar uma reflexão sobre os 
vários exemplos e atribuir a pontuação ao subcritério de acordo com a tendência global, 
 
 

Pontuação: 50,0 
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SUBCRITÉRIO 2.3 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para implementar o planeamento e a 
estratégia em toda a organização. 

Exemplos: 

a. Implementar o planeamento e a estratégia através da negociação e do consenso, da fixação de 
prioridades, estabelecimento de calendários, processos e estrutura organizacional adequada;  

b. Envolver as partes interessadas no processo de implementação do planeamento e estratégia e dar 
prioridade às necessidades e expectativas das partes interessadas;  

c. Materializar os objectivos estratégicos e operacionais da organização em planos e actividades relevantes 
para as unidades orgânicas e pessoas da organização. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Identificação de prioridades e 
organização do processo de 
resposta 
Evidências: informação que 
define um processo e metodologia 
a implementar para dar resposta a 
uma solicitação cometida á DSRH 
no âmbito da gestão do pessoal 
em SME 
 
2. Prioridade às necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas 
Evidências: planos de 
actividades da DSRH 
 
3. Materialização dos objectivos 
estratégicos e operacionais em 
planos de actividade para a DSRH 
Evidências: Planos de 
Actividades da DSRH e da SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Não existe uma gestão por 
processos 
 
B. Não há um envolvimento 
sistemático dos colaboradores no 
processo de planeamento  

1./A. Planificar a actividade da 
DSRH em função de prioridades 
prévia e superiormente 
estabelecidas 
 
Definir processos para todas as 
actividades da DSRH, embora 
inserida no âmbito mais vasto da 
SG 
 
Implementação de um manual de 
funções para os colaboradores e 
articulação com a gestão de 
processos 
 
2./B. Criar mecanismos 
sistematizados de envolvimento 
dos colaboradores na preparação 
dos instrumentos de gestão e de 
discussão com os mesmos da 
articulação dos objectivos 
operacionais e individuais. 
 
Calendarizar reuniões periódicas 
com os colaboradores para 
apresentação dos instrumentos de 
gestão e sua evolução. 
 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos. 
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Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Há uma identificação de prioridades a nível da DSRH e organização do processo de resposta, mas 
de forma condicionada pela dificuldade em executar as acções planeadas, face às sistemáticas 
alterações das prioridades da SG. Não existindo uma gestão por processos a nível da SG, essa 
situação repercute-se na DSRH (50)  
 
b) É dada prioridade às necessidades e expectativas das partes interessadas, mas não há um 
envolvimento sistemático dos colaboradores no processo de planeamento e de articulação dos 
objectivos operacionais e individuais no âmbito da concepção e preparação dos planos de 
actividades (80) 
 
c) Os planos e as actividades da DSRH materializam os objectivos que lhe são definidos e reflectem-
se nos objectivos individuais dos colaboradores (95)  
 
 

Pontuação: 50+80+95 / 3 = 75,0 
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SUBCRITÉRIO 2.4 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para planear, implementar e rever a 
modernização e a inovação. 

Exemplos: 

a. Criar e desenvolver uma nova cultura – aberta à inovação – através de formação, benchmarking, bench 
learning, criação de laboratórios de aprendizagem, focalização no papel do planeamento e do 
pensamento estratégico; 

b. Monitorizar de forma sistemática os indicadores/condutores internos da mudança e as exigências 
externas para a modernização e inovação; 

c. Planear as mudanças conducentes ao processo de modernização e inovação (ex. criação de serviços 
on-line) com base no diálogo com as partes interessadas; 

d. Utilização de ferramentas de gestão e indicadores (ex. utilização dos princípios da Gestão da Qualidade 
Total); 

e. Assegurar o desenvolvimento de um sistema de gestão da mudança eficiente, que inclua a 
monitorização do progresso ao nível da inovação; 

f. Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para implementar as mudanças planeadas. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Desenvolvimento de uma nova 
cultura no âmbito da formação, 
através da realização de estudos 
sobre as novas matérias 
legislativas logo após a sua 
publicação, com a formatação 
consequente em workshop para 
os colaboradores da SG e dos 
demais organismos do MADRP, 
por parte dos técnicos da DSRH, 
sem experiência nesta 
metodologia 
Evidências: workshop sobre 
regime de férias, faltas e licenças, 
procedimento concursal e manual 
de emprego público 
 
2. Foram estudadas e 
implementadas mudanças 
inovadoras de procedimentos na 
comunicação com diversas partes 
interessadas, após contacto com 
as mesmas  
Evidências: comunicação 
electrónica com CGA, Câmara de 
Solicitadores, Segurança Social, 
Sindicatos, Companhias de 
Seguros, e outros); remessa, via 
postal, de circulares/notas 
informativas aos trabalhadores em 
SME em conjunto com os recibos 
de vencimento; criação de linha 
dedicada para atendimento do 
pessoal em SME; envio 
desmaterializado dos recibos de 

A. Não há estudos de impacto das 
mudanças 
 
B. Não estão implementados 
Sistemas de Gestão da Qualidade 
 
C. Não está implementado um 
sistema de gestão da mudança 
que inclua a monitorização do 
respectivo impacto  
 
 

1. Colaboração no Projecto 
benchmarking/benchlearning entre 
as SG(s) do MAI, MEID e MCTES  
 
A. Realizar estudos de impacto 
das actividades da SG nas suas 
principais áreas de actuação 
  
2. Revisão e melhoria da linha 
telefónica dedicada para 
atendimento do pessoal em SME 

Análise da possibilidade de envio 
aos colaboradores de informações 
relevantes digitalizadas, em 
conjunto com os recibos de 
vencimento 

3./B. Implementação da utilização 
de Sistemas de Gestão da 
Qualidade na SG 

C. (Ver a sugestão de melhoria 
constante do ponto A.) 

4. Reforço da equipa da DSRH 
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vencimento aos colaboradores; 
endereço electrónico dedicado 
para utilização do pessoal em 
SME 
  
3. Está a ser implementada a 
aplicação de princípios de gestão 
de qualidade 
Evidência: projecto-piloto 
CAF/DSRH 
 
4. Máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis para 
implementar as mudanças 
planeadas 
Evidências: Fichas individuais 
dos colaboradores envolvidos em 
processos de mudança 
 
 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Desenvolvimento de novas práticas formativas, baseadas em conteúdos inovadores e 
apresentadas em formato de workshop (70)  
 
b) Não há monitorização sistemática da mudança, dado que não se faz avaliações de impacto (0)  
 
c) Estão implementadas mudanças inovadoras de procedimentos na comunicação com as diversas 
partes interessadas após contacto com as mesmas. Sugerem-se algumas melhorias. (85) 
 
d) Não são utilizadas ferramentas de gestão da qualidade, embora se esteja a implementar a aplicação 
de princípios de qualidade, através do projecto CAF (31) 
 
e) Não está implementado um sistema de gestão da mudança que inclua a monitorização do 
respectivo impacto (0) 
 
f) É assegurada a disponibilidade de recursos para a implementação das mudanças (71) 
 
 

Pontuação: 70+0+85+31+0+71 / 6 = 42,8 
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7.1.3. CRITÉRIO 3: PESSOAS 

 

SUB-CRITÉRIO 3.1 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para planear, gerir e melhorar os 
recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e estratégia. 

Exemplos: 

a. Analisar regularmente as carências, actuais e futuras, de recursos humanos tendo em conta as 
necessidades e expectativas das partes interessadas; 

b. Desenvolver e difundir a política de gestão de recursos humanos baseada no planeamento e 
estratégia da organização; 

c. Assegurar que a gestão previsional dos recursos humanos (selecção, recrutamento, integração, 
desenvolvimento de carreiras) seja adequada para a realização das actividades, e caracterizada pelo 
equilíbrio entre as actividades e respectivas responsabilidades;  

d. Monitorizar os recursos humanos responsáveis pela concepção e desenvolvimento de serviços on-
line; 

e. Desenvolver e acordar uma política clara que contenha critérios objectivos nos domínios do 
recrutamento, promoção, remuneração, avaliação e delegação de competências; 

f. Assegurar boas condições de trabalho em toda a organização, incluindo o respeito pelas exigências 
ao nível da saúde e da segurança; 

g. Gerir o recrutamento e o desenvolvimento das carreiras com respeito pela equidade no emprego, 
igualdade de oportunidades e diversidade (género, orientação sexual, deficiências, idade, raça e 
religião); 

h. Assegurar que as condições existentes permitem aos colaboradores conciliar a vida profissional e 
familiar; 

i. Prestar particular atenção às necessidades dos colaboradores desfavorecidos e com deficiências ou 
incapacidades. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Análise regular das carências 
de recursos humanos da SG 
tendo em conta as expectativas 
das partes interessadas 
Evidências: indicadores 
mensais de recursos humanos. 

2. Desenvolvimento da política 
de recursos humanos de acordo 
com o planeamento e estratégia 
da SG  
Evidências: planos de 
actividades; informações-
proposta de abertura de 
procedimentos concursais e ou 
mobilidades internas; 
documento sobre planeamento 
global de efectivos para 2010 
 
3. Gestão previsional dos 
recursos humanos adequada à 
realização das actividades 
Evidências: documento sobre 

A. Não está implementada a 
legislação sobre a segurança e 
higiene no trabalho, mas apenas 
em fase de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Implementar os requisitos 
legais em matéria de higiene e 
segurança, após conclusão do 
estudo em curso. 
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planeamento global de efectivos 
para 2010 
 
4. Desenvolvimento, numa 
óptica de execução, da política 
definida superiormente nos 
domínios do recrutamento, 
promoção, remuneração, e 
avaliação  
Evidências: despachos de 
alteração remuneratória e 
prémios de desempenho, de 
definição de competências a 
avaliar no âmbito do SIADAP 2 
e 3 e despacho que define os 
universos avaliados para efeitos 
de fixação de quotas; 
documento sobre planeamento 
global de efectivos para 2010.  
 
5. Recrutamento e 
desenvolvimento das carreiras 
com respeito pela equidade no 
emprego, igualdade de 
oportunidades e diversidade  
Evidência: não existem 
reclamações  
 
6. Está assegurado que os 
colaboradores possam conciliar 
a vida profissional e familiar  
Evidências: requerimentos dos 
colaboradores e informações 
com os respectivos pareceres 
do dirigente 
 
7. Presta-se atenção aos 
colaboradores com 
necessidades especiais de 
locomoção 
Evidência: fotografia do 
elevador adequado a 
deficientes motores; fotografia 
de casa de banho adequada a 
deficientes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) É feita a análise regular das carências de recursos humanos da SG tendo em conta as 
expectativas das partes interessadas e produzidos indicadores mensais (95) 
 
b) É executada a política de recursos humanos de acordo com o planeamento e estratégia da SG 
(80)  
 
c) A gestão previsional dos recursos humanos é adequada à realização das actividades (95) 
 
d) Não aplicável, dado que a SG não tem serviços on-line 
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e) É executada a política definida superiormente nos domínios do recrutamento, promoção, 
remuneração e avaliação (97)  
 
f) Não está implementada a legislação sobre a segurança e higiene no trabalho, iniciou-se apenas 
um estudo nesse sentido. (8)  
 
g) Não há reclamações sobre descriminação na gestão dos recursos humanos, em função do 
género, orientação sexual, deficiências, idade, raça ou religião. (100) 
 
h) É assegurada aos colaboradores a conciliação entre a vida profissional e familiar (95) 
 
i) É prestada atenção aos colaboradores com necessidades especiais de locomoção (98) 
 
 

Pontuação: (95+80+95+97+8+100+95+98) / 8 = 83,5 
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SUB-CRITÉRIO 3.2 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, desenvolver e usar as 
competências das pessoas, articulando os objectivos individuais e organizacionais. 

Exemplos: 

a. Identificar as competências actuais das pessoas, no plano individual e organizacional, em termos de 
conhecimento, habilitações e atitudes; 

b. Debater, estabelecer e comunicar a estratégia para o desenvolvimento de competências. Isto inclui um 
plano de formação aceite por todos baseado nas necessidades individuais e organizacionais, actuais e 
futuras (pode incluir, por exemplo, programas de formação obrigatórios e opcionais); 

c. Desenvolver e acordar planos de desenvolvimento e de formação pessoal para todos os colaboradores, 
com especial enfoque nas capacidades de gestão e liderança para lidar com a diversidade de 
cidadãos/clientes e parceiros. Esta formação também pode incluir o desenvolvimento de competências 
para prestar serviços on-line;  

d. Desenvolver as competências de gestão e de liderança, bem como as competências comportamentais 
dos gestores da organização para melhorar as relações com os colaboradores, clientes e parceiros; 

e. Apoiar e acompanhar os novos trabalhadores (ex. através de orientação, formação individual, tutoria); 

f. Promover a mobilidade interna e externa dos trabalhadores; 

g. Desenvolver e promover métodos de formação modernos (ex. abordagem multimédia, formação 
profissional no posto de trabalho, e-learning); 

h. Planear acções de formação e desenvolver técnicas de comunicação sobre o risco e a gestão de 
conflitos de interesse; 

i. Avaliar os impactos dos programas de formação e desenvolvimento relativamente ao custo das acções, 
através de análises custo/benefício. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Avaliação das competências 
dos colaboradores em resultado 
do processo de avaliação de 
desempenho e emprego dos 
recursos humanos em 
conformidade 
Evidências: modelos de fichas de 
avaliação de desempenho; anexo 
á acta do CCA, que define as 
competências dos dirigentes 
intermédios e dos trabalhadores 
 
2. Estabelecimento de um plano 
de formação baseado nas 
necessidades de desenvolvimento 
de competências das pessoas  
Evidências: plano de formação 
2010; levantamento das 
necessidades internas de 
formação para 2011  
 
3. Desenvolvimento de planos de 
formação em função de 
necessidades ditadas pelas 
prioridades definidas anualmente 
Evidência: plano de formação 
2010 

A. Não existe uma definição de 
perfis de competências dos postos 
de trabalho que permita uma 
directa percepção da adequação 
dos colaboradores ao posto de 
trabalho que ocupam 
 
B. Não existem evidências do 
trabalho de orientação dos novos 
colaboradores, pelos dirigentes  
 
C. Não são utilizados métodos de 
formação como, por exemplo, a 
abordagem multimédia, ou o e-
learning 
 
D. Não estão planeadas acções 
de formação sobre o risco e a 
gestão de conflitos de interesse 
  
E. As avaliações da formação 
profissional que têm sido feitas, 
são feitas numa óptica de 
resultado e não de impacto 

1./A. Definição de perfis de 
competências dos postos de 
trabalho. 
 
2. Maior envolvimento dos 
colaboradores na definição das 
necessidades de desenvolvimento 
de competências  
 
3. Organização de acções de 
formação na área do atendimento  
 
4. Frequência, pelos dirigentes, de 
outras acções de formação na 
área da liderança  
 
B. Planeamento formal da 
orientação inicial aos novos 
colaboradores 
 
C. Utilização de métodos de 
formação modernos 
 
D. Os programas de formação 
profissional deverão incluir 
formação na área dos conflitos de 
interesses 
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4. Frequência do FORGEP pelos 
dirigentes  
Evidências: certificado dos 
dirigentes  
 
5. Apoio e acompanhamento dos 
novos trabalhadores  
Evidências: comprovativo de 
formação profissional de duas 
técnicas admitidas recentemente  
 
6. Promoção da mobilidade dos 
trabalhadores 
Evidências: documentação sobre 
casos de mobilidade de pessoal 
 

E. Promover inquéritos de 
satisfação aos organismos do 
MADRP 
Avaliar o impacto efectivo da 
formação profissional interna 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Há uma avaliação das competências dos colaboradores em resultado do processo de avaliação de 
desempenho face à definição das competências para os dirigentes intermédios e os trabalhadores, 
mas não em função de perfis de competências, cuja definição não está feita. (40) 
 
b) O plano de formação é baseado nas necessidades de desenvolvimento de competências das 
pessoas, mas deverá haver maior envolvimento dos colaboradores na definição das necessidades de 
desenvolvimento de competências (85)  
 
c) Os planos de formação são desenvolvidos em função de necessidades ditadas pelas prioridades 
definidas anualmente, tendo em vista lidar com a diversidade dos clientes. (85)    
 
d) Os dirigentes apenas frequentaram a formação obrigatória para as suas funções (FORGEP) (10) 
 
e) Os novos trabalhadores são apoiados através de acções de formação. O acompanhamento pela 
chefia, que efectivamente se realiza não apresenta evidências. (50) 
 
f) É promovida a mobilidade dos trabalhadores do MADRP, em exercício de funções e, com especial 
enfoque, em SME (95) 
 
g) Não são utilizados métodos de formação modernos como, por exemplo, a abordagem multimédia, 
ou o e-learning (0) 
 
h) Não estão planeadas acções de formação sobre o risco e a gestão de conflitos de interesse (0) 
 
i) Não existe uma avaliação custo/benefício da formação dado que as avaliações da formação que têm 
sido feitas, são feitas numa óptica de resultado e não de impacto (0) 
 
 

Pontuação (40+85+85+10+50+95+0+0+0) / 9 = 40,6 
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SUB CRITÉRIO 3.3 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para envolver as pessoas através do 
diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Exemplos: 

a. Promover uma cultura de diálogo e de comunicação aberta e incentivar o trabalho de equipa; 

b. Criar de forma proactiva um ambiente propício para obter ideias e sugestões dos colaboradores e 
desenvolver os mecanismos apropriados para acolher os contributos (sistemas de sugestões, grupos de 
trabalho, brainstorming…); 

c. Envolver os colaboradores e os seus representantes no desenvolvimento de planos, estratégias, 
objectivos, no desenho de processos e na identificação e implementação de acções de melhoria; 

d. Procurar o consenso entre os gestores e os colaboradores sobre os objectivos a atingir e as formas de 
medir a execução dos mesmos; 

e. Realizar periodicamente questionários de pessoal, incluindo a publicação dos 
resultados/resumos/conclusões; 

f. Assegurar que os colaboradores tenham oportunidade de dar informação de retorno ou feedback sobre 
os respectivos gestores directos/ dirigentes de primeiro nível; 

g. Consultar os representantes dos trabalhadores (ex. sindicatos). 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Promove-se a comunicação 
entre os colaboradores e o 
trabalho de equipa 

Evidências: Mails aos 
colaboradores a marcar reuniões 
para comunicação de mudanças 
legislativas; reuniões com os 
colaboradores no âmbito do Plano 
de Comunicação da CAF; fichas 
de objectivos individuais 
partilhados; estudo sobre férias, 
faltas e licenças;  

2. Realizam-se reuniões sem 
periodicidade definida, em função 
de determinados assuntos 
considerados, pelos dirigentes, 
como mais relevantes. 

Evidências: mails aos 
colaboradores a marcar reuniões 
para comunicação de mudanças 
legislativas; mails a convocar os 
colaboradores para outras 
matérias 

3. São definidos objectivos 
individuais aos colaboradores, de 
acordo com os planos de 
actividades 

Evidências: fichas individuais dos 
colaboradores  

A. Não existe uma planificação da 
realização de reuniões com os 
colaboradores   

B. Não existe uma gestão de 
processos  

C. Não foram feitos questionários 
ao pessoal 

D. Não existe uma avaliação dos 
dirigentes pelos avaliados  

2./A. Reuniões periódicas de 
coordenação com os 
colaboradores para auscultação 
destes sobre o trabalho e recolha 
de sugestões de melhoria. 
 
3./B. Envolvimento dos 
colaboradores na definição dos 
objectivos e metas da organização 
 
Implementar uma gestão por 
processos na SG  
 
C. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos  
 
D. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos 
que incluam a avaliação da 
liderança 
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Os colaboradores foram 
envolvidos na identificação e 
implementação de acções de 
melhoria; 

Evidências: projecto CAF da SG 

4. Os objectivos a atingir pelos 
colaboradores e, especialmente o 
indicador de medida e ou a sua 
reformulação resultam de 
consenso entre os dirigentes e os 
avaliados 

Evidências: processo de 
reformulação de objectivos 
individuais 

 

 

 

a) É promovida a comunicação entre os colaboradores e o trabalho de equipa (90) 

b) São realizadas reuniões sem periodicidade definida, em função de determinados assuntos 
considerados, pelos dirigentes, como mais relevantes, mas não existe uma planificação da realização 
de reuniões com os colaboradores para acolher os contributos (50) 

c) São definidos objectivos individuais aos colaboradores, de acordo com os planos de actividades, 
mas não existe uma gestão de processos nem os colaboradores são envolvidos na definição dos 
objectivos e metas da organização (31) 

d) Os objectivos a atingir pelos colaboradores e, especialmente o indicador de medida e ou a sua 
reformulação resultam de consenso entre os dirigentes e os avaliados (85) 

e) Não são realizados periodicamente questionários ao pessoal (0) 

f) Não existe uma avaliação dos dirigentes pelos avaliados (0) 

g) Não aplicável, dado que a consulta aos representantes dos trabalhadores compete ao MADRP ou 
ao MFAP 
 
 

Pontuação: (90+50+31+85+0+0) / 6 = 42,7 
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7.1.4. CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

 

SUBCRITÉRIO 4.1 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e implementar 
relações de parceria relevantes. 

Exemplos: 

a. Identificar potenciais parceiros estratégicos e a natureza das relações (ex. fornecedor-comprador, co-
produção, serviços on-line); 

b. Estabelecer acordos de parceria apropriados, tendo em conta a natureza das relações (ex. fornecedor-
comprador, colaborador/co-fornecedor/co-produtor de produtos/serviços, serviços on-line); 

c. Definir as responsabilidades de cada parte na gestão das parcerias, incluindo os controlos; 

d. Monitorizar e avaliar regularmente os processos, os resultados e o tipo de parceria; 

e. Promover e organizar parcerias para tarefas específicas, bem como desenvolver e implementar 
projectos conjuntos com outras organizações públicas; 

f. Criar condições para o intercâmbio de colaboradores com os parceiros; 

g. Estimular actividades na área da responsabilidade social corporativa. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Existe um acordo de parceria 
com o IEFP (Programa Novas 
Oportunidades 
Evidências: acordo com IEFP.  
 
Está em fase de implementação 
uma parceria com a Câmara de 
Solicitadores para 
desmaterialização das 
comunicações relativas a 
penhoras de vencimentos, 
abrangendo numa 1ª fase os 
trabalhadores da SG, SME e QET 
e numa 2ª fase, após avaliação, 
todos os organismos do MADRP 
Evidências: ofício e mails entre a 
SG a Câmara de Solicitadores; 
mail ao NAP para avaliação do 
procedimento de 
desmaterialização das 
comunicações com a Câmara de 
Solicitadores 
 
2. No acordo de parceria com o 
IEFP estão definidos 
responsabilidades de cada parte 
na gestão das parcerias, bem 
como o acompanhamento da 
respectiva execução  
Evidências: acordo com IEFP  
 
3. Está a ser feito o 
acompanhamento do acordo de 
parceria, ainda informal, com a 

A. Estão identificados outros 
potenciais parceiros, para além 
dos já existentes, mas não 
existem evidências 
 
B. Não foi efectuada uma 
avaliação da parceria com o IEFP 

A. Retomar a ideia sobre as 
potenciais parcerias e avançar 
com os respectivos processos 
 
1. Celebração do acordo de 
parceria com a Câmara de 
Solicitadores, caso a avaliação 
dos actuais procedimentos de 
desmaterialização das 
comunicações revele a eficácia da 
parceria 
 
3./B. Efectuar regularmente uma 
monitorização da parceria com o 
IEFP 
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Câmara de Solicitadores 
Evidências: mail ao NAP para 
avaliação do procedimento de 
desmaterialização das 
comunicações com a Câmara de 
Solicitadores 
 
4. Foram criadas condições de 
intercâmbio com o IEFP, na 
organização do RVCC 
Evidências: acordo com o IEFP; 
cronogramas de realização; 
relatórios da formação; mail de 
divulgação aos organismos do 
MADRP; comunicações, 
inscrições e participantes de 
outros organismos do MADRP nos 
PNO 
  
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Estão identificados potenciais parceiros estratégicos, mas não existem evidências (10) 
 
b) Foi estabelecido um contrato de parceria, no âmbito das actividades da DSRH e está a ser 
implementado um outro que será formalizado após avaliação em 2010 (40) 
 
c) No contrato de parceria existente para efeitos de formação estão definidas responsabilidades de 
cada parte na gestão da parceria, bem como o acompanhamento da respectiva execução. (40) 

d) É feito o acompanhamento do acordo de parceria relativo à formação. Relativamente ao acordo 
com a Câmara de Solicitadores, irá ser efectuada uma avaliação em 2010 (31) 

e) Não existem parcerias para tarefas específicas, ou implementação de projectos conjuntos com 
outras organizações públicas (0) 
 
f) Foram criadas condições para o intercâmbio de colaboradores com os parceiros, no sentido de 
disponibilizar recursos humanos e materiais, efectuar a formação em horário laboral e sensibilizar os 
organismos do MADRP nesse sentido (60) 
 
g) não é aplicável, porque não há legislação que  enquadre essas actividades  
 
 

Pontuação: (10+40+40+31+0+60) / 6= 30,2 
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SUBCRITÉRIO 4.2 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e implementar 
parcerias com os cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a. Incentivar o envolvimento dos cidadãos/clientes em questões públicas e nos processos de tomada de 
decisão política (ex. comissões de utentes, inquéritos, sondagens de opiniões, círculos de qualidade); 

b. Demonstrar abertura a ideias, sugestões e reclamações dos cidadãos/clientes e desenvolver e utilizar os 
mecanismos apropriados para as recolher (ex. por meio de caixa de sugestões, caixa de reclamações, 
inquéritos, comissões de utentes, etc.); 

c. Assegurar uma política de informação proactiva (ex. sobre as competências dos diversos organismos 
públicos, sobre os processos da organização, etc.); 

d. Assegurar a transparência da organização, bem como das suas decisões e acções (ex. publicação de 
relatórios anuais, realização de conferências de imprensa, disponibilização de informação na Internet); 

e. Incentivar os cidadãos/clientes a se organizarem, a expressarem as suas necessidades e exigências e 
apoiar a constituição de comissões de utentes. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Existe uma política proactiva de 
informação junto dos organismos 
do MADRP.  
Evidências: RVCC; orientações 
técnicas e informativas aos 
clientes; disponibilização de 
manuais técnicos; acções de 
formação profissional em áreas de 
maior interesse para todos os 
organismos; candidaturas ao 
POPH. 
 
2. É assegurada a transparência 
da DSRH 
Evidências: Contributo da DSRH 
para os relatórios anuais da SG; 
disponibilização de informação na 
Intranet e no Portal do MADRP; 
mapas de pessoal; estudos 
diversos disponibilizados no Portal 
do MADRP 

A. Não se tem incentivado o 
envolvimento dos clientes em 
questões relacionadas com as 
actividades da DSRH 
 
B. Não existem mecanismos para 
recolha de sugestões dos clientes 
 
C. Não se tem incentivado 
iniciativas de organização dos 
clientes para expressar as suas 
necessidades e exigências 

 

 

 

 

 

A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos da DSRH 

B. Criar uma caixa de sugestões 
nas áreas de actuação da SG, a 
tratar tematicamente 

1. Proposta de extensão da 
desmaterialização dos recibos de 
vencimento a todos os 
organismos do MADRP 

2. Disponibilização de informação 
no sítio da SG na Internet quando 
entrar em funcionamento 

Colocação do resultado da Auto-
Avaliação no sítio da SG na 
Internet 

 

Pontuação do subcritério e justificação 

a) Não se tem incentivado o envolvimento dos clientes em questões relacionadas com as actividades 
da DSRH (0) 
 
b) Não existem mecanismos para recolha de sugestões dos clientes (0) 
 
c) Existe uma política proactiva de informação junto dos organismos do MADRP (59)  
 
d) É assegurada a transparência da DSRH, que poderá melhorar quando o sítio da SG na Internet 
entrar em funcionamento (90) 
 
e) Não se tem incentivado iniciativas de organização dos clientes para expressar as suas 
necessidades e exigências (0) 
 

Pontuação: (0+0+59+90+0) / 5= 29,8 
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SUBCRITÉRIO 4.3 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir recursos financeiros. 

Exemplos: 

a. Articular a gestão financeira com os objectivos estratégicos da organização; 

b. Assegurar a transparência financeira e orçamental; 

c. Assegurar a eficiência na afectação dos recursos financeiros; 

d. Introduzir sistemas inovadores de planeamento orçamental e de custos (ex. orçamentos plurianuais, 
orçamentos-programa); 

e. Monitorizar sistematicamente o custo padrão dos produtos e serviços prestados pela organização 
incluindo as despesas com recursos materiais e humanos envolvidos; 

f. Delegar e descentralizar as responsabilidades financeiras de forma equilibrada com o controlo 
centralizado; 

g. Basear as decisões de investimento e o controlo financeiro em análises de custo-benefício; 

h. Desenvolver e introduzir um controlo financeiro moderno (ex. através de auditorias financeiras internas, 
etc.) e divulgar junto dos colaboradores a informação relativa ao controlo financeiro; 

i. Criar em simultâneo sistemas de contabilidade financeira e orçamental incluindo balancetes orçamentais 
(contas de capital); 

j. Assegurar a gestão flexível de verbas orçamentais (ex. transferência de rubricas excedentárias para 
dotação de rubricas deficitárias);  

k. Incluir nos documentos orçamentais dados sobre o desempenho não financeiro da organização; 

l. Introduzir análises comparativas (ex. benchmarking) entre diferentes unidades da organização e entre 
diferentes organizações. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Contributo para redução de 
custos prevista no QUAR 2009 
Evidências: desmaterialização 
das comunicações; redução de 
custos de funcionamento da 
DSRH (2009) – Quar 2009;  
 
2. Participação na elaboração do 
orçamento anual 
Evidências: mapa de encargos 
de pessoal da SG e QET e 
previsão de encargos para a 
dotação de pessoal nos Gabinetes 
e em SME. 
 
2. É assegurada a eficiência na 
afectação dos recursos 
financeiros 
Evidências: Candidaturas a 
programas de formação co-
financiados (POPH); acções de 
formação a custo zero, recorrendo 
a empresas de formação 
subsidiadas (POPH); 
comunicação do plano de 
formação aos organismos do 
MADRP em instalações da 

A. Para além da formação, não é 
feito o cálculo autonomizado de 
custos-padrão das actividades, 
em geral, da SG, dado que não é 
ainda aplicado o POCP 
 
B. O referido em A. aplica-se à 
contabilização e controlo 
financeiro das actividades da SG 
 
 

2. Colaboração no Projecto 
benchmarking/bench learning 
entre as SG(s) do MAI, MEID e 
MCTES  
 
3./4./A./B. Implementação do 
POCP 
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SG/DRAP; desmaterialização das 
comunicações; dinamização da 
colocação dos trabalhadores em 
SME; desmaterialização dos 
recibos de vencimento; envio de 
notas informativas ao pessoal em 
SME com os recibos de 
vencimento. 
 
3. È monitorizado o custo-padrão 
das acções de formação 
Evidências: relatório de formação 
2009 
 
4. É efectuada a contabilização e 
o controlo financeiro das acções 
de formação, em paralelo com a 
DSGI. 
Evidências: balancetes da 
formação 
 
5. Solicitação de alterações 
orçamentais para o 
processamento de vencimentos, 
sempre que se verifica essa 
necessidade. 
Evidências: mails para a DSGI 
 
6. Divulgação das alterações ao 
SRH, logo que comunicadas pelo 
Instituto de Informática do MFAP 
Evidências: mails e manual de 
instruções 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
Para este subcritério, dado que a gestão financeira compete essencialmente à DSGI, considerou-se 
não ser possível a aplicabilidade da generalidade dos exemplos  
à DSRH mas sim a verificação dos esforços que tem desenvolvido e do seu contributo para a 
eficiência dos recursos financeiros utilizados, bem como da sua participação na preparação do 
orçamento do MADRP, na área dos recursos humanos e, também, da sua intervenção na gestão 
orçamental no que respeita às despesas com remunerações e outros abonos.  
Assim, a EAA decidiu atribuir a pontuação ao subcritério de acordo com a tendência global. 
 
 

Pontuação: 60,0 
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SUBCRITÉRIO 4.4 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir o conhecimento e a 
informação. 

Exemplos: 

a. Desenvolver sistemas para gerir, armazenar e avaliar a informação e o conhecimento na organização 
em conformidade com os objectivos estratégicos e operacionais; 

b. Assegurar que a informação relevante disponível no exterior seja obtida, processada e utilizada 
eficazmente; 

c. Monitorizar regularmente a informação e o conhecimento da organização, assegurando a relevância, 
exactidão, fiabilidade e segurança dos mesmos. Articulá-los ainda com o planeamento estratégico, bem 
como com as necessidades actuais e futuras das partes interessadas; 

d. Desenvolver canais internos para a divulgação em cascata da informação no seio da organização de 
forma a assegurar que todos os colaboradores tenham acesso à informação e ao conhecimento 
necessários para o cumprimento das suas tarefas e objectivos; 

e. Assegurar o acesso e a permuta de informação relevante com todas as partes interessadas e apresentar 
a informação e os dados de forma amigável; 

f. Assegurar, na medida do possível, que a informação e os conhecimentos-chave dos colaboradores 
permaneçam na organização na eventualidade destes deixarem a organização. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Desenvolver sistemas para 
gerir, armazenar e avaliar a 
informação e o conhecimento na 
organização em conformidade 
com os objectivos estratégicos e 
operacionais  
Evidências: print da base de 
dados relativa às avaliações de 
desempenho/pontos do pessoal 
da SG, QET e em SME; print da 
base de dados relativa à 
antiguidade do SME; print da base 
de dados relativa aos conteúdos 
funcionais do último posto de 
trabalho do pessoal em SME; print 
da base de dados para efeitos 
estatísticos do SME  
 
2. A informação relevante 
disponível no exterior é obtida, 
processada e utilizada 
eficazmente. 
Evidências:; orientações técnicas 
diversas; disponibilização on-line 
da informação obtida no exterior, 
com relevância para os clientes da 
SG  
 
3. Existência de canais internos 
para a divulgação da informação 
no seio da organização 
Evidências: disponibilização da 
informação na intranet e no Portal 

A. A informação necessária é 
sistematicamente obtida, embora 
não existam sistemas formais de 
obtenção 
 
B. Está a ser desenvolvida de 
uma base de dados que agrega 
toda a informação necessária à 
gestão administrativa do SME 
Evidência: Print 
 
C. Não é sistematicamente 
assegurado que a informação e os 
conhecimentos-chave dos 
colaboradores permaneçam na 
organização na eventualidade 
destes deixarem a organização.  
 
 

2./B. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão administrativa 
do SME 
 
3. Realização de reuniões 
periódicas com os colaboradores 
para informação e conhecimento 
necessários para o cumprimento 
das suas tarefas e objectivos, bem 
como para apresentação dos 
instrumentos de gestão e sua 
evolução 
 
C. Elaboração de normas e 
manuais de procedimentos, cujo 
início se prevê para o próximo ano 
 
Formação na área da elaboração 
de manuais de procedimentos 
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do MADRP dos instrumentos de 
gestão; mails aos colaboradores a 
marcar reuniões para 
comunicação de mudanças 
legislativas; mails a convocar os 
colaboradores. 

4. Existência de acesso e de 
permuta de informação com 
algumas partes interessadas 
Evidência: toda a informação 
técnica disponibilizada pela DSRH 
na Intranet e no Portal do 
MADRP; workshops sobre o 
Manual de Emprego Público, 
Férias, Faltas e Licenças e 
Procedimento Concursal 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Estão desenvolvidos sistemas para gerir, armazenar e avaliar a informação e o conhecimento na 
organização em conformidade com os objectivos estratégicos e operacionais (80)  
 
b) A informação obtida no exterior é processada e utilizada para responder ás solicitações que são 
feitas (90) 
 
c) A informação não é regularmente objecto de monitorização para efeitos de se avaliar a sua 
fiabilidade e segurança (0)  
 
d) Estão implementados canais internos para a divulgação da informação entre os colaboradores, que 
lhes permite o conhecimento sobre os objectivos e actividades da SG (70) 
 
e) Verifica-se o acesso e a permuta de informação com algumas partes interessadas (50) 
 
f) Não é, em geral, assegurado que a informação e os conhecimentos-chave dos colaboradores 
permaneçam na organização na eventualidade destes deixarem a organização, embora esteja previsto 
para o próximo ano, o início da elaboração de normas e manuais de procedimentos (30) 
 
 

Pontuação: (80+90+0+70+50+30) / 6= 53,3 
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SUBCRITÉRIO 4.5 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir os recursos tecnológicos. 

Exemplos: 

a. Desenvolver uma política integrada de gestão das tecnologias em conformidade com os objectivos 
estratégicos e operacionais da organização; 

b. Utilizar eficientemente tecnologias apropriadas para: 

− Gerir tarefas; 

− Gerir o conhecimento; 

− Apoiar as actividades de aprendizagem e de melhoria; 

− Apoiar a interacção com as partes interessadas e parceiros; 

− Apoiar o desenvolvimento e a manutenção de redes de trabalho internas e externas. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Utilização adequada de 
aplicações informáticas externas. 
Evidências: prints de SRH, 
sigaME, BEP, SIFSE, PEPAC, 
Plataforma de controlo da greve, 
SIOE, Jusnet  
 
2. Utilização de aplicações 
informáticas concebidas na SG 
Evidências: print da base de 
dados relativa às avaliações de 
desempenho/pontos do pessoal 
da SG, QET e em SME; print da 
base de dados relativa à 
antiguidade do SME; print da base 
de dados relativa aos conteúdos 
funcionais do último posto de 
trabalho do pessoal em SME; print 
da base de dados para efeitos 
estatísticos do SME; print da base 
de dados de moradas dos 
trabalhadores em SME, que gera 
automaticamente os nomes e 
endereços aquando do envio dos 
recibos de vencimentos e demais 
documentação; print da base de 
dados de gestão dos 
trabalhadores colocados em SME 
 
3. Utilização do Portal do MADRP 
e da Intranet para disponibilização 
de toda a informação relevante na 
área de RH 
Evidências: Portal do MADRP e 
Intranet 
 
4. Utilização de computadores e 
datashow nas acções de 
formação 

A. Está a ser desenvolvida de 
uma base de dados que agrega 
toda a informação necessária à 
gestão administrativa do SME 
Evidência: Print 

 
B. Não existência de assinatura 
digital extensiva a todos os 
trabalhadores 

2./A. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão administrativa 
do SME 
 
3. Utilização do sítio da SG na 
Internet, logo que entre em 
funcionamento  
 
4. Utilização de tecnologias 
modernas de formação 
 
6./B. Disponibilização de 
assinatura digital certificada 
extensiva a todos os 
trabalhadores 
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Evidência: fotografia da sala de 
formação 
 
5. Utilização das plataformas 
electrónicas 
Evidências: comprovativos de 
utilização SIOE, GEADAP, CGA, 
ISS (AS), DGCI e diversas outras  
 
6. Apoio ao desenvolvimento de 
uma  rede de trabalho interna 
Evidências: GESCOR  
 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
a) Não é aplicável, dado que o desenvolvimento da política integrada de gestão das tecnologias 
compete à DSGI, a DSRH é um utilizador das tecnologias 
 
b) São utilizadas, de forma adequada, tecnologias apropriadas para gerir tarefas, informação interna e 
externa, para apoio à formação, na interacção com outras partes interessadas e no apoio ao 
desenvolvimento da rede interna GESCOR 
 
 

Pontuação: 70,0 
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SUBCRITÉRIO 4.6 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir os recursos materiais. 

Exemplos: 

a. Gerir de forma eficaz e eficiente os espaços físicos tendo em conta as necessidades e expectativas dos 
utilizadores (ex. centralização vs. Descentralização dos edifícios/serviços); 

b. Assegurar a utilização segura, eficiente e ergonómica dos materiais e equipamentos tendo em conta: os 
objectivos estratégicos e operacionais da organização; as necessidades pessoais dos colaboradores; a 
cultura local; os constrangimentos do espaço físico (ex. espaços abertos com múltiplas secretárias vs 
gabinetes individuais) e os equipamentos técnicos necessários (ex. nº de computadores pessoais e 
fotocopiadoras por serviço); 

c. Assegurar uma eficiente, eficaz, planeada e sustentável manutenção dos edifícios, escritórios e 
equipamentos; 

d. Assegurar uma eficiente, eficaz e sustentável utilização dos recursos energéticos e dos meios de 
transporte; 

e. Assegurar a existência de acessos adequados aos edifícios tendo em conta as necessidades e 
expectativas dos colaboradores e cidadãos/clientes (ex. acesso de deficientes a parques de 
estacionamento ou a transportes públicos); 

f. Desenvolver uma política integrada para a gestão dos recursos materiais, incluindo a 
reciclagem/tratamento de resíduos, por exemplo através de gestão directa ou subcontratação. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Acesso adequado ao edifício 
tendo em conta as necessidades 
dos colaboradores e clientes 
deficientes 
Evidência: fotografia do elevador 
adequado a deficientes motores 
 
 

A. Localização dos espaços da 
DSRH muito distante da direcção 
superior 
 
B. Fraco isolamento do som 
exterior e da temperatura 
Falta de espaço, o que implica 
uma grande concentração de 
trabalhadores por sala 
Nº insuficiente de impressoras e 
fotocopiadoras para as 
necessidades do conjunto da 
DSRH 
Ecrãs de computador obsoletos 
Computadores com fraca 
capacidade e memória 
Mobiliário obsoleto e envelhecido 
Deficiente climatização do espaço 
Evidências: mails enviados à 
DSGI 
 
C Deficiente impermeabilização 
do tecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Reavaliação da localização da 
DSRH 
 
B. Remodelação dos 
equipamentos, mobiliário, 
climatização e sonorização 
 
C. Conservação das instalações 
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Pontuação do subcritério e justificação 

 
Para este subcritério, dado que a gestão dos recursos materiais compete essencialmente à DSGI, 
considerou-se não ser possível a aplicabilidade da generalidade dos exemplos  
à DSRH, pelo que a EAA decidiu atribuir a pontuação ao subcritério de acordo com a tendência global 
em função da verificação de como utiliza os espaços e os equipamentos que lhe estão afectos. Como 
resultado da reflexão que foi feita, foi considerado existirem significativas deficiências neste âmbito, 
referenciadas ao longo do tempo mas das quais há poucas evidências, que constam das áreas de 
melhoria e para as quais se fizeram as respectivas sugestões de melhoria.  
No entanto, com os recursos disponíveis no estado em que se encontram, a EAA considerou que a 
DSRH, tem conseguido gerir esses recursos de forma a poder desenvolver, normalmente as suas 
actividades 
 
 

Pontuação: 55,0 
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7.1.5. CRITÉRIO 5: PROCESSOS 

 

SUBCRITÉRIO 5.1 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, conceber, gerir e 
melhorar os processos de forma sistemática. 

a. Identificar, descrever e documentar os processos-chave de forma regular; 

b. Identificar os “donos” dos processos e atribuir-lhes responsabilidades; 

c. Envolver os colaboradores e as outras partes interessadas externas no desenho e desenvolvimento dos 
processos-chave; 

d. Afectar recursos aos processos com base na importância relativa do seu contributo para os objectivos 
estratégicos da organização; 

e. Recolher, registar e compreender os requisitos legais e outros mecanismos de regulação relevantes para 
os processos da organização, analisá-los e elaborar propostas para agilizar os procedimentos legais 
integrados nos processos com o objectivo de eliminar as barreiras administrativas desnecessárias e a 
burocracia; 

f. Definir indicadores para os processos e estabelecer objectivos de desempenho orientados para os 
cidadãos/clientes; 

g. Coordenar e sincronizar os processos da organização; 

h. Monitorizar e avaliar os impactos dos serviços on-line nos processos da organização (ex. eficiência, 
qualidade, eficácia); 

i. Juntamente com as partes interessadas relevantes, melhorar os processos de acordo com a eficiência, 
eficácia e resultados avaliados (outputs e outcomes); 

j. Analisar e avaliar os processos-chave, os riscos e os factores críticos de sucesso, tendo em 
consideração os objectivos da organização e o respectivo ambiente de mudança; 

k. Identificar, desenhar e implementar mudanças nos processos que conduzam os serviços para a filosofia 
do “quiosque único” (one-stop-principle services); 

l. Medir e rever a eficácia das mudanças introduzidas nos processos e desenvolver processos de 
benchmarking e bench learning para conduzir as melhorias. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

 A. Identificação dos processos-
chave da DSRH e respectivas 
características, nomeadamente,   
descrição e documentação das 
suas várias actividades e tarefas, 
intervenientes, responsabilidades, 
indicadores de desempenho  

A. Desenho e detalhe dos vários 
processos e actividades 
identificados, tendo em conta: 
- início e fim  
- objectivos 
- metas 
-requisitos legais enquadradores 
- fluxograma 
- responsável dos processos 
-responsabilidades de outros 
intervenientes 
- procedimentos de suporte 
- documentação gerada e plano 
de controlo da mesma  
- indicadores de desempenho 
- interface com outras UO’s 
- monitorização e medição 
- avaliação da eficácia e da 
eficiência. 



                                                                                           

 

87/140 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
Relativamente ao presente subcritério, o trabalho da EAA neste projecto de auto-avaliação foi apenas 
de identificação e descrição sumária dos processos-chave da DSRH, respectivos intervenientes e 
evidências. Constituiu um trabalho prévio a todo o trabalho futuro de desenho e detalhe dos vários 
processos e actividades identificados, para definição do qual se efectuou uma reflexão sobre os 
exemplos acima, e que é considerado uma sugestão de melhoria. 
Assim, a EAA decidiu atribuir a este subcritério uma pontuação por tendência global 
 
 

Pontuação: 15,0 
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SUBCRITÉRIO 5.2 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e fornecer produtos e 
serviços orientados para os cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a. Envolver os cidadãos/clientes na concepção e melhoria dos serviços e produtos (ex. através de 
sondagens; informação de retorno/feedback; grupos de controlo; inquéritos para averiguar a 
conformidade dos serviços e produtos e para averiguar se os mesmos têm em conta aspectos 
relacionados com o género e a diversidade); 

b. Envolver os cidadãos/clientes e outras partes interessadas, no desenvolvimento de padrões de 
qualidade para os serviços, produtos e informação disponibilizada aos mesmos; 

c. Elaborar orientações e legislação simples e clara utilizando linguagem acessível; 

d. Envolver os cidadãos/clientes na concepção e desenvolvimento de canais e fontes de informação; 

e. Assegurar a existência de informação adequada e rigorosa, com o objectivo de responder às 
necessidades dos cidadãos/clientes; 

f. Promover mecanismos de acessibilidade na organização: horários de abertura flexíveis e documentos 
em diversos formatos e suportes (ex. diferentes línguas, disponíveis na Internet, cartazes, brochuras, 
Braille); 

g. Promover a comunicação electrónica e a interacção com os cidadãos/clientes; 

h. Desenvolver mecanismos de resposta automática a dúvidas e procedimentos e sistemas de gestão das 
reclamações. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Elaboração de orientações de 
forma simples e clara utilizando 
linguagem acessível 
Evidências: orientações técnicas 
prestadas 
 
2. É assegurada a existência de 
informação adequada e rigorosa, 
com o objectivo de responder às 
necessidades dos clientes 
Evidências: prestação de 
informação ao pessoal em SME 
sobre a alteração do regime de 
abono familiar; orientações 
técnicas e manuais técnicos 
elaborados 
 
3. É disponibilizado na Intranet e 
no Portal do MADRP e por outros 
meios um conjunto de conteúdos 
relativos à área de actuação da 
DSRH 
Evidências: printscreen do Portal; 
envio de informação ao pessoal 
em SME sobre a disponibilidade 
on-line de diversos serviços da 
ADSE relativos ao beneficiário 
 
4. É promovida a comunicação 
electrónica e a interacção com os 
clientes 

A. Não são envolvidos os clientes 
na concepção e melhoria dos 
serviços e produtos 

B. Não é promovida a obtenção 
de retorno ao nível de opinião 
sobre a qualidade dos serviços 
prestados, embora seja possível 
apresentar sugestões de melhoria 
e reclamações através do Portal 
do MADRP 

C. Os clientes não são envolvidos 
na concepção e desenvolvimento 
de canais e fontes de informação 

D. Não estão desenvolvidos 
mecanismos de resposta 
automática 
 
Dado que a DSRH não tem 
registado reclamações escritas, a 
criação de sistema de gestão de 
reclamações não foi considerada 
prioritária 
 

A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos da DSRH 
 
B. (Ver sugestão constante do 
ponto A.) 
 
C. (Ver sugestão constante do 
ponto A.) 
 
3. Criação de FAQ’s 
 
Utilização do sítio da SG na 
Internet, com entrada em 
funcionamento prevista para o 
mês de Novembro de 2010. 
 
4. Realização quadrimestral e 
workshops com dirigentes 
intermédios e técnicos da área de 
RH 
 
Disponibilização do endereço 
electrónico par o pessoal em 
SME, no Portal do MADRP  
 
D. Deverá ser criado um sistema 
de gestão de reclamações em 
simultâneo com a realização de 
inquéritos de satisfação aos 
clientes internos e externos da 
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Evidências: comunicações 
electrónicas; powerpoint da 
realização da workshop com 
dirigentes intermédios e técnicos 
da área de RH sobre o Manual do 
Emprego Público; endereço 
electrónico para o pessoal em 
SME 

DSRH 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação é atribuída por tendência global, considerando que: 
 
a) Os clientes não são envolvidos na concepção e melhoria dos serviços e produtos, nem há 
informação de retorno, porque não se conhece as suas necessidades e expectativas. Por isso, 
sugere-se, como melhoria, a realização de inquéritos de satisfação aos clientes internos e externos 
da DSRH  
 
b) Não há envolvimento sistemático dos clientes e outras partes interessadas, no desenvolvimento de 
padrões de qualidade para os serviços, produtos e informação disponibilizada aos mesmos, pela 
mesma razão constante da alínea a). Há alguma possibilidade de apresentação de reclamações e de 
sugestões de melhoria através do Portal do MADRP. A sugestão de melhoria é também a mesma  
 
c) São elaboradas orientações técnico-jurídicas de forma simples e clara, utilizando linguagem 
acessível  
 
d) Os clientes não são envolvidos na concepção e desenvolvimento de canais e fontes de informação, 
pelo que se sugere que se ausculte os clientes, nesse âmbito  

e) É assegurada a existência de informação adequada e rigorosa, com o objectivo de responder às 
necessidades dos clientes, sempre que estes a solicitam e, algumas vezes, por iniciativa da DSRH  
 
f) É disponibilizado na Intranet e no Portal do MADRP, bem como por outros meios de comunicação 
um conjunto de conteúdos relativos à área de actuação da DSRH, mas esta área necessita de ser 
melhorada  
 
g) É promovida a comunicação electrónica e a interacção com os clientes, mas sugere-se 
mecanismos periódicos de comunicação em área relevantes  

 
h) Não estão desenvolvidos mecanismos de resposta automática a dúvidas e procedimentos nem 
sistemas de gestão das reclamações  
 

 
Pontuação: 45,0 
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SUBCRITÉRIO 5.3 

A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para inovar os processos envolvendo 
os cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a. Disponibilidade e iniciativa para aprender com as inovações de outras organizações nacionais e 
internacionais; 

b. Envolver as partes interessadas na inovação dos processos, por exemplo através da avaliação de novos 
serviços e soluções de Administração Pública electrónica; 

c. Envolver os cidadãos/clientes na inovação dos processos; 

d. Afectar os recursos necessários para a inovação dos processos; 

e. Identificar, analisar e superar constantemente os obstáculos para a inovação. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Há disponibilidade para 
aprender com as inovações de 
outras organizações nacionais 
Evidências: Colaboração no 
Projecto 
benchmarking/benchlearning entre 
as SG(s) do MAI, MEID e MCTES; 
relatórios de actividades de 2008 
e 2009 
 
2. Desmaterialização das 
comunicações e processos 
Evidências: mails utilizados na 
comunicação interna e externa; 
utilização do GESCOR; endereço 
electrónico para utilização do 
pessoal em SME; envio, por mail, 
dos recibos de vencimentos, aos 
trabalhadores da SG e Gabinetes  
 
3. Plano de Actividades 
contemplando afectação de 
recursos às actividades 
Evidência: Plano de Actividades 
2011  

A. Não se conhecem as 
necessidades ou opiniões das 
partes interessadas sobre os 
processos da DSRH 
 
B. Não está implementada na SG 
uma metodologia de gestão por 
processos 
 

A. Realização de inquéritos aos 
clientes sobre esta matéria -  
processos de trabalho e inovação 
nos procedimentos 
 
B. Implementação de uma gestão 
por processos na SG 
 
2. Implementação da assinatura 
digital certificada para todos os 
colaboradores 
 
 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
Face ao que se referiu relativamente ao subcritério 5.1, o que significa que existe todo um trabalho a 
efectuar para se implementar uma gestão por processos, a EAA efectuou uma reflexão sobre os 
exemplos relativos a este Subcritério e, atendendo a que não só tem havido disponibilidade para 
aprender com as inovações de outras organizações nacionais, como também a DSRH tem feito 
esforços no sentido de implementar alguma inovação, nomeadamente no domínio da 
desmaterialização de comunicações e processos de trabalho, decidiu atribuir uma pontuação, por 
tendência global 

 
 
Pontuação: 15,0 
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7.1.6. CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES 

 

SUBCRITÉRIO 6.1 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades 
e expectativas dos cidadãos/clientes através de resultados de avaliações da satisfação dos 
cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a. Resultados relativos à imagem global da organização (ex. cortesia e igualdade no tratamento; 
flexibilidade e autonomia para resolver problemas extraordinários/ situações invulgares); 

b. Resultados relativos ao envolvimento e participação; 

c. Resultados relativos à acessibilidade (ex. horários de abertura e tempos de espera; quiosque único); 

d. Resultados relativos aos produtos e serviços (ex. qualidade, fiabilidade, conformidade com padrões de 
qualidade, tempo de resposta às solicitações, qualidade dos esclarecimentos prestados aos 
cidadãos/clientes). 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 
Evidências: Tratamento dos 
questionários preenchidos pelos 
formandos nas várias acções de 
formação 
 
2 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 
Evidências: Tratamento dos 
questionários preenchidos pelos 
formandos nas várias acções de 
formação 
 
Colaboração da SG (DSRH) para 
o Relatório de Actividades de 
Formação da Administração 
Pública 2008. 
Evidência: Mail da DGAEP e 
Relatório da DGAEP 
 

3 Não existe horário fixo de 
atendimento -
abertura/encerramento - nem 
tempos de espera sendo  o 
mesmo  na “hora”, tanto 
presencial como telefonicamente 
Evidências: QUAR, Relatórios de 
Actividades 2008 e 2009; 
Despacho em informação para a 
criação da linha telefónica 

A. Só foram realizados inquéritos 
de satisfação a alguns segmentos 
de clientes internos e externos 

B Inexistência de mecanismos de 
medição do grau de satisfação 
dos trabalhadores em SME  

Inexistência de registo de 
atendimento e do grau de 
satisfação para os restantes 
clientes 
 
C. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.,2.,4./A.. Realização de 
inquéritos de satisfação aos 
clientes internos e externos nas 
restantes áreas, designadamente: 

- Inquérito de satisfação às 
UO da área de recursos 
humanos dos Organismos. do 
MADRP; 
- Inquérito de satisfação aos 
Organismos do MADRP, 
relativo à formação ministrada 
pela SG  
- Inquérito de satisfação a 
realizar aos trabalhadores em 
SME no aquando do 
atendimento 

Definição de indicadores 
quantificados e de um sistema de 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 
Publicação dos resultados e 
respectivo tratamento, na Intranet 
e no sítio da SG 
 
3./B. Registo do atendimento dos 
restantes clientes internos 
externos 
 
Registo no sistema de gestão 
documental – Gescor de toda a 
solicitação escrita, dirigida à 
DSRH 
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dedicada ao SME; Fichas de 
atendimento SME 

4 Realizados inquéritos de 
avaliação de satisfação aos 
formandos nas várias acções de 
formação 
Evidências: Tratamento dos 
questionários preenchidos pelos 
formandos nas várias acções de 
formação. 

4 Realização de acções de 
formação para clientes externos 
que ainda não tenham 
frequentado qualquer tipo de 
formação 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, uma vez que a maior parte dos resultados não 
estão avaliados, em virtude da inexistência de inquéritos de satisfação.  

 
 
Pontuação: 15,0 
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SUB-CRITÉRIO 6.2 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades 
e expectativas dos cidadãos/clientes através de indicadores das medidas orientadas para os 
cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

Indicadores relativos à imagem global da organização: 

a. Número e tempo de tratamento das reclamações (ex. resolução de casos de conflitos de interesse); 

b. Grau de confiança dos cidadãos/clientes na organização e nos respectivos serviços e produtos; 

c. Tempos de espera; 

d. Tempo de tratamento/processamento dos produtos/serviços; 

e. Quantidade de acções de formação dos colaboradores para o tratamento eficaz das relações com os 
cidadãos/clientes (ex. comunicação cordial e profissionalismo no tratamento dos cidadãos/clientes). 

Indicadores relativos ao envolvimento: 

f. Grau de envolvimento das partes interessadas na concepção e modo de prestação dos produtos e 
serviços e/ou na concepção dos processos de tomada de decisão; 

g. Sugestões recebidas e registadas; 

h. Implementação e grau de utilização de meios inovadores para lidar com os cidadãos/clientes. 

Indicadores relativos aos produtos e serviços: 

i. Respeito pelos padrões de qualidade do serviço (ex. cartas do cidadão ou cartas da qualidade). 

j. Número de produtos devolvidos ou serviços prestados incorrectamente e/ou situações que implicaram 
a repetição do processo ou a compensação pelos erros cometidos; 

k. Grau do esforço desenvolvido para melhorar a disponibilidade, o rigor e a transparência da 
informação. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

 A.. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
Não existem instrumentos para 
avaliação dos resultados 
 
B. Não foram realizadas acções 
de formação na área do 
atendimento 
 

A. Definição de indicadores 
quantificados  
 
Criação de um sistema de suporte 
à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
para o período a considerar, 
designadamente: 
a) Criação de um ficheiro Excel 
que permita:  
- medir os tempos de resposta 
das solicitações cometidas à 
DSRH, em três vertentes 
1 - Tempo previsto no CPA; 
2 - Tempo real de execução 
(tempo médio); 
3 – O desvio 

b) Aferir a aceitação técnica das 
respostas, nomeadamente 
através do nº de devoluções 
efectuado 

B. Realização de acções de 
formação na área do tratamento 
eficaz das relações com os 
clientes 
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Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, dado não haver resultados avaliados. 

 
 
Pontuação: 5,0 
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7.1.7. CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

 

SUBCRITÉRIO 7.1 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades 
e expectativas dos seus colaboradores através dos resultados das medições da satisfação e 
motivação das pessoas. 

Exemplos: 

Resultados relativos à satisfação global: 

a. A imagem global e o desempenho global da organização (para a sociedade, cidadãos/clientes, 
outras partes interessadas); 

b. O nível de percepção dos colaboradores (no sentido de tomada de consciência) relativamente aos 
conflitos de interesse; 

c. O nível de envolvimento das pessoas na organização e na respectiva missão. 

Resultados relativos à satisfação com a gestão e sistemas de gestão: 

d. A capacidade da gestão de topo e de nível intermédio para conduzir a organização (ex. estabelecer 
objectivos, afectar recursos, etc.) e para comunicar; 

e. Recompensa dos esforços individuais e de grupo; 
f. A postura da organização face à inovação. 

Resultados relativos à satisfação com as condições de trabalho: 

g. O clima organizacional e a cultura da organização (ex. como lida com os conflitos, queixas ou 
problemas pessoais); 

h. O tratamento de questões sociais (ex. flexibilidade do horário de trabalho, conjugação do trabalho 
com os assuntos pessoais e questões de saúde); 

i. A igualdade de oportunidades e o sentido de justiça no comportamento da organização. 

Resultados ao nível da motivação e satisfação das pessoas com o desenvolvimento da carreira e das 
competências: 

j. A capacidade da gestão para promover uma estratégia de gestão de recursos humanos e o 
sistemático desenvolvimento de competências, bem como o conhecimento dos objectivos da 
organização pelos colaboradores; 

k. Resultados relativos à disponibilidade dos colaboradores para aceitar mudanças 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Definidos objectivos individuais 
dos colaboradores no âmbito do 
Siadap 2/3. 
Evidências: Fichas dos objectivos 
individuais 
 
2. De acordo com os Planos de 
Actividades  de 2008, 2009 e 2010 
estão definidos os objectivos e 
afectação de recursos  
Evidências: Planos de 
Actividades 2008, 2009 e 2010 
 
3. Foram atribuídos prémios de 
desempenho e alteração de 
posicionamento remuneratório 
gestionário/regra/excepção 
Evidências: Despachos para 

A Inexistência de um sistema de 
medição do grau de satisfação 
dos colaboradores 
 

B. A utilização de meios de 
comunicação em suporte papel  

C. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 

A Realização de inquéritos de 
satisfação a todos os 
colaboradores 
 
1. Realização de reuniões 
periódicas com vista a um maior  
envolvimento das pessoas na 
organização – com periodicidade 
trimestral 
 
2. Maior envolvimento dos 
colaboradores, na forma como a 
DSRH se deve organizar e 
planear as actividades. 
 
4/B. A utilização alargada do e-
mail, a outros meios 
comunicações, eliminando-se os 
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atribuição de prémios de 
desempenho e alteração de 
posicionamento remuneratório. 
Valorização de trabalhos feitos 
pelos colaboradores 
Evidências: Trabalhos 
elaborados  
 
4. Predisposição da organização 
para a inovação designadamente 
através da adopção das TIC 
Evidências: Contactos via e-mail 
com ADSE, Tribunais, DGO, 
Solicitadores, Companhias de 
Seguros, CGA e ISS  
 
5. Existência de horário flexível 
Evidências: Regulamento do 
relógio de ponto; Horário de 
jornada contínua; Redução de 
horário diário para efeitos de 
aleitação; Comprovativos de idas 
ao médico/assistência a familiares 
 
6. Dada oportunidade a todos os 
colaboradores à frequência de 
acções de formação 
Evidências: Mails enviados e 
fichas de inscrição  
 
7. Análise regular das carências 
de recursos humanos (da SG) 
tendo em conta as expectativas 
dos colaboradores 
Evidências: indicadores mensais 
de recursos humanos. 

Desenvolvimento da política de 
recursos humanos de acordo com 
o planeamento e estratégia (da 
SG)  
Evidências: Planos e Relatórios 
de actividades 
 
De acordo com o Quar e relatórios 
de actividades e de formação 
profissional de 2008 e 2009 foram 
realizadas acções de 
formação/sensibilização 
Evidências: QUAR, Relatórios de 
actividades e de formação de 
2008 e 2009 
 
8. Criação do Núcleos de Apoio 
ao Sistema de Mobilidade 
Especial (NASME), de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD), e de 
Assessoria Técnica (NAT) e 
afectação de trabalhadores aos 
respectivos núcleos. Inexistência 
de contestação 

de suporte em papel. Esta 
iniciativa passava pela atribuição 
generalizada da atribuição de 
assinatura digital. 

Microfilmagem/digitalização dos 
processos individuais. 
 
6 Realização de acções de 
formação para colaboradores que 
ainda não tenham frequentado 
qualquer tipo de formação 
 
7 Promover a transmissão a todos 
os colaboradores dos objectivos 
da DSRH 
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Evidências: Informações e 
despachos sobre a movimentação 
interna de trabalhadores  
 
Integração das TIC nos processos 
de trabalho (Desmaterialização 
das comunicações) 
Evidências: Gescor e contactos 
via e-mail com ADSE, Tribunais, 
DGO, Solicitadores, Companhias 
de Seguros, CGA e ISS. 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, dado não estarem todos os resultados 
avaliados e não existirem inquéritos de satisfação a todos os colaboradores. Teve-se em linha de 
conta os pontos fortes identificados e as evidências apresentadas. 
 
 

Pontuação: 50,0 
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SUBCRITÉRIO 7.2 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades 
e expectativas dos seus colaboradores através de indicadores de resultados relativos às pessoas. 

Exemplos: 

a. Indicadores relativos à satisfação (ex. níveis de absentismo ou doença; rácios de rotação de pessoal; 
número de reclamações); 

b. Indicadores relativos ao desempenho (ex. medidas de produtividade; resultados de avaliações); 

c. Níveis de utilização das tecnologias de informação e comunicação pelos colaboradores;  

d. Indicadores relativos ao desenvolvimento de competências (taxas de participação e de sucesso nas 
actividades de formação, eficácia da utilização dos orçamentos de formação); 

e. Evidências da capacidade para lidar com os cidadãos/clientes e responder às suas necessidades; 

f. Grau de mobilidade de pessoal dentro da organização; 

g. Indicadores relativos à motivação e envolvimento (ex. taxas de resposta a inquéritos de pessoal, número 
de propostas para a inovação, participação em grupos internos de discussão); 

h. Quantidade/frequência de reconhecimento individual e das equipas; 

i. Número de casos de conflito de interesse registados. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Existem resultados relativos a 
rácios de rotação de pessoal e 
níveis de absentismo ou doença, 
adesão à greve 
Evidências: Mail da 
DSRH;(Quadro entradas/saídas 
SG); Mapas de assiduidade de 
2007 a 2009; Balanços Sociais da 
SG  
 
Inexistência de reclamações 
 
2. Resultados de avaliação de 
desempenho e % dos vários 
níveis 
Evidências:  Mail da DSRH 
(Avaliações Muito Bom/Relevante) 
 
3. Participação em acções de 
formação  
Evidências: Relatórios de 
formação; questionários 
preenchidos pelos formandos; 
Registo de execução de formação 
com recursos a fundos 
comunitários - POPH  
 
4. Capacidade para dar resposta 
às necessidades dos clientes 
Evidências: Ofícios, mails 
informações, sobre reposição de 
vencimento, abonos, descontos.  
 
5. Criação dos Núcleos de Apoio 
ao Sistema de Mobilidade 

A. Inexistência de instrumentos 
para avaliação dos resultados 
 
B. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 

 
 
 

 

A. Realização de inquéritos de 
satisfação a todos os 
colaboradores, para aferir as 
necessidades e expectativas dos 
mesmos. 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
Criação de um sistema de suporte 
à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
para o período a considerar 
 
1. Tratar ao nível do Balanço 
Social da SG, as diversas 
variáveis, nomeadamente, o 
absentismo, por unidade orgânica 
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Especial (NASME), de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD) e de 
Assessoria Técnica (NAT) houve 
uma mobilidade de pessoas na 
DSRH 
Evidências: Informações e 
despachos sobre a movimentação 
interna de trabalhadores 
  
6. Feita proposta de 
desmaterialização das 
comunicações relativamente aos 
processos dos solicitadores 
Evidências: Ofício e mails entre a 
Câmara de Solicitadores e a 
DSRH  
 
7. Reconhecimento individual e 
das equipas através da atribuição 
de prémios de desempenho e da 
alteração de posicionamento 
remuneratório no âmbito do 
Siadap 2/3. 
Evidências: Despachos com os 
resultados da avaliação do 
desempenho no âmbito do Siadap 
2/3, 2007/2008 e 2009 
 
8. Inexistência de conflitos de 
interesses  
Evidências: Inexistência de 
processos disciplinares 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, dado haver apenas alguns indicadores de 
resultados por inexistência de inquéritos de satisfação a todos os colaboradores. Teve-se em linha de 
conta os pontos fortes identificados e as evidências apresentadas. 
 
 

Pontuação: 60 
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7.1.8. CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE 

 

SUBCRITÉRIO 8.1 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu no que respeita ao impacto na 
sociedade, com referência a percepções das partes interessadas sobre os impactos sociais. 

Exemplos: 

a. Percepção relativamente ao impacto de como o desempenho da organização afecta a qualidade de vida 
dos cidadãos/clientes; 

b. Percepção relativamente à reputação da organização (ex. como empregadora/contribuinte para a 
sociedade local/global); 

c. Impacto económico na sociedade a nível local, regional, nacional, e internacional; 

d. Percepção quanto à conduta da organização no que respeita às questões ambientais (ex. protecção 
contra a poluição sonora e atmosférica); 

e. Impacto ambiental na sociedade nos planos local, regional, nacional, e internacional; 

f. Impacto na sociedade tendo em conta a sustentabilidade a nível local, regional, nacional e internacional; 

g. Impacto na sociedade, tendo em conta a qualidade da participação democrática a nível local, regional, 
nacional e internacional; 

h. Percepção quanto à receptividade e transparência da organização; 

i. Percepção quanto ao comportamento ético da organização; 

j. Tendência dos artigos/comentários da imprensa/comunicação social 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Tem-se a percepção de que o 
procedimento no processamento 
de vencimentos não afecta 
negativamente a qualidade de 
vida  
Evidências: ausência de 
reclamações por enganos ou 
erros no cálculo dos vencimentos  
 
2. Há percepção relativamente à 
reputação da organização como 
empregadora/contribuinte e como 
formadora;   
Evidências: certidão de não 
devedor às Finanças e à 
Segurança Social; ausência de 
reclamações ou recursos 
hierárquicos nos procedimentos 
concursais; Relatório da 
Formação Profissional da DGAEP 
2008 
 
 

A. Baseando-se este subcritério, 
essencialmente, na percepção e 
no impacto das actividades da 
DSRH, não existem questionários 
dirigidos aos clientes sobre estas 
matérias que permitam obter esse 
feedback 
 
B. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
C. Foram calculadas poupanças 
em água e luz na DSRH em 2009, 
mas apenas em termos 
financeiros 
 
D. Proposta de introdução no 
QUAR 2011 do objectivo 
operacional “Promover práticas 
ambientalmente correctas”. 
Evidências: Plano de Actividades 
2011; 
 
Existência de algumas práticas de 
sustentabilidade na área 
ambiental, embora sem 
evidências do respectivo impacto  
Evidências: fotografias do 

A. Realização de inquéritos de 
satisfação aos clientes internos e 
externos. 
 
B Definição de indicadores 
quantificados de percepção e de 
impacto sobre os clientes e de um 
sistema de monitorização dos 
mesmos ao longo do tempo 
 
D. Implementação das medidas 
necessárias à prossecução do 
referido objectivo operacional do 
QUAR. 
 
Criação de um manual de boas 
práticas ambientais 
 
Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
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contentor para colocação de 
garrafas de plástico e do contentor 
para colocação de papel para 
reciclagem e outras práticas 
utilizados pela DSRH 
 
Inexistência de orientações 
escritas sobre práticas 
ambientalmente correctas 
 
Não estão definidos indicadores 
de sustentabilidade 
 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
Este subcritério pode aplicar-se, em alguns casos à DSRH, embora integrada no conjunto mais vasto 
da SG dado que, na sua maioria, esses casos não são específicos da DSRH mas têm, na sua base, 
orientações que se aplicam a toda a SG e cujo cumprimento não está directamente sob a sua gestão 
 
a) Percepção de que o procedimento de processamento de vencimentos não afecta negativamente a 
qualidade de vida (91) 
 
b) Percepção de boa reputação da DSRH, como empregadora/contribuinte e como formadora (50) 
 
c) Não é aplicável à actividade da DSRH  
 
d) Não é aplicável porque se trata de um aspecto que não depende da DSRH 
 
e) Não existem evidências em termos físicos, para se poder percepcionar o impacto das poupanças 
ambientais efectuadas (0) 
 
f) Existem algumas boas práticas na área da sustentabilidade ambiental evidenciadas, embora não se 
disponha de evidências sobre o respectivo impacto, por não estarem definidos indicadores de 
sustentabilidade (10) 
 
g) Não é aplicável, porque não tem a ver com as competências da DSRH 
 
h) Não há evidências (0) 
 
i) Não há evidências (0) 
 
j) Não é aplicável porque a DSRH não tem autonomia nesse domínio 
 
 

Pontuação: (91+50+0+10+0+0) / 6= 25,2 
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SUBCRITÉRIO 8.2 

A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu no que respeita ao impacto na 
sociedade, com referência a indicadores de desempenho social estabelecidos pela organização. 

Exemplos: 

a. Relações com entidades relevantes, grupos e comunidades representativas; 

b. Grau de cobertura dos meios de comunicação social; 

c. Apoio destinado a cidadãos socialmente desfavorecidos/excluídos; 

d. Apoio à integração e aceitação das minorias étnicas; 

e. Apoio a projectos internacionais para o desenvolvimento; 

f. Apoio à participação cívica dos cidadãos/clientes e colaboradores; 

g. Intercâmbio profícuo de conhecimento e informação com outros; 

h. Programas para prevenção de riscos de saúde e acidentes destinados aos cidadãos/clientes e 
colaboradores; 

i. Acções da organização para preservar e sustentar os recursos (ex. grau de compromisso com padrões 
ambientais; utilização de materiais reciclados; utilização de meios de transporte amigos do ambiente; 
redução dos incómodos, danos e ruídos; redução do consumo dos recursos energéticos e naturais como 
por exemplo a água, o gás, e a electricidade). 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. Orientação de estágio de 
funcionários públicos dos PALOP. 
Evidência: documentação e 
fotografia 
 
 

A. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Foi iniciado um intercâmbio de 
conhecimento e informação com 
outros 

Evidências: Projecto 
benchmarking/benchlearning entre 
as SG(s) do MAI, MEID e MCTES. 
 
C. Não existem programas para 
prevenção de riscos de saúde e 
acidentes destinados a clientes e 
colaboradores. Está em fase de 
estudo a implementação da 
legislação sobre a segurança e 
higiene no trabalho. 
 
C. Foram calculadas poupanças 
em água e luz na DSRH em 2009, 
mas apenas em termos 
financeiros 
 
D. Proposta de introdução no 
QUAR 2011 do objectivo 
operacional “Promover práticas 
ambientalmente correctas”. 
Evidências: Plano de Actividades 
2011 
 
Existência de algumas práticas de 
sustentabilidade na área 

A Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
 
B. Conclusão do projecto 
benchmarking/benchlearning entre 
as SG(s) do MAI, MEID e MCTES 
e implementação das respectivas 
conclusões 
 
C. Inclusão destas componentes 
na implementação dos requisitos 
legais em matéria de higiene e 
segurança, após conclusão do 
estudo em curso. 
 
D. Implementação das medidas 
necessárias à prossecução do 
referido objectivo operacional do 
QUAR. 
 
Criação de um manual de boas 
práticas ambientais 
 
Definição de indicadores de 
sustentabilidade social e 
monitorização dos mesmos ao 
longo do tempo 
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ambiental, embora sem 
evidências do respectivo impacto  
Evidências: fotografias do 
contentor para colocação de 
garrafas de plástico e do contentor 
para colocação de papel para 
reciclagem e outras práticas 
utilizados pela DSRH 
 
Inexistência de orientações 
escritas sobre práticas 
ambientalmente correctas 
 
Não estão definidos indicadores 
de sustentabilidade 
 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
Da análise dos exemplos referentes a este subcritério, a pontuação é atribuída por tendência global, 
considerando que: 
 
a) Este exemplo não é aplicável porque não tem a ver com as competências da DSRH 
 
b) Este exemplo não é aplicável porque a DSRH não tem autonomia nesse domínio 
 
c) Este exemplo não aplicável porque a legislação só se aplica a recrutamentos externos, que não se  
têm verificado há muitos anos 
 
d) Este exemplo não é aplicável, porque a própria legislação não permite descriminação nesse âmbito 
 
e) Este não é aplicável, porque não há orientações nesse sentido que abranjam a DSRH 
 
f) Não se tem verificado, por sistema, apoio à participação cívica dos cidadãos/clientes e 
colaboradores 
 
g) Têm-se desenvolvido algumas acções no âmbito do intercâmbio com outras entidades da 
Administração Pública e com os PALOP 
 
h) Não existem programas para prevenção de riscos de saúde e acidentes destinados aos 
cidadãos/clientes e colaboradores, estando em estudo a implementação da legislação sobre a 
segurança e higiene no trabalho que deverá incluir esta vertente 
 
i) Existem algumas boas práticas na área da sustentabilidade ambiental evidenciadas, embora não se 
disponha de evidências sobre o respectivo impacto, por não estarem definidos indicadores de 
sustentabilidade. 
 
 

Pontuação: 17,0 
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7.1.9. CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 

 

SUBCRITÉRIO 9.1 

A Avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação 
aos resultados externos: resultados e impacto dos objectivos.  

Exemplos: 

a. Grau de cumprimento dos objectivos em termos de resultados (fornecimento dos produtos ou prestação 
de serviços); 

b. Melhoria da qualidade do produto fornecido ou serviço prestado tendo em conta os resultados de 
avaliações;  

c. Eficiência (resultados conseguidos ao menor custo possível); 

d. Resultados de inspecções e auditorias;  

e. Resultados da participação em concursos, prémios de qualidade e certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade (Prémios de Excelência); 

f. Resultados de acções de benchmarking/bench learning.  

g. Custo-eficácia (resultado alcançado pelo menor custo possível); 

h. Custo-benefício  

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1. De acordo com o QUAR e os 
Relatórios de Actividades 2008 e 
2009 foram elaboradas 
Guias/Orientações. 
Evidências: Documentos 
produzidos; QUAR e Relatórios de 
actividades 2008 e 2009 
 
De acordo com o QUAR e os 
Relatórios de Actividades 2008 e 
2009 foram realizadas acções de 
formação 
Evidências: Acções realizadas; 
QUAR, Relatórios de actividades 
2008 e 2009 e Relatórios de 
formação 2007, 2008 e 2009; 
questionários de avaliação dos 
formandos 
 
De acordo com os Relatórios de 
Actividades 2008 e 2009 foram 
asseguradas a elaboração de 
informações e pareceres no 
menor curto espaço de tempo. 
Evidências: Gescor 
 
Colaboração da SG (DSRH) para 
o Relatório de Actividades de 
Formação da Administração 
Pública 2008. 
Evidência: Mail da DGAEP e 
Relatório da DGAEP 
 

A. A inexistência de um sistema 
de suporte à gestão dificulta uma 
análise comparativa ao longo dos 
anos 
 
Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Registo em fichas do 
atendimento dos trabalhadores 
em SME 
 
C. Disponibilização na Intranet 
dos vários guias de 
procedimentos ou orientações e 
formulários 
 
D. Candidatura ao prémio de Boas 
Práticas Sector público, que não 
foi seleccionada 
 
E. Não têm sido realizadas acções 
de benchmarking/bench learning 
 
F. Não é possível calcular a 
relação custo/benefício 

1./A Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
chave para o período a considerar 
(últimos 3 anos) 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
B. Criação de 1 aplicação 
informática para o registo do 
atendimento dos trabalhadores 
em SME 
 
Realização de inquéritos de 
satisfação aos colaboradores/ 
clientes internos e clientes 
externos 
 
3. Desmaterialização de 
documentos, via Gescor que 
passa pela atribuição de 
assinatura digital a todos os 
trabalhadores da DSRH 
 
4. Melhoria da monitorização do 
calendário legal de aplicação do 
SIADAP 2 e 3 
 
E. Colaboração no Projecto 
benchmarking/benchlearning entre 
as SG(s) do MAI, MEID e MCTES  
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2. Atendimento na “hora” de 
trabalhadores em SME; 
Criada a linha de atendimento de 
trabalhadores em SME 
Evidências: QUAR, Relatórios de 
Actividades 2008 e 2009; 
Despacho em informação para a 
criação da linha telefónica 
dedicada ao SME; Fichas de 
atendimento SME 
 
Ausência de reclamações do 
pessoal em SME 
 
Elaborados formulários 
Evidências: documentos 
elaborados 
 
Elaboradas e fornecidas aos 
trabalhadores em SME 
informações e minutas de 
requerimentos 
Evidências: Minuta de 
requerimento de descontos para a 
CGA; Calendário com dias de 
pagamento dos vencimentos; 
circulares/notas informativas com 
os recibos de vencimento 
 
Fornecimento de orientações ao 
SME e Organismos do MADRP 
Evidências: Orientações técnicas 
produzidas 
 
3. Realizadas acções de 
formação, ao menor custo 
Evidência: Quadros de formação 
para os serviços do MADRP 
 
Disponibilizados no Portal do 
MADRP, vários guias de 
procedimentos ou orientações 
Evidências: printscreen do Portal; 
 
Envio, por e-mail, dos recibos de 
vencimento, aos trabalhadores da 
SG e Gabinetes 
Evidência: Mail da DSRH a 
remeter recibo de vencimento 
 
Utilização do correio electrónico 
para comunicações institucionais; 
Evidências: Mail da DS dando 
orientação nesse sentido; mails 
utilizados na comunicação  
externa 
 
Remessa, via postal, de 
circulares/notas informativas aos 
trabalhadores em SME em 
conjunto com os recibos de 

F. Análise da possibilidade do 
cálculo do benefício das acções 
mais relevantes 
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vencimento 
Evidências: circulares/notas 
informativas elaboradas 
 
Criada pasta EAA acessível, 
através da rede, a todos os 
membros da Equipa 
Evidência: Pasta em rede 
 
4. Relatório de Auditoria 
SIADAP/IGF 
Evidência: Relatório 
 
5. Realizadas Acções de 
formação 
Evidências: Quadros da 
formação profissional 
 
Coordenação do processo RVCC 
de 2008 
Evidências: Quadro acções de 
formação  
 
Impressão em papel A5 de 
documentos a remeter aos 
trabalhadores colocados em SME 
Evidência: Documento impresso 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, dado alguns resultados não estarem 
sistematizados, não se podendo relacionar as evidências existentes com as de anos anteriores. Teve-
se em linha de conta o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nos últimos três anos, assim como 
o facto das metas contempladas no QUAR 2008 e 2009 terem sido superadas. 
 
 

Pontuação: 45,0 
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SUBCRITÉRIO 9.2 

A avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação aos 
resultados internos. 

Exemplos: 

Resultados na área da gestão e inovação:  

a. Evidências da participação de todas as partes interessadas na organização;  

b. Resultados das parcerias estabelecidas e resultados de acções conjuntas; 

c. Evidências da capacidade da organização em satisfazer e conciliar as necessidades de todas 
as partes interessadas; 

d. Evidências do sucesso das estratégias de melhoria e inovação organizacional, estruturas e/ou 
processos; 

e. Evidências da melhor utilização das tecnologias de informação (na gestão do conhecimento 
interno e/ou no trabalho em rede e comunicação interna e externa); 

f. Resultados de inspecções e auditorias;  

g. Desempenho dos processos. 

Resultados financeiros:  

h. Grau de realização dos objectivos financeiros e/ou orçamentais; 

i. Número de sectores da organização financiados por recursos provenientes de: receitas fiscais; 
taxas; venda de produtos/serviços; 

j. Evidências da capacidade para satisfazer e conciliar os interesses financeiros de todas as 
partes interessadas; 

k. Medidas relacionadas com a utilização eficaz dos recursos financeiros/orçamentais; 

l. Resultados de inspecções e auditorias financeiras. 

Presente Presente Futuro 

Pontos fortes e evidências Áreas de melhoria e evidências Tópicos/sugestões de melhoria 

1 Coordenação do processo 
RVCC 2008 
Evidências: Relatório de 
formação 2008 
 
2. Atendimento personalizado de 
trabalhadores em SME 
Evidências: Despacho em 
informação para a criação da linha 
telefónica dedicada ao SME; 
Fichas de atendimento SME 
 
3. Criação do Núcleo de Gestão e 
Desenvolvimento (NGD) e Núcleo 
de Apoio Técnico (NAT) na 
estrutura da DGRH   
Evidências: Indicadores 
estatísticos que são uma 
expressão concreta da 
especialização dos trabalhos 
resultantes da criação do NGD 
 
Projectos e actividades inscritos 
nos planos de actividades que não 
tendo sido objecto de realização 
transitam para ano seguinte 

A. Não existe uma avaliação de 
resultados quantificados para os 
últimos 3 anos 
 
B. Não existem evidências do 
envolvimento dos colaboradores 
na discussão de melhorias na 
área da gestão e da inovação 
Evidência: Print 
 
C. Está a ser desenvolvida uma 
base de dados que agrega toda a 
informação necessária à gestão 
administrativa do SME 
Evidência: Print 
 
 

A. Criação de um sistema de 
suporte à gestão com vista à 
monitorização dos indicadores 
chave para o período a considerar 
(últimos 3 anos) 
 
Definição de indicadores 
quantificados  
 
B. Realização periódica de 
reuniões, com todas as partes 
interessadas, com vista à 
discussão de novas ideias. 
 
5./C. Conclusão e entrada em 
produção da base de dados que 
agrega toda a informação 
necessária à gestão administrativa 
do SME 
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Evidências: Planos e relatórios 
de actividades 2008, 2009 e 2010  
 
5. Utilização do correio electrónico 
para: distribuição das 
comunicações internas e externas 
e dos vários guias de 
procedimentos ou orientações; 
marcação de reuniões para 
comunicar mudanças legislativas 
ou outras. 
Evidências: Mail da DS dando 
orientação nesse sentido; mails 
utilizados na comunicação interna 
e externa 
 
Base de Dados de moradas dos 
Trabalhadores em SME, que gera 
automaticamente os nomes e 
endereços aquando do envio dos 
recibos de vencimentos e demais 
documentação 
Evidências: Print da base de 
dados 
 
Base de Dados de gestão dos 
trabalhadores colocados em SME 
Evidências: Print da base de 
dados; 
 
Bases de Dados das avaliações 
de desempenho/atribuição de 
pontos, dos trabalhadores da SG, 
QET e SME 
Evidências: Print da base de 
dados 
 
Utilização de diversas plataformas 
electrónicas 
Evidências: comprovativos de 
utilização SIOE, GEADAP, CGA, 
ISS (AS), DGCI e diversas outras 
 
Criadas pastas que estão 
acessíveis, através da rede, e 
possibilitam a partilha de 
informação entre as partes 
interessadas da DSRH  
Evidências:  Printscreen das 
pastas  
 
Circuito interno de documentos - 
desmaterialização  
Evidências: Sistema de gestão 
documental Gescor – histórico 
 
Está em fase de concepção uma 
aplicação informática de 
Trabalhadores em SME 
Evidência: Printscreen da 
aplicação 
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6. Relatório do SIADAP/IGF 
Evidência: Relatório 
 
7. Redução de custos de 
funcionamento da DSRH (2009) 
Evidências: Mapa redução de 
custos e Relatório actividades 
2009 
 
8. Realização de Formação com 
recursos a fundos comunitários - 
POPH 
Evidências: Registo de execução 
- Entidade FoPOPH  
 
9. Utilização preponderante do 
correio electrónico relativamente à 
utilização dos documentos em 
suporte papel 
Evidências: Mail da DS dando 
orientação nesse sentido; mails 
utilizados na comunicação interna 
e externa 
 
Impressão de documentos em 
frente e verso; 
Evidência: Documento impresso  
 
Impressão de documentos em 
formato A5 
Evidência: Documento impresso 
 
Negociação para obtenção de 
melhor preço no pagamento de 
formadores 
Evidências: Mails e informação 
da DSRH  
 
Promoção dos trabalhadores em 
SME junto de entidades 
empregadoras faz com que deixe 
de ser encargo para DSRH 
Evidências: Ofício enviado às 
entidades empregadoras 
 

 

Pontuação do subcritério e justificação 

 
A pontuação deste subcritério foi por tendência global, dado alguns resultados não estarem 
sistematizados não se podendo relacionar as evidências existentes com as de anos anteriores. Teve-
se em linha de conta o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nos últimos três anos, assim como 
o facto das metas contempladas no QUAR 2008 e 2009 terem sido superadas. 
 
 

Pontuação: 10,0 
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77..22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  SSUUMMÁÁRRIIAA  DDOOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS--CCHHAAVVEE  DDAA  DDSSRRHH  
 
CRITÉRIO 5 – PROCESSOS 
 
SUBCRITÉRIO 5.1: A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, 
conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática 
 
Processos-chave da DSRH 
 
 
Cliente: Gabinetes dos Membros do Governo 
 
Processo: elaboração de mapas de pessoal para efeitos orçamentais 
 
1º Input: projectos dos organismos do MADRP – Evidência: Mails de e para os organismos do MADRP 
solicitando mapas de pessoal para efeitos orçamentais 
 
2º Análise dos projectos dos organismos, solicitação de esclarecimentos, introdução de ajustamentos – 
Intervenientes: DS e à DGRH (CD e NGD) – 
 
3º Output: projecto global a remeter ao MADRP – Evidência: mapas de pessoal da SG (existem 
também para cada organismo do MADRP) - Prazo: dependente do prazo estabelecido para entrega do 
orçamento 
 
Processo: Elaboração de indicadores de gestão: indicadores mensais do SME, Balanço Social do 
MADRP, outros indicadores sem periodicidade definida. 
 
Indicadores mensais do SME 
 
1º Input: Dados estatísticos do SME - Evidência: base de dados para efeitos estatísticos do SME 
 
2º Tratamento dos dados e elaboração dos indicadores – Interveniente: DGRH/NASME – Prazo: entre 
o 1º e 3º dias úteis de cada mês 
 
3º Output: indicadores aprovados pelos dirigentes e enviados ao MADRP – Evidência: Indicadores 
mensais de pessoal em SME – Prazo: entre o 5º e o 8º dia útil de cada mês 
 
Balanço Social do MADRP 
 
1º Input: Solicitação de elementos aos organismos do MADRP – Evidência: Mails para os organismos 
do MADRP para efeitos do Balanço Social do MADRP 
 
2º Compilação, dos dados, síntese, análise e elaboração do documento – Interveniente: DGRH/NGD –
Prazo: 25 a 30 dias úteis após disponibilização de toda a informação 
 
3º Output: Balanço Social do MADRP aprovado pelos dirigentes e enviado ao MADRP – Evidência: 
Balanço Social do MADRP – Prazo: incluído no anteriormente referido 
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Processo: Pareceres técnico-jurídicos 
 
1º Input: Solicitação de parecer pelos Gabinetes – Evidência: Despacho do Gabinete 
 
2º Estudo e elaboração do parecer – Interveniente: DGRH/NAT ou NASME – Prazo: 7 a 10 dias úteis 
 
3º Output: parecer aprovado pelos dirigentes e enviado ao MADRP – Evidência: parecer técnico-
jurídico 
 
4º Por vezes, devolução do parecer à SG, para envio ao organismo do MADRP que o solicitou 
 
5º Se se justificar, transformação do parecer em orientação técnica – Evidência: Orientações técnicas 
aos serviços do MADRP 
 
 
Cliente: Organismos do MADRP 
 
Processo: Formação profissional 
 
1º Input: Necessidades externas de formação e respectivo diagnóstico – Evidência: Levantamento das 
necessidades externas de formação 
 
2º Elaboração do Plano de Formação – Interveniente: DGRH/NGD – Evidência: Plano de Formação 
2010 
 
3º Outputs: Acções de formação – Evidências: Acções de formação 2007/2008/2009; Relatórios da 
Formação; Relatórios da Formação Profissional para a DGAEP 
 
Processo: Pareceres técnico-jurídicos 
 
1º Input: Solicitação do organismo – Evidência: Comunicação do organismo do MADRP com pedido de 
orientação 
 
2º Estudo e elaboração do parecer – Interveniente: DGRH/NAT, NASME ou NAP – Prazo: 7 a 10 dias 
úteis 
 
3º Output: parecer aprovado pelos dirigentes e enviado ao organismo – Evidência: parecer técnico-
jurídico 
 
4º Se se justificar, transformação do parecer em orientação técnica – Interveniente: DGRH/NAT, 
NASME ou NAP - Evidência: Orientações técnicas aos serviços do MADRP 
 
 
Cliente: Trabalhadores da SG, Gabinetes, QET e em SME 
 
Processo: Processamento de vencimentos 
 
1º Input: Registo da assiduidade – Evidência: Mapas de assiduidade de 2007 a 2009 
 
2º Processamento do SRH – Interveniente: NAP - Evidência: Print – Prazo: até ao 3º/4º dia útil de 
cada mês 
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3º Envio de ficheiros de descontos para ADSE, CGA, ISS e outros - Evidência: Plataformas 
electrónicas utilizadas pela DSRH 
 
4º Transição para o SIC/RAFE, elaboração do PLC e autorização de pagamento – Interveniente: DSGI  
 
5º Output: Envio do recibo de vencimento - Interveniente: NAP – Evidências: Envio, por mail, após 
disponibilização pelo IIMFAP, dos recibos de vencimentos, aos trabalhadores da SG e Gabinetes; 
remessa, via postal, de circulares/notas informativas aos trabalhadores em SME em conjunto com os 
recibos de vencimento;  
 
Processo: Gestão do SME 
 
Colocações 
 
1º Input: Comunicação aos organismos do MADRP sobre pessoal em SME a colocar – Interveniente: 
DGRH/NASME - Evidência: informação-proposta de mobilidades internas; documento enviado para 
entidades empregadoras a promover os trabalhadores em SME 
 
2º Obtenção de resposta do organismo – Evidência: Comunicação do organismo 
 
3º Output: caso de interesse do organismo, autorização com conhecimento ao trabalhador em causa – 
Interveniente: DGRH/NASME - Evidência: comunicação ao organismo 
 
Informações 
 
1º Input: Solicitação do trabalhador em SME, presencial, telefónico ou por escrito – Intervenientes: 
DSRH/DGRH - Evidência: Registo em fichas de atendimento SME; GESCOR 
 
2º Output: Resposta, através das várias formas de comunicação - Intervenientes: DSRH/DGRH; 
Prazo: atendimento na hora, ou no mais curto prazo possível – Evidências: Registo em fichas de 
atendimento SME; estudo sobre o atendimento telefónico, presencial e escrito dos trabalhadores em 
SME; despacho em informação para a criação da linha telefónica dedicada ao SME; GESCOR 
 
3º Output: Envio de notas informativas – Intervenientes: DGRH/NAP - Evidências: remessa, via 
postal, de circulares/notas informativas aos trabalhadores em SME em conjunto com os recibos de 
vencimento 
 
Processo: Gestão Administrativa 
 
Solicitação de certidões 
 
1º Input: Solicitação pelo trabalhador – Evidência: pedido de certidão 
 
2º Pesquisa de elementos – Interveniente: NAP 
 
3º Output: emissão da certidão – Interveniente: NAP - Evidência: certidão – Prazo: 15 dias úteis (em 
circunstâncias normais) 
 

Pedidos de aposentação 
 
1º Input: requerimento do trabalhador – Evidência: formulário preenchido 
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2º Recolha de elementos - – Interveniente: NAP 
 
3º Output: Requerimento enviado à CGA - Interveniente: NAP - Evidência: formulário enviado á CGA 
 
Processo: Gestão das carreiras 
 
Recrutamentos 
 
1º Input: solicitação pela SG de um trabalhador em mobilidade interna – Interveniente: DGRH e NAP – 
Evidência: comunicação ao organismo  
 
2º Resposta do organismo – Evidência: resposta do organismo 
 
3º Output: Em caso de resposta favorável do organismo, recepção do trabalhador – Interveniente: 
DGRH e NAP - Evidência: Guia de vencimentos. 
 
Procedimentos concursais 
 
1º Input: Proposta de abertura – Interveniente: DGRH – Evidência: informação-proposta 
 
A partir daqui, o processo está definido pela legislação – Evidências: toda a documentação prevista na 
lei  
 
Formação profissional 
 
1º Input: Necessidades internas de formação e respectivo diagnóstico – Evidência: Levantamento das 
necessidades internas de formação 
 
2º Elaboração do Plano de Formação – Interveniente: DGRH/NGD – Evidência: Plano de Formação 
2010 
 
3º Outputs: Acções de formação – Evidências: Acções de formação 2007/2008/2009; Relatórios da 
Formação; Relatórios da Formação Profissional para a DGAEP 
 
Avaliação do desempenho 
 
O processo está definido pela legislação – Intervenientes: DSRH/DGRH – Evidências: toda a 
documentação prevista na lei 
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77..33..  ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  EEVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  

D - Dossier em papel S - Arquivo da DSRH/NGD

P - Pasta informática Pb - Pasta informática "SIADAP" na rede  
I - Intranet A - Arquivo da DSRH

Pt - Portal do MADRP G - GESCOR

Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

1 X D X D X D X D X D

2 X D X D X D X D X D X D X D X D

3 X D X D X D X D X D

4 X D X D X D X D X D X D X D X D X D

5 X D X D X D

6 X P X P X P X P X P

7 X P X P X P X P X P X P X P

8 X D X D X D X D X D X P X P X D X P

9
X 

P/P/
D 

 X 
P/P/
D

XP/P
/D

X P X D
X 

P/P/
D

X P/ 
P/D

X P/ 
P/D

Relatório de Actividades/Autoavaliação 2008

QUAR 2009

Relatório de Actividades/Autoavaliação 2009

QUAR 2010

Subcritérios Subcritérios

Documentos

QUAR 2008

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

Plano de Actividades 2008

Plano de Actividades 2009

Plano de Actividades 2010

Relatório de formação 2007/2008/2009 
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

10 X P

11
X  

P/P/
S/D

X  
P/P/
S/D

X  
P/P/
S/D

X  
P/P/S
/D

12 X D X D X D X D X D

13 X P X P X P

14
X 
D/P

X D X D

15 X P X P X P

16 X D X D X D

17 X P X P X P X P

18 X D X D X D X D X D

19
X 
P/D 

X 
P/D

X 
P/D

X P X P X P X P

Projecto POPH 

Coordenação do processo RVCC 2008

Levantamento das necessidades de 
formação interna e externa 

Convocatórias aos organismos do MADRP 
para apresentação do Manual do Emprego 
Público, certificados e (avaliação de 
satisfação - ver ponto 17)

Questionários de avaliação a preencher pelos 
formandos

Tratamento dos questionários preenchidos 
pelos formandos nas várias acções de 
formação

Relatórios da formação CAF

Acções de formação 2007/2008/2009

Plano de formação profissional 2010 

Contratos com as empresas de formação 
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

20 X P X P

22
X 
D/P

X 
D/P

X 
D/P

X 
D/P

X 
D/P

X 
D/P

23 X D X D

24 X D

25 X D X D X D X D X D X D X D X D

26 X D

27
X 
Pt

X Pt X Pt X Pt 

28 X I X I X I X I/D

29 X D

30
X 

I/P/P
t

X 
I/P/P
t

X 
I/P/P
t

X 
I/P/Pt

31 X D X D X D X D X D

32 X D

33 X D X D X D

Comunicação através da Intranet e do Portal 
do MADRP

Mails utilizados na comunicação interna e externa 

Manual de Acolhimento (2007)

Estudo sobre o atendimento telefónico, 
presencial e escrito dos trabalhadores em 
SME

Mail da DS a solicitar aos dirigentes 
intermédios contributos para a Intranet

Disponibilização no Portal do MADRP dos 
vários guias orientações

Disponibilização na Intranet dos vários guias 
orientações

Formulários 

Toda a documentação gerada no Projecto 
CAF/DSRH

Relatório de Auditorias SIADAP/IGF

Candidatura Boas Práticas sector público

Guias/Orientações 2008/2009/2010

Despacho de nomeação do Grupo de 
Acreditação do MADRP e informações 
despachadas pelo MADRP
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

34 X S X S X S X S

35 X D X D X D X D X D X D

36 X D X D

37 X D X D

38 X P X P X P

39 X D X D X D X D X D

40 X D X D

41 X D X D

42 X D X D X D

43 X D X D X D

44 X P X P X P

Base de Dados de moradas dos 
Trabalhadores em SME, que gera 
automaticamente os nomes e endereços 
aquando do envio dos recibos de 
vencimentos e demais documentação

Base de Dados de gestão dos trabalhadores 
colocados em SME

Concepção de uma aplicação informática de 
trabalhadores em SME

Comunicações à GERAP

Remessa, via postal, de circulares/notas 
informativas aos trabalhadores em SME em 
conjunto com os recibos de vencimento

Estudo estatístico sobre licenças 
extraordinárias

Impressão em papel A5 de documentos a 
remeter aos trabalhadores em SME

Registo em fichas de atendimento SME 

Despacho em informação para a criação da 
linha telefónica dedicada ao SME

Estudo sobre a qualificação da população em 
SME  através do Programa Novas 
Oportunidades

Calendário com dias de pagamento dos 
vencimentos  e remetido aos trabalhadores 
em SME
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

45 X D X D

46
X 
P/D 

X 
P/D

X 
P/D

X 
P/D

47
X 
I/Pt

X 
I/Pt

X 
I/Pt

X I/Pt

48 X D X D X D

49 X D X D

50 X P X P X P

51 X D X D

52 X D X D

53 X D X D X D X D

54 X D X D
Redução de custos de funcionamento da 
DSRH (2009) - Quar 2009

Mails de e para a DGAEP

Estudo sobre o regime de protecção social

Estudo sobre os regimes de cessação da 
RJEP

Envio,  por mail, dos recibos de vencimentos, 
aos trabalhadores da SG e Gabinetes 

Fichas dos objectivos individuais dos colaboradores

Despacho com os resultados da avaliação do 
desempenho  

Informações com os respectivos pareceres 
do dirigente em situações de necessidade 
pessoal

Trabalhos elaborados com parecer a premiar 
o trabalho desenvolvido

Minuta de requerimento para trabalhadores 
em SME, de descontos para a CGA
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

55 X D X D

56 X D X D X D

57 X P

58 X D X D X D

59 X D X D X D

60 X D X D X D X D X D

61 X D

62 X D X D X D X D X D X D

63 X D X D

64 X D X D X D X D X D

Plataformas electrónicas utilizadas pela 
DSRH

Mails da Direcção Superior a convocar para 
reuniões de direcção 

Contactos com ADSE, Tribunais, DGO, 
Solicitadores, Companhias de Seguros, CGA 
e ISS (diferente do ponto 62.)

Despacho anexo à Acta dio CCA sobre as 
competências dos dirigentes intermédios

Exemplos de indicadores mensais de RH

Mails aos colaboradores a marcar reuniões 
para comunicação de mudanças legislativas

Comunicações das mudanças de carrieras e 
de pontos

Criação do Núcleo de Gestão e 
Desnvolvimento (NGD) e do Núcleo de 
Assessoria Técnica (NAT) - Despacho - 
Indicadores estatísticos que são uma 
expressão concreta da especialização dos 
trabalhos resultantes da criação do NGD

Bases de Dados das avaliações de 
desempenho/atribuição de pontos, dos 
trabalhadores da SG, QET e SME

Parecer da Direcção Superior relativamente 
ao Manual de Emprego Público
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

65 X P

66 X D

67 X P

68
X 
I/Pt

X 
I/Pt

X Pt X Pt
X 
Pt

X Pt X Pt

70 X D

71 X

72 X P

73 X D

74 X G X G X G  X P 

75 X P

76 X D

77 X P

Execução de formação com recursos a 
fundos comunitários - Candidaturas ao POPH 

Documentos impressos frente e verso

Documento comprovativo da negociação com 
os formadores - mails e informação da DSRH

Ausência de reclamações do pessoal em 
SME

Pasta EAA acessível, através da rede, a 
todos os membros da equipa

Print screen das pastas que estão  
acessíveis, através da rede

Sistema de gestão documental Gescor 

Mails recebidos pelos dirigentes para 
reuniões sobre o QUAR

Logótipo CAF 

MEP e Balanços Sociais da SG

Regulamento do relógio de ponto; Horário de 
jornada contínua; Comprovativos de idas ao 
médico/assistência a familiares

Responsabilidade atribuída a uma pessoa 
responsável pela identificação e divulgação 
do DR de interesse para a SG
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

78 X P

79 X D

80 X

81 X

82 X I

83 X D

84 X A

85 X P

86 X P

87 X P X P X P X P

88 X D X D X D

89
X 
D/P

X 
D/P

Mapas de pessoal para efeitos orçamentais

Bases de recolha de informação relativas às 
antiguidades e aos conteúdos funcionais do 
pessoal em SME; 

Formulário da SS para aferir os rendimentos 
familiares dos colaboradores, com vista à 
atribuição  de  abono familiar 

Comunicações com organismos do MADRP 

Comunicações eventuais fornecedores de 
serviços no âmbito da DSRH

Informação de análise após consulta a 
empresas de formação e fundamentação 
para a escolha da empresa

Ofício-circular aos organismos do MADRP 
sobre necessidades de recrutamento; 

Reuniões constantes do Plano de 
Comunicação do Projecto CAF/DSRH (ver 
Ponto 22) 

Ausência de recursos hierárquicos em sede 
de SIADAP

Ausência de processos disciplinares

Formulários disponíveis na Intranet 

Documento enviado para entidades 
empregadoras a promover os trabalhadores 
em SME
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

90 X P X P

91 X D

92 X P

93 X P X P X P

94 X D

95
X 
D/P

96 X

97 X P X P

98
X 
Pb

99 X  D
Anexo á acta do CCA, que define as 
competências dos  trabalhadores

Despachos de alteração remuneratória e 
prémios de desempenho, de definição de 
competências a avaliar no âmbito do SIADAP 
2 e despacho que define os universos 
avaliados para efeitos de fixação de quotas

Inexistência de reclamações sobre 
desigualdades no tratamento

Fotografias do elevador adequado a 
deficientes motores e da casa de banho para 
deficientes

Modelos de fichas de avaliação de 
desempenho

Documentação relativa a solicitações com 
carácter de urgência e respectiva resposta

Informação que define um processo e 
metodologia a implementar para dar resposta 
a uma solicitação cometida á DSRH no 
âmbito da gestão do pessoal em SME

Informações-proposta de abertura de 
procedimentos concursais e ou mobilidades 
internas

Documento sobre planeamento global de 
efectivos para 2010

Planos e relatórios de actividades da DSRH
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

100 X P

101 X D

102 X P
X 
P/D

X P/D

103 X I X I X I

104 X P

105 X P X P X P

106 X P

107 X P

108 X D

109 X D X D

110
X 

D/Pt
X 

D/Pt
X 

D/Pt
X 

D/Pt
X 

D/Pt

Certificado dos dirigentes de frequência do 
FORGEP 

Comprovativo de formação profissional de duas 
técnicas admitidas recentemente

Documentação  sobre casos de mobilidade de 
pessoal interna e externamente

Mail da DGAEP relativo à colaboração da SG 
para o Relatório de Actividades de Formação da 
Administração Pública 2008

Relatórios de acompanhamento das acções de 
formação elaborados pelos parceiros 

Endereço electrónico dedicado para utilização 
do pessoal em SME

Fichas individuais dos colaboradores envolvidos 
em processos de mudança

Objectivos individuais partilhados da 
acreditação da SG e do Regulamento Horário 
Trabalho da SG  

Certidão de não devedor às Finanças e à 
Segurança Social

Mails a convocar os colaboradores para 
reuniões sobre assuntos relevantes.

Estudo sobre férias faltas e licenças
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Documentos

111
X 

D/Pt
X 

D/Pt
X 

D/Pt
X 

D/Pt

112 X P

113 X P X P

114 X P

116 X P X P X P

117 X P

118 X D

119 X I/Pt

120 X D 

Estudo sobre procedimento concursal

Processo de reformulação de objectivos 
individuais

Ofício e mails entre a Câmara de Solicitadores 
e a DSRH relativos ao processo de 
desmaterialização das comunicações

Comunicações, Inscrições e participantes de 
outros organismos (INRB e IFAP) - RVCC

Powerpoint da realização da workshop com 
dirigentes intermédios e técnicos da área de 
RH sobre o Manual do Emprego Público

Informação enviada ao pessoal em SME sobre 
a disponibilidade on-line de diversos serviços 
da ADSE relativos ao beneficiário

Mails de convocação e ficha de inscrição para a 
frequência de acções de formação

Despachos a definir a atribuição de prémios de 
desempenho e a alteração de posicionamento 
remuneratório no âmbito do Siadap 2/3.

Documento que evidencie a capacidade de 
resposta às necessidades dos clientes 
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

121 X D X D 

122 X P

123 X P 

124 X D

125 X P

126 X P

127 X D X D

128
X 
D/P 

129 X D

130 X D X D X D

131

Mapas de assiduidade de 2007 a 2009

Mail DSRH (Indicadores de níveis de rácios 
de rotação de pessoal 2007, 2008 e 2009)

Mail DSRH (Resultados de avaliação de 
desempenho a vários níveis, 2007 2008 e 
2009)

Mail sobre solicitação do IN Reabilitação para 
monitoragem em acção de formação

Mapa de encargos de pessoal da SG e QET 
e previsão de encargos para a dotação de 
pessoal nos Gabinetes e em  SME.

Balancetes da formação

Mails para a DSGI solicitando alterações 
orçamentais

Mails para e dos organismos do MADRP para 
efeitos do Balanço Social do MADRP e 
Balanço Social do MADRP

Comunicação de e para organismos do 
MADRP com pedido de orientação

Base de dados para efeitos estatísticos do 
SME 

Mails de permuta de informação com a 
GERAP  
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

132 X P

133 X I/Pt

134 X P

135 X D

136
X 
D/P

X 
D/P

137
X 
D/P

138 X P

139 X D

140 X D

141 X D

142 X P

143 X D

Utilização das instalações da SG/DRAP para a 
formação

Disponibilização dos instrumentos de gestão da 
SG na intranet e no Portal do MADRP

Relatório da Formação Profissional da DGAEP 
2008

Mails de  e para IIMFAP e manual de 
instruções  de nova componente do SRH

Prints de SRH, sigaME, BEP, SIFSE, PEPAC, 
Plataforma de controlo da greve, SIOE, Jusnet

Fotografia da sala de formação

Comunicações sobre necessidades de 
recursos materiais

Indicadores mensais do pessoal em SME

Despacho do Gabinete a solicitar parecer 
técnico-jurídico e parecer emitido

Objectivo individual dos técnicos da DGRH que 
elaboram pareceres tecnico-jurídicos

Relatórios da formação para a DGAEP

Comunicação do e ao organismo que pretende 
recrutar um trabalhador em SME  
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

144
X 
D/P

145  
X 
D/P 

146
X 
D/P

147 X A

148 X A

149 X D X D

150 X

151 X

152 X P X P

153
X 
P/D

X P/D

Pedido de certidão e certidão emitida

Requerimento de aposentação do trabalhador  e 
formulário enviado à CGA

Guia de vencimentos

Documentação dos procedimentos concursais

Documentação do processo de avaliação do 
desempenho

Documentação relativa à colaboração no 
Projecto benchmarking/benchlearning entre as 
SG(s) do MAI, MEID e MCTES 

Ausência de reclamações por enganos ou erros 
no cálculo dos vencimentos 

Ausência de reclamações ou recursos 
hierárquicos nos procedimentos concursais 

Plano de Actividades 2011

Fotografias do contentor para colocação de 
garrafas de plástico e do contentor para 
colocação de papel para recicla utilizados e 
outras práticas de reciclagem pela DSRH
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Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

Subcritérios Subcritérios

Documentos

7-Result. 
relativos às 
pessoas

8-Impacto 
na 

sociedade

9-Result.  
desemp.-
chave

Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios Subcritérios

Critérios
1-Liderança

2-Planeamento e 
Estratégia

3-Pessoas 4-Parcerias e Recursos 5-Processos

6-Result. 
orientados 
para os 
cidadãos/ 
clientes

154
X P/ 
D

155 X

156 X

157 X P 

Documentação e fotografia sobre estágio de 
funcionários públicos dos PALOP

Ausência de reclamações por enganos ou erros 
no cálculo dos vencimentos 

Ausência de reclamações ou recursos 
hierárquicos nos procedimentos concursais 

Mail da DSRH ao NAP para avaliação da 
parceria com a Câmara de Solicitadores
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77..44..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  
 

AUTO-AVALIAÇÃO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Acções 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Decisão de aplicação da CAF    X                                

2. Constituição da equipa de auto-avaliação (EAA)    X                                

3. Reunião da EAA para apresentação do projecto a realizar; 
distribuição das tarefas até ao final da fase de diagnóstico; 
calendarização das reuniões da EAA; esclarecimento de 
dúvidas). 

     X                              

4. Apresentação do projecto à organização       X                             

5. Recolha da documentação para o diagnóstico       X X X X X X                        

6. Reunião da EAA para verificação dos documentos de 
diagnóstico recolhidos. 

         X                          

7. Reunião da EAA para início do diagnóstico                    X                 

8. Acção de formação sobre CAF para a EAA e entrega à 
equipa dos documentos relevantes da organização 

                  X     X            

9. Reuniões ordinárias da EAA para distribuição e 
calendarização das tarefas, atribuição de pontuações aos 
critérios de avaliação e pontos da situação 

                        X  X  X X 
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Siglas: 
AA – auto-avaliação 
EAA – equipa de auto-avaliação 
 

AUTO-AVALIAÇÃO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Acções 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. Reuniões dos grupos da EAA para diagnóstico individual da 
organização (identificação dos pontos fortes, áreas de 
melhoria e preenchimento de grelhas de avaliação  

                    X X  X X X X X        

11. Recolha de evidências pelos Grupos da EAA                      X X  X X X X X X X X    

12. Reuniões das Chefes de Projecto (SG e SDO) para ponto da 
situação 

                                   

13. Reuniões ordinárias dos dirigentes intermédios com os 
colaboradores da DSRH para acompanhamento do trabalho  

em execução 

                     X      X        

14. Elaboração do relatório de AA (RAA)                      X X X X X X X X X X X    

15. Apresentação do RAA ao gestor de topo e aprovação do 
RAA pelo gestor de topo 

                                X   

16.  Apresentação do relatório de AA à DSRH                                 X   

17. Apresentação do relatório de AA à organização                                  X  
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77..55..  PPLLAANNOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  
 

Fases da AA 
Destinatário

s 
Suportes 

comunicacionais 
Responsável Data 

Resultados 
esperados 

Colaboradores 
da DSRH 

Reunião com a 
Directora de Serviços 
de Recursos 
Humanos 

DSRH 05.07.2010 

Sensibilização e 
envolvimento dos 
colaboradores no 
projecto que vai ser 
implementado 

A
p
re
s
en

ta
çã
o
 d
a 
C
A
F
 

Todos os 
colaboradores 
da SG 

E-Mail da Direcção 
Superior 

EAA 08.07.2010 

Sensibilização de 
todos os 
colaboradores para 
os benefícios da 
auto-avaliação e 
para a colaboração 
com a DSRH 

Todos os 
colaboradores 
da SG 

Endereço de E-mail 
do Projecto 

EAA/NSI 27.09.2010 

Comunicação mais 
directa entre os 
colaboradores e a 
EAA 

Gabinetes, 
Organismos do 
MADRP e 
Cidadãos 

Notícia no Portal do 
MADRP 

 
DIC/NIQ 30.09.2010 

Conhecimento 
sobre o início do 
Projecto 

Colaboradores 
da DSRH 

Reuniões periódicas 
com os dirigentes 
intermédios da DSRH  

 

DSRH 

Durante os 
meses de 
Outubro e 
Novembro 

Conhecimento 
sobre o trabalho a 
decorrer, recolha 
de opiniões sobre a 
colaboração 
prestada e 
encontro de 
soluções para as 
dificuldades 
encontradas 

C
o
n
d
u
çã
o
 d
a 
A
A
 

Todos os 
colaboradores 
da SG 

Notícias na Intranet 

Afixação de notícias 
nos placards 
existentes na SG 

EAA/DIC/NIQ 

Durante os 
meses de 
Outubro e 
Novembro 

Conhecimento 
sobre o trabalho a 
decorrer 
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Fases da AA 
Destinatário

s 
Suportes 

comunicacionais 
Responsável Data 

Resultados 
esperados 

Colaboradores 
da DSRH 

Reunião com a EAA  EAA Dezembro 

Conhecimento do 
Relatório dos 
Resultados da 
Auto-Avaliação  

A
p
re
s
en

ta
çã
o
 d
o
s 

re
su

lt
ad

o
s
 d
a 
A
A
 

Todos os 
colaboradores 
da SG 

Reunião com todos 
os colaboradores da 
SG 

Direcção 
Superior e 

EAA 

 

Dezembro 

Conhecimento dos 
Relatório dos 
Resultados da 
Auto-Avaliação  

Todos os 
colaboradores 
da SG 

Intranet da 
Secretaria-Geral DIC/NIQ Dezembro 

Disponibilização 
para consulta   

A
p
re
s
en

ta
çã
o
 d
o
s 

re
su

lt
ad

o
s
 d
a 
A
A
 

Gabinetes, 
Organismos do 
MADRP e 
Cidadãos 

Sítio da SG na 
Internet DIC/NIQ Dezembro 

Disponibilização 
para consulta   
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77..66..  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  SSAATTIISSFFAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFOORRMMAANNDDOOSS  
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RREELLAATTÓÓRRIIOO  

 
 

Avaliação da Satisfação da formação realizada nos anos  

2008-2010  

  

  

  

  

  
Lisboa, Outubro de 2010 
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Introdução 

 

Com o objectivo de avaliar o grau de satisfação dos formandos relativamente às 

acções de formação efectuadas nos Planos de Formação da Secretaria-Geral entre 

2008 e 2010, procedemos à recolha dos dados preenchidos nos questionários de 

avaliação de reacção final das acções de formação. 

 

     Questionário 

 

O questionário aplicado aos formandos (modelo em anexo) é composto por um 

conjunto de itens, que analisam o seu grau de satisfação relativamente aos seguintes 

factores: 

1. Avaliação Geral/Expectativas;  

2. Interesse da Acção (avalia objectivos do programa, relevância dos 

temas e utilidade para a realização da função); 

3. Avaliação da Acção (avalia progressos na aprendizagem, 

motivação e participação, conteúdo dos programáticos, relacionamento 

entre participantes, instalações e espaço de formação, equipamentos de 

apoio, documentação recebida, apoio técnico-administrativo e 

desempenho global dos formadores). 

 

As respostas forma dadas com base numa escala de 4 pontos, em que 1 é a avaliação 

negativa e 4 a avaliação positiva. 

 

Resultados 

 

Dados pessoais dos formandos: média de idades: 47 anos, 

     Sexo predominante: feminino 

     Habilitação predominante: Licenciatura 
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Durante os anos em análise (2008, 2009 e 2010 -1º semestre) o grau de satisfação 

dos formandos relativamente às “expectativas” (ponto 1.) das acções de formação, 

atingiu um nível de 60%, 51% e 72% respectivamente, a que corresponde o item de 

avaliação de “Muito Satisfeito” (3) (conforme anexo) 

 

Ao nível do “Interesse da acção” (ponto 2), os objectivos do programa, a relevância 

dos temas e da utilidade para a realização da função tiveram uma avaliação de 3 em 

2008 e de 4 em 2009 e 2010 (conforme anexo). 

 

No que diz respeito à “Avaliação da acção” (ponto 3), obtiveram-se os maiores níveis 

de satisfação (4) nas instalações e no espaço de formação bem como no desempenho 

global dos/as formadores/as e nos conteúdo programáticos. 

Os progressos na aprendizagem, a motivação e participação, a documentação, o 

apoio técnico-administrativo bem como os equipamentos de apoio tiveram uma 

avaliação de 3 (conforme anexo). 

 

Em termos de avaliação global dos resultados verificamos que a formação organizada 

pela Secretaria-Geral para os seus trabalhadores internos (SG) e externos (MADRP) 

apresenta um nível de satisfação acima da média, correspondendo a um valor de 

61%, equivalente a uma pontuação de 3 (Bom). 
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ANEXOS 
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1 % 2 % 3 % 4 %

2008 0 0 36 44 49 60 7 9

2009 0 0 12 12 53 51 29 28

2010 0 0 2 7 21 72 6 21

1 - Avaliação Geral/Expectativas

 

1 % 2 % 3 % 4 %

Objectivos do 
programa
2008 3 4 8 10 61 75 19 23
2009 0 0 2 2 56 54 45 44
2010 0 0 0 0 15 52 14 48

Relevância dos 
temas
2008 1 1 5 6 53 65 32 40
2009 0 0 0 0 31 30 72 70
2010 0 0 0 0 11 38 18 62

Utilidade para a 
realização da 
função
2008 1 1 7 9 45 56 39 48
2009 0 0 4 4 25 24 74 72
2010 0 0 1 3 10 34 18 62

2 - Interesse da Acção
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1 % 2 % 3 % 4 %

Progressos na 
aprendizagem
2008 1 1 9 11 70 86 11 14
2009 0 0 2 2 62 60 29 28
2010 0 0 0 0 20 69 9 31

Motivação e participação

2008 1 1 13 16 60 74 17 21
2009 0 0 4 4 40 39 49 48
2010 0 0 1 3 15 52 13 45

Conteudo do curso

2008 1 1 12 15 56 69 22 27
2009 0 0 2 2 36 35 55 53
2010 0 0 1 3 11 38 17 59

Relacionamento entre 
participantes

2008 2 2 19 23 45 56 25 31
2009 0 0 5 5 40 39 48 47
2010 0 0 2 7 18 62 9 31

Instalações e ao espaço de 
formação

2008 2 2 2 2 37 46 50 62
2009 0 0 5 5 34 33 54 52
2010 0 0 4 14 11 38 14 48

Equipamentos de apoio
2008 0 0 3 4 46 57 39 48
2009 0 0 0 0 36 35 57 55
2010 0 0 3 10 15 52 11 38

Apoio técnico-
administrativo

2008 3 4 14 17 51 63 23 28
2009 0 0 0 0 37 36 56 54
2010 0 0 0 0 16 55 13 45

Documentação 

2008 0 0 6 7 57 70 28 35
2009 0 0 6 6 46 45 45 44
2010 1 3 6 21 14 48 8 28
Desempenho global dos/as 
formadores/as
2008 0 0 13 16 42 52 36 44
2009 0 0 0 0 39 38 54 52
2010 0 0 0 0 9 31 20 69

3 - Avaliação da Acção
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Avaliação Final da Acção 

 
 
1. Dados Pessoais do/a Formando/a 

1.1. Idade   1.2.Sexo: Mas  Fem            1.3.Hab.Académicas:  

 

2. Em termos gerais, esta acção de formação correspondeu às suas expectativas: 

 

 
 
 
3 - Interesse da Acção 
 

No decorrer da Acção, qual foi a sua opinião relativamente: 

 Negativa  Positiva 

3.1. Aos objectivos do programa 1 2 3 4 
     
3.2. À relevância dos temas  1 2 3 4 
     
3.3. À utilidade para a realização da função 1 2 3 4 
 
4. Avaliação da Acção 
 
De um modo geral, qual a sua opinião relativamente: 

 Negativa Positiva 

4.1.Aos seus progressos na aprendizagem 1 2 3 4 
     
4.2. À sua motivação e participação 1 2 3 4 
     
4.3. Conteúdo do Curso 1 2 3 4 
     
4.4. Ao relacionamento entre participantes 1 2 3 4 
     
4.5. Às instalações e ao espaço de formação 1 2 3 4 
     
4.6. Aos equipamentos de apoio  1 2 3 4 
     
4.7. Ao apoio técnico-administrativo 1 2 3 4 
     
4.8. À Documentação 1 2 3 4 
     
4.9. Ao desempenho global dos/as formadores/as 1 2 3 4 
 
5. Comentários /Sugestões 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua colaboração!

Nada Em parte Muito Totalmente 

1 2 3 4 



                                                                                          
 

 

 
 

 

 

 


