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CONTEXTO   

 

A AMA convida todas as Entidades a partilharem boas práticas/Iniciativas que consideram ter tido mais sucesso, e que 
tenham tido impacto ao nível da Modernização e Simplificação de Processos, ao nível do serviço ao Cidadão ou outra 
qualquer área pertinente na Gestão Pública. Certos da sua participação, agradecemos desde já a colaboração e 
solicitamos o preenchimento da ficha de Recolha de Boas Práticas descrevendo, de uma forma clara e concisa, a 
Iniciativa que selecionou para partilhar. Caso pretenda contribuir com mais do que uma Iniciativa deverá preencher uma 
Ficha por cada exemplo. 

  

CONCEITO BOA PRÁTICA 

 
No âmbito da Rede Comum de Conhecimento (RCC) uma boa prática é uma prática bem sucedida e/ou com resultados 
significativos, mesmo que ao nível da aprendizagem que tenha proporcionado, capaz de trazer novas ou melhores 
soluções e respostas, nas suas áreas de intervenção e sectores de actividade, com especial ênfase naquelas cujo impacto, 
no desempenho, permite assegurar e sustentar vantagens competitivas. Integra-se neste conceito, e para uma melhor 
percepção do impacto de cada prática, a descrição da implementação dos processos a que diz respeito, as metodologias 
de trabalho, os métodos de apropriação e as estratégias de disseminação. 

  

INICIATIVA   

  

Título 

Identificação da designzação a atribuir à iniciativa 

Desmaterialização de documentos e simplificação de processos 
do Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

  

Entidade 

Identificação da organização (Organismo público, Empresa, Associação, Instituição, Universidade, PALOP’s, outros) da qual partiu a 

Iniciativa. 

Câmara Municipal de Loures 

  

Entidades parceiras 

Identificação das organizações (Organismo público, Empresa, Associação, Instituição, Universidade, PALOP’s, outros) que colaboraram com a 

Iniciativa. NOTA IMPORTANTE:Pedimos especial atenção no preenchimento das Empresas que desenvolveram a tecnologia do projeto. 

Estas deverão estar mencionadas aqui para a eventual divulgação nacional ou internacional das mesmas. 

AMBISIG – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, SA 
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Destinatários/Beneficiários potenciais 

Identificação do público-alvo para o qual a Iniciativa foi constituída bem como outro ou outros destinatários para os quais a Iniciativa também 

poderá ser aplicada como potenciais beneficiários. 

Trabalhadores da C. M. de Loures (cerca de 2100). 

  

Ponto de Situação 

Identificação do estado de desenvolvimento da Iniciativa: “em curso”, com respectiva descrição da etapa, ou “concluído. 

Concluída a 2ª fase em 2014. Trata-se de um projeto com potencial de evolução, aplicável igualmente a 
outras áreas da organização municipal. 

  

Custos envolvidos (campo facultativo) 

Identificação dos custos associados à concepção, desenvolvimento e implementação da Iniciativa. 

Os custos envolvidos são residuais, dado que o projeto foi integralmente desenvolvido internamente pelo 
NOADS – Núcleo Operacional de Análise e Desenvolvimento de Software, tendo como  base o Gesdoc - 
software de gestão documental em utilização no município há vários anos.  

  

Taxionomia (área de aplicação) 

Identificação da área de enquadramento e aplicação da Iniciativa. 

O projeto incidiu sobre a desmaterialização documental e a simplificação de alguns procedimentos, que 
servem de suporte ao relacionamento dos trabalhadores do município com o DRH, em todas as situações 
que obrigam à formalização de requerimentos próprios (férias, justificação de faltas, licenças de 
parentalidade, estatuto de trabalhador-estudante, horários específicos, avaliação, mobilidade...). 

  

Descrição breve 

Descrição sucinta (em cerca de 500 caracteres) da Iniciativa que a Entidade desenvolveu, fazendo um breve enquadramento da mesma 

(identificação dos objectivos e as metodologias implementadas.) 

Foram desenvolvidos formulários eletrónicos específicos, disponíveis na intranet, para 23 requerimentos 
usados pelos trabalhadores no seu contacto com o DRH, evitando-se a impressão em papel, o 
preenchimento manual e a entrega física no DRH, que em em muitos casos obrigava à produção de 
cópias e a formas de tratamento e arquivo mais dispendiosas. 

Principais vantagens: facilitação do trabalho aos requerentes, tratamento da informação pelo DRH já em 
formato digital e economia de meios (supressão do papel, com  redução das necessidades de impressão, e 
eliminação do transporte de documentos em suporte físico e do espaço de arquivo). 
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Descrição pormenorizada 

Descrição e caracterização (em cerca de 1500 caracteres) da Iniciativa que a Entidade desenvolveu, com identificação das principais 

dificuldades encontradas, como as mesmas foram ultrapassadas e quais as competências que foram necessárias para a construção da 

Iniciativa. 

Um projeto deste tipo, envolvendo pessoas, processos e tecnologia, implica necessariamente uma 
definição clara dos objetivos, uma boa equipa de projeto, o compromisso dos decisores e dos principais 
serviços intervenientes, um planeamento rigoroso e a monitorização da sua execução e dos resultados 
alcançados, face aos objetivos definidos. 
  
Principais etapas de desenvolvimento do projeto: 

o Nomeação de um grupo de trabalho ad hoc, com objetivos e prazos de execução previamente 
definidos; 

o Diagnóstico da situação inicial e levantamento dos respetivos circuitos de informação; 
o Reformulação dos procedimentos associados (recolha, tratamento e arquivo da informação 

integralmente em ambiente digital); 
o Formação dos “key users” (secretariados de apoio das unidades orgânicas); 
o Despacho de formalização e entrada em funcionamento; 
o Monitorização dos resultados. 
 

Qualquer projeto de desmaterialização tem como requisito fundamental a utilização intensiva das 
ferramentas eletrónicas disponíveis e o abandono definitivo do papel, sempre que tal seja possível. 
Se até há poucos anos não havia grandes alternativas, na atualidade, com o desenvolvimento acelerado 
das novas tecnologias de informação e comunicação, é completamente anacrónico, e sobretudo 
ineficiente, persistir na utilização do papel como principal suporte da comunicação. 
Para inverter esta situação, torna-se necessário combater uma cultura organizacional adquirida ao longo 
de muitas décadas, baseada na utilização massiva do papel, como principal suporte da comunicação 
escrita nas organizações. 
Assim, não é de estranhar que a principal dificuldade encontrada tenha sido a resistência à mudança, 
típica em qualquer projeto de mudança organizacional. 

 
Tecnologia 

Descrição e caracterização (em cerca de 1000 caracteres) das ferramentas tecnológicas que a Entidade utilizou de forma a operacionalizar a 

Iniciativa, com referência ao tipo de desenvolvimento: interno ou externo. Se tal não for aplicável, deixar em branco.. 

Em termos tecnológicos, a solução adotada apoiou-se em 3 pilares fundamentais:  
o Infraestrutura tecnológica constituída por uma rede municipal com cerca de 1400 postos de 

trabalho informático, que abrange praticamente todos os trabalhadores com trabalho “de 
secretária”;  

o Aplicação de gestão documental, que permite a circulação de documentos entre todos os postos 
de trabalho, exclusivamente em formato digital, bem como a assinatura electrónica dos mesmos,  
disponivel para todos os intervenientes na sua tramitação; 

o Equipa de desenvolvimento interno do software, com capacidade para a produção de formulários 
eletrónicos específicos para cada função, com as seguintes características: 
→ Inclusão de um bloco inicial de informação/ajuda com a indicação da finalidade do 

requerimento, as situações em que deve ser utilizado, quando deve ser apresentado e os 
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documentos que devem ser anexados; 
→ Preenchimento automático de alguns campos do formulário (nome, nº informático, 

categoria, unidade onde presta serviço); 
→ Preenchimento assistido dos dados introduzidos, através da validação imediata da sua 

coerência com a informação existente no Sistema; 
→ Os documentos a anexar são previamente digitalizados, circulando depois digitalmente ao 

longo de todo o processo; 
→ Assinatura electrónica dos formulários, impedindo qualquer preenchimento abusivo por 

terceiros. 
 

Recomendações 
Descrição de algumas recomendações e orientações que se podem dar às entidades que queiram implementar esta Iniciativa (com destaque dos 

pontos fortes e indicação dos critérios mais pertinentes para a obtenção do sucesso. 

Enumeram-se os principais pontos fortes do projeto, que se mostraram essenciais para a concretização 
dos resultados obtidos, podendo servir de referência para a replicação de projetos deste tipo em outras 
organizações: 

o Patrocínio do projeto pela Administração; 
o Clara definição dos objetivos; 
o Equipa de projeto competente e determinada; 
o Boa articulação entre os serviços intervenientes; 
o Capacidade de desenvolvimento do software necessário para a concretização da solução adotada; 
o Existência de uma infraestrutura tecnológica e de uma ferramenta de gestão documental que 

facilitaram a desmaterialização documental e a generalização do uso da assinatura eletrónica dos 
documentos e dos despachos. 

 

Próximas Acções 
Outras informações complementares que indiquem quais as próximas acções de desenvolvimento e/ou disseminação da Iniciativa. 

A fase seguinte deste projeto, será o alargamento da utilização dos formulários eletrónicos aos 
trabalhadores que, por força das funções que desempenham (motoristas, pessoal da limpeza, 
manutenção, obras, trabalhadores que exercem funções nos Agrupamentos de Escolas do município), não 
têm posto de trabalho informático próprio ou com acesso à Intranet do Município. O preenchimento 
assistido dos formulários poderá ser feito com a ajuda dos secretariados de apoio das unidades onde 
prestam serviço. 

  
Ponto de Contacto 

Identificação dos dados do interlocutor directo, ou de outros responsáveis pela Iniciativa, como por exemplo nome, função que desempenha na 

respectiva entidade, telefone e e-mail, com vista a facilitar o contacto directo dos potenciais interessados com os mesmos. 

Dr. Paulo Soares 
Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 
Divisão de Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 
Telef. 211150179; ext.: 438088 
E-mail: paulo_soares@cm-loures.pt 
Câmara Municipal de Loures 
Praça da Liberdade, 6 
2674-501 LOURES 
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Anexos 

Identificação de outras informações complementares à Iniciativa, como por exemplo instrumentos desenvolvidos durante a Iniciativa, notícias, 

testemunhos dos beneficiários e/ou legislação associada. 

Relatório Preliminar Projeto Desmaterialização DRH (pdf) 
Relatório da 2ª fase Projeto Desmaterialização DRH (pdf) 
Apresentação do Projeto Desmaterialização DRH (pdf) 
  

Site 

Identificação do site da entidade onde se encontra informação sobre a Iniciativa, caso exista. 

O sítio oficial da Câmara Municipal de Loures é www.cm-loures.pt. 
Os formulários eletrónicos são acedidos através da intranet municipal, cujo acesso é reservado apenas 
aos trabalhadores municipais. 
  

Resultados 

Descrição dos resultados da Iniciativa, caso a mesma já esteja concluída. Se tal não for o caso, referir os resultados esperados com a 

implementação da Iniciativa. 

Para a monitorização dos resultados foi estabelecido um plano de acompanhamento e monitorização do 
projeto, com o objetivo de identificar e corrigir eventuais deficiências do processo, bem como avaliar o 
grau de cumprimento do que havia sido determinado, com recurso aos seguintes indicadores: 

 

DESMATERIALIZAÇÃO DRH - INDICADORES 

Ind. Descrição Entidade Periodicidade Resultado (R) 

   I1  Trab. c/ assinatura digital (a)     

 Trab. c/ acesso à intranet (b) 
 

DMAIT Quinzenal R(%) = a 

b 
x  100 

   I2  Dirigentes c/ despacho em GesDoc (c) 

               Total Dirigentes (d) 
UARH/DGRH Mensal R(%) = c 

d 
x  100 

   I3   Requerimentos devolvidos no mês (e) 

  Requerimentos enviados no mês (f)  
UARH/DGRH Mensal R(%) = e 

f 
x  100 

 

Notas: 

(a) Total de trabalhadores com assinatura digital certificada; 

(b) Total de trabalhadores com acesso à intranet; 

(c) Total de Dirigentes e Administração a despachar em Gesdoc; 

(d) Total de Dirigentes e Administração; 
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(e) Total de requerimentos devolvidos pela UARH e DGRH no mês, por incumprimento dos 

     procedimentos estabelecidos; 

(f) Total de requerimentos enviados à UARH e DGRH em suporte informático. 

 

No final de 2014, 6 meses depois da entrada em funcionamento do projeto, os 3 indicadores em análise 
já registavam valores acima dos 90% das metas estabelecidas, o que foi considerado francamente satisfa-
tório relativamente ao nível de adesão de todos os trabalhadores envolvidos e ao grau de concretização 
dos resultados planeados. 

  
Imagem 

Agradecemos o envio de uma imagem alusiva à Iniciativa para colocação no site da RCC. Recomendamos a entrega da mesma num dos 

seguintes formatos: *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.png, *.wmf. 

… 

  

*O projeto que aqui nos submetem, pela importância que assume na construção de uma Administração Pública mais 
próxima do cidadão, tem a possibilidade de ser selecionado para publicação em Portais de partilha de boas práticas 
Internacionais, dos quais a AMA é parceira, sob o chapéu da RCC – Rede Comum do Conhecimento. Caso o vosso 
projeto seja selecionado comunicaremos por email, com o interlocutor mencionado por vós neste documento. 
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INTRODUÇÃO 

Na sequência do despacho do Sr. Vereador António Pombinho, inserido na inf. 65/DGMA/JR, 

de 2013/11/06, com o registo GESDOC E/109931/2013, e posterior determinação do Sr. 

Diretor DGMA, foi criada uma equipa de trabalho na área da Modernização Administrativa, 

com o objetivo de levar a cabo um projeto de desmaterialização de documentos na 

organização municipal, a iniciar no DRH. 

 

A escolha do DRH para o arranque do projeto apresenta diversas vantagens:  

 Pela sua natureza, os Recursos Humanos são um serviço de utilização transversal por 

todos os restantes serviços do município; 

 Nesta área, já existem muitos formulários eletrónicos disponíveis, que objetivam uma 

capacidade de desmaterialização efetiva e um capital de experiência acumulada, 

importantes para o sucesso inicial do projeto e o seu posterior alargamento a outras 

áreas da organização municipal;  

 Qualquer impasse ou dificuldade de execução resultantes do caráter inovador do 

projeto, não têm repercussões negativas a nível externo. 

 

O grupo de trabalho tem a seguinte composição: 

Coordenação: Sr. Chefe da DMAIT; 

Vogais: Elisabete Galveias (DMAIT); 

Ricardo Pereira (DMAIT); 

Carla Cachola (GAM); 

Laura Alves (GAM). 

O projeto conta com o apoio técnico da empresa Funcionalidades (Luís Feliz). 

 

Numa primeira fase, foi decidido efetuar um diagnóstico preliminar para caracterização da 

situação atual e proposta de ações, em conjunto com o DRH, durante o mês de Janeiro de 

2013.  

 

Cabe aqui salientar toda a disponibilidade e colaboração prestadas pelo DRH, tanto da UARH 

como da DGRH, que tornaram possível o levantamento sistematizado da situação atual e a 

apresentação deste relatório dentro do prazo estabelecido. 

 

O presente documento visa apresentar as conclusões do referido diagnóstico. 

 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto tem como objetivo principal promover a desmaterialização dos documentos e a 

simplificação dos procedimentos que servem de suporte ao relacionamento dos trabalhadores 

do município com o DRH, em todas as situações que obrigam à formalização de documentos 

próprios (requerimentos). 
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Estão em causa cerca de 60 tipos de requerimentos distintos, que são utilizados pelos mais de 

2100 trabalhadores municipais para comunicar diariamente com o DRH. O volume de 

documentação resultante e as necessidades de tratamento e arquivo, quer no DRH, quer 

posteriormente no GAM, justificam amplamente a tomada de medidas para melhorar a 

situação atual. 

Pretende-se generalizar a utilização de formulários eletrónicos para cada tipo de 

requerimento, em detrimento dos pré-impressos, que obrigam à impressão em papel, ao 

preenchimento manual pelo requerente e à entrega física no DRH, obrigando em muitos casos 

à produção de cópias e a formas de tratamento e arquivo muito mais dispendiosas. 

As vantagens são evidentes: facilitação do trabalho aos requerentes, tratamento da 

informação pelo DRH já em formato digital e economia de meios (redução/supressão do papel, 

e redução das necessidades de impressão e do espaço de arquivo, tanto no DRH como no 

GAM). 

 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL 

A equipa de trabalho promoveu uma primeira reunião com o DRH (DGRH e UARH) para 

apresentação do projeto, explicitação dos objetivos e planeamento do trabalho. 

Em seguida, foram analisadas em detalhe as listas dos pré-impressos e formulários disponíveis 

presentemente na intranet e o grau de utilização dos mesmos.  

A DGRH e a UARH abordaram igualmente as principais condicionantes, de natureza legal e 

operacional que inibem na atualidade uma maior utilização do GESDOC e dos formulários já 

existentes e a consequente desmaterialização dos documentos daí resultante. 

Dada a quantidade, diversidade e complexidade dos documentos envolvidos, foi decidido que 

o DRH apresentaria um relatório circunstanciado de todos os processos com possibilidade legal 

e operacional de desmaterialização, indicando, em cada caso, a situação atual (existência e 

utilização de pré-impressos e de formulários) e o respetivo potencial de desmaterialização. 

A análise feita ao relatório apresentado pelo DRH (em anexo) permitiu desde já consensualizar 

algumas conclusões: 

A utilização dos formulários por todos os trabalhadores municipais está condicionada pelo 

facto de nem todos terem acesso a um computador da rede municipal, caso dos motoristas, 

operários, auxiliares e trabalhadores das escolas.  

Assim, foi entendido que, nesta fase, a desmaterialização abrangerá diversas formas. Os 

trabalhadores com computador atribuído (cerca de 1200) passarão a usar exclusivamente os 

formulários, sendo que o requerimento nunca será passado a papel.  
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Os que não dispõem de computador continuarão transitoriamente a utilizar os pré-impressos, 

emitindo o documento em suporte papel para o preencherem e assinarem, transformando-o 

em suporte digital, para a partir daí transitar e ser tratado exclusivamente pela via digital, 

ficando o original do documento arquivado no respetivo serviço.  

Esta situação será transitória até ser definida e implementada uma solução que, nos locais de 

trabalho onde seja necessário (oficinas, secretariados de apoio,...), atribua a um funcionário 

administrativo a tarefa de ajudar o preenchimento dos formulários eletrónicos por aqueles 

trabalhadores. 

Para os trabalhadores que exercem funções nas Escolas, a transformação do papel em digital é 

igualmente feita com o seu registo pela UARH, cabendo a este serviço o seu arquivo (temático) 

em suporte papel. 

Deverá ser estudada a possibilidade de qualquer trabalhador, através da internet, em sua casa 

ou em qualquer outro local exterior à Câmara, poder aceder de forma segura à rede privada 

municipal (intranet), para preencher e enviar formulários eletrónicos. Esta funcionalidade é 

particularmente importante nos casos de ausência do posto de trabalho (doença, férias, 

formação, ...). 

A segurança e a proteção de dados já existem quando o utilizador recorre à intranet municipal 

para fazer um requerimento no âmbito dos recursos humanos. A segurança é efetiva porque o 

município possui os meios tecnológicos que possibilitam o combate à intrusão nos nossos 

servidores. 

Por outro lado, a proteção de dados é algo que já se verifica no DRH, já que as bases de dados 

de pessoal se encontram devidamente legalizadas pela CNPD - Comissão Nacional de Proteção 

de Dados. 

Todos os requerimentos que exijam prova feita por documento original podem ser enviados 

através de formulário eletrónico, ficando a decisão do requerido condicionada à entrega no 

DRH do referido documento. 

Deverá ser estudada a melhor solução de assinatura eletrónica com cobertura legal aplicável 

(por ex. o cartão do cidadão), que permita à administração e aos dirigentes a formalização 

eletrónica dos atos administrativos decorrentes da apreciação dos requerimentos 

apresentados. 

Em colaboração com o GAM e o DRH, deverão ser definidos os procedimentos a adotar no 

arquivo dos documentos eletrónicos e em papel resultantes da desmaterialização, que 

estabeleçam séries, prazos de conservação, formas de acesso e meios de controlo das bases de 

dados dos documentos arquivados, em ambos os serviços. 

  



 
 
 

DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

GRUPO DE TRABALHO DA MODERNAZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 P5 

Há, todavia, outras questões levantadas no relatório do DRH que justificam uma análise mais 

aprofundada, caso a caso, em conjunto com a DGRH e a UARH, para encontrar as soluções 

mais apropriadas aos objetivos do projeto. 

O Quadro de análise de documentos para desmaterialização apresentado pelo DRH (anexo 1), 

contem 59 requerimentos, que pelas suas características justificam um tratamento 

diferenciado, consoante o nível e o potencial de desmaterialização patenteado. 

Assim, foram divididos em 4 grupos: 

No 1º grupo figuram aqueles que não merecem atenção por terem caído em desuso ou não se 

justificar a sua inclusão na intranet. 

Abono do Vencimento Perdido 
Serviço Militar 
Curriculum Vitae 
Prova Anual de Rendimentos e da Composição do Agregado Familiar 
 

No 2º grupo estão reunidos os requerimentos cujo processo já se encontra completamente 

desmaterializado, razão pela qual não irão sofrer qualquer tratamento. 

Compensação ao Trabalho Extraordinário Realizado 
Marcação e Alteração de Férias 
Proposta de Abertura de Procedimento de Mobilidade Interna 

 

O 3º grupo inclui os requerimentos cujos processos não oferecem, no momento, condições de 

desmaterialização. Todavia, oportunamente deverão ser reanalisadas as condições para 

avançar com a eventual desmaterialização dos respetivos procedimentos. 

Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens 
Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens - ANEXO (Prova de Deficiência) 
Formulário de candidatura a Procedimento Concursal Comum 
Subsídio Mensal Vitalício 
Subsídio Mensal Vitalício - ANEXO (Prova de Deficiência) 
Licença sem Remuneração 
Regresso de Licença sem Remuneração 
Suspensão de Abono de Família Para Crianças e Jovens 
Pedido de Subsídio de Funeral 
Ficha de Adesão ao Cartão Galp Frota  
Ficha de Anulação da Adesão ao Cartão Galp Frota  
Ficha de Adesão ao Cartão Galp Frota Business  
Termo de Colaboração - Estágio Curricular 
Pedido de Declaração de Realização de Estágio Curricular 
Requerimento para Suprimento de Avaliação de Desempenho 
Formulário para Exercício do Direito de Participação de Interessados 
Denúncia de Contrato 
Horas Extraordinárias 
Prestações de Encargos Familiares (inicial, folha de continuação e instruções de preenchimento) 
Formulário de candidatura a Procedimento Concursal para Dirigente 

http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Abono%20do%20vencimento%20de%20exercício%20perdido.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Serviço%20militar.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2011%20-%20CV_Mobilidade%20Interna.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ProvaAnualRendimentosComposicaoAgregadoFamiliar.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Compensação%20por%20Trabalho%20Extraordinário%20realizado.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/MarcacaoAlteracaoFerias.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/BonificacaoAbonoFamiliaCriancasJovens.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Prova%20de%20Deficiência.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Formulario_candidatura_Dirigente_2013.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Subsidio%20Mensal%20Vitalicio.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Prova%20de%20Deficiência.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/LicencaSemRemuneracao.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Regresso%20de%20licença%20sem%20remuneração.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%207%20-%20Termo%20de%20Colaboração_Impresso.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%208%20-%20Pedido%20de%20Declaração%20de%20Estágio.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/SuprimentoAvaliaçãoDesempenhoConcursoPromoção.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Formulário_Audiência%20dos%20Interessados.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DenunciaContrato.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/HorasExtraordinarias.xls
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/PrestacoesEncargosFamiliares.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Formulario_candidatura_Dirigente_2013.pdf


 
 
 

DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

GRUPO DE TRABALHO DA MODERNAZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 P6 

Formulário de Candidatura a Procedimento Interno de Seleção para Mudança de Nível - Carreira 
Informática 
Formulário de Candidatura a Concurso Externo de Ingresso - Carreiras não revistas 

 

O 4º grupo é constituído por todos os requerimentos cujos processos reúnem as condições 

necessárias para avançar de imediato com a sua desmaterialização. 

Alteração de Elementos do Cadastro 
Dispensa para Amamentação e Aleitação 
Dispensa de Prestação de Provas de Avaliação-ETE 
Emissão de Declaração-Certidão 
Estatuto de Trabalhador Estudante  
Pedido de Horário Específico 
Junção de Elementos ao Processo Individual 
Justificação de Faltas - Atestado Médico fora de Prazo 
Justificação de Faltas - Ausente na Verificação Domiciliária 
Licença sem Remuneração ao abrigo do ETE 
Participação de Faltas Ao Serviço - Parentalidade 
Participação de Faltas ao Serviço 
Ficha de Inscrição em Formação Interna 
Ficha de Inscrição em Formação Interna - Escolas 
Ficha de Inscrição em Formação Externa 
Ficha de Inscrição em Formação Externa - Escolas 
Requerimento para Autoformação  
Requerimento para Autoformação - Escolas 
Declaração de Frequência em Ação de Formação 
Avaliação de Estágio - Ficha do Orientador 
Avaliação de Estágio - Ficha do Estagiário 
Requerimento de Mobilidade Interna 
Requerimento para Avaliação por Ponderação Curricular 
Requerimento para Avaliação e Fixação de Objetivos - dirigido ao Avaliador 
Requerimento para Avaliação e Fixação de Objetivos - dirigido ao Presidente 
Requerimento para Apreciação pela Comissão Paritária 
Requerimento para Reclamação da Avaliação Atribuída 
Requerimento para Reconhecimento de mérito - Avaliado 
Requerimento para Reconhecimento de mérito - Avaliador 
Requerimento de Inscrição na Bolsa de Formadores 
 

 

PROPOSTA DE AÇÕES 

A fase seguinte do projeto deverá ser, em nosso entender, a análise individual dos 30 

processos identificados no 4º grupo. Sendo 12 processos da competência da UARH e os 

restantes 18 da esfera da DGRH, o grupo de trabalho poderá dividir-se em 2 subgrupos para 

mais rapidamente avançar com o trabalho, em conjunto com os elementos destacados pela 

UARH e pela DGRH. 

Contudo, o planeamento e a organização do trabalho desta fase serão efetuados em conjunto 

com o DRH, de acordo com as disponibilidades manifestadas por ambas as partes. 

http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Procedimento%20interno%20de%20selecção%20para%20mudança%20de%20nível%20-%20Pessoal%20de%20informática.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Procedimento%20interno%20de%20selecção%20para%20mudança%20de%20nível%20-%20Pessoal%20de%20informática.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Requerimento_candidatura_concurso_externo_ingresso.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Alteração%20de%20elementos%20do%20cadastro.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DispensaAmamentacaoAleitacao.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%203%20-%20Dispensa%20para%20prestação%20de%20provas%20de%20avaliação%20(ETE)%20-%20atualização%20de%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/EmissaoDeclaracaoCertidao.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%202%20-%20Pedido%20de%20Estatuto%20de%20Trabalhador%20Estudante%20-%20atualização%20da%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/PedidoHorarioEspecificoAlterado.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JuncaoElementosProcessoIndividual_.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JustificacaoFaltasAtestadoMedicoForaPrazo.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JustificacaoFaltasAusenteVerificacaoDomiciliaria.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%204%20-%20Licença%20sem%20remuneração%20ao%20abrigo%20do%20ETE%20-%20atualização%20de%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Participação%20de%20faltas%20ao%20serviço%20-%20parentalidade.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ParticipacaoFaltasServico.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2001%20-%20Ficha%20de%20Inscrição_Formação%20Interna.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2001a%20-%20Ficha%20de%20%20Inscrição_Formação%20Interna_Escolas.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2002%20-%20FichaInscricao_Formacao%20Externa201305.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2002a%20-%20FichaInscricaoFormaaoo%20Externa_Escolas201305.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2003%20-%20Requerimento_Auto-Formação.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2003a%20-%20Requerimento_Auto-Formação_Escolas.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2004%20-%20Declaração%20de%20Frequência%20em%20Acção%20de%20Formação.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%206%20-%20Avaliação%20de%20Estágio%20(Ficha_Orientador).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%205%20-%20Avaliação%20de%20Estágio%20(Ficha_Estagiário).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%209%20-%20Requerimento_Mobilidade.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2010%20-%20avaliação_ponderação_curricular.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/AvaliaçãoFixaçãoOjetivosMinutaRequerimentoDirigidoAvaliador.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/AvaliaçãoFixaçãoOjetivosMinutaRequerimentoDirigidoPresidente.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ApreciacaoComissaoParitariaMinuta%20Requerimento.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReclamacaoAvaliacaoAtribuidaMinutaReclamacao.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReconhecimentoMeritoMinutaRequerimento%20Avaliado.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReconhecimentoMeritoMinutaRequerimento%20Avaliador.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/RequerimentoInscriçãoBolsaFormadores.doc
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Paralelamente, será igualmente importante conhecer a realidade de outros municípios na Área 

Metropolitana de Lisboa, que já implementaram projetos de desmaterialização documental, 

explorando possíveis contributos para otimizar o modelo que se pretende implementar. 

No final do projeto deverão ser produzidos os seguintes documentos: 

 Manual de Procedimento de cada processo, com a descrição do fluxo de atividades e 

do circunstancialismo de cada um delas; 

 Manual de Utilizador, destinado a documentar e apoiar o preenchimento dos 

formulários eletrónicos, disponível na intranet para todos os trabalhadores do 

município. 

Uma nota final para destacar o bom entendimento e colaboração conseguidos nesta fase 

inicial, requisitos indispensáveis para alcançar os objetivos estabelecidos no projeto, cujas 

mais-valias são evidentes. 

 

O Grupo de Trabalho da Modernização Administrativa, 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE DESMATERIALIZAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

DRH 
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OBJETIVO DA 2ª FASE DO PROJETO 

No Diagnóstico Preliminar do projeto de desmaterialização de documentos do DRH, 

apresentado em 31/01/2014, foram identificados 59 requerimentos, divididos em 4 grupos, 

consoante o nível e o potencial de desmaterialização patenteado.  

No 1º grupo foram incluídos 4 requerimentos que não justificam atenção por terem caído em 

desuso ou não se justificar a sua inclusão na intranet. 

O 2º grupo reuniu 3 requerimentos cujo processo já se encontra completamente 

desmaterializado, razão pela qual não irão sofrer qualquer tratamento. 

O 3º grupo englobou 22 requerimentos cujos processos não oferecem, no momento, 

condições de desmaterialização. Todavia, oportunamente deverão ser reanalisadas as 

condições para avançar com a eventual desmaterialização dos respectivos procedimentos. 

No 4º grupo foram integrados os 30 requerimentos, cujos processos reúnem as condições 

necessárias para avançar de imediato com a sua desmaterialização. 

UARH 

1. Alteração de Elementos do Cadastro 
2. Dispensa para Amamentação e Aleitação 
3. Dispensa de Prestação de Provas de Avaliação-ETE 
4. Emissão de Declaração-Certidão 
5. Estatuto de Trabalhador Estudante  
6. Pedido de Horário Específico 
7. Junção de Elementos ao Processo Individual 
8. Justificação de Faltas - Atestado Médico fora de Prazo 
9. Justificação de Faltas - Ausente na Verificação Domiciliária 
10. Licença sem Remuneração ao abrigo do ETE 
11. Participação de Faltas Ao Serviço - Parentalidade 
12. Participação de Faltas ao Serviço 

 
DGRH 

13. Ficha de Inscrição em Formação Interna 
14. Ficha de Inscrição em Formação Interna - Escolas 
15. Ficha de Inscrição em Formação Externa 
16. Ficha de Inscrição em Formação Externa - Escolas 
17. Requerimento para Autoformação  
18. Requerimento para Autoformação - Escolas 
19. Declaração de Frequência em Ação de Formação 
20. Avaliação de Estágio - Ficha do Orientador 
21. Avaliação de Estágio - Ficha do Estagiário 
22. Requerimento de Mobilidade Interna 
23. Requerimento para Avaliação por Ponderação Curricular 
24. Requerimento para Avaliação e Fixação de Objetivos - dirigido ao Avaliador 
25. Requerimento para Avaliação e Fixação de Objetivos - dirigido ao Presidente 
26. Requerimento para Apreciação pela Comissão Paritária 
27. Requerimento para Reclamação da Avaliação Atribuída 

http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Alteração%20de%20elementos%20do%20cadastro.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DispensaAmamentacaoAleitacao.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%203%20-%20Dispensa%20para%20prestação%20de%20provas%20de%20avaliação%20(ETE)%20-%20atualização%20de%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/EmissaoDeclaracaoCertidao.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%202%20-%20Pedido%20de%20Estatuto%20de%20Trabalhador%20Estudante%20-%20atualização%20da%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/PedidoHorarioEspecificoAlterado.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JuncaoElementosProcessoIndividual_.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JustificacaoFaltasAtestadoMedicoForaPrazo.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/JustificacaoFaltasAusenteVerificacaoDomiciliaria.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/N.º%204%20-%20Licença%20sem%20remuneração%20ao%20abrigo%20do%20ETE%20-%20atualização%20de%20legislação%20(2013).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/Participação%20de%20faltas%20ao%20serviço%20-%20parentalidade.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ParticipacaoFaltasServico.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2001%20-%20Ficha%20de%20Inscrição_Formação%20Interna.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2001a%20-%20Ficha%20de%20%20Inscrição_Formação%20Interna_Escolas.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2002%20-%20FichaInscricao_Formacao%20Externa201305.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2002a%20-%20FichaInscricaoFormaaoo%20Externa_Escolas201305.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2003%20-%20Requerimento_Auto-Formação.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2003a%20-%20Requerimento_Auto-Formação_Escolas.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2004%20-%20Declaração%20de%20Frequência%20em%20Acção%20de%20Formação.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%206%20-%20Avaliação%20de%20Estágio%20(Ficha_Orientador).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%205%20-%20Avaliação%20de%20Estágio%20(Ficha_Estagiário).doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%209%20-%20Requerimento_Mobilidade.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/DGRH%20-%2010%20-%20avaliação_ponderação_curricular.doc
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/AvaliaçãoFixaçãoOjetivosMinutaRequerimentoDirigidoAvaliador.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/AvaliaçãoFixaçãoOjetivosMinutaRequerimentoDirigidoPresidente.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ApreciacaoComissaoParitariaMinuta%20Requerimento.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReclamacaoAvaliacaoAtribuidaMinutaReclamacao.pdf
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28. Requerimento para Reconhecimento de mérito - Avaliado 
29. Requerimento para Reconhecimento de mérito - Avaliador 
30. Requerimento de Inscrição na Bolsa de Formadores 

 
Deste conjunto foram retirados os requerimentos da área da Formação (requerimentos 13 a 

19, e 30), tal como os 2 requerimentos de Avaliação de Estágio (20 e 21), pois irão ser 

integrados no futuro Portal da Formação, que já se encontra em fase de desenvolvimento na 

DMAIT/Análise e desenvolvimento de software. 

Assim, o objetivo da 2ª fase do projeto centrou-se na análise individual dos restantes 20 

requerimentos e no desenvolvimento do respetivo processo de desmaterialização, com vista à 

sua entrada em operação, no mais curto espaço de tempo possível.  

 

PROCESSO DE DESMATERIALIZAÇÃO 

O processo de desmaterialização envolve várias etapas: 

1. Levantamento dos circuitos de informação de cada requerimento; 

2. Análise dos procedimentos associados ao preenchimento e tratamento dos 

requerimentos, com o intuito de, por um lado, facilitar o seu preenchimento pelo 

trabalhador e, por outro, simplificar o trabalho dos serviços; 

3. Definição das novas regras de operação dos procedimentos; 

4. Definição das regras gerais de digitalização e arquivo de todos os documentos 

tratados; 

5. Desenvolvimento interno do software necessário para a criação dos formulários 

eletrónicos, nos casos em que ainda não existem, ou adaptação dos já existentes às 

novas regras. 

  

1. LEVANTAMENTO DOS CIRCUITOS DE INFORMAÇÃO 

A Unidade Administrativa de Recursos Humanos (UARH) e a Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos (DGRH) elaboraram um mapa descritivo dos circuitos dos requerimentos em análise 

(anexo 1).  

Foram ainda incluídos 2 requerimentos que faziam parte do 2º grupo atrás referenciado 

(marcação e alteração de férias; compensação de trabalho extraordinário realizado), cujos 

processos já se encontram completamente desmaterializados, mas que beneficiaram das 

novas regras de simplificação e automatização dos procedimentos, agora aplicadas aos 

requerimentos do 4º grupo.  

 

http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReconhecimentoMeritoMinutaRequerimento%20Avaliado.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/ReconhecimentoMeritoMinutaRequerimento%20Avaliador.pdf
http://gesdoc/egov/FileControl/GaleriaMultimedia/Documento/RequerimentoInscriçãoBolsaFormadores.doc
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2. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS 

Com o apoio da UARH e da DGRH, e tendo por base o mapa acima referido, foi feita uma 

análise detalhada de cada circuito, com vista a identificar possíveis oportunidades de melhoria 

a diversos níveis:  

 Facilitação do preenchimento do formulário pelo trabalhador; 

 Aproveitamento integral das potencialidades da aplicação GesDoc para a tramitação 

dos documentos ao longo de todo o processo; 

 Redução ao mínimo possível dos custos relativos à impressão, circulação e arquivo de 

documentos em papel; 

 Redução ao mínimo legalmente exigido da obrigatoriedade de apresentação de 

originais. 

Foram criadas fichas de procedimentos (anexo 2), para cada um dos requerimentos. Cada ficha 

é composta por 3 partes: descrição, fluxograma e notas complementares. 

Na descrição é indicado para que serve cada requerimento, as situações em que deve ser 

utilizado, quando deve ser apresentado e os documentos que devem ser anexados. 

No fluxograma é representado graficamente o fluxo das atividades e as entidades que 

intervêm no processo. As notas complementares servem de apoio à compreensão do mesmo. 

 

3. NOVAS REGRAS DE OPERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

Em resultado da análise formal e funcional efetuada ao conjunto dos procedimentos, e para 

além de pequenas alterações pontuais, considerou-se pertinente introduzir algumas alterações 

gerais, no sentido da simplificação e desmaterialização dos mesmos. 

 No acesso a cada formulário, deve ser disponibilizada informação para apoiar o seu 

preenchimento; 

 Os campos de identificação do requerente são pré-preenchidos pela aplicação; 

 O envio dos formulários para o superior hierárquico ou para o DRH, será feito através 

da gestão documental, a partir da área pessoal de cada utilizador depois de assinados 

eletronicamente.  

 Os utilizadores que ainda não têm acesso a computador pessoal serão apoiados pelo 

seu superior hierárquico (nomeadamente os setores operário e auxiliar) ou pelo 

respetivo apoio administrativo. 
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Assim, os formulários já existentes e os agora criados passam a contemplar os seguintes 

requisitos: 

 A autenticidade da titularidade de cada requerimento é garantida pela introdução 

obrigatória do nome do utilizador e da respetiva palavra-passe de acesso ao 

computador pessoal, sendo estas credenciais transpostas automaticamente para a 

intranet municipal; 

 Antes de se iniciar o preenchimento, é exibido um bloco inicial de informação com a 

indicação da finalidade do requerimento, as situações em que deve ser utilizado, 

quando deve ser apresentado e os documentos que devem ser anexados; 

 Alguns campos do formulário (nome do trabalhador, número informático, categoria, 

unidade onde presta serviço) são automaticamente preenchidos;  

 A anexação de documentos ao requerimento é obrigatoriamente realizada em formato 

digital;  

 No final do preenchimento, aparece a indicação "Elaborado por", seguida do nome do 

utilizador inicialmente autenticado; 

 Quando se clica no botão "ENVIAR", é criado automaticamente um registo em Gesdoc, 

na área pessoal de cada utilizador. Este documento deve ser assinado pelo utilizador e 

enviado para o seu destino (superior hierárquico ou para as pastas do DRH indicadas 

nas fichas de procedimentos), através do Gesdoc. 

 

4. REGRAS GERAIS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos a anexar a cada formulário devem ser previamente digitalizados, circulando 

depois digitalmente ao longo de todo o processo. 

Os documentos originais, em papel, quando exigidos por lei, devem ser remetidos à UARH ou à 

DGRH, onde serão arquivados em coleções, por assuntos, durante três anos, ao fim dos quais 

poderão ser eliminados ao abrigo da Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro. 

Nos documentos originais a remeter à UARH ou à DGRH, é indicado o número de registo do 

requerimento a que se referem, para sua imediata identificação pelo serviço recetor. 

Esta eliminação será sempre acompanhada pelos técnicos do Gabinete de Arquivo Municipal 

de Loures. 
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RECOMENDAÇÕES 

O sucesso de qualquer projeto de desmaterialização tem como requisito fundamental a 

utilização intensiva das ferramentas eletrónicas disponíveis e o abandono definitivo do papel, 

sempre que tal seja possível. 

Para o conseguir, é necessário combater uma cultura organizacional adquirida ao longo de 

muitas décadas, baseada na utilização massiva do papel, como principal suporte da 

comunicação escrita nas organizações. 

Se até há poucos anos não havia grandes alternativas, na atualidade, com o desenvolvimento 

vertiginoso das novas tecnologias de informação e comunicação, é completamente 

anacrónico, e sobretudo ineficiente, persistir na utilização do papel como principal suporte da 

comunicação. 

O Município dispõe de uma infraestrutura tecnológica e de uma solução de gestão documental 

- o GesDoc - que possibilitam uma utilização muito mais generalizada e intensiva das suas 

potencialidades no caminho da desmaterialização documental, nomeadamente na assinatura 

eletrónica dos documentos e dos despachos, permitindo à administração e aos dirigentes a 

formalização eletrónica dos atos administrativos decorrentes da apreciação dos requerimentos 

apresentados. 

Neste sentido, julga-se conveniente promover a realização de uma ou mais sessões de 

apresentação à Administração e aos dirigentes municipais, antes da entrada em 

funcionamento dos novos procedimentos de desmaterialização. 

Paralelamente, nos secretariados dos Serviços que incluam trabalhadores sem computador 

atribuído, deve ser organizado um ponto de apoio à progressiva utilização dos formulários 

eletrónicos por parte daqueles trabalhadores, em detrimento da utilização dos pré-impressos 

preenchidos manualmente. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 

 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 2 

FICHAS DE PROCEDIMENTOS 
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ALTERAÇÃO DE ELEMENTOS DO CADASTRO 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado para solicitar a alteração de um dos seguintes 

elementos do cadastro: 

 Nome do trabalhador (anexar documento de identificação atualizado); 

 Morada de residência do trabalhador (se não for definitiva, indicar o período de tempo 

em que deve ser considerada); 

 Número de Identificação Bancária (NIB) da conta a considerar para efeitos de 

transferência do vencimento do trabalhador (anexar documento comprovativo). 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                               

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

O formulário permite anexar documentos previamente digitalizados. Os originais, depois de 

digitalizados, ficam na posse do trabalhador. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/UARH - CADA“TRO . 

Não há qualquer impressão ou arquivo de papel. 

Preenche 

formulário 

 

Anexos 

digitaliz. 

Registo da 

alteração 

Processo 

Individual 
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DISPENSA PARA AMAMENTAÇÃO E ALEITAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

A dispensa do serviço a que se refere este requerimento tem o limite de duas horas diárias, 

devendo ser gozada em dois períodos distintos de uma hora cada (acrescida de 30 minutos por 

cada gémeo, no caso de nascimentos múltiplos), salvo se outro regime for acordado com o 

Serviço. Esta dispensa é gozada no início ou no final dos períodos do horário de trabalho 

aprovado. 

A autorização para esta dispensa tem efeitos a partir do dia em que o requerente regresse ao 

serviço após o período da sua licença parental inicial, o que não invalida a necessidade de 

tomar conhecimento (presencialmente, no Atendimento do DRH) da decisão proferida, 

vigorando, em qualquer caso (amamentação ou aleitação) até o descendente perfazer um ano 

de idade. A dispensa para amamentação pode ser prorrogada para além desta data (a pedido 

do trabalhador), desde que devidamente comprovada (por declaração médica) com 

periodicidade trimestral. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

                                           N 

 

                              

                          S    

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Aleitação? 

Declaração 

Pais 

Vereador 

Serviço 

Avaliação 

UARH 

Decisão 

UARH 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 

Dar 

conhecimento 

Serviço 

Arquivo UARH  
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NOTAS COMPLEMENTARES 

Nos pedidos de prorrogação desta dispensa (depois da criança completar um ano de idade) é 

necessário enviar ao DRH original comprovativo da amamentação (declaração médica). O 

documento é digitalizado e anexado ao GesDoc e o original enviado para arquivo da UARH. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico.  

Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da UARH, o formulário é enviado 

através de GesDoc para a pasta DRH/UARH – HORÁRIO“ E“PECÍFICO“ . 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 14 

DISPENSA PARA PRESTAÇÃO DE PROVAS DE AVALIAÇÃO - ETE 

DESCRIÇÃO 

A dispensa do trabalho a que se refere este requerimento destina-se apenas aos beneficiários 

de Estatuto de Trabalhador-Estudante (já aprovado), estando limitada a 4 dias por disciplina 

em cada ano letivo (no máximo de dois anos letivos para cada disciplina). 

Anexar: Comprovativo da presença no dia da prova de avaliação – remeter o documento 

original, em suporte papel, à UARH. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       S 

 

  

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da UARH, o 

formulário é enviado através de GesDoc para a pasta DRH/UARH – ETE . 

N 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Avaliação 

UARH 

Decisão 

UARH 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 

Arquivo UARH 

Anexos 

Temático 

Anexo 

digitaliz. 

Indeferi

mento? 
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S 

N 

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO/CERTIDÃO 

DESCRIÇÃO 

Deve ser enunciada claramente qual a informação a constar na declaração solicitada. 

As certidões implicam o pagamento de uma taxa. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador UARH Tesouraria 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

            

                           

 

                                    

                                     

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/UARH – DECLARAÇÕE“ E CERTIDÕE“ . 

 No ato da entrega da declaração/certidão o trabalhador assina o comprovativo.  

Preenche 

formulário 

 

Arquivo 

GesDoc 

Declaração 

Emissão de 

declaração/ 

certidão 

Certidão? Pagamento 

da taxa 

Certidão 
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ESTATUTO DE TRABALHADOR ESTUDANTE 

DESCRIÇÃO 

Co sulte as Regras e Procedi e tos  a pasta da UARH I for ações Úteis  dispo ível a 
Intranet, em http://intra/egov/intranet/default.aspx?module=ArtigoDisplay&ID=457. 

Só poderá usufruir dos benefícios inerentes a este Estatuto depois de tomar conhecimento 

(presencialmente, no Atendimento do DRH) da decisão proferida sobre este requerimento. 

Anexar: 

 Certidão de aproveitamento escolar do ano anterior (se já beneficiou do Estatuto de 

Trabalhador-Estudante) 

 Comprovativo de matrícula 

 Horário escolar autenticado (se pretende usufruir da prática de horário específico ou 
de dispensa do trabalho para frequência das aulas) – remeter o documento original, 
em suporte papel, à UARH. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Vereador do 

Serviço 

Avaliação 

UARH 

Decisão 

DRH 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 

Dar 

conhecimento 

Serviço 

Arquivo UARH 

Anexos 

Temático 

Anexos 

digitaliz. 
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NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da UARH, o 

formulário deve ser enviado através de GesDoc para a pasta DRH/UARH – ETE . 

O documento original é digitalizado e anexado ao GesDoc e o original (horário escolar 

autenticado), enviado para arquivo na UARH. 
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PEDIDO DE HORÁRIO ESPECÍFICO 

DESCRIÇÃO 

O horário e  jor ada co tí ua  deter i a u a redução de u a hora o período or al de 
trabalho diário, e consiste na prestação ininterrupta de trabalho (com exceção de um único 

período de descanso não superior a 30 minutos que, para todos os efeitos, se considera tempo 

de trabalho, e que não pode ser gozado na 1.ª hora ou na última hora da jornada de trabalho), 

devendo ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia. 

 

Este horário pode ser autorizado para acompanhamento a filhos menores de 12 anos, ou 

perante determinadas circunstâncias, devidamente comprovadas, que o justifiquem (neste 

caso, anexar documento comprovativo, remetendo o respetivo original, em suporte papel, à 

UARH). 

 

À jor ada co tí ua  é possível aplicar a redução de horário para amamentação, neste caso 

limitado a uma hora diária. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Vereador do 

Serviço 

Avaliação 

UARH 

Decisão 

Vereador 

Dar  

conhecimento 

Trabalhador 

Dar 

conhecimento 

Serviço 

Arquivo UARH 

Anexos 

Temático 

Anexos 

digitaliz. 

UARH 
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NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da UARH, o 

formulário é enviado através de GesDoc para a pasta DRH/UARH – HORÁRIO“ E“PECÍFICO“ . 

Quando o motivo deste pedido não for o acompanhamento de descendente menor de 12 

anos, o documento comprovativo da sua fundamentação deve ser digitalizado e anexado ao 

GesDoc. O documento original deve enviado para a UARH.  
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JUNÇÃO DE ELEMENTOS AO PROCESSO INDIVIDUAL 

DESCRIÇÃO 

Os documentos em causa, a juntar ao processo individual, devem ser anexados ao presente 

requerimento e enviados apenas em suporte digital. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador UARH 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

     

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/UARH - CADA“TRO . 

  

 

Preenche 

formulário 

 
Arquivo UARH 

Processo 

Individual 
Docum. 

digitaliz. 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS – ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO 

DESCRIÇÃO 

Se a justificação apresentada para a entrega do Atestado Médico fora de prazo puder ser 

comprovada através de algum documento, anexar esse comprovativo e remeter o seu original, 

em suporte papel, à UARH. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

                                             

  

 

 

                                                 S   

 

                    N                                            

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

“DRH/UARH – ATESTADOS MÉDICOS”. 

Preenche 

formulário 

 

Decisão 

Vereador 

Arquivo UARH 

Anexos 

Temático 

Anexo 

digitaliz. 

Avaliação 

UARH 

Indeferi

mento? 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 

UARH 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS – AUSENTE NA VERIFICAÇÃO DOMICILIÁRIA 

DESCRIÇÃO 

Anexar o documento comprovativo do motivo pelo qual o trabalhador não se encontrava na sua 

residência no momento da verificação domiciliária, e remeter o seu original, em suporte papel, à 

UARH. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

                                                                                                                             

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

                                            

     

 

 

                                             S 

 

                    N 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

“DRH/UARH – ATESTADOS MÉDICOS”. 

Preenche 

formulário 

 

Decisão 

Vereador 

UARH 

Arquivo UARH 

Anexos 

Temático 

Anexo 

digitaliz. 

Avaliação 

UARH 

Indeferi

mento? 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 
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LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO AO ABRIGO DO ETE 

DESCRIÇÃO 

A Licença Sem Remuneração a que se refere o presente requerimento destina-se apenas aos 

beneficiários de Estatuto de Trabalhador-Estudante (já aprovado), estando limitada a 10 dias 

úteis, seguidos ou interpolados, por ano civil. 

Deve ser solicitada com a seguinte antecedência: 2 dias, no caso de um dia de Licença; 8 dias, 

no caso de dois a cinco dias de Licença; 15 dias, no caso de mais de cinco dias de Licença. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      S 

 

 

                                                                N 

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Este requerimento não tem anexos. Depois do preenchimento do formulário na intranet, este 

é enviado automaticamente para a pasta pessoal do requerente no GesDoc, onde deve ser 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Vereador do 

Serviço 

Avaliação 

UARH 

Vereador 

DRH 

Presidente 

(Decisão) 

Vereador 

DRH 

UARH 

Arquivo 

UARH  

Indeferi

mento? 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 24 

assinado e movimentado para o Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção 

de parecer prévio da UARH, o formulário é enviado através de GesDoc para a pasta 

DRH/UARH – ETE . 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 25 

PARTICIPAÇÃO DE FALTAS AO SERVIÇO - PARENTALIDADE 

DESCRIÇÃO 

Licença por interrupção de gravidez – Esta licença pode ter a duração de 14 a 30 dias, 

devidamente identificada em declaração médica que ateste essa situação. 

Anexar: Comprovativo da interrupção de gravidez (Declaração Médica) – remeter o 

documento original, em suporte papel, à UARH. 

Licença parental – O número de dias e as condições de gozo dependem da modalidade da 

Licença a solicitar: Licença parental inicial; Licença parental inicial exclusiva da mãe; Licença 

parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe; Licença parental exclusiva do pai. 

Anexar: Declaração do Hospital/ Maternidade comprovativa do nascimento (nado vivo/nado 

morto); Cópia do pedido apresentado na segurança Social (para os beneficiários deste 

Sistema); Assento de Nascimento (se a Licença é requerida pelo pai); Declaração da entidade 

empregadora do outro progenitor (ou da segurança Social) em como este não está a usufruir 

da mesma Licença, em simultâneo (nas situações de Licença partilhada). 

Licença por adoção – No caso de adoção de menor de 15 anos, o candidato a adotante tem 

direito a Licença de 120 ou 150 dias, eventualmente acrescida em 30 dias. 

Anexar: Declaração de Tribunal comprovativo da adoção plena; Cópia do pedido apresentado 

na segurança Social (para os beneficiários deste Sistema); Assento de Nascimento (se a Licença 

é requerida pelo pai); Declaração da entidade empregadora do outro progenitor (ou da 

segurança Social) em como este não está a usufruir da mesma Licença, em simultâneo (nas 

situações de Licença partilhada). 

Licença parental complementar – Destina-se à assistência a filho ou adotado com idade não 

superior a seis anos, não podendo ser cumulada por ambos os progenitores. Pode ser gozada 

nas seguintes modalidades: Licença parental alargada (3 meses); Trabalho a tempo parcial (12 

meses); Períodos intercalados de licença parental alargada e de trabalho a tempo parcial (nos 

termos legalmente previstos). 

Terminada esta licença, os progenitores têm direito a licença para assistência a filho, de modo 

consecutivo ou interpolado, até ao limite de dois anos (três anos, no caso de terceiro filho ou 

mais). 

 

Licença para assistência a filho – Pode ser gozada depois de esgotada a Licença parental 

complementar, para assistência a filho, até ao limite de dois anos (três anos, no caso de 

terceiro filho ou mais). A apresentar com a antecedência de 30 dias face ao seu início. 

Anexar: Declaração do requerente de que o outro progenitor tem atividade profissional e não 

se encontra ao mesmo tempo em situação de licença, ou que está impedido ou inibido 

totalmente de exercer o poder paternal, de que o menor vive com ele em comunhão de mesa 

e habitação, e de que não está esgotado o período máximo de duração da licença. 
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Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica – destina-se à assistência 

de filho com deficiência ou doença crónica, com duração até seis meses, prorrogável até 

quatro anos. 

Anexar: Declaração do requerente de que o outro progenitor tem atividade profissional e não 

se encontra ao mesmo tempo em situação de licença, ou que está impedido ou inibido 

totalmente de exercer o poder paternal, de que o menor vive com ele em comunhão de mesa 

e habitação, e de que não está esgotado o período máximo de duração da licença; Declaração 

médica comprovativa da deficiência ou doença crónica da criança, se esta tiver 12 ou mais 

anos de idade (deste, remeter original, em suporte papel, à UARH). 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                        S 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da UARH, o 

formulário é enviado através de GesDoc para a pasta DRH/UARH – FÉRIAS, FALTAS E 

COMPENSAÇÕES . 

No caso da Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica, o documento 

(Declaração médica) deve ser digitalizado e anexado ao GesDoc e o original enviado à UARH, 

para arquivo. 

N 

Superior 

hierárquico 

Preenche 

formulário 

 

Avaliação e 
decisão 
UARH  

 

Dar 
conhecimento 

Trabalhador 

Arquivo UARH 
Anexos 

Temático 

Anexos 

digitaliz. Indeferi

mento? 
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PARTICIPAÇÃO DE FALTAS AO SERVIÇO 

DESCRIÇÃO 

Dias de férias do próprio ano ou Dias de férias do próximo ano – Poderá ser utilizado para 

justificação do máximo de 2 dias por mês, 13 dias por ano. O desconto no período de férias do 

próprio ano só é possível se ainda não tiver sido preenchido o Mapa de Férias desse ano. 

Casamento – Direito a 15 dias seguidos. Deve ser requerido com 15 dias de antecedência 

relativamente à data em que pretende iniciar o período de faltas. Anexar (posteriormente): 

assento de casamento – remeter o documento original, em suporte papel, à UARH. 

Falecimento de familiares – Indicar o grau de parentesco (5 dias para pais/sogros, 

filhos/enteados e cônjuges e 2 dias para avós, irmãos/cunhados). Anexar: prova do 

falecimento, com indicação do grau de parentesco – remeter o documento original, em 

suporte papel, à UARH. 

Obrigações legais – Aplica-se nas situações em que existe uma convocatória escrita/verbal 

para cumprimento de obrigação legal. Anexar: comprovativos de convocatória escrita e de 

presença – remeter o documento original, em suporte papel, à UARH. 

Deslocação à escola de filho menor – Limitado ao máximo de 4 horas, por trimestre, e só pelo 

tempo estritamente necessário para o efeito. Anexar: comprovativo de presença, com 

informação do horário em que tal se verificou – remeter o documento original, em suporte 

papel, à UARH. 

Doação de sangue ou Socorrismo – Poderá faltar pelo tempo necessário para o efeito. Anexar: 

comprovativo de presença, com informação do horário em que tal se verificou – remeter o 

documento original, em suporte papel, à UARH. 

Procedimento concursal – Aplicável nas situações de submissão a métodos de seleção em 

procedimento concursal em organismos da Administração Pública. Anexar: comprovativo de 

presença, com informação do horário em que tal se verificou – remeter o documento original, 

em suporte papel, à UARH. 

Candidatos a eleições – Aplicável a candidatos a eleições para cargos públicos, durante o 

período legal da respetiva campanha eleitoral (a usufruir em dias inteiros ou meios dias, 

mediante aviso prévio de 48 horas). Anexar: Certidão do Tribunal que comprove a candidatura 

– remeter o documento original, em suporte papel, à UARH. 

Atividade sindical – Por atividade sindical, cuja autorização deverá ser previamente solicitada 

pelo Sindicato em causa. 

Eleito local – Aplicável nas situações de faltas motivadas pelo exercício de funções como eleito 

local, mediante aviso antecipado. Anexar: comprovativo de presença, com informação do 

horário em que tal se verificou – remeter o documento original, em suporte papel, à UARH. 
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Outros motivos – identificar o motivo, de forma clara. Anexar: comprovativo da justificação 

apresentada – remeter o documento original, em suporte papel, à UARH.  

 
FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

     

 

 

 

 

                                                                         S 

 

 

                  

 

 

 
NOTAS COMPLEMENTARES  

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico ou para a pasta DRH/UARH – FÉRIAS, FALTAS E COMPENSAÇÕES , 

consoante se trate de faltas do tipo I ou do tipo II, respetivamente.  

 

Faltas cuja decisão de justificação pertence ao Dirigente do Serviço a que o 

Trabalhador está afeto: 

 Dias de férias do próprio ano ou do próximo ano; 

 Casamento; 

 Falecimento de familiares, 

 Obrigações legais; 

 Deslocação à escola de filho menor; 

 Doação de sangue ou Socorrismo; 

 Procedimento concursal. 

N 

Faltas Tipo I 

Decisão 

Arquivo UARH 
Anexos 

Temático  

Avaliação 

UARH 

Avaliação e 
Decisão 
UARH  

 

Faltas Tipo II 

Parecer 

 

Preenche 

formulário 

 

Anexos 

digitaliz. 

II 

I 

I 

Indeferi

mento? 

Dar 
conhecimento 
Trabalhador e 

Serviço 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 29 

 

              Faltas cuja decisão de justificação é da competência da UARH: 

 Candidatos a eleições; 

 Atividade sindical; 

 Eleito local; 

 Outros motivos. 

II 
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S 

COMPENSAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRO REALIZADO 

DESCRIÇÃO 

Para este efeito só é considerado o trabalho extraordinário realizado em dias de descanso 

semanal obrigatório, identificado no respetivo Boletim de Horas Extraordinárias (devidamente 

autorizado) a anexar/relacionar com este requerimento. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, o formulário é enviado através de GesDoc para a 

pasta DRH/UARH - FÉRIAS, FALTAS E COMPENSAÇÕES . 

N 

Superior 
hierárquico 
(Decisão) 

Preenche 

formulário 

 

Avaliação 

UARH 

Anexo 

digitaliz. 

Indeferi

mento? 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 

Arquivo 

UARH  
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MARCAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FÉRIAS 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser utilizado para marcação de dias de férias enquanto não tiverem 

sido aprovados os Mapas de Férias do ano em causa, ou para alteração de dias já marcados e 

devidamente aprovados.  

Sempre que possível, deve ser apresentado em paralelo com a respetiva proposta na aplicação 

informática de registo pontométrico (para quem realiza este registo), também sujeita a 

aprovação pelo responsável do Serviço. 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Serviço DRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         

 

 

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico. Depois de autorizado, ou para obtenção de parecer prévio da DRH, o 

formulário é enviado através de GesDoc para a pasta DRH/UARH - FÉRIAS, FALTAS E 

COMPENSAÇÕES .  

S 

N 

Superior 
hierárquico 
(Decisão) 

Preenche 

formulário 

 

Avaliação 

UARH 

Arquivo UARH 

Anexo 

digitaliz. 
Indeferi

mento? 

Dar 

conhecimento 

Trabalhador 
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MOBILIDADE INTERNA 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento serve para o Trabalhador requerer a sua mobilidade interna na categoria. 
 
Anexar os seguintes documentos: 

 Currículo; 

 Certificado de habilitações; 

 Comprovativos de formação; 

 Outros que o Trabalhador considere pertinente. 
 
 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DGRH Serv. Destino Presidente DGRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              N       

 

 

          S 

   

 

 

 

Preenche 

formulário 

 

DGRH 
Secretariado Pronúncia 

Anexos 

digitaliz. 

APG 

Despacho 

Arquivo 

DGRH/APG 

Chefe DGRH 

APG 

Impossib
ilidade? 

Despacho 

APG 

Trab. 

Autarquia 

Trab. do 

Exterior 
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DGRH Serv. Origem 
Presidente / 

Ver. DRH 
DGRH/APG 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                                      S 

 
  

            N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    S      

 

            N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                               

 

 

 

 

 

                             S 

 

 

         N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               S 

 

                                    

   N 

 

           

 

 

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

O despacho de deferimento é enviado para o serviço de destino, para o serviço de 

origem e para o Trabalhador. 

O despacho de indeferimento é enviado para o serviço de destino, para o serviço de 

origem e para o Trabalhador. 

Quando não há interesse do serviço de destino, é dado conhecimento ao Trabalhador 

do despacho de indeferimento.  

O despacho de deferimento é enviado para os serviços interessados e para a UARH. 

É dado conhecimento ao Trabalhador do despacho de indeferimento. 

N 

S Deferi
mento? 

Despacho 

Despacho 

Trab. 

Autarquia 

APG 

Houve 
Interesse? 

Pronúncia 

Despachos 

superiores 

Despacho 

Deferi
mento? 

Dar 
conhecimento 

Deferimento 

Arquivo 

DGRH/APG 

Dar 
conhecimento 

Indeferimento 

A 

Dar 
conhecimento 
Indeferimento 

 C 

Trab. do 

Exterior 

APG 
Dar 

conhecimento 

Deferimento 
D 

B 

Arquivo 

UARH 

Houve 
Interesse? 

Anuência  

Origem? 

Dar 
conhecimento 
Indeferimento 

 E 

B 

A 

C 

D 

E 



 
 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 
 

 34 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 
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AVALIAÇÃO POR PONDERAÇÃO CURRICULAR 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado para solicitar avaliação através de ponderação 

curricular.  

Podem solicitar a ponderação curricular trabalhadores com menos de 1 ano de serviço efetivo, 

que não tenham avaliações de anos anteriores no âmbito do SIADAP ou, se as tiverem, que 

pretendam a sua alteração. 

Podem ainda solicitar esta ponderação os dirigentes, para efeitos na carreira de origem, caso 

não pretendam que releve a última avaliação atribuída. 

Ao requerimento devem ser anexados os seguintes documentos: 

 Currículo do trabalhador; 

 Comprovativo da titularidade de habilitações académicas e/ou habilitações 

profissionais;  

 Documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou atividades; 

 Documentos comprovativos da participação em ações de formação, estágios, 

congressos, seminários, oficinas de trabalho, voluntariado, participação em grupos de 

trabalho, estudos ou projetos, e atividade de formador; 

 Outra documentação considerada relevante. 

 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH/DGRH Avaliador DRH/UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                               

  

 

Preenche 

formulário 

 

Anexos 

digitaliz. 

DGRH 
Secretariado 

Arquivo 

UARH 

AGAD 

Apresenta 

Proposta de 

Avaliação 

 

AGAD 

A 
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NOTAS COMPLEMENTARES 

Efetuada a reunião do CCA, a AGAD emite documento com a avaliação, da qual o 

trabalhador tomará conhecimento após a homologação. 

O formulário permite anexar documentos previamente digitalizados. Os originais, depois de 

digitalizados, ficam na posse do trabalhador. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 

A 
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AVALIAÇÃO E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS - AVALIADOR 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado pelo trabalhador para solicitar a reunião de Avaliação 

e Fixação de Objetivos, dirigido ao Avaliador.  

Não tem anexos. 

 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Avaliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para o 

Superior Hierárquico.  

Preenche 

formulário 

 

Marcação 

reunião 

Dar 
conhecimento 

trabalhador 
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AVALIAÇÃO E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS - PRESIDENTE 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado pelo Trabalhador para solicitar a reunião de 

Avaliação e Fixação de Objetivos, dirigido ao Presidente, quando o Avaliador não dá resposta 

ao requerimento já apresentado pelo Avaliado. 

Não tem anexos. 

 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador Presidente CML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

GAP – “ecretariado .  

Preenche 

formulário 

 

Despacho 

Dar 
conhecimento 

trabalhador 
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APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO PARITÁRIA 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado pelo Trabalhador quando não concorda com a 
proposta de avaliação de desempenho que lhe foi atribuída, para requerer a apreciação da 
proposta de avaliação à Comissão Paritária, antes da sua Homologação. 
 
Deve ser entregue até 10 dias úteis após tomar conhecimento da proposta de avaliação. 
 
Anexar os documentos que suportem os fundamentos do pedido de apreciação. 
 
 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH/DGRH Avaliador Comissão 

Paritária 

DRH/UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

          Emissão de Parecer. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 

 

Preenche 

formulário 

 

DGRH 

Secretariado 

Pronuncia-se 
Anexos 

digitaliz. 

AGAD 

Reunião 
Comissão 

Paritária 

Arquivo 

UARH 

AGAD 

AGAD 
Conhecimento 
presencial do 
Parecer ao 
Trabalhador 

A 

A 
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RECLAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento serve para o Trabalhador reclamar do ato da homologação da avaliação 
atribuída. Deve fazê-lo até 5 dias úteis após tomar conhecimento da avaliação homologada. 
 
Anexar os documentos que suportem os fundamentos da reclamação. 
 
 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH/DGRH Avaliador Presidente CML DRH/UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 

 

Preenche 

formulário 

 

DGRH 

Secretariado 

Pronuncia-se 
Anexos 

digitaliz. 

AGAD 

Emite  

Despacho 

Ata da 

Reunião 

Arquivo 

UARH 

AGAD 

Conhecimento 
presencial 

Trabalhador 
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RECONHECIMENTO DE MÉRITO - AVALIADO 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado pelo Avaliado para solicitar o reconhecimento de 

mérito.  

Aplica-se aos trabalhadores a quem foi validada a menção de relevante.  

Anexar os documentos que suportem os contributos relevantes para o serviço e resultados 

alcançados, de forma objetiva e quantificada. 

 

 

FLUXOGRAMA 

Trabalhador DRH/DGRH DRH/UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                               

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

            A AGAD instrói o processo para apresentar ao CCA. 

O formulário permite anexar documentos previamente digitalizados. Os originais, depois de 

digitalizados, ficam na posse do trabalhador. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 

A 

Preenche 

formulário 

 

Anexos 

digitaliz. 

DGRH 
Secretariado 

Arquivo 

UARH 

AGAD 

A 
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RECONHECIMENTO DE MÉRITO - AVALIADOR 

DESCRIÇÃO 

Este requerimento deve ser apresentado pelo Avaliador para propor o reconhecimento de 

mérito aos Avaliados a quem foi validada a menção de relevante.  

Anexar os documentos que suportem os contributos relevantes para o serviço e resultados 

alcançados, de forma objetiva e quantificada. 

 

 

FLUXOGRAMA 

Avaliador DRH/DGRH DRH/UARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                               

 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 

           A AGAD instrói o processo para apresentar ao CCA. 

O formulário permite anexar documentos previamente digitalizados. Os originais, depois de 

digitalizados, ficam na posse do avaliador. 

Depois do preenchimento do formulário na intranet, este é enviado automaticamente para a 

pasta pessoal do requerente no Gesdoc, onde deve ser assinado e movimentado para a pasta 

DRH/DGRH - SECRETARIADO . 

 

O Grupo de Trabalho da Modernização Administrativa, 

 

A 

Preenche 

formulário 

 

Anexos 

digitaliz. 

DGRH 

Secretariado 

Arquivo 

UARH 

AGAD 

A 



PROJETO 

DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

DRH 

ABRIL/2014 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 



OBJETIVO DO PROJETO 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

Promover a desmaterialização dos documentos e a simplificação dos 
procedimentos que servem de suporte ao relacionamento dos 
trabalhadores do município com o DRH, em todas as situações em que 
é necessário a apresentação de requerimentos. 
 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Estão em causa cerca de 60 tipos de requerimentos distintos, que são 
utilizados diariamente pelos mais de 2100 trabalhadores municipais 
para comunicar com o DRH (férias, dispensas, faltas, licenças, horas 
extraordinárias, formação, avaliação, concursos, mobilidade, ...). 

DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

PROCEDIMENTOS ATUAIS 

 Os trabalhadores imprimem, preenchem e assinam manualmente os 
requerimentos em papel; 
 

 Estes requerimentos, juntamente com os anexos, são depois 
enviados ao DRH, em papel ou através do GesDoc, depois de  
digitalizados; 

 
 Este procedimento obriga à impressão do requerimento pré-

impresso em papel, ao preenchimento manual pelo trabalhador e à 
sua entrega no DRH, obrigando em muitos casos à produção de 
cópias e a formas de tratamento e arquivo dispendiosas; 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

NOVOS PROCEDIMENTOS DE PREENCHIMENTO E 
ENVIO DOS REQUERIMENTOS 

Devido à diversidade e complexidade dos procedimentos e documentos 
envolvidos, entendeu-se avançar numa 1ª fase com a desmaterialização dos 
requerimentos que ofereciam condições de imediata desmaterialização 
(cerca de metade). 

Os requerimentos ora desmaterializados devem obedecer a novas regras 
de preenchimento, autorização e encaminhamento para o DRH: 
 
 Os requerimentos passam a ser obrigatoriamente preenchidos através 

de formulários eletrónicos próprios, disponibilizados na intranet 
municipal; 

 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

NOVOS PROCEDIMENTOS DE PREENCHIMENTO E 
ENVIO DOS REQUERIMENTOS (CONT.) 

 Antes de se iniciar o preenchimento de cada formulário, é exibido um 
bloco inicial de informação/ajuda, com a indicação da finalidade do 
requerimento, as situações em que deve ser utilizado, quando deve ser 
apresentado e os documentos que devem ser anexados; 

 
 Alguns campos do formulário (nome do trabalhador, nº informático, 

categoria, unidade onde presta serviço) são automaticamente 
preenchidos; 

 
 Os documentos a anexar a cada requerimento devem ser previamente 

digitalizados, circulando depois digitalmente ao longo de todo o 
processo; 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

NOVOS PROCEDIMENTOS DE PREENCHIMENTO E 
ENVIO DOS REQUERIMENTOS (CONT.) 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

 O envio dos formulários para o superior hierárquico ou para o DRH, 
será sempre feito através do GesDoc, a partir da área pessoal de cada 
utilizador, depois de assinados eletronicamente; 

 
 Os trabalhadores que ainda não têm acesso a computador pessoal, 

nomeadamente os setores operário e auxiliar, serão apoiados pelo 
secretariado da unidade orgânica a que pertencem, no preenchimento 
e envio dos requerimentos. 



Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

EXEMPLO PRÁTICO 

 DO PREENCHIMENTO, 
ASSINATURA E ENVIO  

DE UM FORMULÁRIO ELETRÓNICO 
 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

MAIS-VALIAS DO PROJETO 

 Eliminação do papel ao longo de todo o fluxo do processo (emissão 
através de formulário eletrónico, digitalização dos anexos que 
acompanham o requerimento e envio através de GesDoc); 

 

 Redução dos custos de impressão, circulação e arquivo dos 
documentos; 

 

 Simplificação do trabalho dos requerentes; 
 

 Simplificação dos procedimentos de tratamento e arquivo dos 
documentos no DRH; 

 

 Simplificação do processo e economia do espaço de arquivo no GAM. 



DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DRH 

Grupo de Trabalho Modernização Administrativa 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 Sensibilização dos Dirigentes, 28 de abril de 2014; 
 
 Período experimental, de 15 de maio a 30 de junho de 2014; 
 
 Avaliação final, durante a última semana de junho; 
 
 Despacho; 
 
 Entrada em funcionamento. 
 


