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Recursos Humanos
No âmbito da temática Recursos Humanos apresentam-se vários programas que visam capacitar os
serviços públicos para uma gestão renovada dos respetivos trabalhadores, pretendendo-se que
estes consigam com maior eficácia responder aos desafios constantes com que as entidades públicas
se deparam no cumprimento das suas missões. Nesta área do Programa 2023 procura-se
disponibilizar um conjunto de instrumentos que permitam capacitar para uma maior flexibilidade e
rapidez de atuação perante a necessidade de mudança e adaptação permanente dos serviços
públicos.

Desenvolvimento individual
A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL

7H

COACHING

7H

CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL, PESSOAL E FAMILIAR

7H

GESTÃO DE CONFLITOS, ASSERTIVIDADE E NEGOCIAÇÃO

7H

GESTÃO DO STRESS E RESILIÊNCIA

7H

GESTÃO DO TEMPO E DA PRODUTIVIDADE

7H

MOTIVAÇÃO E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

14H

O PODER DO TEMPO PARA A QUALIDADE DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL

14H

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

7H

TELETRABALHO

7H
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A IMPORTÂNCIA DO
AUTOCONHECIMENTO PARA A
ATIVIDADE PROFISSIONAL

GESTÃO DE CONFLITOS,
ASSERTIVIDADE E NEGOCIAÇÃO

Objetivos

Capacitar para o desenvolvimento de
estratégias de comunicações eficazes, que
visem a melhoria de relações interpessoais
capazes de favorecer quer a produtividade
individual, quer organizacional e aplicar
comportamentos assertivos em situação de
resolução de conflitos e de situações
problema concretos na organização.

Objetivos

Dotar os participantes de ferramentas que
permitam sinalizar aspetos pessoais e
profissionais a incrementar/melhorar de
modo a melhor conseguirem alcançar os
objetivos desejados.

COACHING
Objetivos

GESTÃO DE STRESS E RESILIÊNCIA

Dotar os participantes de técnicas e
instrumentos capazes de contribuir para o
processo de desenvolvimento, pessoal,
profissional ou social do Coachee, de modo a
que este consiga com maior facilidade atingir
os respetivos objetivos e metas, e maximizar o
seu desempenho.

Objetivos
Conhecer as causas do stress e as respetivas
consequências no indivíduo e restante
comunidade que o rodeia (familiar,
profissional, social) e adquirir ferramentas
que permitem a gestão e o controlo de
situações de stress de modo a evitar situações
de burnout, bem como conhecer ferramentas
que permitem fortalecer o nível de resiliência
individual.

CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL,
PESSOAL E FAMILIAR
Objetivos

GESTÃO DO TEMPO E DA
PRODUTIVIDADE

Reconhecer as boas práticas, seus benefícios e
procedimentos necessários com vista à sua
implementação na Administração Pública,
entender as estratégias que permitem
melhorar os níveis de conciliação entre as
equipas, otimizando o seu desempenho e
relações interpessoais, bem como perceber e
identificar os fatores que interferem na
capacidade de autogestão e equilíbrio
pessoal.

Objetivos
Desenvolver estratégias de rentabilização do
trabalho através da aplicação de técnicas de
gestão do tempo, identificar os principais
fatores de desperdício de tempo e identificar
e aplicar as técnicas de gestão do tempo que
permitem executar as atividades profissionais,
compatibilizando-as com as outras atividades
de vida.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

MOTIVAÇÃO E INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

Objetivos
Objetivos

Consciencializar como as várias gerações
encaram os impactos de doenças como a
COVID-19 nas novas formas de organização da
sua vida profissional e pessoal, identificar as
principais técnicas que permitem organizar a
atividade profissional (individual e de grupo),
e sinalizar estratégias de delegar com eficácia.

Compreender os princípios da inteligência
emocional e capacitar para o controlo das
emoções em atuações a desencadear nos
vários patamares de vida e identificar os
fatores coadjuvantes dos estados
motivacionais.

TELETRABALHO

O PODER DO TEMPO PARA A
QUALIDADE DE VIDA PESSOAL E
PROFISSIONAL

Objetivos
Adquirir conhecimentos teórico-práticos
indispensáveis à correta aplicação das normas
sobre tempos de trabalho – o teletrabalho,
sensibilizando para regras aplicáveis a esta
forma de realizar o trabalho.

Objetivos
Potenciar a autoconfiança na tomada de
decisão e priorização dos objetivos, atividades
e tarefas, conhecendo estratégias
motivadoras para definir objetivos e realizar
planos para o futuro.
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Formação
A formação profissional é comumente entendida como investimento no capital humano das
organizações públicas. Mantêm-se, no entanto, as dificuldades na recolha de evidências concretas
quanto aos seus reais impactos na produtividade dos trabalhadores e no desempenho dos serviços
em que exercem funções.
Considerada ainda como instrumento estratégico ao dispor da gestão pública, que permite elevar a
qualidade dos serviços público, assume particular importância em contextos de mudança, de
reestruturação interna de serviços e, sobretudo, ainda que perspetiva pouco explorada, de
preparação antecipada para novos desafios e contextos de incerteza.
A oferta disponibilizada trata a formação como forte aliado na capacitação dos recursos da
organização preparando-a para abordagens de carácter prospetivo e antecipatório, que permitem
ao gestor público manter aos níveis de serviço público dentro dos padrões de qualidade
pretendidos.

Destinatários
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Calendário Trimestral Previsto
1.º, 2.º. 3.º e 4.º

ABORDAGENS PARTICIPATIVAS E O SUCESSO PEDAGÓGICO

7H

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO

21H

DO DIAGNÓSTICO À CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE FORMAÇÃO

21H

EFORMADOR

28H

INSTRUCIONAL DESIGN

28H

O PAPEL DO GESTOR/COORDENADOR DE FORMAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DA FORMAÇÃO

28H
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ABORDAGENS PARTICIPATIVAS
E O SUCESSO PEDAGÓGICO

EFORMADOR

Objetivos

Preparar os e-formadores para conceber,
planear, executar e avaliar cursos em formato
e-learning, para implementação em
plataforma moodle ou outras plataformas de
aprendizagem.

Objetivos

Utilizar abordagens participativas de
formação potenciadoras de sucesso nas
aprendizagens;
Aplicar métodos, técnicas e recursos
pedagógicos diferenciadores em função dos
objetivos de aprendizagem.

INSTRUCTIONAL DESIGN
Objetivos

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO

Aplicar conceitos, processos e tecnologias
inerentes ao instructional design com vista à
criação de cursos para distintas modalidades
formativas.

Objetivos
Compreender o papel da avaliação da
formação no âmbito das várias fases do ciclo
de gestão da formação, através de distintas
abordagens metodológicas;
Identificar os momentos adequados para a
aplicação das estratégias de avaliação
concebidas;
Compreender a importância da apresentação
dos resultados das várias etapas do processo
avaliativo.

O PAPEL DO GESTOR/COORDENADOR
DE FORMAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO
DA FORMAÇÃO
Objetivos
Compreender o regime atual da formação
profissional na Administração Pública.
Compreender o papel do gestor/coordenador
de formação nas distintas fases do ciclo de
gestão da formação (diagnóstico de
necessidades, planeamento e conceção,
desenvolvimento/execução e avaliação
formação).

DO DIAGNÓSTICO À CONSTRUÇÃO
DE PLANOS DE FORMAÇÃO
Objetivos
Elaborar e desenvolver eficazmente o
processo de diagnóstico, planeamento e
organização de um plano de formação de uma
organização.
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Gestão Documental
A temática Gestão Documental apresenta-se como solução para a boa gestão das entidades públicas
- quanto ao tratamento, partilha, reutilização e preservação da informação, em especial para uma
Administração Pública que tem apostado na transformação digital e na desmaterialização
administrativa, com vista a otimizar e a tornar mais eficientes os procedimentos dentro de cada
entidade.
Destinatários
Dirigentes em cargos de direção superior
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Trabalhadores da carreira geral de assistente técnico
Trabalhadores da carreira geral de assistente operacional
Trabalhadores de carreiras especiais
Calendário Trimestral Previsto
2.º e 4.º

GESTÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA PÚBLICA

28H
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO
ARQUIVÍSTICA NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Objetivos
Compreender as exigências de uma
Administração Pública aberta e aplicar os
requisitos de gestão da informação
arquivística para a transformação digital e a
desmaterialização, integrando os
instrumentos para a promoção da
interoperabilidade semântica, como a Meta
informação para a Interoperabilidade (MIP), a
Macroestrutura Funcional MEF) e a Lista
Consolidada para a classificação e avaliação
da informação pública (LC);
Compreender como proceder ao tratamento
de dados em conformidade com os princípios
do Regulamento Geral de Proteção de Dados.
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Gestão do Desempenho
A temática Gestão do Desempenho traduz-se na resposta aos organismos que visam melhorar as
suas práticas na implementação do sistema de gestão e avaliação do desempenho dos seus
trabalhadores, relevando a necessidade do desenvolvimento de uma gestão dos serviços públicos
centrada e orientada para resultados com base em objetivos previamente definidos.
Destinatários
Dirigentes em cargos de direção superior
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Trabalhadores da carreira geral de assistente técnico
Trabalhadores da carreira geral de assistente
operacional
Trabalhadores de carreiras especiais
Calendário Trimestral Previsto
1.º, 2.º, 3.º e 4.º

AVALIAÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO

14H

DESEMPENHO DOS TRABALHADORES NO ÂMBITO DO SIADAP

14H

SIADAP (DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS SMART)

14H

SIADAP (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

21H
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SIADAP (DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
SMART)

AVALIAÇÃO E INDICADORES
DE DESEMPENHO

Objetivos

Objetivos

Identificar os aspetos fundamentais na
formulação dos objetivos, através da
aplicação de metodologias específicas e
treinar a definição de objetivos e analisar
criticamente os resultados obtidos.

Compreender o significado operacional de
gestão e avaliação do desempenho, articular o
planeamento do desempenho e a gestão de
riscos e saber fazer a gestão do desempenho
de processos, de equipas e de pessoas.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SIADAP)

DESEMPENHO DOS TRABALHADORES
NO ÂMBITO DO SIADAP
Objetivos

Objetivos

Reconhecer a importância do SIADAP 3
através da identificação e conceção de
instrumentos de medida que permitem gerar
a classificação final do avaliado, identificar, a
partir de um exemplo dado, as fases e os
procedimentos a adotar para a
implementação de um modelo que permita a
avaliação das competências no âmbito do
SIADAP 3.

Conhecer a estrutura do SIADAP e
compreender como se articulam os seus
diferentes subsistemas, caracterizar as
principais regras de funcionamento dos
diferentes subsistemas de avaliação, assim
como os efeitos legais da sua aplicação e
descrever o processo e respetivos
procedimentos dos diferentes subsistemas do
SIADAP.
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Gestão de Recursos Humanos
A temática Gestão de Recursos Humanos apresenta-se como resposta aos desafios constantes com
que as entidades públicas se deparam no âmbito dos processos de gestão dos seus trabalhadores,
disponibilizando os instrumentos necessários à construção de respostas que permitam maior
flexibilidade e rapidez de atuação perante a necessidade de mudança, com salvaguarda e respeito
do desenvolvimento pessoal.
Destinatários
Dirigentes em cargos de direção superior
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Trabalhadores da carreira geral de assistente técnico
Trabalhadores da carreira geral de assistente operacional
Trabalhadores de carreiras especiais
Calendário Trimestral Previsto
1.º, 2.º, 3.º e 4.º

A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

21H

ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

35H

GESTÃO DE CARREIRAS

14H

PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS PARA UMA GESTÃO INCLUSIVA

14H

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21H

PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS E AJUDAS DE CUSTO

28H

PROCESSOS DE RECRUTAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21H
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS
PARA UMA GESTÃO INCLUSIVA

Objetivos
Abordar a gestão de recursos humanos numa
perspetiva global e nas suas diversas
componentes - vínculo, vigência do contrato,
horários, flexibilidade funcional, avaliação,
processamento salarial, férias e faltas e
formação profissional.

Objetivos
Reconhecer a deficiência com base no modelo
social e de direitos humanos e sua relevância
para as políticas públicas do emprego,
contextualizar a situação das pessoas com
deficiência na área do trabalho e emprego, em
Portugal, reconhecer a importância da
diversidade no contexto organizacional e
identificar medidas de apoio e incentivo à
contratação de pessoas com deficiência, boas
práticas de contratação de pessoas com
deficiência, assim como estratégias e práticas de
recursos humanos para uma gestão inclusiva.

ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
Objetivos
Adquirir conhecimentos no domínio da
entrevista de avaliação de competências,
enquanto método de seleção obrigatório,
através da conceção de guiões de suporte e
condução de entrevistas de avaliação de
competências e da análise da respetiva
informação, tendo em vista a produção da
classificação final do entrevistado.

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Objetivos
Distinguir as modalidades do procedimento
concursal, identificando os métodos de
seleção a aplicar, identificar as fases da
tramitação do procedimento concursal
comum e reconhecer a importância das
notificações feita aos candidatos.

GESTÃO DE CARREIRAS
PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS
E AJUDAS DE CUSTO

Objetivos
Conhecer as diferentes modalidades de
desenvolvimento profissional e as diferenças
relativas às carreiras tradicionais e
contemporâneas da Administração Pública e
saber gerir de forma eficaz a carreira
profissional e participar em entrevistas de
seleção.

Objetivos
Executar o cálculo de remunerações e de
ajudas de custo e processar o respetivo
pagamento e aprofundar os conhecimentos
necessários para a execução das formalidades
exigidas no processamento de suplementos
remuneratórios e outros abonos.

PROCESSOS DE RECRUTAMENTO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Objetivos
Identificar os tipos de recrutamento na
Administração Pública, sabendo reconhecer a
importância da sua escolha e saber distinguir
as principais regras a aplicar em cada tipo de
recrutamento.
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Segurança e Saúde no Trabalho
A temática Segurança e Saúde no Trabalho surge em linha com o Plano de Ação para a Segurança e
Saúde no Trabalho na Administração Pública, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
28/2019, de 20 de dezembro, e visa dar resposta ao compromisso de proporcionar condições de
trabalho dignas capazes de promover o bem-estar físico, organizacional e psicossocial, garantindo a
primazia da saúde e segurança dos trabalhadores.
Destinatários
Dirigentes em cargos de direção superior
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Trabalhadores da carreira geral de assistente técnico
Trabalhadores da carreira geral de assistente operacional
Trabalhadores de carreiras especiais
Calendário Trimestral Previsto
1.º, 2.º, 3.º e 4.º

AMBIENTES DE TRABALHO SAUDÁVEIS

21H

AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS

14H

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EMERGÊNCIA

14H

RISCOS PSICOSSOCIAIS E STRESSE NO TRABALHO

14H

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

14H
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RISCOS PSICOSSOCIAIS E STRESS
NO TRABALHO

AMBIENTES DE TRABALHO SAUDÁVEIS
Objetivos

Objetivos

Identificar os fatores de risco físicos, químicos
e biológicos presentes nos componentes
materiais de trabalho e avaliar os riscos para a
saúde no trabalho e elaborar medidas de
prevenção e proteção.

Capacitar para assegurar um sistema eficiente
de segurança e saúde no trabalho que reduza
o risco de lesões e doenças, os riscos
psicossociais e promova ambientes de
trabalho saudáveis, através de programas de
saúde ocupacional que tenham em conta o
envelhecimento dos trabalhadores.

AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS
Objetivos

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Saber onde, como e quem deve intervir em
situações de risco.

Objetivos
Conhecer as obrigações do empregador e as
modalidades de organização dos serviços de
segurança e saúde no trabalho, identificar as
áreas com impacto na prevenção dos riscos
para a saúde física e mental e a tipologia das
medidas de controlo, bem como conhecer as
atividades dos serviços de segurança e saúde
no trabalho, nos domínios do planeamento,
organização, execução e controlo.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA
EMERGÊNCIA
Objetivos
Definir estratégias de ação, designadamente
de prevenção, de proteção e de emergência;
Realizar uma avaliação de riscos e caracterizar
os riscos tecnológicos, naturais e sociais e
debater os riscos de fogo, incêndio e
explosão.
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Sustentabilidade e Ambiente
Assumida como objetivo estratégico no âmbito das mais recentes propostas governamentais, a
sustentabilidade ambiental constitui não uma possibilidade, mas um imperativo para todos.
Sensibilizar e incrementar a capacidade de atuação dos serviços públicos neste domínio é objetivo
dos cursos que se apresentam, aqui se destacando como temáticas major os ganhos com a eficiência
dos atuais recursos energéticos, o combate às más práticas ambientais e a definição de políticas que
possam resultar no cumprimento das metas assumidas por Portugal em matéria de ambiente.
Destinatários
Dirigentes em cargos de direção superior
Dirigentes em cargos de direção intermédia
Trabalhadores da carreira geral de técnico superior
Trabalhadores da carreira geral de assistente técnico
Trabalhadores da carreira geral de assistente operacional
Trabalhadores de carreiras especiais
Calendário Trimestral Previsto
2.º, 3.º e 4.º

EFICIÊNCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS

14H

CRIMINALIDADE AMBIENTAL

14H

POLÍTICAS DO AMBIENTE

120H
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EFICIÊNCIA DE RECURSOS
ENERGÉTICOS

POLÍTICAS DO AMBIENTE

Objetivos

Objetivos

Capacitar para assegurar uma eficiente gestão
da energia na administração pública, verificar
e analisar criticamente o consumo energético
do organismo, consumo específico e outros
indicadores associados e planear e
implementar medidas para minimizar
problemas de eficiência energética;
Conhecer e colocar em prática a legislação
sobre eficiência dos recursos energéticos.

Capacitar no domínio da aplicação e
desenvolvimento das políticas de ambiente
e na integração das questões ambientais nas
políticas públicas e nos projetos de
desenvolvimento.

CRIMINALIDADE AMBIENTAL
Objetivos
Conhecer a diretiva criminalidade ambiental,
o respetivo processo de revisão e respetiva
articulação com outras iniciativas no domínio
ecológico.
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