
 !"#$%&"'('$)'$)*%+&,-&,.-!/$&)$)01/-)2-3%-

4565789):;)<9=>;?@7AB5C
 D()E$%%(D$!/()'$)F$&/G-)'$)H$&&-(&

I)J;KCL9)MB756)I

N;65?OKB9)P;)QC?RSB9);=)T;C?L9)UVW6BA5

K̂B;7?5P9K)P5);7?BP5P;)P;)5A96cB=;7?9d)e"Z/-%)E$%%$"%(

e"1()b$(1f)0\-&/-)ghij

Letícia Alexandra Figueiredo Macovei
Professor Orientador: Prof. Dr. Carlos Rui Taveira Madeira



 !"#$%&"'('$)'$)*%+&,-&,.-!/$&)$)01/-)2-3%-

4565789):;)<9=>;?@7AB5C
 D()E$%%(D$!/()'$)F$&/G-)'$)H$&&-(&

I)J;KCL9)MB756)I

N;65?OKB9)P;)QC?RSB9);=)T;C?L9)UVW6BA5

K̂B;7?5P9K)P5);7?BP5P;)P;)5A96cB=;7?9d)e"Z/-%)E$%%$"%(

f-Dg-&"hG-)'-)ij%"_

e"1()b$(1k))0\-&/-)lmno

Letícia Alexandra Figueiredo Macovei

Professor Orientador: Prof. Dr. Carlos Rui Taveira Madeira



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

i



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

ii



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

iii



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

iv



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

Relatório de Estágio v

ÍNDICE

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1
1 - A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO – CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA . 2
1.1 - Caracterização ...................................................................................................... 2

1.2 - Divisão de Recursos Humanos .............................................................................. 3

1.3 - Tarefas Realizadas ................................................................................................ 4

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA ...................................................................... 7
2.1 - A Evolução da Gestão de Recursos Humanos ....................................................... 7

2.1.1 - A Gestão de Recursos Humanos a navegar entre o “hard” e o “soft” ........... 7
2.2 - A Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública - Na procura de uma

nova Administração Pública .......................................................................................... 9

2.2.1 - A importância das pessoas para uma nova Administração Pública ............. 10
2.3 - Gestão de Competências: Uma nova abordagem para a gestão de pessoas ........... 12

2.3.1 - Estrutura e Ontologia de Competência ...................................................... 12
2.3.2 - A importância de uma GRH baseada nas competências ............................. 15
2.3.3 - Modelo de Competências .......................................................................... 18

2.3.3.1 - Balanço de Competências .............................................................................. 19
3 - METODOLOGIA .................................................................................................. 20

3.1 - Proposta de um BC para os Técnicos Superiores de RH ...................................... 21

3.1.1 - Balanço de Competências ......................................................................... 22
3.2 - Conclusões.......................................................................................................... 25

3.3 - Limitações .......................................................................................................... 30

3.4 - Síntese reflexiva.................................................................................................. 30

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 31
ANEXOS .................................................................................................................... 36



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

Relatório de Estágio vi

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: Organigrama CMT .................................................................................... 2

FIGURA 2: As três dimensões de competência ........................................................... 14

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1: Definição de competência ...................................................................... 13

QUADRO 2: A transição da lógica do posto de trabalho para a lógica da competência

………………………………………………………………………………………….16

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I:   Definição de competência........................................................................ 37

ANEXO II:  Respostas ao inquérito feito à Chefe da DAF .......................................... 38

ANEXO III: Respostas dadas pelos funcionários da secção de RH .............................. 39

ANEXO IV: Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 no ramo de RH ............ 40

ANEXO V : Caracterização das carreiras gerais (lei nº12-A/2008, 27 Fevereiro) ........ 41

ANEXO VI: Segundo inquérito aplicado aos funcionários da secção de RH................ 43

ANEXO VII: Segundo inquérito aplicado à Chefe da DAF ......................................... 49



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

Relatório de Estágio vii

SIGLAS

ADSE - Assistência na Doença aos Servidores civis do Estado

AMA - Agência de Modernização Administrativa

AP – Administração Pública

BC – Balanço de Competências

CPP – Classificação Portuguesa de Profissões

CGA - Caixa Geral de Aposentações

CMT - Câmara Municipal de Tarouca

DAF – Departamento Administrativo e Financeiro

DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais

DRH – Diretora de Recursos Humanos

GRH – Gestão de Recursos Humanos

GERH – Gestão Estratégica de Recursos Humanos

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional

NPM – New Public Management

OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico

PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SIIAL - Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais

STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

Relatório de Estágio 1

INTRODUÇÃO

O presente relatório visa explanar o estágio desenvolvido no âmbito da disciplina de

estágio curricular com vista ao término do mestrado em Gestão Pública da Universidade

de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Este decorreu ao longo de cinco meses (Fevereiro – Junho 2017) na divisão de Recursos

Humanos da Câmara Municipal de Tarouca.

Tem como base a descrição das tarefas desenvolvidas ao longo deste período de tempo

bem como a planificação de um balanço de competências da Secção de Recursos

Humanos fundamentado através do diálogo com a respetiva Chefe de Divisão e através

da aplicação de inquéritos.

O estágio curricular é sem dúvida uma mais-valia no percurso académico de qualquer

estudante, sendo que a meu ver foi-me dada a oportunidade de assimilar conhecimentos

mais práticos que, quando agregados à teoria, complementam o saber. É a melhor forma

de se entrar em contacto com o mercado do trabalho com a vantagem não só de ter o

apoio de uma equipa prestável e especializada bem como a de desenvolver

competências autodidatas e um espírito crítico mais apurado perante situações do

quotidiano laboral.

O tema deste relatório é Balanço de Competências – Uma ferramenta de gestão de

pessoas. Nele irá incidir uma vertente teórica com a apresentação do tema e evolução

deste no ramo dos Recursos Humanos, bem como uma parte essencialmente prática e de

análise de resultados.

O presente relatório subdivide-se em 3 partes distintas:

Num primeiro momento é feita a apresentação da entidade que acolheu o estágio bem

como as tarefas nela desenvolvidas. De seguida segue-se uma revisão da literatura

focada na evolução de gestão de recursos humanos, nos novos paradigmas da

Administração Pública e o novo conceito de competências. Numa terceira parte é

apresentado um modelo de Balanço de Competências para a secção de Recursos

Humanos e a metodologia que foi utilizada para a sua elaboração. Por fim, são

apresentadas as conclusões e os desafios encontrados ao longo deste trabalho.
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1 - A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO – CÂMARA MUNICIPAL DE
TAROUCA

1.1 - Caracterização

Tarouca é um município que pertence ao Distrito de Viseu e cuja Câmara Municipal

está sediada na Avenida Dr. Alexandre Taveira Cardoso, local onde residem todas as

divisões e serviços.

Deste município fazem parte 7 freguesias - Mondim da Beira, São João de Tarouca,

Salzedas, União de Freguesias Gouviães e Ucanha, União de Freguesias Tarouca e

Dalvares, União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã e Várzea da Serra- estendendo-

se por uma área de 102 km2, tendo, de acordo com os censos de 2011, uma população

residente de 8048 habitantes, embora se estimem em cerca de 3000 os tarouquenses

emigrados na Suíça e outros países europeus.

A estrutura organizacional dos serviços da CMT (Figura1) tem por finalidade dar a

conhecer o seu funcionamento interno, baseia-se num tipo de modelo flexível e

preparado face à crescente necessidade de dar resposta às novas funções públicas,

incrementando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados.

Fonte: Diário da República, 2.ª série - Nº.21 - 30 de Janeiro de 2013

Figura 1: Organigrama CMT
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1.2 - Divisão de Recursos Humanos

Esta é a divisão na qual decidi realizar o estágio curricular pelo facto de durante o nosso

percurso académico esta ser uma área pela qual sempre manifestei um grande interesse

e que entendi ser de grande importância para o funcionamento global de toda a

organização.

Aqui é onde se realizam as mais variadas tarefas relativas à gestão das pessoas de toda a

CMT desenvolvendo-se como tarefas específicas:

Processamento de vencimentos;

Procedimentos concursais;

Processamento do trabalho extraordinário;

Mapas de pontualidade (relógio de ponto);

Edição de ficheiros da segurança social, ADSE, CGA,STAL e declarações

mensais de remunerações para as finanças;

Balanço social;

Preenchimento de inquéritos

SIADAP

Mapas do SIIAL

Previsão de despesas com pessoal (orçamentação anual)

Envio de correspondência

Arquivos individuais

Pessoal não docente

Informação de férias

Avaliação de desempenho

Inserção de faltas

Em suma, a sua principal função é proceder à administração dos recursos humanos

distribuídos pelos diferentes serviços da Câmara, fazendo uma adequada utilização dos

instrumentos de gestão, de maneira a rentabilizar a qualidade e eficiência da prestação

de serviços ao município.
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1.3 - Tarefas Realizadas

Ao longo deste ponto serão enumeradas as tarefas que realizei enquanto estagiária

durante o período compreendido entre Fevereiro e fim de Junho. Não estão por ordem

cronológica, pois, tratando-se de um trabalho maioritariamente administrativo, as tarefas

repetem-se mensalmente.

I. Arquivo de recibos de vencimentos e mapas de assiduidade

Preenchimento de grelhas de faltas dadas pelo trabalhador

Impressão de todos os documentos e recibos relativos aos vencimentos

Arquivo destes documentos por dossiers consoante o número do

trabalhador ou ainda consoante o número do processo de contratação

pelo IEFP.

II. Arquivo de pastas relativas dos estágios PEPAL

Impressão de folhas de vencimento dos estágios decorridos no ano

anterior

Carimbar documentos dos processos individuais de cada estagiário

Arquivo de toda a documentação por dossiers

III. Balanço Social

Esta foi tarefas que mais tempo levou a ser finalizada pois implica

grande atenção no levantamento de dados bem como na submissão

destes na plataforma informática geradora das tabelas que irão criar o

chamado Balanço Social.

Começou-se por: elaborar uma listagem de efetivos a 31 de Dezembro;

cruzar dados com o programa Pes-Sigma; preencher quadros relativos ao

pessoal com o intuito de saber com exatidão o número de funcionários da

entidade, qual o tipo de posição jurídica de emprego e respetiva

colocação por grupos profissionais, carreira, habilitações, escalões

etários, controlo orçamental da despesa… etc. Para tal tarefa foi

necessária a análise prévia dos trabalhadores que se aposentaram ou que

saíram durante o ano.

Posto isto o balanço social é uma ferramenta que fornece uma detalhada

informação aos recursos humanos da autarquia. Permite apresentar

informações para o uso tanto interno como externo ao nível de outras
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autarquias ou até mesmo dos próprios munícipes ou ainda a potenciais

investidores. A nível autárquico trata-se de uma ferramenta de uma

extrema utilidade que num contexto da reforma da administração pública

oferece uma análise comparativa. O balanço social deve ser remetido ao

Ministério até dia 31 de Março do ano seguinte à informação nele

contido.

IV. Justificação de faltas

Inserir no programa as faltas e respetivas justificações dos trabalhadores

que antes estavam inseridas em papel

V. Elaboração do mapa de pessoal por unidades orgânicas

Os mapas anuais são elaborados em função da política de emprego

público e dos recursos financeiros existentes. É através destes fatores que

se determina o aumento ou a diminuição do pessoal. O mapa de pessoal é

então uma ferramenta de recursos humanos flexível e tem como

fundamento os efetivos existentes e uma previsão dos postos a serem

ocupados com base aos objetivos a alcançar. Realiza-se para todas as

unidades sendo mais fácil a perceção das necessidades de cada unidade

orgânica para futuro planeamento de recursos. Apesar de este ser anual

pode sempre ser suscetível a alterações.

VI. Elaboração de um dossier de procedimentos a cumprir no que diz respeito à

CGA, à Segurança Social, ao processamento de vencimentos, às horas extra,

entre outras tarefas realizadas na divisão dos recursos humanos.

VII. Levantamento das competências de cada trabalhador da Câmara Municipal de

Tarouca através de inquéritos (Anexo I e II).

Esta tarefa foi sem dúvida a mais trabalhosa, na qual incide toda a

vertente prática deste relatório. Foi de difícil execução pois a resposta e

entrega por parte dos funcionários foi reticente, tendo de haver uma

constante insistência da minha parte para que colaborassem comigo.

Dirigi-me também aos três Chefes de Divisão e inquiri-os acerca das

suas competências e das competências dos seus subordinados. Esta tarefa

foi baseada em dois inquéritos.

VIII. Análise das respostas obtidas
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Criação de tabelas relativas às respostas obtidas no departamento

Administrativo e Financeiro e na Secção de Recursos Humanos (Anexo

II e III)

IX. Elaboração de um balanço de competências baseado na classificação Portuguesa

de Profissões, na Caracterização Das Carreiras Gerais (lei nº 12-A/ 2008, 27

Fevereiro) e nas respostas dadas aos inquéritos tanto pela Chefe da Divisão

Administrativa e Financeira como pelos dos técnicos da Secção de Recursos

Humanos

A Classificação Portuguesa de Profissões (CPP), tal como se apresenta

estruturada e organizada, constitui um instrumento fundamental para as

estatísticas sobre profissões, quer em termos de observação, análise,

consolidação de séries, comparabilidade internacional e de coordenação

técnica estatística.

A lei nº 12-A/ 2008, 27 Fevereiro estabelece os regimes de vinculação,

de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções

públicas.

X. Análise e conclusões acerca dos resultados obtidos.
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2 - CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

2.1 - A Evolução da Gestão de Recursos Humanos

A importância das pessoas dentro do contexto organizacional tem sido assumida não só

pelos investigadores deste fenómeno mas também pelos próprios responsáveis pelas

mais diversas organizações. Este reconhecimento tem sido crescente, sendo que as

pessoas, numa economia marcada pelos serviços e onde o avanço tecnológico é

imparável, tornam-se, de acordo com Chiavenato (1999) o ativo mais importante no

interior de uma organização porque são elas que incorporam e criam o recurso mais

valiosos de uma organização: o conhecimento.

A GRH tem sido frequentemente descrita, enquanto conceito, a partir de duas formas

distintas de abordar o “elemento” pessoa nas organizações: uma em que é enfatizada a

gestão do “recurso” e outra em que é enfatizada a gestão do “humano” (Legge, 1995;

Cabral Cardoso, 2000; Bolton & Houlihan, 2007).

A Gestão de Recursos Humanos (GRH), como conceito, “nasceu” nos círculos

académicos dos Estados Unidos da América quando Fombrun, Tichy e Devanna (1984)

e Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton (1985) trouxeram uma nova perspetiva

relativamente às relações humanas nas organizações.

2.1.1 - A Gestão de Recursos Humanos a navegar entre o “hard” e o “soft”

Tratando-se de uma área presente em qualquer organização e que abrange todas as

pessoas que dela façam parte, surgiram diferentes formas de gerir as pessoas levando

académicos e teóricos à criação e definição de vários modelos de GRH.

O modelo desenvolvido por Fombrun et al. (1984) conhecido por modelo hard de GRH

assume que as pessoas são um meio para atingir um fim; o modelo e Beer et al. (1985),

tem uma perspetiva soft, mais humanista, que entende que as pessoas são diferentes de

outros  recursos  e  não  podem  ser  vistos  e  analisados  da  mesma  forma  que  um

equipamento ou um número. Segundo Truss (1999: 43), “os modelos “hard” e “soft” da

GERH derivam de diferentes tradições intelectuais e incorporam pressupostos

diametralmente opostos sobre a natureza humana”.
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Cabral Cardoso (2000) distingue estes dois modelos referindo que o hard evidencia os

pontos estratégicos e enquadra as pessoas essencialmente como um recurso a ser gerido,

tal como qualquer outro, enquanto o modelo soft realça o fator humano, estabelecendo

uma ligação com as relações humanas.

O modelo hard está associado ao trabalho intensivo, a práticas de baixos salários,

sentimento de insegurança no trabalho, controlo apertado, definição de objetivos a curto

prazo, reduzida preocupação com o ser humano por trás do trabalhador, resultando em

baixos níveis de participação e compromisso por parte dos trabalhadores (Wilton,

2011).

O modelo soft encontra os seus fundamentos na Resource Based View, teoria que

entende que os recursos internos são a principal fonte de vantagem competitiva e centra-

se na capacidade estratégica de a empresa gerar recursos únicos para conseguir

vantagens competitivas únicas (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991),

fornecendo os fundamentos de que não só os recursos humanos podem ser fonte de

vantagem competitiva sustentável (Schuler & MacMillan, 1984; Pfeffer, 1994), como

também as práticas de recursos humanos têm o potencial para se tornarem componentes

chave da estratégia global da empresa (Werbel & DeMarie, 2005).

Nesse sentido, as pessoas terão que ser geridas de forma a garantir que apenas as

melhores pessoas são selecionadas, que lhes é dada formação adequada e de alta

qualidade, que eles são devidamente recompensados refletindo o seu valor, e tanto

quanto possível, que seja alcançado o seu compromisso com a organização o que deixa

antever a necessidade de encarar a gestão de pessoas numa perspetiva de longo prazo.

Esta abordagem dá prioridade a uma relação positiva entre empregado e empregador,

com base na confiança mútua, desenvolvida através da participação e envolvimento nos

processos de tomada de decisão dentro da organização, empowerment dos trabalhadores,

trabalho em equipa e colaboração, sendo a organização vista como um espaço pluralista

onde os interesses de todos os grupos de interessados (abordagem dos stakeholders) são

igualmente valorizados (Wilton, 2011).
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2.2 - A Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública - Na procura de

uma nova Administração Pública

A importância que a Administração Pública (AP) representa para as nações parece ser

evidente, não surpreendendo as inúmeras reformas levadas a cabo nos últimos 20 anos

nas estruturas, nos sistemas e nos processos dos serviços públicos a nível internacional

no sentido de melhorar o seu funcionamento (Boyne, Jenkins & Poole, 2004; Massey &

Pyper, 2005), embora tendo presente que as soluções não se afiguram fáceis de

encontrar já que “ sabemos tudo sobre os problemas administrativos, mas pouco sobre

as soluções” (Al Gore, 1995:39).

São duas as escolas que mais se destacam e que mais têm contribuído para as reformas

que têm vindo a ser ensaiadas um pouco por todo o mundo, no âmbito da AP, a New

Public Management (NPM) e a Administração Empreendedora.

A NPM, que teve como base teórica a “Public Choice” - abordagem teórica

desenvolvida a partir dos anos 60 e que se baseia na assunção de que os indivíduos

perseguem os seus próprios interesses e atuam de acordo com as suas preferências –

inspirou-se, por um lado, na aplicação ao sector público de técnicas de gestão, e por

outro, numa maior atenção aos pormenores da administração pública. Algumas

características deste movimento são um maior cuidado com os orçamentos, auditorias

de desempenho, responsabilidade pelo desempenho, privatizações, descentralização,

gestão e planeamento estratégico, competição, flexibilidade, melhor uso das tecnologias

da informação, avaliação do desempenho, etc. (Gruening, 2001).

Segundo Goldfinch (2009), o NPM reivindica a correção das ineficiências e dos efeitos

nefastos do modelo tradicional da AP. O NPM defende a emancipação dos gestores do

sector público da adesão rígida às regras dos serviços públicos dando-lhes liberdade

para gerir, no sentido de fazer uma melhor utilização das suas competências e

capacidade de inovação no sentido de enfrentar as mudanças do ambiente. Além disso,

também tenta que os funcionários públicos se centrem na ideia de conseguir resultados

em vez de simplesmente darem enfase ao cumprimento dos procedimentos.
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Por outro lado, para Rocha (2001:61), a Administração Empreendedora é um

“movimento eclético cujos elementos se vão buscar a várias correntes do pensamento de

gestão e cujo objetivo é substituir a Administração Tradicional por uma Administração

Empresarial. Este aspeto integra-se na corrente do “ New Public Management”, embora

pondo de lado as roupagens conservadoras deste último.”

Osborne e Gaebler (1994), percursores da Administração Empreendedora, apontam num

sentido contrário à onda privatizadora defendida pela NPM (Pettigrew, 1997), tendo-se

convertido, oficialmente, no marco conceptual e filosófico que tem orientado a reforma

governamental nos EUA a todos os níveis do sector público. A reinvenção da

governação demonstra a intenção de transformar as burocracias públicas em governos

empresariais, produtivos e eficientes, e vai de encontro às reivindicações dos cidadãos

que questionam a incapacidade do Estado para administrar a sociedade e satisfazer as

necessidades sociais.

Para resolver os problemas que assolam a Administração Pública como o aumento dos

custos e da necessidade de contenção orçamental e a perda de confiança da comunidade

na capacidade dos governos para responder à comunidade, mais do que simplesmente

manter um contexto tradicional de ação burocrática, será necessário uma mudança

estrutural levada a cabo pelos governos e líderes da AP, Brown (2004), apesar de todas

as dificuldades que um processo de medição do desempenho neste sector acarreta,

nomeadamente encontrar quais os melhores critérios e indicadores (Van Dooren,

Caluwé & Lonti, 2012).

Assim, independentemente das abordagens escolhidas para “atacar” a inércia na

Administração Pública, parece que ainda muito falta por fazer.

2.2.1 - A importância das pessoas para uma nova Administração Pública

Quer a proposta reformadora da NPM quer a do Estado Empreendedor têm como

suporte as pessoas (Flynn, 1995; Pettigrew, 1997) sendo que um dos grandes desafios

que se coloca a todos os dirigentes que servem a AP é encontrar formas de gestão de

pessoas capazes, apesar de todos os condicionalismos formais que existem no seu seio,
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de levar a bom porto um processo reformador que se espera capaz de levar à sua

modernização (Brown, 2004).

Este desafio parece ser decisivo no sector público porque, ao contrário das organizações

do sector privado onde as vantagens competitivas estão muitas vezes no capital físico ou

financeiro que estas organizações detêm, as vantagens competitivas, a existirem,

situam-se nos seus recursos humanos (Vandenabeele, 2013)

No entanto, historicamente, a GRH no sector público tem faltado credibilidade e tem

sido considerada periférica e impotente quando comparada com outros sectores mais

poderosos com que disputam recursos (Horton, 2003), não surpreendendo que a função

de Recursos Humanos (RH) na AP não seja considerada como tendo um papel

estratégico (Teo & Crawford, 2005; Selden, 2005)

Burke, Allisey e Noblet (2013) chamam a atenção para a importância que as políticas e

práticas de gestão de recursos humanos assumem no aumento da qualidade dos serviços,

na eficiência e na eficácia das organizações do sector público. Por exemplo, o

absentismo é um fenómeno muito relevante para a AP já que esta é caracterizada por ter

níveis altos de absentismo (Scoppa, 2010), que pode ser explicado por más práticas de

gestão de pessoas estandardizadas (Boyne, Jenkins & Poole, 1999).

Soonhee (2002) aponta a satisfação no trabalho, a capacitação de equipas de trabalho, o

planeamento estratégico e a gestão participativa como importantes estratégias de

recursos humanos que as organizações públicas devem promover. Gould-Williams

(2003) encontra nos seus estudos que práticas de gestão de recursos humanos na AP são

um poderoso preditor da confiança e do desempenho das organizações públicas.

No entanto, e apesar das evidências mostrarem que as pessoas e a sua gestão são

importantes fontes de vantagens competitivas nas organizações públicas, a verdade é

que muito ainda estará por fazer (Akinnusi, 2008; Morris & Farrell, 2007). De acordo

com Morris e Farrell (2007), a adoção de algumas “melhores práticas” de GRH na

tentativa de melhorarem o seu desempenho por parte de muitas organizações

governamentais em diversos países foi um processo incompleto. Este poderá ser um

problema, até porque, e de acordo com os mesmos autores, e a partir de estudos levados

a cabo em dez organizações públicas do Reino Unido, as reformas que foram
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implementadas tiveram um impacto adverso ao nível dos resultados, nomeadamente um

horário mais alargado de trabalho, redução da satisfação no trabalho e um aumento da

complexidade do trabalho.

No caso português, a OCDE (2013:65) apresenta as seguintes três recomendações no

sentido de promover a gestão estratégica de recursos humanos:

• “Enfatizar “recompensas totais” para os funcionários públicos – incluir recompensas

não financeiras para ajudar a motivar os funcionários, dadas as restrições orçamentais.

• Efetuar uma análise mais abrangente das práticas de gestão dos recursos humanos para

assegurar que os esforços de reestruturação conduzam a uma maior motivação dos

trabalhadores dotados de competências técnicas e de gestão para implementar uma

eficaz mensuração da avaliação e monitorização das políticas e da prestação de serviços

públicos;

• Utilizar mais o planeamento estratégico do pessoal de forma a mitigar os efeitos

nefastos que os cortes transversais têm na capacidade, desempenho e motivação, da

força de trabalho portuguesa”

Assim, parece que mesmo que se assuma que a importância das pessoas e a forma como

elas são geridas sejam um elemento chave para a reforma da AP, o que está em jogo,

segundo Brown (2004), é o equilíbrio entre valores concorrentes sobre o papel e a

finalidade do sector público e a possibilidade de recuperar um modelo viável de

recursos humanos que considere tanto o carácter particular do serviço público como a

sua capacidade em responder às condições mutáveis provocadas pelas novas práticas de

gestão que os novos modelos de funcionamento da AP apresentam.

2.3 - Gestão de Competências: Uma nova abordagem para a gestão de pessoas

2.3.1 - Estrutura e Ontologia de Competência

O conceito de competência desperta interesses distintos e, por vezes, contraditórios, daí

resultando inúmeras definições (Quadro I). Na “Era da Competência” (Almeida &
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Rebelo, 2004), o desenho de uma ontologia da competência é um passo crucial no

desenvolvimento de um sistema de gestão de competências.

Quadro I- Definição de Competência

Le Boterf (1994)

 Capacidade do indivíduo para exercer uma atividade

profissional concreta, aplicando os seus conhecimentos,

as suas habilidades (savoir-faire) e as suas qualidades

pessoais em determinado contexto e a nível individual.

Zarifian (1996)

Assumir responsabilidades frente a situações de

trabalho complexas permitindo ao trabalhador lidar com

situações ocasionais e inéditas e de natureza singular.

Sparrow e Bognanno

(1994)

Atitudes que possibilitam ao trabalhador adaptar-se de

forma  mais  célere  a  um  ambiente  menos  estável  tendo

uma orientação para a inovação e aprendizagem

permanentes.

Cheetam e Chivers

(2005)

Uma competência consiste em quatro componentes

principais: conhecimentos, competências funcionais,

competências pessoais ou comportamentais e

competências éticas ou valores.

Prahalad e Hamel (1990)

As competências são um conjunto de conhecimentos,

habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerenciais

inerentes a uma organização.

Fonte: Elaboração própria

Da leitura de cada uma das definições podemos concluir que a maioria aponta para o

termo competência como sendo um sistema de habilidades, atitudes e conhecimentos.

Durand (1998) explicita cada uma das dimensões de competências (Figura 2).
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Figura 2:As três dimensões de Competência

Fonte: Durand (1998) (adaptado)

Rabaglio (2010) ilustra estes conceitos recorrendo à alusão de exemplos bastante

elucidativos. Para o autor, o conhecimento é aquilo que eu sei mas que nunca posso ter

praticado. Exemplo: Tirei um curso de espanhol mas nunca pratiquei a língua. Neste

caso eu tenho conhecimentos acerca deste idioma. Recorrendo à mesma linha de

pensamento, exemplifica o conceito de habilidade. Exemplo: Eu trabalho há 20 anos

com o idioma espanhol. Assim sendo eu tenho habilidade neste domínio (prática,

experiencia). Por fim, sendo a atitude uma competência comportamental, surge o

seguinte exemplo: Quais as competências que necessito para atender um cliente

espanhol? Aqui surgem as ditas soft skills que variam de pessoa para pessoa consoante a

atitude desta. (É necessária fluência verbal, mas é fundamental uma boa comunicação,

persuasão, etc.).

No entanto, apesar de se ter vindo a entender que as competências estão divididas em

três tipos de dimensões – conhecimento, habilidades e atitudes – também podemos

encontrar na literatura esta realidade expressa de outras formas, como por exemplo,

saber (competências teóricas), saber fazer (competências práticas) e saber – ser

(competências sociais e comportamentais). No entanto, esta divisão, separação, em

dimensões distintas tem, de acordo com Almeida e Rebelo (2004) valorizado, talvez,

excessivamente, a palavra saber e a aquisição através da formação escolar, uma vez que

o saber-fazer e saber - ser constituem subconjuntos minoritários.
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Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre a definição de competência de Le

Boterf (2002), que a entende como um sistema, uma organização estruturada que

associa, de forma combinatória, diversos elementos, não descurando a importância de

nenhuma dimensão mas apostando no efeito sinergético entre elas.

2.3.2 - A importância de uma GRH baseada nas competências

Terão sido os crescentes níveis de escolaridade dos trabalhadores, aliados às novas

exigências produtivas como a produtividade, criatividade e iniciativa, e a importância

do contributo de todos os colaboradores da empresa, que ajudaram a disseminar a noção

de competência pelas empresas (Almeida & Rebelo, 2004)

Imersas num contexto de imprevisibilidade, as organizações têm vindo a reconhecer o

valor da força de trabalho não apenas por ser altamente qualificada e tecnicamente

dotada, mas, mais importante, por poder aprender rapidamente, adaptar-se à mudança,

comunicar de forma eficaz, e fomentar relações interpessoais. Essas características, ou

competências, são fundamentais para as organizações (Rodriguez, Patel, Bright,

Gregory & Gowing, 2002).

Perante este cenário, um dos principais desafios do século XXI que a GRH enfrenta é a

passagem de um paradigma baseado na qualificação para um outro que se baseia na

competência (Almeida & Rebelo, 2004), sendo esta alteração relativamente clara

(Quadro 2).
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Quadro 2: A transição da lógica do posto de trabalho para a lógica da competência
Componentes Lógica do Posto Lógica da Competência

Referência principal A tarefa O indivíduo

Unidade de
reconhecimento

O emprego prescrito As aquisições de competências

Conceção da atividade
humana

Separação entre o
trabalho e o trabalhador

Confrontação aos
acontecimentos

Valores predominantes Débito de produção,
volume de trabalho

Qualidade, fiabilidade, redução
dos atrasos

Palavra de Ordem Conformidade às
exigências

Responsabilidade dos
trabalhadores

Ferramentas
características

Método de classificação
dos postos de trabalho,
definição dos postos

Entrevista individual de
apreciação de desempenho,
referencial de competências

Fonte: Aubret, Gilbert e Pigeyre (2002) citado por Almeida e Rebelo (2004:54)

A qualificação, enquanto garante de um modelo de posto de trabalho, tem na tarefa a

sua referência. Para Almeida e Rebelo (2004:53), “a lógica do posto de trabalho era

sobretudo produtivista, já que visava remunerar a produção que a execução das tarefas

pré prescritas permitia que se realizassem. Por um lado, a empresa encontrava a sua

segurança de funcionamento na especificação muito precisa das tarefas e, por outro

lado, os trabalhadores e os seus representantes consideravam a igualdade das tarefas

como garantia mais fiável da igualdade do trabalho e, portanto, do salário”. Por outro

lado “ a lógica da competência emerge de um contexto de diferenciação entre

indivíduos, num modelo que se baseia no reconhecimento de capacidades operatórias

gerais, mobilizáveis e aplicáveis a um conjunto diversificado de situações,

independentemente da atividade exercida.” (Almeida & Rebelo, 2004:53).

Assim, podemos distinguir entre função, entendida como um conjunto de tarefas que

identificam um posto de trabalho, e competência. Elas, no entanto, complementam-se,

no sentido em que ambos os conceitos são fundamentais tanto para a empresa como

para a pessoa. Se conhecer as tarefas que compõem determinado posto de trabalho é

importante, não deixa de ser decisivo saber quais as capacidades necessárias para

cumprir com as exigências desse posto de trabalho, ou seja, e como entende Zafarian
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(1999), o trabalhador tomar a iniciativa a responsabilidade nas situações profissionais

com que é confrontado. Nesse sentido, torna-se necessário criar um perfil de

competências para a função.

O perfil de competência de uma função é composto pela soma das competências

genéricas transversais à organização e, por sua vez, aplicáveis a todas as funções. Para

além de ser necessário identificar as competências é preciso estipular qual o grau de

exigência que o titular deve ter em cada uma delas. Isto constitui o perfil ideal da

função, que é aquele que deve estar presente num bom profissional (Camara, 2017).

Terá sido McClelland (1973), com o seu artigo seminal “Testing for Competence Rather

than Intelligence”, o primeiro a sugerir a importância das competências, mostrando que

apesar de os testes académicos de aptidão e conteúdo de conhecimento fossem bons

preditores do desempenho académico, não seriam suficientes para prever elevados

desempenhos no trabalho ou sucesso na vida, sendo necessidades e que características

ou competências individuais podem identificar alto desempenho. McClelland

argumentou que os melhores prognósticos do excelente desempenho no trabalho foram

características pessoais duradouras a que que chamou de "competências” (Chouhan &

Srivastava, 2014).

O uso de competências para identificar pessoas de alto desempenho tornou-se

progressivamente generalizado na gestão de recursos humanos, nomeadamente a partir

do conceito da vantagem competitiva sustentada, sendo a gestão pelas competências a

base através da qual profissionais de recursos humanos podem contribuir para o sucesso

de sua organização (Boyatzis, 1982; Lawler, 1994; Spencer & Spencer, 1993; Lado &

Wilson, 1994; Ulrich, 1997).

Segundo Goleman (1999), os sistemas de gestão de recursos humanos também têm

vindo, gradualmente, a basear-se nas competências. Assim sendo:

• Os processos de recrutamento e seleção são feitos em harmonia com o perfil de

competência do cargo a preencher e o candidato ideal a selecionar será aquele que

melhor corresponder ao perfil estabelecido.
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• O desempenho individual também é avaliado não só relativamente a objetivos de

negócio mas também com o grau de atingimento pelo colaborador do perfil ideal de

competência da função.

• A gestão da formação foca-se na correção dos gaps de competências que forem

detetados pelos colaboradores.

• As recompensas premeiam as competências detidas pelo colaborador de acordo

com os valores de mercado.

• As carreiras constroem-se em volta das competências existentes e a desenvolver.

Rego et al., (2015), enumeram as vantagens, quer para a empresa quer para os

colaboradores, de uma gestão de recursos humanos que promova o desenvolvimento de

competências. De acordo com os autores, “a base de competências pode ser expandida

por sistemas de recursos humanos que promovam a seleção de pessoas para a

organização como um todo, por avaliações de desempenho com ênfase no

desenvolvimento, por estruturas de compensação baseadas nas competências e por

programas abrangentes de formação e desenvolvimento. Estas práticas devem, além

disso, ser congruentes com a estratégia organizacional, o que aumenta a necessidade de

envolvimento estratégico da função recursos humanos na organização. Do ponto de

vista individual, os sistemas baseados em competências podem também ser muito

valorizados, em particular pelos indivíduos orientados para a aprendizagem de novas

capacidades e assunção de responsabilidades (e.g. gestores e quadros técnicos

especializados). O desenvolvimento de competências funciona ainda com uma

segurança profissional e um instrumento de empregabilidade – num tempo em que,

progressivamente, a mudança de organização, várias vezes ao longo da vida profissional

é mais a regra do que a exceção.”

2.3.3 - Modelo de Competências

Lepsinger e Lúcia (1999) referem que um modelo de competências é uma ferramenta

descritiva que identifica as competências necessárias para desempenhar efetivamente

uma função e contribuir para os seus objetivos estratégicos.
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O primeiro passo na construção do modelo de competências é a identificação de

competências genéricas, que são transversais à organização e, por sua vez, aplicáveis a

todos os colaboradores. Assim sendo, as competências genéricas dizem respeito aos

valores e à cultura da organização, ou seja, à “maneira de ser e maneira de estar no

mercado” da organização. Cabe aos gestores de topo procederem à identificação das

competências genéricas, pois, tendo uma visão global da organização, devem refletir

sobre quais os comportamentos que melhor corporizam os valores da organização. Esta

reflexão deverá então incidir sobre a missão da organização: os princípios operativos e

os seus valores.

O modelo de competências, constitui uma ferramenta essencial para a utilização de

sistemas de gestão de pessoas uma vez que nos permite (Camara, 2017):

Gerir a carreira dos colaboradores consoante as competências que detêm e as

que será necessário desenvolver;

Recompensar os colaboradores ao nível do desempenho alcançado;

Avaliar os colaboradores a nível do comportamento quando comparado com o

nível de exigência estabelecido no perfil da sua função;

Selecionar candidatos no processo de recrutamento consoante o perfil ideal

traçado para o cargo a preencher.

2.3.3.1 - Balanço de Competências

O Balanço de Competências (BC) é um instrumento de apoio à gestão com funções de

diagnóstico e de avaliação de competências.

O balanço de competências é caracterizado como sendo participado; dinâmico e

evolutivo; introspetivo e reflexivo; multidisciplinar; abrangente e diretamente

relacionado com a avaliação.

É participado, uma vez que envolve intensamente todos os destinatários que assumem

diretamente a responsabilidade de construção e/ou monitorização do seu próprio BC; é

dinâmico e evolutivo, pois baseia-se em metodologias de participação ativa e focalizada

na evolução observada entre dois ou mais momentos; é introspetivo e reflexivo, pois é

uma autodescoberta e autoavaliação de competências adquiridas ao longo da vida nos

mais diversos contextos; no caso das organizações, implica a reflexão sobre as suas

próprias práticas; é multidisciplinar, uma vez que envolve diversos intervenientes com
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diversas qualificações e experiências; é abrangente, porque engloba todo o tipo de

competências, independentemente da sua origem, passíveis de serem mobilizadas ou

desenvolvidas pelo projeto, por parte de todos os participantes; e, por fim é diretamente

relacionado com a avaliação, partindo de um diagnóstico (BC de partida) e apurando

resultados observáveis nas competências (BC de chegada).

3 - METODOLOGIA

Nesta terceira parte, e como principal objetivo, pretende-se mostrar como poderia ser

feito um BC para os funcionários da Câmara Municipal de Tarouca aplicado à Divisão

Administrativa e Financeira, nomeadamente à secção dos Recursos Humanos. Para o

seguinte estudo optou-se pela abordagem quantitativa.

No levantamento inicial de dados para a elaboração do BC foram distribuídos inquéritos

(ANEXO I). Como o objetivo inicial era fazer o BC para todos os sectores da CMT, os

inquéritos foram distribuídos por todos os funcionários da CMT. No entanto, essa tarefa

acabou por se revelar inglória já que apenas obtive dados que pudessem ser analisados

na Secção de Recursos Humanos (e mesmo assim com alguns condicionalismos).

Num universo de 231 trabalhadores da CMT, para análise geral, foram inquiridos 159,

não tendo sido incluído neste levantamento de dados os funcionários das escolas.

Apenas foi obtida a resposta por parte de 88 funcionários, número que já por si revela

algo de errado. A divisão que apresentou maior défice de respostas foi a de Obras

Municipais. Estes resultados eram previsíveis, uma vez que é uma divisão na qual a

grande maioria dos funcionários apresenta baixo nível de escolaridade, e que, mesmo

com acompanhamento por parte dos encarregados, não preencheram os inquéritos por

não perceberem o que lhes era pedido.

Na secção de Recursos Humanos foram inquiridos a Chefe de Divisão e os 4

funcionários (3 Técnicos Superiores e 1 Assistente Técnico), através de dois tipos de

inquéritos, um objetivo e outro mais de carácter pessoal (Anexo I e VI). Num primeiro

momento, entendemos que seria importante o contributo, tanto da Chefia do

departamento Administrativo e Financeiro como dos Técnicos Superiores de Recursos

Humanos sendo que, para isso, foi realizada uma pequena entrevista com todos eles.

Contudo, para fins conclusivos do BC, este contributo não foi suficiente.
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O objetivo essencial da aplicação dos inquéritos foi fazer uma comparação de resultados

com o que é definido por lei para cada carreira na AP e com o que é estabelecido pela

CPP.

De forma sucinta o que foi feito foi o seguinte:

Inquiriu-se a Chefe de Divisão sobre o que ela acha que os seus subordinados

executam e quais as competências de cada carreira geral (Anexo II);

Inquiriram-se 4 funcionários da Secção de RH sobre quais as competências que

são exigidas para aquele posto de trabalho (Anexo III);

Analisaram-se as definições dadas pela CPP no âmbito dos RH (nomeadamente

a  nível  dos  especialistas  em  recursos  humanos  e  Especialistas  em  formação  e

Desenvolvimento de Recursos Humanos) publicada pelo IEFP (Anexo IV);

Analisaram-se as definições presentes na Caracterização das Carreiras Gerais

(lei nº 12-A/ 2008, 27 Fevereiro) (Anexo V);

Sobreposição de dados, nomeadamente com literatura especializada de Gestão

de Recursos Humanos;

Esquematização do BC, a partir de um exemplo de BC aplicado no atendimento

nas Lojas do Cidadão publicado pela AMA (Agência de Modernização

Administrativa).

3.1 - Proposta de um BC para os Técnicos Superiores de RH

O Balanço de Competências é um instrumento de apoio à gestão com funções de

diagnóstico e de autoavaliação de competências. Ele permite que, a qualquer momento,

a organização saiba quais as competências que determinado colaborador dispõe, sendo

útil, entre outras coisas, para perceber até que ponto o colaborador pode abraçar um

projeto diferente daquele que executa ou mesmo para a própria empregabilidade do

colaborador.

Para este levantamento apoiei-me no conceito de competência defendido por Durand,

neste conceito evidenciam-se as três dimensões: conhecimentos, atitudes e habilidades.

A seguir, sugere-se um BC que poderia ser utilizado dentro da Secção de Recursos

Humanos que está sobre a alçada da Divisão Administrativa e Financeira da CMT. A
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sua aplicação apenas a esta secção foi condicionada, como vimos anteriormente, pelas

respostas que obtivemos durante as entrevistas e inquéritos. Pensamos que o BC

aplicado aos Técnicos Superiores de Recursos Humanos, pode ajudar a valorizar o seu

trabalho. Este BC foi estruturado apenas para os Técnicos Superiores de RH pois

consideramos que estamos perante uma categoria pouco valorizada em termos daquilo

que pode e deve fazer.

No fim do BC, serão retratadas aquelas a que chamamos Competências não Previstas

que dão a possibilidade aos técnicos superiores de acrescentarem conhecimentos,

atitudes e comportamentos que tenham desenvolvido ou ainda sensibilidades que

tenham vindo a adquirir, durante a atividade profissional na Câmara Municipal, e que

não tenham sido identificadas.

Finalmente, esta proposta de BC seria para aplicar junto dos Técnicos superiores de RH

no sentido de estes aferirem as suas competências, num trabalho que se quer

participado, normalmente com as suas chefias e colegas, dinâmico, evolutivo,

introspetivo, reflexivo, multidisciplinar e abrangente.

3.1.1 - Balanço de Competências

I - Referencial em Competências de Técnico Superior de RH

Referencial de
Competências Indicadores

Balanço
Competênc
ias Partida

Balanço
Competênc

ias
Chegada

D
-

D D
+

D
-

D D
+

E

A - Competências
Técnicas

A1. Aconselhar e
executar recrutamento e
selecção

Sabe definir quais serão as vagas ofertadas;
Sabe definir quais serão as funções desempenhadas pelos
futuros colaboradores, cargos, atribuições, competências
exigidas e o salário para cada vaga;
Sabe escolher os canais onde a organização divulgará as suas
vagas;
Sabe fazer a seleção dos currículos
Domina todos as dinâmicas e técnicas de entrevista

A2. Aconselhar e
executar formação

Identificar necessidades e requisitos de formação para os
recursos humanos e organização
Especificar e rever objetivos e métodos de desenvolvimento
dos recursos humanos e avaliar resultados da aprendizagem
Preparar e desenvolver material de apoio à formação
(manuais, auxiliares visuais, modelos de demonstração e
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referências a documentação de apoio)
Conceber, coordenar e desenvolver, programas de formação
individual ou em grupo
Estabelecer contactos externos para estudar e desenvolver
programas de formação
Monitorizar e avaliar a formação contínua, a qualidade e
eficácia da formação interna e externa e rever os objetivos,
métodos e resultados da formação.

A3. Aconselhar e executar
ao nível das promoções

Sugere, atempadamente, quais as áreas da organização em
que se justificam as promoções
Sabe encontrar os critérios capazes de sustentar as
promoções dos colaboradores

A4. Aconselhar e executar
planos de avaliação de
desempenho

Sabe estabelecer objetivos gerais da organização e objetivos
específicos do departamento ou do trabalhador, que devem
ser conhecidos e aceites por este.
Sabe escolher o método de avaliação de desempenho mais
adequado para cada situação
Sabe construir uma estrutura de avaliação transversal aos
trabalhadores ou departamentos. Pode tratar-se de um
relatório ou de um questionário a aplicar aos funcionários
É capaz de redigir um relatório final da avaliação de
desempenho individual, onde define os pontos fortes e
fracos do colaborador e onde se programam medidas de
melhoria do desempenho

Nota:

D - : Competência inexistente ou pouco desenvolvida
D : Competência em desenvolvimento
D + : Competência com desenvolvimento acentuado
Evolução (BCp e BCc) : , = ,

Referencial de
Competências

Indicadores

Balanço
Competênc
ias Partida

Balanço
Competênc

ias
Chegada

D- D D+ D
-

D D+ E

B - Competências Sociais

B1. Saber trabalhar em
equipa

Coopera com a chefia e com os colegas
Ajuda a equipa a atingir os resultados
Constrói boas redes de trabalho com os colegas

B2. Saber partilhar as
suas experiências e
dificuldades

Partilha as experiências profissionais com os colegas;
Expõe as suas dúvidas e dificuldades;
Oferece os seus préstimos e pede ajuda aos colegas.

B3. Saber aprender
colaborativamente

Partilha os conhecimentos com os colegas
Gosta de participar em reuniões de reflexão sobre o
desempenho da equipa e a melhoria do serviço
Procura respostas mais eficientes aos desafios do dia-a-dia
em conjunto com os colegas.

B4. Saber adequar
comportamentos a
diferentes situações
relacionais

Tem um espírito aberto e aceita que as pessoas são
diferentes, nos seus gostos, prioridades, objetivos,
aprendizagens, etc
Adequa o seu discurso e comportamento de acordo com o
perfil do cliente/cidadão/colega
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Procura alterar a abordagem sempre que sente que a sua
mensagem não está a ser percetível ao interlocutor

B5. Saber gerir conflitos
interpessoais

Analisa os pontos de vista dos outros e procura respeitar as
suas opiniões
Preocupa-se em resolver imediatamente os mal-
entendidos e expôs o seu ponto de vista de uma forma
calma e pausadamente
Utiliza competências de comunicação assertiva.

Referencial de
Competências

Indicadores

Balanço
Competênc
ias Partida

Balanço
Competênc

ias
Chegada

D- D D+ D
-

D D+ E

C - Competências
Pessoais

C1 - Ser responsável pela
própria aprendizagem

Considera importante o desenvolvimento de competências
Aposta na sua formação contínua: inscrevendo-se, por
iniciativa própria, em ações de formação oferecidas pela
instituição; lendo livros ou revistas especializadas;
pesquisando na internet artigos temáticos
Procura oportunidades formativas através de pesquisas de
cursos ou conferências de interesse profissional

C2 - Conhecer a forma
como aprende

Conhece a forma como adquire melhor os novos
conhecimentos (lendo, praticando...) e o tempo que
necessita para os consolidar
Reconhece as suas limitações de aprendizagem bem como
os seus pontos fortes
 Procura outras formas de aprendizagem quando as que
lhe oferecem não respondem à sua forma de aprender.

C3 - Tomar decisões de
forma autónoma e
satisfatória

Não tem receio de tomar decisões e assume facilmente as
responsabilidades
Analisa primeiro a situação e verifica da sua capacidade de
resposta antes de recorrer à Chefia ou Colega
Sabe claramente quando pode tomar decisões
autonomamente e quando as mesmas não podem/devem
ser tomadas por si

C4 - Desenvolver a sua
auto-disciplina, auto-
motivação e saber gerir o
próprio tempo

É uma pessoa disciplinada no trabalho, respeitando as
normas e procedimentos, para seu próprio benefício e
para uma melhor gestão com os colegas
Não depende da motivação da chefia ou dos colegas pois
tem forte capacidade de auto-motivação
Cumpre, com rigor, os prazos e planeia, com cuidado, o
seu tempo

C5 - Ter abertura para
avaliar continuamente a
própria aprendizagem

Avalia periodicamente os seus conhecimentos, através da
auto-análise ou com o apoio de instrumentos de avaliação
da instituição;
Aceita as avaliações da chefia e/ou dos colegas, utilizando-
as como ponto de partida para a sua própria melhoria;
Reflete sobre as aprendizagens do dia-a-dia no sentido de
melhorar a sua própria atuação consigo e com os outros.
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II - Competências não previstas

Referencial de
Competências

Indicadores

Balanço
Competênc
ias Partida

Balanço
Competênc

ias
Chegada

D- D D+ D
-

D D+ E

3.2 - Conclusões

A importância dos recursos humanos nas organizações tem vindo a ser sistematicamente

comprovada pelos inúmeros estudos levados a cabo pela literatura especializada. Em

qualquer organização, independentemente de ser pública ou privada, a gestão das

pessoas que aí trabalham terá que ser feita de forma estratégica, ou seja, as pessoas terão

que estar na génese das soluções que estas estruturas procuram. Desta forma, torna-se

então imprescindível uma boa e fundamentada gestão de competências que,

acompanhada da estratégia organizacional, crie uma rede de conhecimento endógeno

No decorrer do estágio na CMT, através do levantamento específico das competências

de cada trabalhador foi possível perceber que há imensas lacunas nesta organização,

bem como falta de diálogo entre os superiores hierárquicos para com os funcionários,

uma vez que, à partida, cada superior deve conhecer o que executa o seu subordinado.

Há um profundo desconhecimento da importância do planeamento a nível de

competências, o que acaba por penalizar a organização, pois é através destas que pode

ser feita uma avaliação a priori do que é necessário melhorar ou alterar para uma

melhor eficiência da organização como um todo.

Na secção em que incidi de forma mais exaustiva, a dos Recursos Humanos, nota-se

que há uma grande discrepância entre o estipulado no plano de classificação das

profissões e o que realmente é realizado por estes funcionários. O que realmente

acontece aqui, tal como se verifica nas respostas dadas nos inquéritos, é que estamos

perante tarefas meramente administrativas e rotineiras. Não existe preocupação com o
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planeamento ou ainda com a identificação de lacunas desta secção. A própria Chefe de

Divisão, no seu inquérito relativo aos subordinados, aproxima-se bastante da realidade,

mas, quando comparadas as respostas com o CCP (anexo IV) ou com as Carreiras

Gerais (anexo V), verifica-se que cada posto de trabalho deveria ir mais além que meras

tarefas administrativas não estivéssemos nós numa secção de Recursos Humanos. Aqui

a chefia enumerou um conjunto de tarefas que os Técnicos Superiores levavam a cabo

mas não fez essa análise a partir das competências necessárias para executar essas

tarefas. Assim percebe-se que nesta Câmara Municipal a lógica do posto de trabalho

prevalece sobre a lógica da competência, e que acabou por dificultar bastante a

elaboração do BC.

Na verdade, aquilo que faz um Técnico Superior são as tarefas, à luz da CPP, de um

administrativo, ou seja, a sua categoria é a de um Técnico Superior de RH mas o

trabalho não o justifica e não o valoriza.

De acordo com a Lei nº 12-A/2008 (anexo V), que caracteriza as Carreiras Gerais, ao

Técnico Superior compete:

Exercer funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e

aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica, que

fundamentam e preparam a decisão;

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos

graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou

especialização nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos

e serviços;

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado;

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando

opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Como se verifica, ao Técnico Superior pede-se que possa exercer a sua atividade técnica

dentro da sua especialidade, o que lhe confere responsabilidade e autonomia. Palavras

como planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos,

elaboração de pareceres e projetos, e ainda execução fazem parte da sua atividade.
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Por outro lado, segundo a CPP (Anexo IV), as tarefas e funções do especialista em

recursos humanos consistem, particularmente, em:

Aconselhar e executar recrutamento, colocação, formação, promoção,

indemnização e outras áreas da política de recursos humanos;

Estudar e analisar trabalhos realizados através de entrevistas aos trabalhadores,

supervisores e gestores

Preparar informação profissional ou trabalhar em sistemas de classificação de

profissões

Estudar e aconselhar sobre oportunidades de emprego, escolhas de carreiras e

necessidades de formação.

Ainda de acordo com a CPP (Anexo IV), ser especialista em formação e

desenvolvimento de recursos humanos compreende as tarefas e funções que consistem,

particularmente, em:

Identificar necessidades e requisitos de formação para os recursos humanos e

organização;

Especificar e rever objetivos e métodos de desenvolvimento dos recursos

humanos e avaliar resultados da aprendizagem;

Preparar e desenvolver material de apoio à formação (manuais, auxiliares visuais,

modelos de demonstração e referências a documentação de apoio);

Conceber, coordenar e desenvolver, programas de formação individual ou em

grupo;

Estabelecer contactos externos para estudar e desenvolver programas de

formação;

Monitorizar e avaliar a formação contínua, a qualidade e eficácia da formação

interna e externa e rever os objetivos, métodos e resultados da formação.

Assim, um Técnico Superior de Recursos Humanos será, conjugando a Lei nº 12-

A/2008 que caracteriza as Carreiras Gerais com a CPP, alguém que planeia, programa,

avalia e executa métodos e processos dentro da sua especialidade, ou seja, na área de

Recursos Humanos, nomeadamente na área de recrutamento e seleção, avaliação de

desempenho, gestão das remunerações e formação e desenvolvimento de pessoas.

Naturalmente, e embora tendo autonomia técnica, as suas propostas terão que ter um



Balanço de Competências - Uma Ferramenta de Gestão de Pessoas

Relatório de Estágio 28

enquadramento superior qualificado, ou seja, a decisão final, a opção final, será dada

pelo seu superior hierárquico que, neste caso, seria o Diretor de Recursos Humanos.

Quando se analisam as respostas dadas pelos Técnicos Superiores da secção de RH

(Anexo III), percebemos que este perfil de Técnico Superior não se perfila no horizonte,

estando bastante afastado do que acontece na realidade da organização.

Assim, nas respostas dos Técnicos Superiores, pode-se verificar que as atividades que

dizem fazer - como processamento do trabalho extraordinário, ficheiros de vencimentos/

transferência POCAL, processamento/pagamento a prestadores de serviços e

trabalhadores IEFP, Envio/edição de ficheiros para segurança social, ADSE, CGD,

STAL, envio do documento mensal de remunerações para as finanças, mapas de

descontos mensais, elaboração e envio do Balanço Social, SIIAL, informações,

preenchimento de inquéritos, Avaliação de desempenho SIADAP (todo o processo),

preenchimento dos Mapas SIIAL (DGAL), mapa e previsão das despesas com o

pessoal, Recursos humanos trimestral e semestral, e ainda informação de férias – são

mais de carácter administrativo e muito pouco de um Técnico Superior.

Desta forma, não parecem restar muitas dúvidas de que os Técnicos Superiores não

exercem a sua atividade de forma plena, podendo daí resultar problemas de motivação.

Na verdade, aquilo que fazem acaba por ser atividades, na sua maioria de rotina, e com

pouca complexidade de elaboração. Assim, o BC parece ser um instrumento que pode

fazer muito sentido nesta secção e com estes técnicos em particular, já que podia ser o

ponto de partida para a valorização destas pessoas, não em termos de carreira mas sim

em termos das suas competências e da sua aplicação.

Parece-nos assim, que nesta organização a GRH que é feita não tem um cariz

estratégico mas simplesmente administrativo, ou seja, a grande preocupação é, em larga

medida, cumprir escrupulosamente as condicionantes burocráticas que uma organização

deste tipo encerra, negligenciando aspetos e práticas que podem fazer das pessoas a sua

grande vantagem competitiva. De realçar, ainda, que não existe uma Diretora de

Recursos Humanos (DRH) na CMT, sendo esta competência exercida pela Chefe de

Divisão Administrativa e Financeira, portanto com funções mais alargados. Este aspeto

da não existência de uma DRH que se foque apenas nos aspetos da GRH mais
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estratégica, pode ser também, do nosso ponto de vista, indiciadora de uma visão

relativamente estreita da importância das pessoas nesta organização.

Gostaría, ainda, de destacar um facto que me parece ser indiciador da pouca valorização

das pessoas, como é o caso de uma Técnica Superior que nunca participou em nenhuma

ação de formação, colocando em causa o desenvolvimento das suas competências

pessoais. O que muitas vezes acontece nas Câmaras Municipais é que são propostas

formações que não correspondem às necessidades reais dos funcionários, muitas vezes

pelo simples facto de serem menos dispendiosas.

Finalmente, outra perceção que tive aquando da aplicação dos inquéritos é que um dos

principais fatores que influencia os trabalhadores na hora da colaboração nos inquéritos

é o medo, medo do desconhecido, medo de perder o seu posto de trabalho ou ainda

medo de ser substituído por alguém mais competente ou com qualificações superiores.

Não é entendida a importância do traçar um plano de competências. Assim, e além da

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, também foram inquiridos o Chefe da

visão das Obras bem como o Chefe da divisão do Ordenamento de Território e

Urbanismo. Ambos se opuseram na colaboração do meu levantamento de dados,

demonstrando também algum desinteresse pelo tema.

Por outro lado, existem aspetos que me parecem positivos e que gostaría de destacar.

Ao longo da minha permanência nesta secção fui-me apercebendo que existe uma

rotatividade dos colaboradores pelas várias funções. Isso torna o trabalho em equipa

possível. Mesmo que haja funções destinadas a um trabalhador específico, há sempre

uma complementaridade por parte desta equipa, transpondo, quando necessário, tarefas

de uns para os outros, consoante a disponibilidade e independentemente do nível das

habilitações. De facto, apesar do Assistente Técnico não possuir estudos a nível

superior, este ponto não interfere de forma alguma no desenvolvimento das tarefas do

seu quotidiano pois executa com facilidade as mesmas tarefas dos funcionários que

neste gabinete têm um curso superior.
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3.3 - Limitações

O objetivo inicial deste trabalho era fazer o BC para todas, ou, pelo menos, grande parte

das secções da CMT. No entanto, rapidamente me apercebi que esse objetivo seria

praticamente impossível de alcançar, sobretudo pela incapacidade de obter respostas de

grande parte das secções. Assim, tive que reformular esse objetivo e optei por ficar pela

secção de RH, aquela que demonstrou interesse em que o BC fosse feito.

Por outro lado, não foi conseguido aplicar durante o tempo que estive a estagiar na

CMT o BC junto dos trabalhadores, ficando apenas a proposta de um BC.

3.4 - Síntese reflexiva

A meu ver, o BC desenvolvido para a secção de RH pode ser uma mais valia para a

CMT, já que permitiria uma análise mais aprofundada sobre os próprios colaboradores e

até mesmo sobre os cargos ocupados. Dá-nos a possibilidade de ver o que temos e ver

onde podemos chegar, sendo que para tal temos que reforçar determinadas bases.

Por outro lado, não posso deixar de referir que esta passagem pela Câmara Municipal de

Tarouca foi sem dúvida uma mais-valia em termos curriculares pois foi me possível ter

uma perspetiva mais realista do mundo do trabalho numa autarquia local e quais as

verdadeiras dificuldades sentidas por esta no dia-a-dia.

A nível pessoal penso que há ainda muito a fazer nas autarquias locais para melhorar o

funcionamento destas. Deveriam ser também adotadas estratégias de planeamento e

controlo que tão bem funcionam no sector privado.

Após esta minha experiência e em jeito de conclusão, é notória a ideia de que toda e

qualquer organização focada no sucesso, necessita de uma análise interna do seu capital

humano sendo imprescindível uma detalhada análise de competências.
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ANEXOS
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Anexo I – Inquérito entregue aos trabalhadores

Informações gerais

Nome: Data:

Carreira/Categoria:
Local de
Trabalho:

Competências do Trabalhador

Outros dados relevantes:
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Anexo II - Respostas ao inquérito feito à Chefe da DAF

Técnico Superior

Os técnicos superiores da DAF elaboram estudos e pareceres na sua área de conhecimento,

com responsabilidade e autonomia técnica.

Recolhem, analisam e fornecem informação solicitada por entidades externas.

Elaboram relatórios na área da sua competência.

Informam os assuntos a submeter a despacho superior.

Assistente Técnico

Executam trabalhos de natureza executiva, de grau médio de complexidade, utilizando

aplicações informáticas.

Na DAF, os assistentes técnicos são todos assistentes administrativos, cabendo-lhe efetuar o

atendimento ao público, redigir ofícios e relatórios, em suporte informático adequado;

registar correspondência recebida e expedida; registar e dar andamento aos pedidos e instruir

os procedimentos, de acordo com as normas aplicáveis; arquivar os documentos do serviço,

responder a inquéritos e pedidos de informação, entre outros.
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Anexo III -Respostas dadas pelos funcionários da secção de RH

3 Técnicos Superiores

Processamento do trabalho extraordinário

Ficheiros de vencimentos/ Transferência POCAL

Processamento/pagamento a prestadores de serviços e trabalhadores IEFP

Envio/edição de ficheiros: segurança social; ADSE; CGD; STAL; Documento mensal de

remunerações – finanças

Mapas de descontos mensais

Elaboração e envio do Balanço Social

SIIAL

Informações

Preenchimento de inquéritos

SIADAP (Todo o processo)

Mapas SIIAL (DGAL)

Despesas com o pessoal

Pessoal ao serviço

Recursos humanos trimestral e semestral

Avaliação de desempenho

Previsão de despesa com pessoal

Informação de férias

1 Assistente Técnica

Controle da Assiduidade (relógio de ponto)

Mapa de férias

Arquivo

Envio de correspondência

Inserção de faltas/férias no processamento de vencimentos

Apoio nos procedimentos concursais

Inscrições/renovações ADSE

Mapa de pontualidade
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Anexo IV - Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 no ramo de RH

Diretor de recursos humanos

Compreende as tarefas e funções do diretor de recursos humanos que consistem,

particularmente, em:

Planear, dirigir e coordenar os recursos humanos duma empresa ou organização

Planear e organizar procedimentos relativos à gestão de recursos humanos (recrutamento,

formação, promoção, transferência, demissão de pessoal, etc.)

Planear e organizar negociações e procedimentos para determinar a estrutura e nível salarial

 Supervisionar os programas de higiene, saúde e segurança no trabalho

Elaborar e gerir orçamentos, controlar despesas e assegurar a utilização eficiente dos

recursos

 Assegurar o cumprimento das normas de trabalho

Consultar o diretor geral e diretores de outros departamentos

Representar a empresa ou organização em negociações com organismos externos.

Não inclui:

Dirigente superior de instituições e empresas

Gestor de base de dados do pessoal

Especialistas em organização administrativa

Compreende as tarefas e funções dos analistas em gestão e organização, em políticas da

administração, formação e desenvolvimento de recursos humanos, com especial incidência

na avaliação da estrutura organizativa, atividades operacionais da organização, recrutamento,

formação e aconselhamento sobre recursos humanos

Especialista em recursos humanos

Compreende as tarefas e funções do especialista em recursos humanos que consistem,
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particularmente, em:

Aconselhar e executar recrutamento, colocação, formação, promoção, indemnização e outras

áreas da política de recursos humanos

Estudar e analisar trabalhos realizados através de entrevistas aos trabalhadores, supervisores

e gestores

Preparar informação profissional ou trabalhar em sistemas de classificação de profissões

Estudar e aconselhar sobre oportunidades de emprego, escolhas de carreiras e necessidades

de formação Inclui, nomeadamente, técnico de recursos humanos, analista de profissões,

consultor de carreiras profissionais, analista de postos de trabalho, consultor em orientação

profissional e especialista em colocação externa de recursos humanos

Não inclui: Diretor de recursos humanos

Especialista em formação e desenvolvimento de recursos humanos

Compreende as tarefas e funções do especialista em formação e desenvolvimento de recursos

humanos que consistem, particularmente, em:

Identificar necessidades e requisitos de formação para os recursos humanos e organização

Especificar e rever objetivos e métodos de desenvolvimento dos recursos humanos e avaliar

resultados da aprendizagem

Preparar e desenvolver material de apoio à formação (manuais, auxiliares visuais, modelos

de demonstração e referências a documentação de apoio)

Conceber, coordenar e desenvolver, programas de formação individual ou em grupo

Estabelecer contactos externos para estudar e desenvolver programas de formação

Monitorizar e avaliar a formação contínua, a qualidade e eficácia da formação interna e

externa e rever os objetivos, métodos e resultados da formação

Anexo V - Caracterização Das Carreiras Gerais (lei nº 12-A/ 2008, 27 Fevereiro)

Técnico Superior
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Ao Técnico Superior compete exercer funções consultivas, de estudo, planeamento,

programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou

científica, que fundamentam e preparam a decisão;

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus

de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especialização nas

áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços;

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado;

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções

de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores

Assistente Técnico

Ao Assistente Técnico compete exercer funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau

médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários

domínios de atuação dos órgãos e serviços.
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Anexo VI – Segundo inquérito aplicado aos funcionários da secção de RH (3 Técnicos

superiores e a 1 Assistente Técnico). As questões que se apresentam em branco não

foram respondidas pelos trabalhadores.

1º Inquérito - Carreira: Técnica Superior
1. Qual é o seu papel e quais as suas responsabilidades?

SIADAP (todo o processo)
Mapas do SIIAL (DGAL)
Processamento de vencimentos (ajudas de custa, ADSE, abono de família etc)
Informações de despesa com pessoal
Previsão de despesa com o pessoal
Pessoal não docente (controlo da despesa, mapas pessoal não docente,
comunicação da despesa)
Procedimento dos inquéritos
Informações férias/Faltas

2. Como utiliza normalmente o seu tempo? Quais as tarefas que lhe ocupam
mais tempo?
SIADAP
IEFP
Processamento de vencimentos
Atendimento aos Trabalhadores
Informações de Serviços

3. Quais os desafios no seu dia-a-dia?
Trabalhar com a pressão dos prazos a cumprir
Conhecer e atualizar constantemente a legislação em matéria de RH

4. Dê exemplos de ações de formação realizadas que contribuíram
positivamente para a sua função? De 1 a 10 quanto acha importante
participar nas formações propostas? Costumam ser adequadas ao tipo de
tarefas desempenhadas?
Procedimentos concursais
Mapa de pessoal
Férias e Faltas
CPA

10- Sim, sempre escolhidas em função das tarefas executadas.

5. Quais são os critérios que lhe permitem dizer que as atividades estão a ser
bem realizadas?
Cumprimento de prazos – sempre
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6. Considera que a carga de trabalho é adequada ao seu cargo?
Sim

7. Quais são os obstáculos que terá que enfrentar nos próximos 6 ou 12 meses
para a sua função?
Preparar o processo de progressão nas carreiras previstas para o Ano 2018. Não
considera um “obstáculo” mas pode-se considerar que terei muitos obstáculos no
decorrer da preparação do processo.

8. Quais são os comportamentos ou conhecimentos que precisam de ser
modificados e/ou que atualmente podem ser considerados fracos? Como
podem ser melhorados?

9. Que conselho daria a um novo colaborador que fosse desempenhar esta
função?

               Deverá ter:

Profissionalismo
Sigilo Profissional
Atitude
Humildade
Orientação para os resultados
Trabalho de equipa e coordenação
Lidar com pressão e contrariedades

2º Inquérito - Carreira: Técnica Superior

1. Qual é o seu papel e quais as suas responsabilidades?
Processamento do trabalho extraordinário
Ficheiro de vencimentos/transferência POCAL
Processamento/pagamentos a prestadores de serviços
Envio/edição de ficheiros: segurança social, ADSE,CGA,STAL, declaração
mensal de remuneração – Finanças
Mapas de descontos mensais
Inscrições/Renovação na ADSE

2. Como utiliza normalmente o seu tempo? Quais as tarefas que lhe ocupam
mais tempo?
Processamento de vencimentos
Mapas de segurança social, ADSE, CGA, Finanças
Despacho de pendentes: férias e faltas
Atendimento aos trabalhadores
Arquivo
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3. Quais os desafios no seu dia-a-dia?
Trabalhar com a pressão dos prazos a cumprir

4. Dê exemplos de ações de formação realizadas que contribuíram
positivamente para a sua função? De 1 a 10 quanto acha importante
participar nas formações propostas? Costumam ser adequadas ao tipo de
tarefas desempenhadas?

5. Quais são os critérios que lhe permitem dizer que as atividades estão a ser
bem realizadas?
Cumprir sempre os prazos

6. Considera que a carga de trabalho é adequada ao seu cargo?
Sim

7. Quais são os obstáculos que terá que enfrentar nos próximos 6 ou 12 meses
para a sua função?

8. Quais são os comportamentos ou conhecimentos que precisam de ser
modificados e/ou que atualmente podem ser considerados fracos? Como
podem ser melhorados?

9. Que conselho daria a um novo colaborador que fosse desempenhar esta
função?
Sigilo profissional
Humildade
Trabalho de equipa e cooperação

3º Inquérito - Carreira: Assistente Técnica

1. Qual é o seu papel e quais as suas responsabilidades?
Processamento de vencimentos
Controlo da assiduidade (relógios de ponto)
Mapa de férias
Arquivo
Correspondência
Apoio nos procedimentos concursais
Inscrições na ADSE
Apoio administrativo à chefe de divisão
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2. Como utiliza normalmente o seu tempo? Quais as tarefas que lhe ocupam
mais tempo?
Processamento de vencimentos
Relógio de ponto
Despacho de pendentes
Atendimento aos trabalhadores
Arquivo (inclui processos individuais)
Renovações ADSE

3. Quais os desafios no seu dia-a-dia?
Trabalhar com a pressão dos prazos a cumprir

4. Dê exemplos de ações de formação realizadas que contribuíram
positivamente para a sua função? De 1 a 10 quanto acha importante
participar nas formações propostas? Costumam ser adequadas ao tipo de
tarefas desempenhadas?
Acidentes no trabalho
Férias e faltas
CPA
10- Pois as formações são importantes para percebermos melhor a legislação dos
recursos humanos

5. Quais são os critérios que lhe permitem dizer que as atividades estão a ser
bem realizadas?
Cumprimento de prazos

6. Considera que a carga de trabalho é adequada ao seu cargo?
Sim

7. Quais são os obstáculos que terá que enfrentar nos próximos 6 ou 12 meses
para a sua função?
Provavelmente ausência por Gravidez

8. Quais são os comportamentos ou conhecimentos que precisam de ser
modificados e/ou que atualmente podem ser considerados fracos? Como
podem ser melhorados?

9. Que conselho daria a um novo colaborador que fosse desempenhar esta
função?
Profissionalismo
Sigilo profissional
Humildade
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Trabalho em equipa e cooperação

4º Inquérito - Carreira: Técnico Superior

1. Qual é o seu papel e quais as suas responsabilidades?
Responsável pelo serviço de recursos humanos
Garantir cumprimento de prazos nas diversas tarefas e trabalhos executados nos
serviços de RH
Ligação entre serviço e o executivo bem como restantes serviços e divisões
Garantir comunicação com entidades externas

2. Como utiliza normalmente o seu tempo? Quais as tarefas que lhe ocupam
mais tempo?

No período da manhã inicio com as tarefas pendentes do dia anterior até as
finalizar e gestão da correspondência de e-mails.

De seguida avanço para o despacho de pendentes informatizados.
Encaminhamento, registo e confirmação de documentos no circuito de RH.

Dependendo da altura do mês a ênfase será depois distribuído pelas tarefas diárias
para cumprimento de prazos como: vencimentos, IRS, DMR, mapas CGA e
segurança social

Elaborar informações técnicas e apoio à chefe de divisão da DAF.

3. Quais os desafios no seu dia-a-dia?
Manter a organização e distribuição de tarefas entre colaboradores
Estudo da legislação

4. Dê exemplos de ações de formação realizadas que contribuíram
positivamente para a sua função? De 1 a 10 quanto acha importante
participar nas formações propostas? Costumam ser adequadas ao tipo de
tarefas desempenhadas?

O facto de ter trabalho em áreas distintas mas com ligação aos recursos humanos
foi  determinante, os anos de trabalho com a contabilidade geral e pública, o
apoio no aprovisionamento e património determinam um leque de
conhecimentos na e da instituição CMT bem como dos seus trabalhadores.

A frequência de formações técnicas específicas da área.
10- A formação técnica é essencial no serviço que depende de imensa legislação

em constante alteração. Contribui para a certeza de procedimentos corretos e
legais.

5. Quais são os critérios que lhe permitem dizer que as atividades estão a ser
bem realizadas?
O cumprimento de prazos é um indicador claro do cumprimento das tarefas.
A análise a que estamos sujeitos por entidades externas como a CGA, IGF E
Segurança Social bem como os relatórios do revisor oficial de contas.
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O constante acompanhamento da chefe da DAF, jurista de formação.
6. Considera que a carga de trabalho é adequada ao seu cargo?

Sim

7. Quais são os obstáculos que terá que enfrentar nos próximos 6 ou 12 meses
para a sua função?

8. Quais são os comportamentos ou conhecimentos que precisam de ser
modificados e/ou que atualmente podem ser considerados fracos? Como
podem ser melhorados?
A nível de serviço RH é urgente o registo de procedimentos para que haja
sempre a certeza da execução de todas as tarefas independentemente de quem as
executa.
Elaboração de um plano de formação para todos os serviços do município
Elaboração de alguns regulamentos internos ex: regulamento de trabalho
extraordinário.

9. Que conselho daria a um novo colaborador que fosse desempenhar esta
função?
O serviço de RH pelo facto de ser um serviço que lida com pessoas e assuntos
pessoais que influenciam a parte legal deve ser executado com zelo e sigilo
profissional.
A correta interpretação e conhecimento da lei geral de trabalho em funções
públicas, código de trabalho e lei de vínculos carreiras e remunerações
Capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipa.
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Anexo VII – Segundo inquérito aplicado à Chefe da DAF

1. Qual é o seu papel e quais são as suas responsabilidades?

O meu papel é dirigir os recursos humanos afetos aos serviços da unidade orgânica
que dirijo, bem como assegurar a adequada utilização dos equipamentos disponíveis,
tendo em vista alcançar os objetivos fixados superiormente, de acordo com as
normas legais aplicáveis.
Sou a responsável financeira do Município, ou seja, cabe-me assegurar que são
cumpridas todas as normas e procedimentos em matéria de despesa pública, podendo
vir a responder civil, disciplinar e financeiramente perante a entidade e entidades
fiscalizadoras, caso se verifique alguma infração.
Informo (e solicito informações aos serviços) os assuntos que devam ser objeto de
apreciação e decisão pelos órgãos municipais.
Secretario o órgão Câmara Municipal.
Elaboro instruções e ordens de serviço, dirigidas aos colaboradores da DAF, para
assegurar a conformidade legal dos procedimentos e a sua aplicação uniforme, com a
qualidade que se exige.
Sou cumulativamente a jurista do Município, elaborando pareceres jurídicos em
todas as áreas de atuação da Autarquia, instruo os processos de contraordenação,
represento a Autarquia em processos judiciais administrativos e fiscais e acompanho
permanentemente os processos judicias que correm nos tribunais comuns.

2. Como utiliza normalmente o seu tempo? Quais as tarefas que lhe ocupam mais
tempo?

Diariamente, efetuo despachos e informações em aplicações informáticas (informo
férias e faltas dos meus colaboradores; encaminho o expediente para os serviços,
com pedido de informação; autorizo cabimentos, compromissos e pagamentos).
Elaboro propostas de deliberações/despachos/acordos/protocolos e contratos, entre
outros.
Efetuo contactos institucionais com entidades externas, nas áreas da competência da
DAF, tendo em vista a resolução dos assuntos.
Elaboro relatórios e informações de natureza jurídica e financeira.
Acompanho o funcionamento dos serviços, esclarecendo dúvidas, recolhendo
sugestões de melhoria, fazendo pontos de situação.
As tarefas que me ocupam mais tempo são aquelas que realizo nas aplicações
informáticas, por serem em grande número e na sua maioria “indelegáveis”, salvo
quando estou ausente.

3. Quais os desafios no seu dia-a-dia?
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Os principais desafios do meu dia-a-dia são a atualização diária sobre os assuntos da
competência da Divisão, nomeadamente a decorrente das alterações legislativas e da
introdução de novas funcionalidades informáticas, e garantir a motivação dos
trabalhadores, face a um sistema de avaliação que a todos deixa angustiado.

4. Dê exemplos de ações de formação realizadas que contribuíram positivamente
para a sua função?

Especialização em modernização administrativa
Cursos do GEPAL
Ações de formação sobre recursos humanos, POCAL e contratação pública.

5. Quais são os critérios que lhe permitem dizer que as atividades estão a ser bem
realizadas?

Cumprimento dos prazos
Ausência de reclamações dos munícipes e dos outros serviços municipais
Resultados de auditorias e inspeções de entidades externas

6. Considera que a carga de trabalho é adequada ao seu cargo?

Não. Uma vez que não existe outro jurista ao serviço do Município, são-me solicitados
pareceres e informações sobre matérias muito diversas, o que me ocupa bastante
tempo. Na minha opinião deveria ser criado e provido o lugar de jurista.

7. De 1 a 10 quanto acha importante participar nas formações propostas?
Costumam ser adequadas ao tipo de tarefas desempenhadas?

10. Sim.

8. Quais são os obstáculos que terá que enfrentar nos próximos 6 ou 12 meses para
a sua função?

Obstáculos ou desafios?

Se forem desafios, serão: implementação do SNC-AP; implementação de novas
medidas na área das TIC; assegurar a correta e atempada implementação do processo
de regularização dos trabalhadores precários e o descongelamento das carreiras;
transição do mandato autárquico.
Obstáculos: falta de recursos humanos qualificados na área de informática; falta de
verbas para formação profissional dos trabalhadores;
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9. Quais são os comportamentos ou conhecimentos que precisam de ser
modificados e/ou que atualmente podem ser considerados fracos? Porquê? Como
podem ser melhorados?

No que respeita à minha pessoa, estou, não sou, fraca, na forma como transmito aos
colaboradores e os responsáveis de outras unidades orgânicas, novos procedimentos e
metodologias de trabalho, necessários à realização da despesa pública. Consigo fazê-
lo, mas de uma forma muito gradual e demorada.
Isto acontece por manifesta falta de tempo. Os assuntos que trato não são rotineiros
nem automáticos.
Podem ser melhorados com uma redistribuição de tarefas pelos colaboradores e com a
atualização das minhas competência de relacionamento interpessoal e de gestão de
conflitos/stress.

10. Que conselho daria a um novo colaborador que fosse desempenhar esta
função?

Apresente-se.
Comece por conhecer os recursos humanos afetos à sua Divisão (habilitações
literárias, experiências, funções).
Conheça a estrutura orgânica do Município, formal e informal.
Defina objetivos com o Presidente da Câmara / Vereador do Pelouro
Conte com dificuldades, a nível interno, mas saiba que a equipa da DAF é fantástica,
é composta por pessoas que sabem e querem fazer bem, no interesse público.
Esteja preparado para inovar diariamente. Aqui há sempre novos desafios.


