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RESUMO 

Ao longo dos últimos anos, uma das principais linhas de orientação na Administração 

Pública tem sido a aposta consistente na simplificação e desmaterialização de processos, 

com vista à otimização dos recursos disponíveis, tanto humanos como materiais. Têm-se 

desenvolvido estratégias e programas de apoio à modernização administrativa com vista a 

contribuir para o desenvolvimento de uma administração pública moderna, eficaz, eficiente 

e com qualidade.   

Atendendo a esta lógica de ação, o presente trabalho de projeto, no âmbito do curso de 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, pretende, mediante proposta de implementação 

de um sistema de gestão documental e workflow, contribuir para a melhoria contínua do 

processo de desenvolvimento de modelos documentais, com vista a melhorar 

substancialmente o desempenho e a qualidade dos serviços prestados pela Direção-Geral 

da Política de Justiça (DGPJ). 
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ABSTRACT 

Along the last years, one of the main guidelines in Public Administration has been the 

consistent bet in the simplification and dematerialization of processes, aiming the 

optimization of the available resources, both human and material. Strategies and support 

programs to administrative modernization have been carried out in order to contribute to 

the development of a modern, efficient and qualified public administration. 

Given to this logic of action, the present project work, in the scope of the Master’s Degree 

in Management and Public Policy, intends to, upon an implementation proposal of a 

documental management system and workflow, contribute to the continuous improvement 

of the development process of the documental models, seeking significant improvement of 

the performance and quality of the provided services by the Directorate-General for Justice 

Policy (DGPJ). 

Key-words:  

Public Administration; Documental Management; Administrative Modernization. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Vivemos numa sociedade moderna cada vez mais exigente que tem levado ao 

aprofundamento da complexidade das funções do Estado e à correspondente preocupação 

de defesa dos direitos dos cidadãos e respeito pelas suas necessidades face à Administração 

Pública. 

Os processos e métodos de trabalho obsoletos e burocráticos, impróprios das sociedades 

modernas, que devem superar conflitos de valores da tradicional cultura administrativa, 

face às imposições dos atuais ritmos de vida e às solicitações cada vez mais exigentes do 

cidadão, não se coadunam com a resposta eficaz e com qualidade. 

Neste contexto, ao longo dos anos, através da implementação de políticas públicas, têm-se 

desenvolvido um esforço incessante de reforço entre a Administração e a sociedade, 

aprofundando a cultura do serviço público, orientada para os cidadãos e para uma eficaz 

gestão pública pautando pela eficácia, eficiência e qualidade da Administração. A reforma 

e reestruturação da Administração Pública têm sido o motor indispensável das agendas 

políticas na prossecução da modernização de um Estado mais funcional e menos 

burocrático, contribuindo para a promoção da economia de gastos públicos através de 

ações como a simplificação de processos, a racionalização de estruturas ou a remodelação 

do funcionamento interno.  

Considerando estes pressupostos, a presente investigação em Gestão e Políticas Públicas, 

intitulada Contributo para a Eficácia, Eficiência e Qualidade de Processo na Administração 

Pública, tem por base a análise das necessidades de informação de gestão, no estudo dos 

processos de trabalho da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) do Ministério da 

Justiça (MJ) e na relação entre a falta de informação existente e a qualidade de serviços 

prestados. Neste sentido, o presente trabalho de projeto, visa ultrapassar algumas 

disfuncionalidades da organização, posicionar-se proactivamente, promover o aumento da 

comunicação administrativa, proceder à divulgação de informação e contribuir para a 

simplificação de procedimentos, adequando a sua estrutura organizacional às exigências 
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dos cidadãos, dotando-o de qualidade através do aumento da capacidade de resposta, 

tornando-a, tendencialmente imediata.  

 

SENDA E FUNDAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

No universo da Administração Pública a DGPJ assume um papel fundamental na 

programação da atividade, conforme resulta a sua própria natureza, detendo uma 

importância crítica e determinante no planeamento e concretização de iniciativas 

integradas de mudança, fundamentais para a resolução dos problemas estruturais, assim 

como na disponibilização de informação aos seus trabalhadores, em tempo útil e de forma 

expedita, que lhes permita uma intervenção mais permanente e operacional face às 

variações conjunturais que afetam as suas estruturas. 

Os desafios que se colocam implicam uma busca constante por novas formas de trabalho e 

procedimentos, com vista à otimização dos seus processos e recursos internos, 

promovendo a maximização da capacidade de resposta ao prosseguimento das suas 

funções e solicitações.  

Como objetivo capital pretende-se assim assegurar a disponibilização, de um sistema de 

gestão documental e workflow, com o apoio das tecnologias da informação e em particular 

do egovernment, assegurando-se complementarmente o cumprimento dos seguintes 

objetivos: 

 

 Criar os alicerces que permitam a concretização de uma estratégia para a 

desmaterialização dos documentos da DGPJ; 

 Construir uma base de conhecimento que contenha toda a informação relativa às 

atividades da DGPJ, nas diversas componentes envolvidas, permitindo a partilha e o 

reaproveitamento do conhecimento que vai ao longo do tempo, gerindo e agregando 

todos os tipos de conteúdos existentes, desde documentos eletrónicos até documentos 

recebidos em papel; e 
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 Conceber um processo único de circulação de documentos, com intuito de melhorar 

substancialmente o desempenho e a qualidade dos serviços prestados pela DGPJ, 

através da gestão integrada de conteúdos, processos, pessoas e conetividade, 

contribuindo de forma significativa para a modernização deste organismo público. 

 

METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

O objetivo desta secção justifica-se pela necessidade de se proceder a uma descrição 

sistematizada dos passos decorrentes de todo o plano de ação e dos critérios que se 

seguiram. 

Para o estudo da temática em questão procedemos a uma rigorosa revisão da literatura que 

nos permitiu estabelecer o estado da arte nas ciências tratadas, no âmbito do curso de 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, sendo alicerçada por uma revisão bibliográfica 

das principais teorias e refletindo sobre os atuais modelos de gestão pública. 

Inicialmente foram equacionados os diversos métodos de pesquisa: análise documental, 

análise de estudos de caso, entrevistas a interlocutores privilegiados e reuniões de trabalho. 

Contudo, considerando a natureza do trabalho de projeto, optámos pela análise documental 

e reuniões de trabalho com os interlocutores privilegiados. 

Uma vez que as questões colocadas apontaram para um objeto de estudo que abarca 

preferencialmente uma natureza descritiva e interpretativa, optámos pelo método 

qualitativo, tendo por base características: indutiva, holística e naturalista.  

Para além da bibliografia consultada para o enquadramento teórico da problemática, 

procuráramos utilizar fontes documentais, nomeadamente, documentos legais, sites oficiais 

e artigos científicos.  
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ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

O presente trabalho de projeto estrutura-se em três Capítulos. No primeiro abordaremos 

questões conceptuais, as perspetivas teóricas dos modelos de gestão pública no contexto de 

estratégias de modernização e reforma administrativa, e conceitos considerados relevantes 

para a questão da qualidade em torno da eficiência e eficácia dos serviços públicos, no 

sentido de enquadrar a temática a abordar e sustentar teoricamente as matérias 

subsequentes. No segundo Capítulo, apresentar-se-á uma proposta de melhoria 

organizacional para o serviço público aqui tratado, tendo por base a análise funcional 

efetuada através de um exaustivo levantamento de processos e atividades na DGPJ, 

aquando a elaboração do Manual de Procedimentos Internos, desenvolvido por um grupo 

de trabalho o qual a autora do presente trabalho de projeto fez parte, representando a 

Divisão de Recursos Humanos daquela Direção-Geral. No terceiro e último Capítulo, serão 

apresentados os resultados esperados do projeto a implementar. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO ANALÍTICO  

INTRODUÇÃO 

Sendo a Eficiência, Eficácia e a Qualidade nos serviços, temas centrais deste trabalho de 

projeto, considera-se desde logo elementar ter presente os principais desenvolvimentos da 

investigação nesta área. Assim, este Capítulo inicia-se com uma breve epítome dos 

conceitos eficiência e eficácia bem como da evolução do conceito de qualidade, em termos 

gerais e no contexto específico dos serviços (Secção 1.1. e Secção 1.2, respetivamente). De 

seguida, apresenta-se uma revisão da literatura dos principais modelos de nova gestão 

pública (Secção 1.3.)  

1.1 CONCEITOS DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA  

Considerando que o conceito de eficiência é um conceito utilizado por diferentes ciências 

(ciências económicas, pela sociologia, pelas ciências da gestão e da administração), poder-

se-á dizer que é um conceito polissémico. (Viana, 2010, p. 301) 

Para a autora acima identificada a eficiência revela a relação entre os recursos consumidos 

e os resultados que se pretendem alcançar com vista à otimização dos meios em função dos 

fins. Afirmando que o conceito de eficiência está associado ao conceito de eficácia, 

relacionando os fins ou resultados alcançados com os objetivos previamente definidos. 

Mas a eficiência classifica-se ao nível dos fins ou ao nível dos meios? 

Numa perspetiva económica e sociológica, se a balança se inclinar na primeira direção, a 

tendência mais comum em termos de paradigma politológico abre as portas uma 

unidimensionalidade do político. Ou seja, os fins deveriam ser os mesmos em cada 

sociedade, submetendo-se perante a tecnocracia ou a peritocracia. Com efeito, a dimensão 

de decisão dos próprios fins ao nível da classe política apresenta-se abandonada. Se, ao 

invés, identificarmos a dimensão voluntarista de determinação dos próprios fins, teremos 

simplesmente uma conceção formal de eficiência, abrindo-se o caminho para a 

irracionalidade dos fins. (Loureiro, 1995, p. 124) 
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A ambiguidade do próprio conceito de eficiência, para além de ser consequência das 

diferentes compreensões das diversas ciências é também em termos da sua aplicação e 

outras realidades conexas, sendo, em certas perspetivas, idênticas, como é o caso de 

conceitos como produtividade, eficácia e racionalização. Esta questão complica-se se 

tivermos presente que a doutrina e a jurisprudência recorrem a fórmulas, 

constitucionalmente e legalmente aceites. (Loureiro, 1995, p. 127) 

Muitas vezes questiona-se se a eficiência corresponde à produtividade. Por exemplo, a 

equação
1
 que se segue, demonstra-nos que o conceito produtividade aparece às vezes 

utilizado quer num sentido mais amplo, quer num sentido mais restrito do que a noção de 

eficiência.  

Ou seja, a produtividade é definida pela diferença entre os resultados obtidos e a 

quantidade de recursos utilizados, ou então, “o ratio entre o output e o input”. Daí que a 

eficiência compõe o conceito de produtividade, mas não o substitui. (Barata, citado por 

Silvestre, 2010, p. 31) 

Produtividade = eficácia + eficiência 

Sendo,  

 

Eficácia = (o que se fez) resultados  

                             objetivos 

 

E, 

 

Eficiência =       (resultados)______  

                      o que se consumiu 

Viana (2010) refere que a eficiência reporta-se à relação entre os meios e fins e a eficácia 

designa a relação entre os objetivos e os fins.  

Mas serão estes conceitos Eficiência e Eficácia conceitos idênticos?  

 

                                                           
1 Bruno da Costa/ Dias Sequeira, citados por Loureiro, J. (1995) O procedimento administrativo entre a 

eficiência e a garantia dos particulares. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Coimbra. Coimbra Editora, pág. 195. 
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Para Bilhim a eficiência não é o mesmo que eficácia. “A eficiência preocupa-se com os 

meios, os procedimentos e os métodos utilizados, que precisam de ser planeados e 

organizados a fim de concorrerem para a otimização dos recursos disponíveis, não sendo 

dada relevância aos fins”. (Bilhim, 2008, p. 399) 

Sintetizando, “recorrendo a um jogo de palavras, poder-se-ia dizer que a eficiência se 

preocupa com fazer as coisas de forma certa enquanto a eficácia se preocupa com fazer as 

coisas certas para satisfazer as carências da organização e do seu meio envolvente”. 

(Bilhim, 2008, p. 399) 

 

1.2 CONCEITO DE QUALIDADE EA SUA EVOLUÇÃO    

«Qualidade de serviço é ter clientes internos e 

externos satisfeitos. Uma condição básica para a 

satisfação no sector dos serviços é a sensação 

real ou psicológica de participar num Projeto»
2
 

 

Nos anos sessenta assistiu-se a um grande desenvolvimento conceptual e metodológico em 

torno gestão da qualidade, tendo sido reconhecida como uma ferramenta estratégica com 

vista, não só, aumentar a eficiência organizacional, mas também com o objetivo de 

melhorar o desempenho total da organização. Desde então, surgiram diferentes definições 

de qualidade: A European Organization for Quality Control (EOQC) e pela American 

Society for Quality Central (ASQC) definiram a qualidade como:“Quality: the totality of 

features of a product or service that bears on its ability to satisfy given needs.”.  

Outros conceitos surgiram: (Crosby, 1984) quando fala de qualidade refere a qualidade 

como uma necessária conformidade com os requisitos; (Juran, 1988) com adequação ao 

uso; (Eiglier e Langeard, 1987) com a satisfação do cliente; (Parasuraman, Zeithaml e 

Berry, 1985) consideram que para haver qualidade implica necessariamente “zero defeitos.  

                                                           
2 Bilhim, J. (2004). Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Lisboa: ISCSP. 
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No entanto, foi com Deming (1982), que deu se origem à filosofia da Gestão da Qualidade 

Total, sendo por isso visto por muitos o pai da moderna revolução da qualidade.  

Convém sublinhar que o conceito de qualidade se identifica atualmente com o conceito de 

Gestão da Qualidade Total (TQM). Fala-se por exemplo de um modelo de Deming ou 

modelo de Crosby. (Rocha, 2011, p. 27) 

Pelo exposto, podemos então afirmar que, genericamente, a primeira preocupação da 

qualidade é um conjunto de técnicas destinadas a evitar erros, tendo como objetivo 

primordial a otimização dos recursos da organização, bem como a satisfação do cliente, em 

que o produtor determina o que é ou não adequado.  

Loffler, citado por Rocha (2011), apresenta uma sistematização da evolução histórica do 

conceito de qualidade, da seguinte forma: 

 

Quadro 1 – Evolução do conceito de qualidade 

  Período 

  
1945-1949 1949-1951 

1951-finais dos 

anos 60 

Finais dos anos 

60-1980 

1980-até ao 

presente 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

Definição de 

qualidade 

Conformidade com standards e 

especificações técnicas 

Adequação ao 

uso 

Conformidade 

com as 

exigências dos 

clientes 

Alcance da 

máxima 

satisfação dos 

clientes 

Sistema de  

Gestão 

Inspeção da 

qualidade 

Controlo 

estatístico da 

qualidade 
Garantia de 

qualidade 

Controlo da 

qualidade em 

toda a 

organização 

TQM 

Parâmetro do 

sistema de 

gestão 

Produto final Produto final 
Processo de 

produção 

Necessidade dos 

clientes 

Expectativas dos 

clientes 

Mudança 

Tecnológica 

Produção em 

massa 

Produção em 

massa 

(Fordismo) 

Ciclos curtos da 

vida dos 

produtos 

Economia de 

serviço 

Economia de 

serviço 

Medida de 

qualidade 

Conceito 

objetivo 

Conceito 

objetivo 

Conceito 

subjetivo 

Conceito 

subjetivo 

Conceito 

subjetivo e 

objetivo 

Dimensão 

temporal 
Estática Estática Dinâmica Dinâmica Dinâmica 

      Fonte: Rocha (2011) adaptado de Loffler (2001). 
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Resumidamente, conforme podemos observar, a história da qualidade pode ser dividida em 

cinco fases: 

 

Figura 1  - Fases da qualidade 

1945-1949 1949-1951 1951-finais dos 

anos 60 

1970-1980 1980- até data 

presente 

          

          

     

Inspeção da 

Qualidade 

Controlo 

Estatístico da 

Qualidade 

Garantia da 

Qualidade 

Controlo da 

Qualidade em 

toda a 

organização 

Gestão pela 

Qualidade Total 

(TQM) 

 

As cinco fases da qualidade acima elencadas são descritas por Rocha, da seguinte forma 

(2011): 

1.ª fase - Inspeção da Qualidade (1945-1949). Nesta aceção qualidade consiste na 

«conformance to requirements» (Crosby, 1979: 17). A inspeção tinha uma função técnica: 

detetar os produtos bons e deixa-los passar e travar os defeituosos. Contudo a inspeção da 

qualidade caiu em descrédito, devido ao facto de a inspeção total dos produtos ser 

impossível de se realizar e as inspeções de pequenas amostras serem suficientemente 

representativas.  

Falta referir que os instrumentos se controlo são constituídos por normas estandardizadas. 

2.ª fase - Controlo Estatístico da Qualidade (1949-1951). Em ordem a ultrapassar os 

problemas da inspeção da qualidade, esta converteu-se no controlo estatístico da qualidade. 

O impulso deve-se a Deming, o qual acentuou a importância da variação – os problemas 

que causa e as suas origens, distinguindo entre erros sistemáticos, causados pelo homem e 

pela máquina, e erros aleatórios causados, por exemplo, pela má qualidade dos inputs.  

3.ª fase  - Garantia da Qualidade (1951 – finais dos anos 60). Durante os anos sessenta o 

ambiente empresarial mudou, questionando-se a produção em massa. Organizações com 
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sucesso têm de gerir sistemas internos, mas também externos, e a qualidade passa a 

entender-se como «fitness for purpose» (Juran, 1979). Segundo Loffler (2001) o objetivo 

não é mais o produto final, mas o processo de produção, de forma a melhorar a qualidade 

do produto e alargá-lo às necessidades dos consumidores. 

Segundo Feigenbaum (1983) «Quality is everbody’s job», deixando de ser apenas tarefa da 

inspeção.  

Este período correspondente à década de setenta que se caracteriza por uma visão de 

qualidade equivalente à redução de custos.  

Qualidade significa diminuir custos e controlo na variabilidade dos processos de produção; 

ganham relevo formas organizativas como os círculos de qualidade e autocontrolo 

(Neves,2002). 

4.ª fase - Controlo da Qualidade em toda a organização (finais dos anos 60 até 80). 

Esta abordagem foi introduzida por Ishikawa (1985), o qual insiste na análise do mercado 

como função determinante para conhecer as necessidades dos clientes a fim de converte-las 

em especificações técnicas. 

5.ª fase - Gestão pela Qualidade Total – TQM (anos 80 até ao presente). A partir dos 

anos oitenta a qualidade passou a ser encarada como gestão da qualidade total, conceito 

que resulta dos contributos de vários autores, entre os quais Deming (1986) e os já citados 

Juran e Ishikawa e resume a literatura da psicologia do consumidor que acentua a ideia de 

que «meeting customer expectations ad the first and ultimate goal of each activity in 

organization» Loffler, 2001:6). 

A gestão da qualidade total é, pois, a última fase do desenvolvimento do conceito de 

qualidade. Mas mais que isso, pois representa uma alternativa de gestão ao sistema 

tradicional. … 

Podemos então concluir que o conceito de qualidade total abarca não só o produto mas 

também a organização nos seus mais variados aspetos: da conceção do produto à 
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operacionalidade do processo de produção, do menor custo do produto e do processo de 

produção às condições de trabalho.  

 

1.2.1 GURUS DA QUALIDADE 

Como já tivemos oportunidade de mencionar, foram muitos os teóricos responsáveis por 

revolucionar a própria teoria e por contribuírem notavelmente para o desenvolvimento e 

melhoria das organizações. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, procuravam-se respostas às mudanças existentes nos 

mercados americanos e japonês. A urgência de adaptação tendo em vista a sobrevivência 

leva ao desenvolvimento de mecanismos para conferir o desenho industrial e a produção e 

também à introdução de metodologias de gestão para conseguir a qualidade. 

Bendall (1991) cit. por Rocha (2011) refere que é possível estruturar pensamento no 

âmbito da qualidade da seguinte forma: 

 Pensamento americano sobre a qualidade, exportado para o Japão; 

 Pensadores japoneses que desenvolveram novos conceitos; 

 Pensamento ocidental mais recente. 

Podendo ser organizados em três grupos: 

 Os americanos (Edwards Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum) - que 

exportaram o pensamento sobre a qualidade ao Japão;  

 Os japoneses (Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Shigeo Shingo) que expandiram 

novos conceitos em resposta às mensagens dos americanos. outras organizações 

Japonesas; e 

 Os ocidentais (Philip Crosby, Tom Peters, Claus Moller) que se seguiram ao sucesso 

Japonês e que têm da qualidade uma perspetiva de gestão global das organizações.  

 

1.2.2 MODELOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

Muitas organizações têm utilizado alguns modelos reconhecidos internacionalmente, que 

se podem aplicar aos mais diferentes setores de atividade, sendo que o denominador 
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comum de todos eles é o de garantir a melhoria do desempenho das suas organizações, ou 

seja, a melhoria da qualidade. Estes modelos e instrumentos têm sido indispensáveis nos 

processos de mudança das organizações e ajudam a sistematizar as atividades e ações de 

melhoria da qualidade. 

1.2.1.1 MODELO EFQM 

Este modelo é um instrumento que permite às organizações que o aplicam uma visão 

pormenorizada sobre o nível de desenvolvimento dos diferentes aspetos relacionados com 

a qualidade, tendo como referência os critérios do modelo. A aplicação do modelo em si, 

não garante a melhoria da qualidade na organização. No entanto, permite identificar as 

áreas mais desenvolvidas e aquelas onde uma maior atenção tem que ser dada, 

identificando oportunidades de melhoria. 

Figura 2  - Modelo EFQM 

 
          Fonte: Site EFQM. 

 

Segundo este modelo existem cinco fatores determinantes para que uma organização 

desenvolva e implemente uma estratégia de sucesso (conforme sugere a figura acima), são 

elas: 

Liderança - organizações por excelência têm de ter líderes que prevejam o futuro e fazem 

acontecer, agindo como modelos a seguir, cujo os seus valores e ética inspirarem confiança 

em todos os momentos. Espera-se flexibilidade, permitindo à organização antecipar e 

reagir de forma oportuna para garantir o sucesso contínuo da organização. 
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Estratégia - organizações por excelência definem a sua missão e visão, desenvolvendo e 

implantando uma estratégia focada nos diversos stakeholders. Políticas, planos, objetivos e 

processos são desenvolvidos e introduzidos para na estratégia. 

Pessoas - organizações por excelência criam uma cultura que permite a realização 

mutuamente benéfica dos objetivos organizacionais e pessoais. Que desenvolvem as 

capacidades dos seus trabalhadores e promovem justiça e igualdade. Zelar, comunicar, 

recompensar e reconhecer, é imperativo no que toca a motivar as pessoas, criando assim 

um compromisso e que permite fazer melhor uso das capacidades e conhecimentos dos 

seus em benefício da organização. 

Parcerias e recursos - organizações por excelência devem planear desenvolver parcerias 

externas, fornecedores e recursos internos para apoiar a estratégia e políticas e o 

funcionamento eficaz dos processos. 

Processos produtos e serviços - organizações por excelência desenham e gerem os 

processos por forma a obter cada vez mais valor para os clientes e outras partes 

interessadas (stakeholders). 

Neste modelo, existem também quatro áreas de resultado. Estes são os resultados que 

uma organização pode alcançar, em consonância com seus objetivos estratégicos: 

Resultados do cliente - organizações por excelência desenvolvem um conjunto de 

indicadores de desempenho e resultados relacionados com a implementação, de políticas, 

de acordo com base nas necessidades e expectativas de seus clientes. 

Resultados das pessoas - organizações por excelência desenvolvem e um conjunto de 

indicadores de desempenho e resultados relacionados com a implementação, de políticas, 

de acordo com base nas necessidades e expectativas de seus trabalhadores. 

Resultados da sociedade - organizações por excelência desenvolvem e um conjunto de 

indicadores de desempenho e resultados relacionados com a implementação uma estratégia 

social e ecológica e políticas relacionadas, com base nas necessidades e expectativas das 

partes interessadas externas. 
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Resultados-chave - organizações por excelência desenvolvem e um conjunto de 

resultados-chave no contexto financeiros e não financeiros para garantir o sucesso da 

implementação da sua estratégia.  

A este modelo está ainda associada a lógica do RADAR: Resultados, Abordagem, 

Desdobramento, Avaliação e Revisão. 

 

Figura 3  - RADAR 

 

                                  Fonte: Site EFQM. 

 

A lógica do RADAR é utilizada para a realização do exercício de autoavaliação com base 

no modelo da EFQM. Os fatores Abordagem, Desdobramento, Avaliação e Revisão são 

usados para pontuar cada subcritério de Meios, enquanto o elemento Resultados deve ser 

considerado para cada subcritério de Resultados. 

Estabelecer os Resultados que se espera conseguir como parte do seu processo para 

estabelecer a política e estratégia. Estes resultados abrangem o desempenho da 

organização, tanto financeiro como operacional, e as perceções das partes interessadas; 
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Planear e desenvolver um conjunto integrado de Abordagens consistentes para alcançar os 

resultados pretendidos, tanto no presente como no futuro; 

Desdobrar as abordagens de uma forma metódica para garantir a execução total; 

Avaliar e Rever as abordagens seguidas, através da monitorização e análise dos resultados 

atingidos e das atividades de aprendizagem efetivadas. 

Embora este modelo tenha sido inicialmente desenhado para avaliar as candidaturas ao 

Prémio Europeu, muitas organizações adotaram o modelo, e a autoavaliação, como 

ferramenta de gestão ou como base para os seus próprios programas de melhoria da 

qualidade. 

Com efeito, a EFQM, reconheceu o valor do Modelo enquanto recurso importante, e fez 

dele o principal foco de orientação das suas atividades e a base da sua orientação 

estratégica. Sendo igualmente utilizado como base para o Prémio de Excelência de vários 

países europeus.  

 

1.2.1.2 NORMAS DE GESTÃO PELA QUALIDADE 

1.2.1.2.1 ISO 9000  

As Normas da ISO 9000 (International Organisation for Standardization), são um 

referencial normativo internacional que guiam as organizações na implementação de 

Sistemas de Gestão da Qualidade definindo um conjunto de requisitos. 

Sendo composta, por: 

ISO 9000 - descreve os motivos de sistemas de Gestão da Qualidade e especifica a nomenclatura 

que lhes é aplicável. 

 

ISO 9001 - determina os requisitos de um sistema de gestão da qualidade a usar sempre 

que uma organização precisa de comprovar a sua capacidade para fornecer produtos que 

satisfaçam tanto os requisitos dos seus clientes como dos regulamentos aplicáveis e tenha 
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em vista o aumento da satisfação de clientes, de acordo com o esquema na figura 

subsequente. 

 

Figura 4  - Sistema de gestão de qualidade (ISO 9001) 

 
 

ISO 9004 

Proporciona as linhas de orientação que pesam tanto a eficiência como a eficácia de um 

sistema de gestão da qualidade. A finalidade desta norma é a melhoria do desempenho da 

organização e a satisfação dos seus clientes e das outras partes interessadas. 

O rumo para a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade provida por estas 

normas tem presente, os valores indispensáveis que encontramos nos modelos da Gestão 

pela Qualidade Total e da EFQM.  

 

1.2.1.3 BALANCED SCORE CARD 

O Balanced Score Card, desenvolvido pelos norte americanos Robert Kaplan e David 

Norton (1992), é um instrumento de gestão estratégica, permitindo às organizações uma 

visão total e integrada do seu desempenho sob quatro perspetivas: 

 Financeira - O que determina o sucesso para os acionistas? 

 Mercado - Quais os aspetos críticos importantes para os clientes? 
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 Processos - O que é essencial nos nossos processos? Estamos em condições de competir? 

Utilizamos instrumentos e equipamentos inovadores? 

 Aprendizagem e desenvolvimento - O que nos permite melhorar?  

De acordo com Hugues, Neves e Rodrigues (2002), para cada uma das perspetivas deverão 

ser definidos os objetivos, os fatores críticos, os indicadores de desempenho, as metas e as 

iniciativas em conformidade com a Visão e Estratégia da organização. 

Esta linha de ação possibilita o controlo operacional de curto prazo, com a visão e 

estratégia de longo prazo, evidenciando a atenção dos gestores de topo nos fatores críticos 

para a implementação estratégica, o que permite aos gestores acompanhar a evolução e a 

implementação estratégica nestas quatro perspetivas distintas. 

Apesar de este instrumento ser usado usualmente pela gestão de topo, a sua implementação 

na organização influência de forma expressiva o comportamento dos trabalhadores. Cada 

indicador de desempenho tem um trabalhador, e proporciona vantagens ao nível do 

envolvimento dos restantes trabalhadores. 
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1.3 A REFORMA ADMINISTRATIVA 

«Não há reforma administrativa que valha, se ela 

não se repercutir na qualidade dos serviços 

prestados e na facilitação das relações com 

cidadãos e empresas»
3
  

 

1.3.1 ESTRATÉGIAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Temos assistido, ao longo dos anos, à execução de reformas e estratégias de modernização 

da administração, tanto a nível nacional como europeu, com o objetivo de racionalizar a 

estrutura e funcionamento do modelo de gestão da administração pública. Numa lógica de 

mudança do funcionamento e organização da administração, as principais linhas de ação, 

na grande maioria dos Estados, refletiu no ajustamento e na consciencialização de 

mudanças assentes nas estruturas administrativas (Carapeto e Fonseca, 2006), bem como 

na redução do peso de intervenção do poder politico nas sociedades, dar lugar à 

flexibilização de gestão e alteração de processos face à urgência de uma maior capacidade 

de resposta às necessidades dos cidadãos.  

Face à emergente necessidade de mudança de uma administração que se encontra pesada, 

estática, ineficiente e com elevadíssimos custos de funcionamento, foram iniciados, 

programas de modernização administrativa que têm como objetivo a melhoria de processo 

internos e a evolução de um modelo de gestão pública (Rocha, 2001).  

Segundo o autor Orvalho Silva (2000) pensar o futuro da reforma administrativa em 

Portugal, passa, por oito vertentes fundamentais, conforme ilustra o quadro abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
3 Isabel Côrte-Real, Secretária de Estado da Modernização Administrativa em 1993. 
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Quadro 2 – O futuro da reforma administrativa em Portugal: aspetos fundamentais 

1.º   Implementar novas técnicas de gestão pública que se pautem pelo 

desenvolvimento e aprofundamento da visão estratégica, do planeamento, da 

organização do trabalho, da motivação e da avaliação dos resultados; 

2.º   Aceitar, compreender e gerir as mudanças necessárias para uma maior eficácia e 

eficiência organizacional, quanto à necessidade de aumentar a produtividade e 

melhorar a qualidade dos bens e serviços prestados; 

3.º   Aproximar as políticas públicas e a ação dos Serviços Públicos dos cidadãos, 

orientando a sua definição e execução para as necessidades sentidas e manifestadas 

pelos seus destinatários; 

4.º Simplificar e desburocratizar métodos e processos de trabalho, numa ótica de 

melhoria da relação com o utente e do binómio custo/benefício; 

5.º Rejuvenescer, valorizar e qualificar os funcionários, por forma a motivá-los para a 

mudança e para vencer e neutralizar as resistências que um processo de 

modernização necessariamente acarreta; 

6.º Diversificar as remunerações individuais e de grupo, em função dos níveis de 

produtividade, dos resultados alcançados tendo por base um sistema de avaliação de 

mérito objetivo e credível; 

7.º Reformular a política orçamental pública, articulando os orçamentos com os planos 

de atividades, acabando com o espartilho das rubricas orçamentais e permitindo a 

transferência de saldos entre diferentes anos económicos; 

8.º Aproveitar as tecnologias da informação e as virtualidades da sociedade de 

informação em que vivemos, para facilitar as relações, comunicações e informações 

entre Serviços e entre estes e a sociedade. 

Fonte: Adaptado de Silva, J. (2000) “Que futuro para a reforma administrativa”, em Fórum 2000, Reformar a 

Administração Pública: Um imperativo.  
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1.3.2 MODELOS TEÓRICOS 

O crescimento dos modelos de gestão na Administração Pública acompanha o 

desenvolvimento da sociedade e das suas relações de poder. O modelo clássico 

(Weberiano) nasce numa altura em que as principais funções do estado eram garantir a 

segurança – tanto interna como externa, e a ordem, dando prioridade ao estipulado na lei. 

A nível social, Estado de Welfare, a intervenção do Estado aparece como forma a 

ultrapassar lacunas de ordem económica, criadas sobretudo, pela segunda guerra mundial, 

baseado em modelos mistos de economia, com o objetivo de proteger o cidadão, criar 

estabilidade e crescimento económico. Com efeito, isto provocou um crescimento da 

Administração Pública e como consequência um aumento da despesa pública. 

Ora, esses constrangimentos, associados à falta de eficácia económica e social e ao 

aumento da carga fiscal acima dos cidadãos, causaram incalculáveis fenómenos de 

ineficiência, entre eles o modelo de State Welfare, contribuindo para a criação de novos 

modelos (Rocha, 2001).  

Citando Mozzicafreddo (2001) as reformas são motivadas pelas seguintes razões: 

a. o peso dos gastos sociais do Estado-Providência e o consequente aumento das 

despesas dos agentes públicos; 

b. complexidade do funcionamento da máquina administrativa e aumento das 

iniciativas de regulação e de normalização das atividades; 

c. alteração das expectativas e aumento das necessidades e exigências dos cidadãos; 

d. novas tendências de transformação da estrutura do Estado, menos centralizada e 

equitativa, e com uma forma de governação mais flexível e transparente. 

Para além destes fatores, as pressões políticas e sociais, desde os anos oitenta, 

estiveram na origem da reforma administrativa.  

Conforme refere Rocha (2009) a análise que a OCDE fez do movimento da reforma 

administrativa, entre 1986 e 1995, resultou um conjunto de conclusões que 

caracterizam a experiência portuguesa: 
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 A reforma não consiste somente em mudar as estruturas, os métodos de 

trabalho e os processos, consistindo também numa intervenção na cultura 

organizacional; 

 Orientação para o cidadão; 

 Radicalismo seletivo como opção estratégica; 

 Compromisso do poder político e, em especial, do Primeiro-ministro no 

processo de modernização administrativa; 

 Procura de consenso na implementação de medidas de modernização; 

 Consciência de que a modernização não é um processo rápido, exigindo 

continuidade e insistência; 

 Embora as ideias e o primeiro impulso possam ter origem numa equipa de 

projeto – o Secretariado para a Modernização Administrativa (SMA) – é 

necessário criar “agentes de mudança” no seio dos serviços; 

 A promulgação das leis, a difusão das instruções e o anúncio de mudanças 

estruturais não constitui o fim do processo de reforma, mas o seu início. 

Na opinião de Rocha (2009) as conclusões acima mencionadas parecem ter constituído as 

características gerais da estratégia da reforma administrativa adotadas durante o período 

acima mencionado o que equivale à adoção do New Public Management.  

Este novo modelo teórico, resultado do desejo em suprir a gestão pública por uma gestão 

empresarial, começou a integrar novos conceitos na gestão pública, como por exemplo o 

Total Quality Management (TQM), que depois fora adotado às necessidades do cidadão, 

tendo mesmo evoluído para o New Public Service (NPS). 

Segundo Caiden citado por Rocha (2001) o processo de reforma administrativa aponta dois 

objetivos dos projetos de reforma administrativa: 
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i. a melhoria das práticas e dos processos existentes; 

ii. a substituição do modelo de gestão pública.  

No âmbito do presente trabalho de projeto, importa realçar o primeiro objetivo, pois o 

sistema proposto, irá refletir sobre o funcionamento interno do organismo em questão, na 

alteração dos seus procedimentos e no contributo destas mudanças na melhoria das práticas 

e dos processos existentes e, por conseguinte dos serviços prestados aos cidadãos, 

contribuindo para a eficiência, eficácia e qualidade na prestação dos serviços públicos 

(Loffler, 2003). 
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CAPÍTULO II – PROJETO DE MELHORIA DE PROCESSOS NA DGPJ 

«O computador (e todas as tecnologias de 

informação que se lhe seguiram) alterou a maneira 

como acedemos à informação e a processamos, com 

enormes implicações no nosso sistema educativo, 

nas formas de organização e controlo das empresas 

e na maneira como encaremos o tempo de lazer.»
4
 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma proposta de implementação de um 

sistema de gestão documental e workflow, que teve por base o levantamento de processos, 

desenvolvido internamente, por técnicos nomeados através de despacho superior da 

Senhora Diretora-geral da Política de Justiça, no âmbito do Manual de Procedimentos 

Interno, incindindo o presente estudo na Divisão de Recursos Humanos da DGPJ, devido à 

direta colaboração da autora do presente trabalho de projeto. De igual forma, far-se-á uma 

breve caracterização da DGPJ, e uma análise de algumas das disfuncionalidades a 

ultrapassar através do modelo em análise. 

Considerando os modelos teóricos, anteriormente abordados, e como já tivemos 

oportunidade de referir, a proposta de software a implementar enquadra-se numa 

perspetiva de modernização administrativa, preceituada pela New Public Managment, 

coadjuvada pelo indispensável contributo das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), traduzindo a visão do que se pretende introduzir com o progresso do setor para a 

lógica de eGovernment, assumido como fator capital, a prestação de serviços com 

qualidade, contribuindo para a melhoria da informação de gestão disponibilizada, bem 

como, a resposta em tempo útil, a redução de custos e a otimização de recursos.  

                                                           
4
 Nascimento, F. (2009). Platão Marketeer. - A arte de vender dois pentes a um careca porque o primeiro se 

pode gastar?...!!!¿. Lisboa: Gestãoplus Edições. 
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Assim, para o sistema de gestão documental e worflow que se apresenta, será dada especial 

atenção às soluções de Gestão de Conteúdo Empresarial (traduzido do inglês por 

Enterprise Content Management (ECM)) que visam precisamente dar resposta às questões 

anunciadas, tendo sido definidas pela IBM como: “O ECM permite que as empresas 

transformem os seus processos de negócios, acessem e gerenciem todas as formas de 

conteúdo digital, protejam e controlem informações relacionadas com as necessidades de 

conformidade e otimizem a infraestrutura necessária para fornecer conteúdo em qualquer 

lugar e a qualquer momento. O ECM permite que as organizações migrem de registros 

impressos para registros eletrônicos com recursos para imagens, gerenciamento de 

registros, gerenciamento avançado de casos, fluxo de trabalho e colaboração, além de 

descoberta, procura e analítica do conteúdo de controlo do ciclo de vida de informações”.  

 

2.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

A DGPJ é um organismo da administração central direta do Estado, provido de autonomia 

administrativa. A sua área de atuação
5
 centra-se na prestação de apoio técnico, no 

acompanhamento e monitorização de políticas, no planeamento estratégico e na 

coordenação das relações externas e de cooperação, sendo ainda da sua competência o 

desenvolvimento na área das estatísticas da justiça da gestão da informação. Enumeram-se, 

seguidamente, as suas principais atribuições:  

a. “Apoiar o membro do Governo responsável pela área da Justiça na conceção, 

acompanhamento e avaliação das políticas, prioridades e objetivos do Ministério da 

Justiça, bem como na definição e execução de políticas no domínio da Justiça com 

a União Europeia, outros governos e organizações internacionais; 

b. Conceber, preparar, analisar e apoiar tecnicamente a execução de iniciativas, 

medidas legislativas, políticas e programas no âmbito do Ministério da Justiça e 

proceder à sua avaliação; 

c. Assegurar a recolha, utilização, tratamento e análise da informação estatística da 

Justiça e promover a difusão dos respetivos resultados, no quadro do sistema 

estatístico nacional; 

                                                           
5 O Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril, definiu a missão, atribuições da DGPJ. 
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d. Auxiliar no desenvolvimento de planos estratégicos para a rede judiciária e para os 

diversos serviços da administração da justiça, bem como antecipar e acompanhar o 

impacte das alterações sociais, económicas e normativas na caracterização, 

localização e atividade dos órgãos, serviços e organismos da administração da 

Justiça; 

e. Proceder à elaboração de documentos estratégicos para o sector da justiça, 

nomeadamente através da formulação de contributos para as Grandes Opções do 

Plano, acompanhando e avaliando a sua execução; 

f. Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental; 

g. Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de avaliação de serviços no âmbito do 

Ministério, coordenar e controlar a sua aplicação e exercer as demais competências 

que lhe sejam atribuídas na lei sobre esta matéria; 

h. Conduzir a política e articular as ações de cooperação na área da justiça, coordenar 

a ação e prestar apoio aos representantes do Estado Português nos órgãos 

internacionais do sector e promover e apoiar as medidas de cooperação jurídica e 

judiciária com outros Estados, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros; 

i. Acompanhar e apoiar a política internacional do Estado Português na área da 

justiça, coordenando a representação do Ministério da Justiça na negociação de 

convenções, acordos e tratados internacionais, bem como em comissões, reuniões, 

conferências, ou organizações similares; 

j. Acompanhar as questões relativas ao contencioso da União Europeia nas matérias 

da justiça; 

k. Recolher e estudar as normas de direito internacional e de direito da União 

Europeia aplicáveis ou em relação às quais o Estado Português se pretenda 

vincular, bem como estudar e divulgar a jurisprudência, a doutrina e a política 

comunitárias para o sector.”. 

Estruturalmente, a DGPJ é composta por duas unidades orgânicas nucleares e oito 

unidades orgânicas flexíveis:  
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Unidades nucleares: 

 Gabinete de Relações Internacionais (GRI); e 

 A Direção de Serviços de Estatística da Justiça e Informática (DSEJI). 

Unidades flexíveis: 

Pertencentes ao GRI: elencada  

 Unidade para a Justiça Penal (UJP);  

 Unidade para a Justiça Civil, Cidadania e Contencioso Internacional (UJC); e 

 Unidade de Cooperação Internacional (UCI). 

Pertencentes à DSEJI: 

 Divisão de Estatísticas da Justiça (DEJ); e 

 Divisão de Informática (DI).  

Dentro das unidades orgânicas flexíveis da DGPJ compreendem ainda as seguintes 

divisões: 

 Divisão Administrativa e Financeira (DAF); 

 Divisão de Recursos Humanos (DRH); e 

 Centro de Documentação e Informação (CDI). 
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2.1.1 ORGANOGRAMA DA DGPJ  

 

 
Fonte: DGPJ 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DE DISFUNCIONALIDADES EXISTENTES 

Desde meados dos anos oitenta, apesar de ter havido um esforço no sentido de serem 

criados mecanismos e um conjunto de medidas de modernização administrativa, com o 

objetivo de dotar a Administração Pública de maior flexibilidade, racionalidade e 

accountability, alicerçadas num novo modelo de gestão pública, na verdade, a execução 

das atividades prestadas por grande parte dos organismos da Administração Pública 

continuam a ter regras de funcionamento sujeitas a procedimentos intrincados e com 

estruturas hierárquicas excessivamente rígidas, deixando uma margem quase nula à 

inovação.  

Este funcionamento torna os processos de decisão excessivamente longos e complexos, e 

impossibilita os serviços de satisfazer de forma eficaz e eficiente, as necessidades dos 
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cidadãos, contribuindo assim, para um sentimento de desconfiança no que diz respeito à 

legalidade e transparência.  

Considerando as áreas de atuação da DGPJ, previamente mencionadas, e as crescentes 

exigências e expectativas quer por parte dos clientes externos (cidadãos) quer dos clientes 

internos (outros organismos da Administração Pública), torna-se imperioso a criação de 

mecanismos internos que possibilitem satisfazer de forma eficaz, eficiente e com qualidade 

as solicitações dos mesmos.  

Da observação interna ao funcionamento dos processos de negócios e modelos 

documentais da DGPJ e atendendo à proposta de implementação de um sistema de gestão 

documental, resultou a necessidade de desenvolver um projeto capaz contribuir para a 

melhoria e otimização do processo tendo em vista a eficiência e eficácia de resposta do 

serviço aos pedidos solicitados bem como a qualidade por esta produzida. Da análise 

realizada verificou-se um conjunto de disfuncionalidades que condicionam atualmente a 

eficiência e qualidade do processo de desenvolvimento em análise, e que passamos a 

apresentar: 

 Correspondência processual misturada com o correio de âmbito geral;  

 Diversidade de formatos de documentação de suporte; 

 Impossibilidade de consulta simultânea do processo por várias pessoas - seriação da 

avaliação e tempos mortos 

 Deficiente gestão e controlo da circulação dos processos; 

 Dificuldades de localização de processos; 

 Duplicação, pelos autores, de todos os pareceres dados, para os seus arquivos 

pessoais; 

 Duplicação de todos os ofícios e pareceres enviados, para arquivo autónomo no 

expediente geral; 

 Desconhecimento pelo requerente da situação do processo, despoletando contactos 

informais e formais adicionais; 

 Diversidade de fontes de documentação de suporte. 

 



CONTRIBUTO PARA A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE PROCESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- Maria José Ramos Ferreira - 

 

Página 38 de 128 

 
 

Pelo exposto, os constrangimentos acima mencionados fomentam a inexistência de um 

controlo do fluxo do trabalho produzido e desenvolvido pela DGPJ, e induzem à 

irregularidade do circuito de atividades não permitindo uma prestação de serviços com 

qualidade. 

Nesse sentido, tendo em conta os propósitos do âmbito do projeto, o objetivo estratégico 

deste trabalho de projeto procura prover a DGPJ de um sistema de gestão documental para 

que a informação produzida seja adequada, uniforme e integrada. A execução de workflow 

irá sistematizar de forma consistente os fluxos de trabalho dos pedidos solicitados, 

contribuindo quer para um melhor desempenho das tarefas quer para um controlo, 

acompanhamento e tratamento da informação produzida, aumentando deste modo aos 

níveis de eficiência, eficácia e qualidade do serviço.  

  

2.3 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

2.3.1 ENQUADRAMENTO 

No presente capítulo apresenta-se o resultado do levantamento de processos de negócio, 

junto das colaboradoras da Divisão de Recursos Humanos da DGPJ, obtido através de um 

conjunto de reuniões, realizadas aquando a elaboração do Manual de Procedimentos 

Internos. 

No ponto subsequente será apresentada a análise dos processos de trabalho identificados na 

DRH da DGPJ, passando-se em cada um deles pelos seguintes subcapítulos: 

 Funções e Responsabilidades, que descreve globalmente as funções da 

responsabilidade da DRH. 

 Estrutura Organizativa, com a representação gráfica da DRH. 

 Processos, descrevem-se os processos de negócio identificados na DRH, 

representando-se graficamente as diversas atividades e tarefas, detalhando-se cada 

uma delas quanto aos seus intervenientes.  
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O fluxograma compreende um conjunto de símbolos que devem ser explicados da seguinte 

forma: 

 

Figura 5 – Simbologia dos fluxogramas 

 

Marcador de início do fluxo de trabalho, podendo ser apresentado mais do que uma vez 

no mesmo fluxograma, quando este tem inícios alternativos. 

 
Identifica o caminho a seguir após uma tarefa, podendo ser único ou não, caso a 

conclusão da tarefa despolete a execução de duas ou mais tarefas em paralelo. 

  

 

Representa a realização de uma tarefa necessária à conclusão do fluxo de trabalho em 

andamento. 

 
Ponto de decisão, que representa a necessidade de em determinado momento, de acordo 

com um conjunto de informação disponível, decidir qual o rumo a dar ao trabalho em 

curso. 

 

Identifica o caminho a seguir após um ponto de decisão, no caso da resposta ser 

afirmativa, podendo ser único ou não, caso a conclusão da tarefa despolete a execução 

de duas ou mais tarefas em paralelo. 

 

Identifica o caminho a seguir após um ponto de decisão, no caso da resposta ser 

negativa, podendo ser único ou não, caso a conclusão da tarefa despolete a execução de 

duas ou mais tarefas em paralelo. 

 

Representa o documento utilizado ou criado em determinada tarefa. 

 

Representa determinado interveniente e onde são enquadradas tarefas da sua 

competência. 

 Indica a continuação do fluxograma noutro diagrama. 

             

Marcador de final do fluxo de trabalho ou de determinado ramo do fluxo de trabalho. 
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 Modelos de documentos, descrevem-se os modelos de documentos identificados 

como devendo constar no sistema de gestão documental e qual a classe documental 

que estará associada a este no FileNet para efeitos de indexação.  

 

Para cada modelo de documento afigura-se o seguinte detalhe: 

 Documento, isto é, documento identificado como devendo constar no sistema 

de gestão documental;  

 Formato do documento, onde contem a informação do seu suporte (papel, 

telefone, e-mail, etc.); 

 Desmaterializar, é indicado se o documento deve ou não ser 

desmaterializado, quando aplicável, suprimindo o formato papel; 

 Classe documental, identifica a classe documental no FileNet que irá 

representar o documento; 

 Adicionar Modelo, onde se define, se o documento deve ser considerado 

modelo (template), ficando disponível em repositório no FileNet afim de ser 

reutilizado. 

 

2.3.2 FLUXOS DE TRABALHO  

2.3.2.1 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES  

À DRH, unidade orgânica sobre a qual incidiu o nosso estudo, incumbe o desenvolvimento 

das competências
6
 na área dos recursos humanos, tais como: 

a. Promover e propor medidas na área de gestão e administração de recursos 

humanos da DGPJ; 

b. Elaborar o balanço social; 

c. Recolher, organizar e manter atualizada a informação relativa aos recursos 

humanos da DGPJ; 

d. Elaborar o plano de formação, em articulação com os restantes serviços da 

DGPJ; 

                                                           
6
 Despacho n.º 15355/2007, de 13 de julho.  

http://www.dre.pt/pdf2s/2007/07/134000000/2009020092.pdf
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e. Organizar e instruir os processos referentes à situação profissional do pessoal da 

DGPJ, incluindo o recrutamento, seleção, nomeação, contratação, promoção, 

mobilidade, aposentação e exoneração ou demissão do pessoal da DGPJ; 

f. Preparar e acompanhar o procedimento de avaliação de desempenho na DGPJ; 

g. Proceder ao registo de assiduidade e antiguidade do pessoal; 

h. Promover o aperfeiçoamento profissional do pessoal da DGPJ; 

i. Elaborar os estudos necessários à correta afetação do pessoal aos diversos 

serviços da DGPJ; 

j. Informar sobre as questões relativas à aplicação do regime jurídico da função 

pública que lhe sejam submetidas.” 

 

2.3.2.2 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

A Divisão de Recursos Humanos dispõe atualmente de um total de quatro trabalhadoras (1 

chefe de divisão; 2 técnicas superiores e 1 assistente técnica) que suportam os trabalhos 

empreendidos e que se encontram organizados da seguinte forma:  

Figura 6 - Estrutura organizativa DRH 

1 Coordenador

2 Técnicos 

Superiores

1 Administrativo
 Tarefas de âmbito geral e 

administrativas

 Tarefas específicas e de 

âmbito geral. Um jurista e 

um especialista em 

recursos humanos

 Responsável pela 

coordenação dos trabalhos

  

Fonte: DGPJ 
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2.3.3 PROCESSOS 

Em resultado da análise das competências da Divisão de Recursos Humanos, efetuadas 

através das reuniões de trabalho, identificaram-se os seguintes processos de análise:  

 

MACRO PROCESSO: CONTROLO DA ASSIDUIDADE, encontrando-se dividido 

pelos seguintes processos: 

 Gestão de Tempos; e  

 Registo de Férias, Faltas e Licenças. 

 

MACRO PROCESSO: GESTÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, encontrando-

se dividido pelos seguintes processos: 

 Renovação e Inscrição de trabalhadores(as) na ADSE; 

 Regime da Proteção Social; 

 Publicações em Diário da República; 

 Recuperação do Vencimento de Exercício Perdido;  

 Pedido de Contagem de Tempo à Caixa Geral de Aposentações; 

 Pedido de Aposentação; 

 Elaboração de Pareceres e Informações de Recursos Humanos; 

 Pedido de Estatuto de Trabalhador Estudante; e 

 Pedido de Jornada Contínua. 

 

MACRO PROCESSO: ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, encontrando-se dividido pelos seguintes processos: 

 Elaboração do Mapa de Férias; 

 Levantamento das Necessidades Formativas; e 

 Elaboração do Balanço Social. 

 

MACRO PROCESSO: PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO E DE 

SELEÇÃO, encontrando-se dividido pelos seguintes processos: 

 Procedimentos Concursais; 

 Recrutamento de Consultores; e 
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 Recrutamento por Mobilidade Interna. 

 

MACRO PROCESSO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA DA 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, contendo o seguinte processo: 

 Realização de Protocolos. 

 

2.3.3.1 APRESENTAÇÃO PORMENORIZADA DOS PROCESSOS 

2.3.3.1.1 GESTÃO DE TEMPOS 

2.3.3.1.1.1 DESCRIÇÃO 

O Processo de Gestão de Tempos é caracterizado pelo processamento do controlo da 

pontualidade e assiduidade dos trabalhadores e das trabalhadoras da Direção-Geral da 

Política de Justiça (DGPJ). Devendo os trabalhadores e trabalhadoras cumprir um horário 

previamente estabelecido, comparecendo regularmente ao serviço às horas que lhes forem 

designadas e aí permanecer continuamente, não podendo ausentar-se salvo nos termos e 

pelo tempo autorizados pelo respetivo superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, 

de acordo com a legislação aplicável. A seguir, descreve-se o processo de gestão de tempos 

e os seus intervenientes. 
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Figura 7 – Fluxograma: Gestão de tempos 

 Fonte: Construído pela própria.  

 

 

2.3.3.1.1.2 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a); 

 Funcionária(o) dos Recursos Humanos; 

 Superior Hierárquico. 

 

O quadro abaixo apresenta uma descrição das tarefas a realizar e cada um dos passos: 

 

Trabalhador(a) 

1. Registo de entrada ou de saída  
no Terminal  Kélio 

DRH 

2. Análise ao registo eletrónico no  
Terminal  Kélio 

Existem  
falhas? 

[ Sim] [ Não] 

3. Comunicação ao  
trabalhador(a) das falhas  

existentes 

7. Inserção da falta no sistema  
Kélio Intranet 

5. Informar o/a trabalhador(a) das  
possibilidades comtempladas na  

lei para justificação da falta 

10. Aprovação da justificação 

Superior Hierárquico 

11. Extração e arquivo dos  
relatórios mensais 

Possui  
justificação? 

[Não] [Sim] 

9. Validação do registo eletrónico  
de assiduidade 

8. Verificação da inserção da falta  
no sistema  Kélio  - Intranet 

Ao abrigo do  art .  
188º ou dispensa  

de serviço? 

[Sim] [Não] 

Está em  
condições? 

[Sim] [Não] 

6. Contabilização de tempo  
negativo 
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Quadro 3 - Gestão de tempos 

Código: DRH.01 Versão n.º:1 

 

Data:31/12/2011 

Processo: Gestão de Tempos  

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Objetivo / Resultado: Processamento do controlo da pontualidade e assiduidade dos (as) trabalhadores (as) 

da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ). Devendo os (as) trabalhadores (as) cumprir um horário 

previamente estabelecido, comparecendo regularmente ao serviço às horas que lhes forem designadas e aí 

permanecer continuamente, não podendo ausentar-se salvo nos termos e pelo tempo autorizados pelo 

respetivo superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, de acordo com a legislação aplicável.  

 

Âmbito: Compreende todas as atividades e tarefas cuja realização é relevante para o cumprimento do 

Regulamento Interno de Horário de Trabalho desta Direção-Geral. 

 

Suporte Documental: Regulamento Interno de Horário de Trabalho da DGPJ;  

Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

Lei nº 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 35/2004, de 29 de julho – Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27 de julho, que aprovou o código do 

trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de agosto – Duração e horário de trabalho na função pública Decreto-Lei; 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março (e alterações) – Regime de férias faltas e licenças. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Registo de 

entrada e saída 

Trabalhador(a) Externo Eletrónico  DRH - 

Kélio 

Permanente  

Inserção da falta 

no sistema 

Trabalhador(a) Interna Eletrónico  DRH – 

Kélio 

Permanente  

Entrega de 

comprovativo da 

falta 

Trabalhador(a) Externa Papel DRH Permanente  

Relatório mensal 

dos registos 

DRH Interna Eletrónico DRH - 

Kélio 

Permanente 

Aprovação Superior Hierárquico do 

Trabalhador(a) 

Interna  Eletrónico DRH - 

Kélio 

Permanente 

      

Código 

 

Tarefa Descrição da tarefa 

1 
Registo de entrada ou de 

saída no Terminal Kélio 

O/A trabalhador(a) regista a entrada e saída diárias através 

do seu “Cartão de Ponto” no Terminal Kélio que se encontra 

situado à entrada do edifício. 

2 

Análise ao registo 

eletrónico no Terminal 

Kélio 

Semanalmente a DRH examina o registo eletrónico de 

assiduidade - através do Módulo Intranet – Kélio, de 

todos(as) os(as) trabalhadores(as), verificando quais as 

falhas de registo. 

Existem falhas: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 3) 



CONTRIBUTO PARA A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE PROCESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- Maria José Ramos Ferreira - 

 

Página 46 de 128 

 
 

2) Em caso negativo (Finda o processo) 

3 
Comunicação das falhas 

existentes 

Caso a DRH detete falhas no registo eletrónico de 

assiduidade - Módulo Intranet – Kélio - do(a) 

trabalhador(a), informa-o(a) do facto, via correio eletrónico 

ou telefone. 

Possui justificação: 

1)Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

4 
Inserção da falta no 

sistema Kélio -Intranet 

O/A trabalhador(a) insere a falta através do Módulo Intranet 

– Kélio, a respetiva justificação e, caso seja necessário, 

entrega comprovativo na DRH (Passa para a tarefa 6) 

5 

Informar o/a trabalhador(a) das 

possibilidades 

contempladas na Lei para 

justificação da falta 

O/A trabalhador(a) é informado que poderá justificar a falta 

ao abrigo do artigo 188.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 

setembro ou através de dispensa de serviço ao abrigo do 

Regulamento Interno de Horário de Trabalho. 

Possui justificação ao abrigo do art.º 188.º ou dispensa de 

serviço: 

1) Em caso afirmativo (Regressa à tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

6 
Contabilização de tempo 

negativo 

A DRH procede à contabilização de tempo negativo do(a) 

trabalhador (a), sob pena de marcação de falta, de acordo 

com a legislação aplicável.  

7 

Verificação da inserção 

da falta no sistema Kélio 

-Intranet 

A DRH analisa se o pedido de justificação foi inserido 

corretamente no Módulo Intranet – Kélio pelo trabalhador. 

Está em condições: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Regressa à tarefa 4) 

8 
Validação do registo 

eletrónico de assiduidade 

A DRH valida através do Módulo Intranet – Kélio, o pedido 

de justificação, surgindo automaticamente uma mensagem 

(designada de Gestão de Tempos Bodet) no correio 

eletrónico do superior hierárquico competente para a 

justificação da falta. 

9 
Aprovação da 

justificação 

O superior hierárquico competente aprova o pedido de 

justificação através do Módulo Intranet – Kélio, surgindo 

automaticamente uma mensagem (designada de Gestão de 

Tempos Bodet) destinada ao(à) trabalhador(a) e à DRH. 

10 
Extração e arquivo dos 

relatórios mensais 

No final de cada mês a DRH imprime os relatórios mensais 

de registo de assiduidade (extraídos do Módulo Intranet - 

Kélio), sendo os mesmos colocados nos processos 

individuais dos(as) trabalhadores(as). 

Fonte: Construído pela própria. 
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2.3.3.2.1 REGISTO DE FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS 

2.3.3.2.1.1 DESCRIÇÃO 

O Processo de Registo de Férias, Faltas e Licenças é caracterizado pelo processamento do 

controlo de Assiduidade dos (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral da Política de Justiça 

(DGPJ), efetuado através da verificação da presença regular do(a) trabalhador(a) no local 

de trabalho, cumprindo um horário previamente estabelecido.  

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo de registo e os seus 

intervenientes. 

Figura 8 – Fluxograma: Registo de férias, faltas e licenças 

 
Fonte: Construído pela própria 

 

Trabalhador(a)

1. Pedido de ausência no sistema 

Kélio - Intranet

DRH

2. Análise do registo  do 

trabalhador no  sistema Kélio -

Intranet

9. Aprovação da justificação

Superior Hierárquico

5. Entrega da justificação da 

ausência

3. Comunicação das falhas 

existentes

[Não][Sim]
Existem 

falhas?

7. Verificação da inserção da 

ausência no sistema Kélio - Intranet

10. Extracção e arquivo dos 

relatórios mensais

4. Correcção do pedido de ausência 

no sistema Kélio - Intranet

[Não][Sim] É necessário 

entregar 

justificação?

8. Validação do registo electrónico 

de assiduidade

Está em 

condições?

[Não] [Sim]

Trabalhador 
entregou 

comprovativo da 

falta?

6. Contabilização de tempo 

negativo

[Não] [Sim]
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2.3.3.2.1.2 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a); 

 Funcionária(o) dos Recursos Humanos; 

 Superior Hierárquico. 

O quadro abaixo apresenta uma descrição das tarefas a realizar e cada um dos passos: 

 
Quadro 4 - Registo de férias, faltas e licenças 

Código: 
DRH.02 

Versão n.º:1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Registo de férias, faltas e licenças 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Compreende todas as atividades e tarefas cuja realização é relevante para o cumprimento do 

Regulamento Interno de Horário de Trabalho desta Direção-Geral. 

 

Suporte Documental: Regulamento Interno de Horário de Trabalho da DGPJ;  

Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

Lei nº 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 35/2004, de 29 de julho – Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27 de julho, que aprovou o código do 

trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de agosto – Duração e horário de trabalho na função pública Decreto-Lei; 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março (e alterações) – Regime de férias faltas e licenças. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de retenção 

Pedido de 

ausência  

Trabalhador(a) Interno Eletrónico  DRH - Kélio Permanente  

Inserção da 

ausência no 

sistema 

Trabalhador(a) Interna Eletrónico  DRH – Kélio Permanente  

Entrega de 

comprovativo 

da ausência 

Trabalhador(a) Externa Papel DRH Permanente  

Relatório 

mensal dos 

registos 

DRH Interna Eletrónico DRH - Kélio Permanente 

Correio 

eletrónico de 

aprovação 

Superior 

Hierárquico do 

Trabalhador(a) 

Interna  Eletrónico DRH - Kélio Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 Pedido de ausência O/A trabalhador(a) efetua o seu pedido de ausência (férias, faltas ou 
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no sistema Kélio -

Intranet 

licenças) no seu posto de trabalho, através Módulo Intranet Kélio. 

2 Análise do registo 

do trabalhador no  

sistema Kélio  - 

Intranet  

 

A DRH examina o pedido efetuado pelo trabalhador(a), verificando 

se existe irregularidades. (Por exemplo: Verificar se o pedido de 

férias está de acordo com o Plano de Férias aprovado pelo dirigente 

máximo) 

Existem falhas: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 3) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 7) 

3 Comunicação das 

falhas existentes 

Caso a DRH detete irregularidades no pedido de ausência efetuado 

pelo (a) trabalhador(a), informa-o(a) do facto via correio eletrónico 

ou telefone. 

4 Correção do pedido 

de ausência no 

sistema Kélio -

Intranet 

O/A trabalhador(a) insere o seu pedido de ausência através do 

Módulo Intranet – Kélio, e, caso seja necessário, entrega 

comprovativo na DRH.  

 

É necessário entregar justificação: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

5 Entrega da 

justificação da 

ausência 

O/A trabalhador(a) entrega na DRH o documento que comprova a 

ausência ao serviço. 

Trabalhador entregou comprovativo da falta? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

6 Contabilização de 

tempo negativo 

A DRH procede à contabilização de tempo negativo do(a) trabalhador 

(a), sob pena de marcação de falta, de acordo com a legislação 

aplicável. 

7 Verificação da 

inserção da ausência 

no sistema Kélio -

Intranet 

A DRH analisa se o pedido de ausência inserido pelo(a) 

trabalhador(a), foi corretamente introduzido no Módulo Intranet – 

Kélio. 

Está em condições: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Regressa à tarefa 4) 

8 Validação do registo 

eletrónico de 

assiduidade 

A DRH valida através do Módulo Intranet – Kélio, o pedido de 

ausência, surgindo automaticamente uma mensagem (designada de 

Gestão de Tempos Bodet) no correio eletrónico do superior 

hierárquico competente para a justificação da falta. 

9 Aprovação da 

justificação 

O superior hierárquico competente aprova o pedido de ausência 

através do Módulo Intranet – Kélio, surgindo automaticamente uma 

mensagem (designada de Gestão de Tempos Bodet) destinada ao(à) 

trabalhador(a) e à DRH.  

10 Extração e arquivo 

dos relatórios 

mensais 

No final de cada mês a DRH imprime os relatórios mensais de registo 

de assiduidade (extraídos do Módulo Intranet - Kélio), sendo os 

mesmos colocados nos processos individuais dos(as) 

trabalhadores(as). 

Fonte: Construído pela própria. 
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2.3.3.3.1 RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE TRABALHADORES NA ADSE 

2.3.3.3.1.1 DESCRIÇÃO 

O Processo de Renovação da Inscrição de Trabalhadores na ADSE é caracterizado pelo 

processo de renovação de um novo(a) trabalhador(a), já beneficiário(a) da Assistência na 

Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE), bem como rececionar dos respetivos 

cartões.  

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 

Figura 9 - Renovação da inscrição de trabalhadores na ADSE  

 

 

                              . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Fonte: Construído pela própria 

 

 

DRH 

1. Renovação da 

inscrição na ADSE 

direta 

2. Impressão do 

comprovativo da 

renovação 

3. Cópia do cartão para 

processo individual 

4. Comunicação ao(à) 

trabalhador(a)da receção 

do cartão 

5. Entrega do cartão ao 

(à) trabalhador(a) 
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2.3.3.3.1.2 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo a DRH é o único interveniente. 

Quadro 5 - Renovação da inscrição de trabalhadores na ADSE 

Código: DRH.03 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Renovação da inscrição de trabalhadores na ADSE 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Quando um(a) trabalhador(a), que já é beneficiário, e inicia funções noutro serviço, é necessário 

proceder à sua renovação. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro (e alterações) – Estabelece o funcionamento e o esquema de 

benefícios da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública 

(ADSE); 

Lei n.º 55/2010, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2011. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Comprovativo do 

ato da renovação 

DRH Interna Papel Processo 

individual 

Permanente 

Fotocópia do 

Cartão 

DRH Interna Papel Processo 

individual 

Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Renovação da 

inscrição na 

ADSE direta 

Sempre que se regista a entrada de um(a) novo(a) trabalhador(a), 

que já é beneficiário, a DRH procede, através da plataforma 

eletrónica “ADSE Direta” à renovação da inscrição do novo(a) 

trabalhador(a) na ADSE.  

 

2 

Impressão de 

comprovativo de 

renovação 

A DRH procede à impressão do comprovativo do ato de 

renovação, colocando-o no processo individual do trabalhador(a). 

3 

Cópia do cartão 

para processo 

individual 

A DRH recebe o cartão da ADSE e efetua cópia, colocando-a no 

respetivo processo individual do trabalhador(a). 

4 
Comunicação da 

receção de cartão 
A DRH comunica ao trabalhador, via correio eletrónico ou 

telefone, a receção do cartão. 

5 Entrega de cartão 
A DRH entrega ao (à) trabalhador(a) o respetivo cartão e procede 

ao registo na aplicação SRH, dando por concluído o processo. 

 

Fonte: Construído pela própria. 
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DRH 

1. Entrada do processo e  
verificação de direitos  

2. Preenchimento do formulário  
online 

3. Receção do comprovativo de  
reinscrição eletrónica  

4.       Receção de extracto de  
cadastro 

5. Arquivo de documentação 

6. Verificação de inscrição na  
Segurança Social  

10. Inscrição na Segurança Social 

11. Receção de ofício da SS 

12. Arquivo de ofício 

[ Sim] [ Não] 
Inscrito na  
Segurança  

Social? 

7. Preenchimento do formulário  
online 

8. Impressão do comprovativo 

9. Arquivo do comprovativo 

13. Tomada de conhecimento 

[ Sim] [ Não] 
Pertencente à  

CGA? 

2.3.3.4.1 REGIME DA PROTEÇÃO SOCIAL  

2.3.3.4.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo de Regime da Proteção Social é caracterizado pela aplicação da proteção social 

de novos (as) trabalhadores (as) da DGPJ. Sendo necessário proceder à sua reinscrição 

do(a) trabalhador, caso o(a) trabalhador(a) seja já subscritor(a) da Caixa Geral de 

Aposentações (CGA).  

Os(as) trabalhadores(as) que forem admitidos(as) na Função Pública de 2006 em diante 

serão inscritos (as) na Segurança Social e terão um regime de proteção social semelhante 

ao aplicado aos trabalhadores do sector privado. 

 

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 

Figura 10 – Fluxograma: Regime da proteção social 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Construído pela própria. 
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2.3.3.4.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo a DRH é o único interveniente. 

Quadro 6 - Regime da proteção social 

Código: DRH.04 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Regime da Proteção Social 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Objetivo / Resultado: O presente procedimento tem como objetivo definir o processo de Regime da 

Proteção Social dos (as) novos (as) trabalhadores (as) da DGPJ.  

 

Âmbito: Quando um(a) trabalhador(a), que já é subscritor(a) na CGA, inicia funções noutro serviço, é 

necessário proceder à sua reinscrição. Os (as) funcionários (as) que forem admitidos (as) na Função Pública 

de 2006 em diante serão inscritos (as) na Segurança Social e terão um regime de proteção social semelhante 

ao aplicado aos trabalhadores do sector privado. 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro – Mecanismo de convergência do regime de proteção social da função 

pública com o regime geral da segurança social no que respeita às condições de aposentação a cálculo de 

pensões. 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (e alterações) – Estatuto de aposentação; 

Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro - Procede à regulamentação do Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de 

setembro; 

Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro (alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de dezembro) - Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social; 

Portaria n.º 121/2007, de 25 de janeiro - Elimina a participação de início, suspensão ou cessação de atividade 

profissional dos trabalhadores independentes. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Comprovativo de 

reinscrição 

DRH Interna Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente 

Extrato de cadastro CGS Externa Papel Processo 

individual 

Permanente 

Comprovativo de 

inscrição 

DRH Interna Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente 

Ofício SS Externa Papel Processo 

individual 

Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Entrada do 

processo e 

verificação de 

direitos 

A DRH recebe o processo do(a) trabalhador(a) e verifica se o(a) 

trabalhador(a) pertence à CGA.  

O(a) trabalhador(a) pertence à CGA? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 2) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 
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2 
Preenchimento do 

formulário online 

A DRH procede ao preenchimento online de reinscrição 

eletrónica, através da Caixa Direta. 

 

3 

Receção do 

comprovativo de 

reinscrição 

eletrónica  

A DRH recebe, via correio eletrónico, o comprovativo de 

reinscrição eletrónica. 

4 
Receção de extrato 

de cadastro 

A DRH recebe, via correio CTT, o “extrato de cadastro após 

reinscrição”, em suporte de papel. 

 

5 
Arquivo de 

documentação 

A DRH arquiva os documentos recebidos da CGA no processo 

individual do(a) trabalhador(a). 

 

6 

Verificação de 

inscrição na 

Segurança Social 

A DRH verifica se o(a) trabalhador(a) já se encontra inscrito 

Segurança Social. 

O(a) trabalhador(a) encontra-se inscrito na Segurança Social? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 2) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

 

7 
Preenchimento do 

formulário online 

Caso o(a) trabalhador(a) já se encontre inscrito(a) na Segurança 

Social, a DRH procede à Comunicação da Admissão, via 

eletrónica, através da Segurança Social Direta. 

 

8 
Impressão do 

comprovativo   

Após Comunicação da Admissão do(a) novo(a) trabalhador a 

DRH imprime o comprovativo da Comunicação da Admissão, 

extraído da Segurança Social Direta. 

 

9 
Arquivo do 

comprovativo 

A DRH procede ao arquivo do comprovativo da Comunicação da 

Admissão no processo individual do(a) trabalhador(a), dando por 

concluído o processo. 

 

10 
Inscrição na 

Segurança Social 

Caso o(a) trabalhador(a) não esteja inscrito(a) na Segurança 

Social, a DRH procede à sua inscrição, através de formulário 

próprio (Modelo RV 1011/2011), remetendo-o através de ofício 

para a Segurança Social. 

 

11 
Receção de ofício 

da SS 

A Segurança Social, após a receção do formulário, remete ofício 

à DGPJ, comunicando o número de segurança social atribuído ao 

(à) trabalhador(a). 

 

12 Arquivo de ofício 

A DRH arquiva o ofício no processo individual do(a) 

trabalhador(a). 

 

13 
Tomada de 

conhecimento 

A DRH informa, via correio eletrónico ou por telefone, o(a) 

trabalhador(a) do número da Segurança Social que lhe foi 

atribuído.  

 

Fonte: Construído pela própria. 
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2.3.3.5.1 PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

2.3.3.5.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Publicações em Diário da República é caracterizado pelo processo de 

publicação em Diário da República de atos, nomeadamente, Despachos, Avisos, Louvores 

e Retificações. 

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 

Figura 11 – Fluxograma: Publicações em diário da república 

 
                        Fonte: Construído pela própria. 

DRH 

1. Receção do ato para  
publicação 

2. Envio do ato para publicação 

4. Receção do comprovativo de  
submissão da publicação do ato 

5. Arquivo do comprovativo da  
publicação 

[Sim] 
O ato é  

rejeitado? 

3. Retificação 
do ato 

6. Arquivo da publicação 

[Não] 
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2.3.3.5.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo a DRH é o único interveniente. 

Quadro 7 - Publicações em diário da república 

Código: DRH.05 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Publicações em Diário da República 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Publicação dos vários atos referentes à Direção-Geral da Política de Justiça. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Despacho Normativo n.º 35-A/2008, de 29 de julho (alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009) – 

Regulamento de Publicação de Atos em Diário da República. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

E-mail remetido à 

INCM 

DRH Interna Eletrónico  DRH  Permanente  

Comprovativo da 

submissão 

DRH Interna  Processo DRH  Permanente 

Ato publicado em 

DR 

DRH Externa Papel DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Receção do ato 

para publicação 

A DRH recebe do superior hierárquico, através de correio 

eletrónico, o ato para Publicação. 

2 
Envio do ato para 

publicação 

A DRH envia o ato para a Imprensa Nacional Casa da Moeda 

(INCM), através do site, para publicação.  

O ato é rejeitado? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 3) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

3 Retificação do ato 

A DRH analisa os motivos de rejeição, e envia para ao superior 

hierárquico competente para proceder à sua retificação. 

(Regressa à tarefa 2) 

4 Receção do 

comprovativo de 
A DRH recebe, através de correio eletrónico, o comprovativo da 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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submissão da 

publicação do ato 

submissão da publicação do ato. 

5 
Arquivo de 

comprovativo  

A DRH arquiva no processo e dá conhecimento ao interveniente 

(reencaminhando-o através de correio eletrónico) o 

comprovativo.  

6 
Arquivo da 

publicação 

O processo termina quando a publicação em Diário da República 

é arquivada no processo. 

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.6.1 RECUPERAÇÃO DE VENCIMENTO DE EXERCÍCIO PERDIDO 

2.3.3.6.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Recuperação de Vencimento Perdido é caracterizado pelo processo de pedido 

de recuperação de vencimento de exercício perdido dos (as) trabalhadores (as) da Direção-

Geral da Política de Justiça. O Valor corresponde a 1/6 da remuneração mensal, 

descontado aos (às) trabalhadores (as), em caso de doença, assistência à família, entre 

outros.  

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 
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Figura 12 – Fluxograma: Recuperação de vencimento de exercício perdido 

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.6.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a); 

 Funcionária(o) da DRH; 

 Superior Hierárquico do trabalhador(a); e 

 Dirigente Superior. 

 

 

 

Trabalhador DRH 

2. Análise e enquadramento  
legal 

3. Submissão  de formulário a  
parecer 

Superior Hierárquico 

1. Pedido do(a) trabalhador(a) 

Despacho  
favorável? 

[Não] 

6. Despacho e devolução do  
formulário 

4. Devolução de formulário com  
parecer 

Dirigente Superior 

5. Envio para despacho 

7. Registo na aplicação SRH 

8. Comunicação e  arquivo 

[Sim] 
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Quadro 8 - Recuperação de vencimento de exercício perdido 

Código: DRH.6 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Recuperação de vencimento de exercício perdido 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Recuperação de Vencimento de Exercício Perdido dos (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral da 

Política de Justiça. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Lei nº 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 35/2004, de 29 de julho – Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27 de julho, que aprovou o código do 

trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro - Estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Formulário VEP DRH Interna Papel Processo 

Individual 

Permanente  

SRH DRH Interna Eletrónico SRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido do(a) 

trabalhador (a) 

O (A) trabalhador(a) entrega na DRH o formulário próprio com o 

pedido de Recuperação de Vencimento de Exercício Perdido 

(VEP). 

2 

Análise e 

enquadramento 

legal 

A DRH analisa a assiduidade e avaliação do desempenho do 

trabalhador(a) e verifica se tem direito a Vencimento de Exercício 

Perdido (VEP), dando o seu parecer tendo em conta o quadro 

legal. 

3 

Submissão de 

formulário a 

parecer 

O trabalhador (a) tenha ou não direito a VEP, a DRH submete o 

formulário a parecer do superior hierárquico direto do(a) 

trabalhador(a).  

4 

Devolução do 

formulário com 

parecer 

O superior hierárquico (chefia direta do trabalhador) devolve à 

DRH o formulário com o seu parecer. 

5 
Envio para 

despacho 

A DRH submete o formulário à autorização superior (Direção 

Superior).  

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf


CONTRIBUTO PARA A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE PROCESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- Maria José Ramos Ferreira - 

 

Página 60 de 128 

 
 

6 

Despacho e 

devolução do 

formulário 

O Dirigente Superior devolve à DRH o formulário com o seu 

despacho. 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 8) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 7) 

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.7.1. PEDIDO DE CONTAGEM DE TEMPO À CAIXA GERAL DE 

APOSENTAÇÕES 

2.3.3.7.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Pedido de Contagem de Tempo à Caixa Geral de Aposentações é caracterizado 

pelo processo de apuramento pela CGA dos anos e meses de serviço prestados na função 

pública ou em situação equiparada que possam ser considerados no cálculo da pensão. 

Antecipadamente ao momento da aposentação, o subscritor(a) da CGA pode, em qualquer 

momento, requerer através do seu serviço a contagem de tempo. 

O(A) subscritor(a) deve apresentar o pedido de contagem de tempo no serviço em que 

exerça funções, que o deve remeter à CGA, com o tempo de serviço devidamente 

certificado. 

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 
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Figura 13 – Fluxograma: Pedido de contagem de tempo à CGA 

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.7.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a); e 

 Funcionária da DRH. 

 

 

 

 

Trabalhador(a) 

1. Pedido do (a)trabalhador (a)  

DRH 

2. Verificação dos dados do(a)  
trabalhador(a) 

6. Comunicação ao trabalhador(a)  
e arquiva no processo 

[ Não] [ Sim] 
Existe dívida? 

5. Comunicação ao (à)  
trabalhador(a) 

[ Não] [ Sim] 
Aceita pagar? 

7. Registo no SRH para desconto 8. Comunicação ao(à)  
trabalhador(a) 

3. Envio do pedido à CGA 

4. Receção da resposta 
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Quadro 9 - Pedido de contagem de tempo à CGA 

Código: DRH.7 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Pedido de contagem de tempo à Caixa Geral de Aposentações 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Recuperação de Vencimento de Exercício Perdido dos (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral da 

Política de Justiça.  

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Lei nº 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 35/2004, de 29 de julho – Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27 de julho, que aprovou o código do 

trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (e alterações) – Estatuto da Aposentação. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Comunicação da 

CGA 

CGA Externa Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente  

SRH DRH Interna Eletrónico SRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido do(a) 

trabalhador (a) 

O (A) trabalhador(a) solicita na DRH o pedido de contagem de 

tempo à Caixa Geral de Aposentações (CGA). 

2 

Verificação dos 

dados do(a) 

trabalhador(a) 

A DRH verifica e preenche os dados adicionais e remete-o à 

CGA, após confirmação dos dados pelo dirigente com 

competência para o efeito. 

3 
Envio do pedido à 

CGA 

A DRH procede ao envio do pedido de contagem de tempo do(a) 

trabalhador(a) à CGA. 

4 
Receção da 

resposta 

A DRH recebe a informação com a contagem de tempo do(a) 

trabalhador(a). 

Existe dívida? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

 

5 
Comunicação ao No caso de existência de dívida, a DRH, dá conhecimento ao (à) 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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(à) trabalhador(a) trabalhador(a), para efeitos de aceitação ou recusa. 

Trabalhador(a) aceita pagar? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

 

6 

Comunicação ao 

trabalhador(a) e 

arquiva no 

processo 

A DRH arquiva a comunicação da CGA no respetivo processo 

individual.  

(Finda o processo) 

7 
Registo no SRH 

para desconto 

Caso o(a) trabalhador(a) aceite pagar a dívida, a DRH regista no 

SRH para que se proceda ao respetivo desconto. 

8 
Comunicação ao 

(à) trabalhador(a) 

A DRH informa diretamente ou por correio eletrónico o (a) 

trabalhador(a). 

Fonte: Construído pela própria.        

       

2.3.3.8.1 PEDIDO DE APOSENTAÇÃO 

2.3.3.8.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Pedido de Aposentação é caracterizado pelo pedido de aposentação requerido 

pelo(a) trabalhador(a).  

Caso, o(a) trabalhador(a) ainda não reúna condições para aposentação, pode apresentar o 

seu pedido até 3 meses antes de reunir condições.  

Se já reúne condições para aposentação o(a) trabalhador pode indicar uma data exata, sem 

limite máximo, a considerar pela CGA na atribuição da pensão,  caso em que a 

aposentação terá por referência o regime legal em vigor nessa data e a situação de facto 

(tempo de serviço, idade e remunerações) que se verificar até esse momento.  

A cessação do exercício de funções e sequencialmente a desconexão com o serviço ocorre, 

obrigatoriamente, no dia 1 do mês seguinte àquele em que seja comunicada ao serviço a 

atribuição da pensão de aposentação pela Caixa, independentemente do mês de publicação 

da aposentação em Diário da República.  

A seguir, descrevem-se as tarefas que constituem o processo e os seus intervenientes. 
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Figura 14 – Fluxograma: Pedido de aposentação      

  

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.8.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a); e 

 DRH. 

 

 

Trabalhador DRH 

2. Verificação e preenchimento  
de dados adicionais 

3. Envio de ofício à CGA 

1. Pedido do(a) trabalhador(a) 

[Sim] 

6. Comunicação ao (à) trabalhador(a)  
e superior hierárquico  da data de  

aposentação 

Pedido de  
Aposentação  

aceite? 

[Não] 

5. Comunicação ao (à)  
Trabalhador(a) e arquiva ofício no  

processo 

7. Registo nas aplicações  
informáticas 

8. Elaboração de  despacho de  
aposentação  para publicação em  

DR 

9. Arquivo de despacho 

4. Receção de ofício da CGA 
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Quadro 10 - Pedido de aposentação 

Código: DRH.8 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Pedido de Aposentação 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Solicitação da cessação definitiva de funções, com a consequente atribuição de uma prestação 

pecuniária mensal vitalícia, dos(as)  trabalhadores (as) da Direção-Geral da Política de Justiça.  

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (e alterações) – Estatuto da Aposentação. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Impresso da CGA DRH Interna Papel Processo 

individual 

Permanente  

Ofício de resposta 

da CGA 

CGA Externa Papel Processo 

Individual 

Permanente 

Informação  DRH Interna Papel Processo 

Individual 

Permanente 

SRH DRH Interna Eletrónico  SRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido do(a) 

trabalhador(a) 

O/A trabalhador(a) formula o pedido, em impresso próprio, 

dirigido à Caixa Geral de Aposentações e que é rececionado na 

DRH. 

2 

Verificação e 

preenchimento de 

dados adicionais 

A DRH verifica e preenche os dados adicionais, associa ao 

processo individual e remete-o à Caixa Geral de Aposentações, 

após confirmação dos dados pelo dirigente com competência 

para o efeito. 

3 
Envio de ofício à 

CGA 
A DRH envia ofício à Caixa Geral de Aposentações. 

4 
Receção de ofício 

da CGA 

A DRH recebe ofício de resposta da Caixa Geral de 

Aposentações. 

Pedido de Aposentação aceite? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 6) 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

 

5 

Comunicação ao 

(à) trabalhador(a) e 

arquiva ofício no 

processo 

Caso o pedido não seja aceite, a DRH dá conhecimento ao(à) 

trabalhador(a) e ao superior hierárquico competente. (Finda o 

processo) 

6 

Comunicação ao 

(à) trabalhador(a) e 

superior 

hierárquico da data 

de aposentação 

Caso o pedido seja aceite, a DRH dá conhecimento ao (à) 

trabalhador(a) e ao superior hierárquico competente, da data de 

aposentação. 

7 

Registo nas 

aplicações 

informáticas 

A DRH regista a saída do(a) trabalhador (a)na aplicação SRH e 

no registo de assiduidade eletrónico de assiduidade (Kélio). 

8 

Elaboração de 

despacho para 

publicação em DR 

A DRH procede à elaboração de despacho de aposentação a fim 

de ser publicado no Diário da República. 

9 
Arquivo de 

despacho  

A DRH arquiva a publicação do despacho, no copiador de ofícios 

e no respetivo processo individual, dando por concluído o 

processo. 

Fonte: Construído pela própria.        

       

2.3.3.9.1 ELABORAÇÃO DE PARECERES  

2.3.3.9.1.1 DESCRIÇÃO 

A elaboração de um parecer é sempre realizado através de um pedido, que pode ser 

efetuado internamente, por um colaborador, chefe de área ou pela Direção-Geral, ou ainda 

externamente através de outras entidades. O pedido de elaboração de parecer é sempre 

realizado para assuntos relacionados com os recursos humanos. 
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Figura 15 – Fluxograma: Elaboração de pareceres 

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.9.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Requerente;  

 DRH; e 

 Superior Hierárquico Competente. 

 

 

 

Requerente 

1. Pedido de  parecer ou  
informação 

DRH 

2. Análise do pedido de parecer ou  
informação 

Existem  
dúvidas? 

[Sim] [Não] 

3. Solicitação de informação ao  
(à) requerente 

5. Elaboração de parecer ou  
informação 

Superior Hierárquico competente 

9. Arquivo de parecer ou  
informação 

8. Cumprimento do despacho 

Existem dúvidas  
sobre  

enquadramento? 

[Não] [Sim] 

6. Remete para despacho superior 7. Profere despacho e devolve  
informação 

5. Consulta à SG e/ou DGAEP e/ou  
DGO  
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Quadro 11 - Elaboração de pareceres  

Código: DRH.9 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Elaboração de Pareceres  

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Pedidos solicitados por trabalhadores (as) da Direção-Geral de Política de Justiça, que solicitam 

parecer sobre determinado assunto, no âmbito dos recursos humanos. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ). 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Parecer ou 

Informação 

DRH Interna Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente  

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido de parecer 

ou Informação 

A DRH recebe o pedido de parecer ou informação, atribuindo-o ao 

(à) técnico com competências para o efeito. 

2 

Análise do pedido 

de Parecer ou 

Informação 

O/a técnica de recursos humanos analisa o pedido de parecer ou 

informação. 

Existem dúvidas? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 3) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 4) 

 

3 

Solicitação de 

informação ao (à) 

requerente 

Caso existam dúvidas, a DRH solicita ao (à) requerente a 

informação necessária. 

(Regressa à tarefa 2) 

4 

Elaboração de 

parecer ou 

informação 

A DRH elabora parecer ou informação remetendo-o para validação 

superior. 

Existem dúvidas de enquadramento legal? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

 

5 

Consulta à SG 

e/ou DGAEP e/ou 

DGO 

Caso existam dúvidas quanto ao enquadramento legal, a DRH, 

consulta a Direção-Geral da Administração Pública e do Emprego 

(DGAEP) e/ou a Direção-Geral do Orçamento e/ou a Secretaria -

Geral. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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6 
Remete para 

despacho superior 
A DRH remete o parecer ou informação para despacho superior 

7 

Profere despacho 

e devolve 

informação 

O Dirigente superior competente devolve à DRH parecer ou 

informação com o seu despacho.  

8 
Cumprimento do 

despacho 
A DRH procede ao cumprimento do despacho superior. 

9 

Arquivo de 

parecer ou 

informação 

A DRH arquiva o parecer ou informação no processo individual 

respetivo, dando por concluído o processo. 

Fonte: Construído pela própria.        

        

2.3.3.10.1 PEDIDO DE ESTATUTO DE TRABALHADOR ESTUDANTE 

2.3.3.10.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Pedido de Estatuto Trabalhador Estudante é caracterizado pelo pedido, do(a) 

trabalhador(a), através de requerimento dirigido ao dirigente máximo do serviço.  

Pode ser requerido por trabalhador(a) que frequente qualquer nível de educação escolar, 

bem como curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou 

ainda curso de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens com 

duração igual ou superior a seis meses, de acordo com as normas legais. 
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Figura 16 – Fluxograma: Pedido de estatuto trabalhador estudante 

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.10.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Requerente;  

 DRH; e 

 Chefia direta do trabalhador(a); 

 Superior Hierárquico Competente para o efeito. 

 

 

 

 

Trabalhador(a) 

1. Pedido do (a) trabalhador(a) 

DRH 

2. Análise do pedido 

Documentação  
completa? 

[Sim] [Não] 

4. Elaboração de informação  
para parecer 

3 Solicita ao (à) trabalhador (a)  
elementos adicionais 

Chefia direta 

9. Actualização nas 

aplicações  informáticas  

7. Solicita despacho ao (à) dirigente  
com competência para o efeito 

5. Solicita parecer à chefia directa 6. Emissão de parecer e devolução  
de informação à DRH 

10. Comunicação ao 

(à)  trabalhador(a) 

11. Arquivo de informação  

Superior Hierárquico competente 

Parecer  
favorável? 

[Sim] [Não] 

8. Devolução de Informação com  
despacho 
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Quadro 12 - Pedido de estatuto trabalhador estudante 

Código: DRH.10 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Pedido de Estatuto de Trabalhador Estudante 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: A todos (as) os (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral da Política de Justiça que frequentam nível 

de educação escolar e que requeiram o Estatuto Trabalhador Estudante. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP). 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Informação DRH Interna Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente  

Notificação DRH Interna Eletrónico DRH/Processo 

Individual 

Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido do(a) 

trabalhador(a) 

A DRH recebe o pedido do(a) trabalhador(a) através de 

requerimento dirigido ao (à) responsável máximo pelo organismo. 

2 Análise do pedido  

A DRH analisa e verifica os documentos entregues pelo(a) 

trabalhador(a) requerente. 

Documentação completa? 

3) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 3) 

4) Em caso negativo (Passa para a tarefa 4) 

 

3 

Solicita ao (à) 

trabalhador (a) 

elementos 

adicionais 

Caso a documentação entregue esteja incompleta a DRH, solicita 

ao (à) trabalhador informação adicional e volta a verificar os 

documentos. 

(Regressa à tarefa 2) 

4 

Elaboração de 

informação para 

parecer 

Caso a documentação entregue pelo(a) trabalhador(a) esteja 

completa a DRH elabora uma informação de Estatuto de 

Trabalhador Estudante. 

A DRH efetua uma análise técnica para verificar a implicação nos 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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horários da alteração ao horário laboral.  

Implica mudança de horários? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 6) 

3)  

5 
Solicita parecer à 

chefia direta  

Caso implique a mudança de horários, a DRH solicita parecer à 

chefia direta. 

6 

Emissão de 

parecer e 

devolução de 

informação à 

DRH 

A chefia direta do(a) trabalhador(a) devolve a informação com o 

seu parecer. 

7 

Solicita despacho 

ao (à) dirigente 

com competências 

para o efeito 

Após proferimento do parecer da chefia direta, a DRH solicita 

despacho ao (à) dirigente com competências para o efeito 

(Dirigente Superior).  

8 

Devolução de 

informação com 

despacho 

O respetivo dirigente, com competências para o efeito, devolve à 

DRH, informação com o seu despacho. 

Parecer favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 9) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 10) 

 

9 

Atualização nas 

aplicações 

informáticas 

Caso o despacho do dirigente superior seja favorável, a DRH 

atualiza os dados do(a) trabalhador(a) no sistema de assiduidade 

(Kélio) e no SRH, dando conhecimento ao (à) trabalhador(a) e ao 

respetivo dirigente. 

10 
Comunicação ao 

(à) trabalhador(a) 

Caso o despacho do dirigente superior não seja favorável, a DRH 

elabora e emite uma notificação, via correio eletrónico.  

11 
Arquivo de 

informação 

O processo termina com o arquivo da informação no processo 

individual, dando por concluído o processo. 

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.11.1 PEDIDO DE JORNADA CONTÍNUA 

2.3.3.11.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Pedido de Jornada Contínua é caracterizado pelo pedido, do(a) trabalhador(a), 

através de requerimento dirigido ao dirigente máximo do serviço, tendo como objetivo a 
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Trabalhador(a)

1. Pedido do (a) trabalhador(a)

DRH

2. Análise do pedido e elaboração 
de informação

3. Solicitação de parecer à 
respectiva chefia directa

Dirigente competente

7. Actualização nas aplicações 

5. Remete informação para 
dirigente superior

4. Emite parecer e devolve à DRH

Despacho 

favorável?

[Sim][Não]

6. Emite despacho e devolve à DRH

8. Comunicação ao(à) 
trabalhador(a) e arquivo de 

informação 

prestação ininterrupta de trabalho, excetuando um único período de descanso não superior 

a 30 minutos que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho, podendo ser 

autorização nos termos com a legislação em vigor. 

 

Figura 17 – Fluxograma: Pedido de jornada contínua  

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.11.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Trabalhador(a) requerente;  

 DRH;  

 Dirigente competente para o efeito. 
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Quadro 13 - Pedido de jornada contínua 

Código: DRH.11 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Pedido de Jornada Contínua 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: A todos (as) os (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral da Política de Justiça que solicitem 

autorização de trabalho em regime de jornada contínua.  

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ (definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da DGPJ; 

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Decreto-Lei 259/98 de 18 de agosto - Estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e 

horário de trabalho na Administração Pública; 

Ofício Circular 11/GDG/2008 – Entendimento da DGAEP relativamente ao surgimento de dúvidas sobre a 

duração do trabalho no regime de jornada contínua. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Informação DRH Interna Papel DRH/Processo 

individual 

Permanente  

Notificação DRH Interna Eletrónico DRH/Processo 

Individual 

Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido do(a) 

trabalhador(a) 

A DRH recebe o pedido do(a) trabalhador(a) através de 

requerimento dirigido ao (à) responsável máximo pelo organismo. 

2 

Análise do pedido 

e elaboração de 

informação 

A DRH analisa os direitos do(a) trabalhador(a) e elabora uma 

informação emitindo parecer relativamente ao pedido do(a) 

mesmo(a).  

3 

Solicitação de 

parecer à 

respetiva chefia 

direta 

A DRH remete informação para a respetiva chefia direta emitir 

parecer. 

4 
Emite parecer e 

devolve à DRH 

O respetivo dirigente com competências para o efeito, devolve à 

DRH, informação com o seu parecer. 

5 

Remete 

informação para 

dirigente superior 

A DRH remete informação com parecer da chefia direta do 

trabalhador (a), solicitando despacho ao (à) dirigente com 

competências para o efeito. 

6 
Emite despacho e O/a dirigente com competências para o efeito, devolve à DRH, 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=365
http://www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_oficio_circular_11_gdg_19_09_jornada_continua.pdf
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devolve à DRH informação com despacho final. 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 8) 

8 
Atualização nas 

aplicações  

Caso o despacho do dirigente máximo do organismo seja 

favorável, a DRH atualiza os dados do(a) trabalhador(a) no sistema 

de assiduidade (Kélio) e no SRH, dando conhecimento ao (à) 

trabalhador(a) e ao respetivo dirigente. 

9 

Comunicação 

ao(à) 

trabalhador(a) e 

arquivo de 

informação 

Caso o despacho do dirigente máximo do organismo não seja 

favorável, a DRH elabora e emite uma notificação ao (à) 

trabalhador(a), através correio eletrónico ou ofício. O processo 

termina com o arquivo da informação no processo individual. 

 

Fonte: Construído pela própria.        

     

2.3.3.12.1 ELABORAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS 

2.3.3.12.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Elaboração do Mapa de Férias é caracterizado pela elaboração de um 

documento que deverá conter a indicação do início e do termo dos períodos de férias de 

cada trabalhador, devendo o empregador mantê-lo afixado nos locais de trabalho entre 15 

de abril e 31 de outubro. 

Lembramos que o período de férias deverá ser marcado por acordo entre trabalhador e 

empregador, competindo a este último, no caso de falta de acordo, a respetiva marcação. 

Trata-se de um documento obrigatório devendo ser elaborado até ao dia 15 de abril de cada 

ano. 
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Figura 18 – Fluxograma: Elaboração do mapa de férias  

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.12.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 DRH;  

 Superior hierárquico de cada unidade orgânica; e  

 Dirigente máximo.  

 

 

 

DRH 

1. Levantamento dos dias de férias  
dos (as) trabalhadores(as)  

Superior Hierárquico de cada unidade orgânica 

2. Envio do documento com o  
número dias de férias permitidos 

3. Preenchimento do Mapa de  
Férias por unidade orgânica 

4. Envio dos mapas com a  
indicação do número de dias  

de férias 

Dirigente Máximo 

9. Remete o Mapa de Férias  
para aprovação 

6. Devolução ao dirigente da  
unidade orgânica para correcção 

[Não] [Sim] 

Erro 

no 
preenchimento? 

5. Análise dos mapas de férias 

10. Aprovação do  Mapa de Férias 

11. Divulgação e afixação do Mapa  
de Férias 

8. Elaboração do Mapa de  
Férias 7. Correcção dos mapas de férias 
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Quadro 14 - Elaboração do mapa de férias  

Código: DRH.12 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Elaboração do Mapa de Férias 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Compreende a elaboração de um mapa com os dias de férias a que os trabalhadores (as) têm direito 

nesse ano, a serem gozados nos períodos indicados e aprovados. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março (e alterações) – Regime de férias faltas e licenças. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

 Mapas com a 

indicação do n.º 

de dias férias 

permitidas 

DRH Interno Eletrónico  DRH  Permanente  

Mapa de Férias DRH Interna Eletrónico DRH  Permanente 

 Aprovação do 

Mapa de Férias 

Dirigente máximo Interna  Eletrónico DRH  Permanente 

Divulgação e 

afixação do Mapa 

de Férias 

DRH Interno Eletrónico / 

Papel - 

Documento do 

Office (Word 

ou Excel) 

DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Levantamento dos 

dias de férias dos 

trabalhadores(as) 

A DRH verifica qual o número de dias de férias a que cada 

trabalhador(a) tem direito. 

2 

Envio do documento 

com o número dias 

de férias permitidas 

A DRH remete via correio eletrónico aos superiores hierárquicos 

competentes, um mapa contendo os dias de férias a que cada 

trabalhador (a) tem direito.  

 

3 

Preenchimento do 

Mapa de Férias por 

unidade orgânica 

Os superiores hierárquicos das diversas unidades orgânicas 

preenchem os mapas de férias dos (as) trabalhadores (as), com 

base na informação prestada pelos mesmos, com os períodos de 

férias que pretendem gozar.  

 

4 

Envio dos mapas 

com a indicação dos 

de dias de férias  

Os respetivos mapas de cada unidade orgânica com os períodos 

de férias dos (as) trabalhadores (as) são remetidos à DRH. 

5 
Análise dos mapas 

de férias 
A DRH analisa o preenchimento dos mapas de férias dos 
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trabalhadores (as) e verifica se existem erros: 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 6) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 8) 

 

6 

 

Devolução ao 

dirigente da unidade 

orgânica para 

correção 

A DRH devolve os mapas aos respetivos superiores hierárquicos 

para correção dos erros e aguarda o seu reenvio. 

7 
Correção do (s) 

mapa (s) de férias  

Os superiores hierárquicos procedem à alteração da informação 

no (s) mapa (s) de férias e devolve à DRH (Passa para a tarefa 

5). 

 

8 
Elaboração do Mapa 

de Férias  

A DRH agrega toda a informação contida nos mapas de cada 

unidade orgânica e elabora o Mapa de Férias.  

 

9 

Remete o Mapa de 

Férias para 

aprovação  

O Mapa de Férias é remetido ao Dirigente máximo para 

aprovação.    

10 
Aprovação do Mapa 

de Férias  

O(a) dirigente máximo aprova o Mapa de Férias e volta a 

remeter o mesmo para a DRH. 

 

11 

Divulgação e 

afixação do Mapa de 

Férias 

A DRH procede à divulgação e afixação nas instalações da 

DGPJ do Mapa de Férias. 

Fonte: Construído pela própria.        

     

2.3.3.13.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES FORMATIVAS 

2.3.3.13.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Levantamento das Necessidades Formativas visa identificar as necessidades de 

formação dos(as) trabalhadores(as) da DGPJ, apurar em que áreas funcionais estas se 

verificam, definir prioridades de ação, organizar conteúdos temáticos, definir a sua 

duração, a calendarização, bem como os recursos a afetar. 

Constitui-se como uma etapa prévia à elaboração do Plano de Formação, adequando-o aos 

objetivos que a DGPJ estabeleceu para os seus trabalhadores ao nível do desenvolvimento 

pessoal e das competências profissionais a atingir. 
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Figura 19 – Fluxograma: Levantamento das necessidades formativas  

 
Fonte: Construído pela própria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRH 

1. Elaboração de proposta de  
questionário de Levantamento de  

Necessidades Formativas 

3. Aprovação de proposta de  
questionário 

2. Remete questionário para  
aprovação. 

4. Solicita alterações  

Dirigente Máximo 

6. Recepção de questionários  
preenchidos 

5. Envio de questionário  

7. Análise e tratamento de dados 

8. Contacto com as entidades de  
formação 

[Não]  [Sim] 

 

Tem os dados  
necessários? 

9. Elaboração de calendarização das  
acções de formação 

10. Apresentação da proposta de  
intervenção face às necessidades  

diagnosticadas 
12. Devolução do Plano de  

Formação 
11. Elaboração do Plano de  

Formação 

13. Recepção do Plano de Formação  
com despacho 

[Não] 

 

[Sim] 
Plano de  

Formação  
aprovado? 

14. Divulgação do Plano de  
Formação 

[Não] [Sim] 
Questionário  
aprovado? 
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2.3.3.13.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 DRH; e 

 Dirigente máximo.  

 

Quadro 15 - Levantamento das necessidades formativas 

Código: DRH.13 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Levantamento das necessidades formativas 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Aplica-se ao processo de diagnóstico de necessidades de formação que constitui a base de 

elaboração do Plano de Formação, bem como à sua aprovação e divulgação. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março - Reformula o regime jurídico da formação profissional na 

Administração Pública.  

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Proposta de 

questionário 

DRH Interna Papel DRH Permanente 

Plano de 

Formação 

DRH Interna Papel/Eletrónico DRH/Rede Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Elaboração de 

proposta de 

questionário de 

Levantamento de 

Necessidades 

Formativas 

A DRH elabora informação com proposta de aplicação de 

instrumento de recolha de dados, designadamente, Questionário de 

Levantamento de Necessidades Formativas. 

2 

Remete 

questionário para 

aprovação 

A DRH remete proposta de Questionário de Levantamento de 

Necessidades Formativas para aprovação do dirigente competente 

(responsável máximo do organismo). 

3 

Aprovação de 

Proposta de 

Questionário 

O/a dirigente máximo do organismo emite parecer e devolve 

informação à DRH. 

Questionário aprovado? 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa1) 

 

4 Solicita alterações  A DRH procede às alterações solicitadas pelo(a) dirigente máximo. 

5 
Envio de 

questionário  

A DRH envia o questionário de diagnóstico de necessidades 

formativas para o(a) Superior Hierárquico de cada unidade orgânica  

6 

Receção de 

questionários 

preenchidos 

O/a Superior Hierárquico de cada unidade orgânica devolve à DRH 

os questionários preenchidos tendo em conta as reais necessidades 

formação de cada trabalhador(a). 

7 

Análise e 

tratamento de 

dados 

A DRH procede ao tratamento dos dados apurados. Se a DRH não 

tiver todos os dados necessários solicita os elementos necessários 

aos Interlocutores.  

Tem os dados necessários? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 8) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

 

8 

Contacto com as 

entidades de 

formação 

A DRH contacta as entidades de formação, solicitando o envio de 

propostas, e conjuntamente define os programas, os objetivos 

pedagógicos e os perfis dos formandos por ação. 

9 

Elaboração de 

calendarização 

das ações de 

formação 

A DRH elabora a calendarização das ações de formação tendo em 

conta: o regime de funcionamento e fundamentação e a articulação 

da atividade laboral com a atividade formativa. 

10 

Apresentação da 

proposta de 

intervenção face 

às necessidades 

diagnosticadas 

A DRH apresenta em reunião de interlocutores a proposta de 

intervenção face às necessidades diagnosticadas relacionadas com 

as competências profissionais a desenvolver.  

11 

Elaboração do 

Plano de 

Formação 

Após reunião com interlocutores, a DRH elabora o Plano de 

Formação, remetendo-o para aprovação superior. 

12 

Devolução do 

Plano de 

Formação 

O/a dirigente máximo do organismo emite despacho e devolve 

informação à DRH.  

13 

Receção do Plano 

de Formação com 

despacho 

A DRH recebe o Plano de Formação devolvida pelo dirigente 

máximo, verificando se obteve despacho favorável. 

Plano de Formação aprovado? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 14) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 10) 
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14 

Divulgação do 

Plano de 

Formação 

A DRH procede à divulgação do Plano de Formação, enviando-o a 

todos (as) trabalhadores (as) através de correio eletrónico e 

publicando-o no site da Direção-Geral da Política de Justiça.  

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.14.1 ELABORAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL 

2.3.3.14.1 DESCRIÇÃO 

O processo Balanço Social é caracterizado pelo planeamento e de gestão dos recursos 

humanos dos serviços e organismos, incluído no respetivo ciclo anual de gestão, 

disponibiliza informação diversa sobre os recursos humanos de uma organização e deve 

igualmente ser considerado um instrumento de rendibilização dos recursos sociais e um 

instrumento proactivo de desenvolvimento e melhoria de práticas organizacionais e sociais, 

assim como um instrumento de planeamento estratégico. 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 190/96 de 9 de outubro, o balanço social deve 

ser elaborado tendo por base os dados de referência a 31 de dezembro do ano anterior. 
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Figura 20 – Fluxograma: Elaboração do balanço social  

 
Fonte: Construído pela própria. 

 

 

 

 

DRH 

1. Recolha e tratamento de dados 

Dirigente Superior competente 

2. Remete o Balanço Social para  
aprovação 3. Devolução do Balanço Social 

4. Recepção do Balanço Social 

8. Arquivo de ofícios 

6. Divulgação e afixação do  
Balanço Social 

Balanço Social  
aprovado? 

5. Rectificação e/ou alteração ao  
Balanço Social 

7. Envio de cópias do Balanço  
Social 

[Não] [Sim] 
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2.3.3.14.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 DRH; e 

 Dirigente superior competente para o efeito.  

 

Quadro 16 - Elaboração do balanço social 

Código: DRH.14 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Elaboração do Balanço Social 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Os serviços e organismos da administração pública central, regional e local, incluindo os institutos 

públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano 

civil, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de 

emprego, devem elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano anterior. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores;   

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ); 

Decreto-Lei - 190/96, de 09 de outubro - Regulamenta a elaboração do balanço social na Administração 

Pública; 

Circular - 2/DGAP/1997, de 17 de março – Circular da DGAEP sobre o Balanço Social da Administração 

Pública. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Balanço Social DRH Interna Papel DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Recolha e 

tratamento de 

dados 

A DRH procede à recolha e tratamento de dados tendo em conta a 

informação prevista no diploma que regulamenta a elaboração do 

Balanço Social. 

2 

Remete o Balanço 

Social para 

aprovação 

Após revisão e validação pela(o) responsável da área de recursos 

humanos, o Balanço Social é remetido ao (à) dirigente superior 

competente para sua aprovação. 

3 
Devolução do 

Balanço Social  

O/a dirigente superior competente devolve balanço social com 

despacho. 

4 
Receção do 

Balanço Social 

A DRH recebe o Balanço Social com despacho, verificando se é 

necessário proceder a retificações e/ou alterações.   

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=488
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=561
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Balanço Social aprovado? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 6) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 5) 

5 

Retificação e/ou 

alteração ao 

Balanço Social 

A DRH procede às devidas retificações e ou alterações e volta a 

remeter o Balanço Social ao (à) dirigente superior competente para 

sua aprovação. 

6 

Divulgação e 

afixação do 

Balanço Social  

A DRH após a aprovação do Balanço Social procede à divulgação 

do Balanço Social a todos (as) os trabalhadores através do site da 

Direção-Geral da Política de Justiça e procede à sua afixação em 

local visível.  

7 
Envio de cópias do 

Balanço Social 

A DRH envia cópia do balanço social às organizações sindicais da 

função pública que o solicitem e à respetiva Secretaria-Geral do 

ministério. 

8 Arquivo de ofícios 
A DRH arquiva ofícios que acompanharam as cópias do Balanço 

Social, terminando assim o processo. 

Fonte: Construído pela própria.        

     

2.3.3.15.1 PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

2.3.3.15.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Procedimentos Concursais é caracterizado pelo conjunto de operações que visa 

a ocupação de postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades e a 

prossecução dos objetivos da Direção-Geral da Política de Justiça, respeitando a legislação 

em vigor.  
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Figura 21 – Fluxograma: Procedimentos concursais  

 
Fonte: Construído pela própria. 
 

2.3.3.15.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Dirigente máximo; 

 Dirigente requerente; 

 DRH; e  

 DAF.  

 

 

 

 

 

DRH 

1. Pedido de Recrutamento 

Dirigente requerente 

2. Análise em função do mapa de  
pessoal 

9. Receção de Informação de  
Despacho Abertura com despacho 

6. Recolha de cabimento  
orçamental 

Previsto no  
mapa de  

pessoal? 

7. Envio de Informação de  
Despacho Abertura para  

autorização 

[Não] [Sim] 

3. Notificação ao dirigente  
requerente 

DAF 

8. Profere despacho e devolve  
Informação à DRH  

Despacho  
favorável 

[Não] [Sim] 

10. Comunicação aos elementos   
que constituem Júri 

Dirigente máximo 

4. Verificação orçamental 

Existe verba? 
[Não] [Sim] 

5. Elaboração de Informação de  
Despacho de Abertura  
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Quadro 17 - Procedimentos concursais 

Código: DRH.15 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Procedimentos Concursais 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Compreende a divulgação de uma oferta de trabalho apenas para trabalhadores com relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, quer estejam em exercício efetivo de 

funções ou na situação de mobilidade especial. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Lei nº 99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho; 

Lei nº 35/2004, de 29 de julho – Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27 de julho, que aprovou o código do 

trabalho; 

Lei nº 59/2008, de 11 de setembro – Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR) - Estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2011; 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril – Altera a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, que regulamenta a 

tramitação do procedimento concursal nos termos do n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Despacho de 

Abertura 

DRH Interna Papel DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido de 

Recrutamento 

O dirigente requerente solicita à DRH que dê início a um novo 

processo de recrutamento com determinadas características. O 

processo de recrutamento poderá ter início no responsável de uma 

determinada área, onde este manifesta a necessidade de recrutar 

novas pessoas.  

2 
Análise em função 

do mapa de pessoal 

 

Em função do mapa de pessoal, a DRH verifica se se encontram 

em funções trabalhadores em número suficiente, insuficiente ou 

excessivo para o desenvolvimento das respetivas atividades. Se 

esse número for insuficiente e o orçamento do serviço prever a 

existência de verbas especificas para o efeito, o dirigente máximo 

pode promover o recrutamento dos trabalhadores necessários a 

ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados no 

mapa de pessoal, desde que observados previamente todos os 

procedimentos legais.  

 

Previsto no mapa de pessoal? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 
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3 

Notificação ao 

dirigente 

requerente  

Caso o posto de trabalho não se encontre previsto no mapa de 

Pessoal, a DRH informa a Direção, dando como terminado o 

processo de recrutamento. 

4 
Verificação 

orçamental 

A DAF verifica a disponibilidade financeira e devolve a 

informação à DRH. 

  

Existe verba? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 

 

5 

Elaboração de 

Informação de 

Despacho de 

Abertura  

A DRH procede à elaboração de despacho de abertura de 

procedimento concursal tendo em conta o perfil funcional do (s) 

trabalhador (es) a recrutar.  

 

O Despacho de Abertura deve mencionar, designadamente: 

- A menção ao (s) posto (s) de trabalho a ocupar previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal do serviço;  

- Os métodos de seleção a adotar, bem como, se for o caso, a sua 

utilização faseada; 

- A identificação, fundamentada, do requisito cuja verificação em 

concreto conduzira a aplicação de um único método de seleção 

obrigatório, ao abrigo do no 4 do artigo 53º da LVCR;  

- O prazo de apresentação das candidaturas, que deve ser fixado 

entre um mínimo de 10 dias úteis e um máximo de 15 dias úteis, 

contado da data da publicação em DR; 

- A designação do júri, incluindo o elemento que substitui o 

presidente nas suas faltas e impedimentos, os vogais efetivos e os 

vogais suplentes. 

 

6 

Recolha de 

cabimento 

orçamental 

A DRH remete à Divisão Administrativa e Financeira a 

Informação de Despacho Abertura para recolha do necessário 

cabimento orçamental. 

 

7 

Envio de Despacho 

de Abertura para 

autorização 

 

A DRH remete ao (à) dirigente máximo do serviço a Informação 

de Despacho de Abertura. 

8 

Profere despacho e 

devolve 

Informação à DRH  

O/a dirigente máximo do serviço emite despacho e devolve 

documento à DRH. 

 

9 

Receção de 

Informação de 

Despacho de 

Abertura com 

A DRH verifica se o Despacho de Abertura obteve ou não 

despacho favorável? 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 10) 
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despacho 2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 

 

10 

Comunicação aos 

elementos que 

constituem o Júri 

A DRH dá conhecimento do despacho aos (às) respetivos (os) 

elementos que fazem parte do júri.  

As etapas seguintes do procedimento são da exclusiva 

responsabilidade do júri, e compreendem: a fixação dos critérios 

de avaliação e do sistema de classificação final, a aprovação do 

conteúdo do aviso de abertura, a admissão e exclusão dos 

candidatos, a realização dos métodos de seleção e a determinação 

da classificação final dos candidatos aprovados e não aprovados. 

Fonte: Construído pela própria.        

    

 

2.3.3.16.1 RECRUTAMENTO DE CONSULTORES 

2.3.3.16.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Recrutamento de Consultores é caracterizado pelo conjunto de operações que 

visa a possibilidade de nomeação de consultores, em regime de comissão de serviço, para o 

desempenho de funções e desenvolvimento das atividades e a prossecução dos objetivos 

das áreas de planeamento e política legislativa da Direção-Geral da Política de Justiça, de 

acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril.  
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Figura 22 – Fluxograma: Recrutamento de consultores 

 
Fonte: Construído pela própria. 

DRH 

1. Pedido de Recrutamento 

Dirigente Máximo 

2. Identificação da dotação  
existente 

9. Recepção da Informação com  
despacho 

Previsto no  
mapa de  
pessoal? 

 

7. Envio de Informação e Aviso de   
Abertura para autorização 

[Não] [Sim] 

DAF 

8. Profere despacho e devolve  
Informação à DRH 

Despacho  
favorável 

[Não] [Sim] 10. Divulgação da oferta 

11. Recepção de candidaturas 

12. Validação das candidaturas 
Candidaturas  

válidas? 
[Não] [Sim] 

13. Notificação de candidatos  
excluídos 

14. Escolha de candidatos para  
entrevista  

Contínua no dispositivo seguinte 

4. Verificação orçamental 

3. Notificação à Direcção Existe verba? 

[Não] [Sim] 

5. Elaboração de Informação de  
Aviso de Abertura  

6. Recolha de cabimento  
orçamental 
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Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.16.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Dirigente máximo; 

 DRH; e  

 DAF.  

 

 

 

 

 

 

DRH 

16. Realização de entrevistas  

Candidatos  
seleccionados? 

[Não] [Sim] 

18. Notificação  ao(à) candidato(a)  
seleccionado(a)  

15. Convocação dos (as)  
candidatos(as)  seleccionados (as) 

17. Selecção de candidatos  

Candidato(a)  
aceita? 

[Não] [Sim] 

20. Elaboração de Despacho para  
publicação em DR  

13. Notificação de candidatos  
excluídos 

19. Arquivo de candidaturas para  
futuros contactos 
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Quadro 18 - Recrutamento de consultores 

Código: DRH.16 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Recrutamento de Consultores 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Compreende a divulgação de uma oferta de trabalho apenas para Consultores, por nomeação, em 

regime de comissão de serviço, para o desempenho de funções nas áreas de planeamento e política legislativa 

da DGPJ.  

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Portaria n.º 305/2008, de 21 de abril – Possibilidade de nomeação de consultores. 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Informação DRH Externa Papel  DRH Permanente 

Aviso de Abertura DRH Externa Papel DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido de 

Recrutamento 

A Direção solicita à DRH que deve iniciar um novo processo de 

recrutamento de novos Consultores. O processo de recrutamento 

poderá ter início no responsável de uma das áreas, 

designadamente, Planeamento Estratégico ou Política 

Legislativa, onde este manifesta a necessidade de recrutar, 

através de nomeação, em regime de comissão de serviço, novos 

Consultores.  

2 
Identificação do da 

dotação existente 

Face ao número fixado para a nomeação de consultores, ter sido 

fixada em 15, a DRH verifica se existe a possibilidade de 

proceder a novo recrutamento de Consultores.  

 

Previsto no mapa de pessoal? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 

 

3 
Notificação à 

Direção  

Caso a dotação de Consultores se encontre já preenchida, a DRH 

informa a Direção, dando como terminado o processo de 

recrutamento. 

4 
Verificação 

orçamental 

A DAF verifica a disponibilidade financeira e devolve a 

informação à DRH. 

  

Existe verba? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 
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5 

Elaboração de 

Informação e Aviso 

de Abertura 

A DRH procede à elaboração de Informação e Aviso de 

Abertura para recrutamento de Consultor(a) tendo em conta o 

perfil funcional do(a) Consultor(a) recrutar.  

6 

Recolha de 

cabimento 

orçamental 

A DRH remete à Divisão Administrativa e Financeira a 

Informação para recolha do necessário cabimento orçamental. 

 

7 

Envio de 

Informação e Aviso 

de Abertura para 

autorização 

A DRH remete ao (à) dirigente máximo a Informação e Aviso de 

Abertura. 

8 
Profere despacho e 

devolve à DRH  

O/a dirigente máximo emite despacho na Informação, 

devolvendo a mesma à DRH, juntamente com o Aviso de 

Abertura com a respetiva assinatura. 

9 

Receção da 

Informação com 

despacho 

A DRH verifica se a Informação obteve ou não despacho 

favorável? 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 10) 

2) Em caso negativo (Cessa o procedimento) 

 

10 
Divulgação da 

oferta 

A DRH procede à divulgação do Aviso de Abertura, através do 

site da DGPJ e/ou em jornal de expansão nacional. 

11 
Receção de 

candidaturas 

A DRH recebe as candidaturas.  

12 
Validação de 

candidaturas 

A DRH procede à validação tendo em conta os critérios 

definidos na proposta de recrutamento. São consideradas válidas 

as candidaturas que correspondem aos critérios identificados. 

Candidaturas válidas? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 14) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 13) 

 

13 

Notificação de 

candidatos 

excluídos 

Os(as) candidatos(as) excluídos são notificados através de ofício.  

14 

Escolha de 

candidatos para 

entrevista 

As candidaturas válidas são submetidas a apreciação pelos 

intervenientes e são escolhidas as que correspondem ao perfil 

pretendido.  
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15 

Convocação dos 

(as) candidatos (as) 

selecionados (as) 

Os (as) candidatos (as) selecionados são contactados, 

telefonicamente ou por correio eletrónico) para que as 

entrevistas possam ser marcadas.  

16 
Realização de 

entrevistas 

A entrevista é realizada para cada um(a) dos (as) candidatos (as) 

selecionados (as). 

17 
Seleção de 

candidato(a) 

O(a) candidato(a) é selecionado(a) a partir da candidatura 

apresentada e/ou entrevista realizada. Poderá ocorrer casos em 

que nenhum(a) candidato(a) é selecionado(a). 

Candidatos (as) selecionados (as)? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 20) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 13) 

 

18 

Notificação ao (à) 

candidato(a) 

selecionado(a)  

O candidato(a) selecionado(a) é notificado(a) da decisão positiva 

relativamente à sua candidatura. O candidato responde a 

notificação no sentido positivo ou negativo. 

Candidato(a) aceita? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 21) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 13) 

 

19 

Arquivo de 

candidaturas para 

futuros contactos 

A DRH procede ao arquivo de candidaturas para futuros 

contactos. 

20 

Elaboração de 

Despacho para 

publicação em DR 

A DRH elabora despacho da nomeação do(a) novo(a) 

Consultor(a), em regime de comissão de serviço, e envia para a 

Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) para publicação em 

Diário da República. 

Fonte: Construído pela própria.        

     

2.3.3.17.1 RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE INTERNA 

2.3.3.17.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Recrutamento por Mobilidade Interna verifica-se pela conveniência para o 

interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos 

ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade interna, 
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revestindo as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras ou 

categorias.  

 Em regra a mobilidade interna depende do acordo do(a) trabalhador(a) e dos órgãos ou 

serviços de origem e destino, exceto situações específicas previstas na Lei. 

 

Figura 23 – Fluxograma: Recrutamento por mobilidade interna 

 
Fonte: Construído pela própria. 

DRH Dirigente requerente DAF 

10. Divulgação da oferta 
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13. Arquivo de candidaturas 14. Convocação dos (as) candidatos  
(as) para entrevista 
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existente 

Previsto no  
mapa de  
pessoal? 

7. Envio de Informação e Aviso de   
Abertura para autorização 

[Não] [Sim] 

8. Profere despacho e devolve  
Informação à DRH 

4. Verificação orçamental 

3. Notificação ao (à) dirigente  
requerente Existe verba? 

[Não] [Sim] 

5. Elaboração de Informação de  
Aviso de Abertura  

6. Recolha de cabimento  
orçamental 

9. Receção da Informação com  
despacho 

Despacho  
favorável 

[Não] [Sim] 

Dirigente máximo 
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Fonte: Construído pela própria. 

 

2.3.3.17.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 Dirigente máximo; 

 Dirigente requerente; 

 DRH; e  

 DAF.  

 

DRH 

15. Realização de entrevista  

16. Seleção de candidatos(as)  

Candidatos  
selecionados? 

[Não] [Sim] 

17. Notificação ao(à) candidato(a)  
selecionado(a)  

18. Envio de ofício os serviço de  
origem do(a) trabalhador(a) 

19. Receção da resposta do  
serviço de origem do(a)  

trabalhador(a ) 

Pedido  
autorizado? 

[Não] [Sim] 

21. Entrada do (a) novo(a)  

trabalhador(a) 

20. Comunicação e arquivo de  

ofício 

13. Arquivo de candidaturas 

Candidatos  
aceita? 

[Não] [Sim] 
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Quadro 19 - Recrutamento por mobilidade interna 

Código: DRH.17 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Recrutamento por mobilidade interna  

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: Compreende a divulgação de uma oferta de trabalho a trabalhadores da Administração Pública em 

regime de mobilidade interna, para o desempenho de funções na DGPJ.  

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro - Estabelece o regime comum de mobilidade entre serviços dos 

funcionários e agentes da Administração Pública visando o seu aproveitamento racional; 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro - Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril - Orçamento do Estado para 2010; 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2011. 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Informação DRH Interna Papel  Processo  Permanente 

Aviso de Abertura DRH Interna Papel Processo  Permanente 

Ofício remetido ao 

serviço de origem 

do(a) trabalhador(a) 

DRH Interna Papel Processo  Permanente 

Ofício de resposta Serviço de origem 

do trabalhador(a) 

Externa Papel Processo  Permanente 

E-mail DRH Interna Eletrónico Processo  Permanente  

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 
Pedido de 

Recrutamento 

Em cumprimento de determinação superior, a DRH dá início ao 

processo de recrutamento de um(a) trabalhador(a) em regime de 

mobilidade interna, procedendo à elaboração de Informação e 

Aviso de Abertura tendo em conta o perfil funcional do(a) 

trabalhador(a) a recrutar.  

2 
Identificação da 

dotação existente 

Em função do mapa de pessoal, a DRH verifica se se encontram 

em funções trabalhadores em número suficiente, insuficiente ou 

excessivo para o desenvolvimento das respetivas atividades.  

 

Previsto no mapa de pessoal? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 4) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 

 

3 

Notificação ao 

dirigente 

requerente  

Caso o posto de trabalho não se encontre previsto no mapa de 

Pessoal, a DRH informa a Direção, dando como terminado o 

processo de recrutamento. 
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4 
Verificação 

orçamental 

A DAF verifica a disponibilidade financeira e devolve a 

informação à DRH. 

  

Existe verba? 

 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 5) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 3) 

 

5 

Elaboração de 

Informação de 

Despacho de 

Abertura  

A DRH procede à elaboração de despacho de abertura de 

procedimento concursal tendo em conta o perfil funcional do (s) 

trabalhador (es) a recrutar.  

 

 

6 

Recolha de 

cabimento 

orçamental 

A DRH remete à Divisão Administrativa e Financeira a 

Informação para recolhimento do necessário cabimento 

orçamental. 

 

7 

Envio de 

Informação e 

Aviso de Abertura 

para autorização 

A DRH remete ao (à) dirigente máximo a Informação e Aviso 

de Abertura. 

8 

Profere despacho e 

devolve 

Informação à DRH  

O/a dirigente máximo emite despacho na Informação, 

devolvendo a mesma à DRH, juntamente com o Aviso de 

Abertura com a respetiva assinatura. 

9 

Receção da 

Informação com 

despacho 

A DRH verifica se a Informação obteve ou não despacho 

favorável? 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 10) 

2) Em caso negativo (Regressa à tarefa 3) 

 

10 
Divulgação da 

oferta 

A DRH procede à divulgação do Aviso de Abertura no site da 

DGPJ e/ou em jornal de expansão nacional e/ou na BEP. 

11 
Receção de 

candidaturas 

A DRH recebe as candidaturas.  

12 
Validação de 

candidaturas 

A DRH procede à validação tendo em conta os critérios 

definidos na proposta de recrutamento e os requisitos 

necessários. São consideradas válidas as candidaturas que 

correspondem aos critérios identificados. 

Candidaturas válidas? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 14) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 13) 
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13 
Arquivo de 

candidaturas 

As candidaturas inválidas e que possam ser relevantes no futuro 

são arquivadas. 

14 

Convocação dos 

(as) candidatos (as) 

para entrevista 

Os (as) candidatos (as) que possuem os requisitos necessários 

são contactados (as), por correio eletrónico, ou através de ofício, 

para que as entrevistas possam ser marcadas.  

15 
Realização de 

entrevista 

A entrevista é realizada para cada um(a) dos (as) candidatos (as) 

selecionados (as). 

16 
Seleção de 

candidatos (as) 

O(a) candidato(a) é selecionado(a) a partir da candidatura 

apresentada e/ou entrevista realizada. Poderá ocorrer casos em 

que nenhum(a) candidato(a) é selecionado(a). 

Candidatos (as) selecionados (as)? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 15) 

2) Em caso negativo (Regressa à tarefa 13) 

17 

Notificação ao (à) 

candidato(a) 

selecionado(a)  

O candidato(a) selecionado(a) é notificado(a) da decisão 

positiva relativamente à sua candidatura. O candidato responde 

a notificação no sentido positivo ou negativo. 

Candidato (a) aceita? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 18) 

2) Em caso negativo (Regressa à tarefa 13) 

18 

Envio de ofício ao 

serviço de origem 

do(a) 

trabalhador(a) 

Face ao interesse manifestado pelo(a) trabalhador(a), a DRH 

remete ofício ao serviço de origem do(a) trabalhador(a), 

solicitando autorização para a mobilidade interna para a 

concretização da referida mobilidade. 

17 

Receção da 

resposta do serviço 

de origem do(a) 

trabalhador(a) 

A DRH recebe o ofício do serviço de origem verificando se foi 

ou não autorizada o pedido de mobilidade interna. 

Pedido autorizado? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 19) 

2) Em caso negativo (Passa para a tarefa 18) 

18 

Comunicação e 

arquivo de ofício 

de resposta 

Face à resposta negativa por parte do serviço de origem do (a) 

trabalhador(a) a DRH comunica ao(à) dirigente máximo e 

arquiva o ofício o respetivo processo.  

19 
Entrada do(a) 

trabalhador(a)  

O processo termina com a entrada do(a) trabalhador(a) na data 

acordada pelos serviços (serviço de origem do(a) trabalhador(a) 

e DGPJ) 

Fonte: Construído pela própria.        
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2.3.3.18.1 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS 

2.3.3.18.1.1 DESCRIÇÃO 

O processo Realização de Protocolos é caracterizado pelo processo de apresentação de 

propostas que visam proporcionar aos (às) trabalhadores (as) condições que contribuam 

para a sua realização profissional e satisfação dos (as) trabalhadores (as) da Direção-Geral 

da Política e Justiça, de modo a que tenham uma atitude perante o trabalho mais 

empenhada e motivada. 

 

Figura 24 – Fluxograma: Realização de protocolos  

 
Fonte: Construído pela própria. 

DRH 

1. Identificação de necessidades e  
estudo de mercado  

2. Contato com as instituições  

7. Celebração de protocolo 

5. Despacho Superior 

6. Receção da Proposta 

Dirigente Máximo 

Despacho  
favorável 

[Não] [Sim] 

3. Elaboração de propostas  

4. Envio de proposta para  
autorização  

8. Divulgação de protocolo 
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2.3.3.18.1.3 TAREFAS E INTERVENIENTES  

Neste processo destacam-se os seguintes intervenientes:  

 DRH; e 

 Dirigente máximo. 

 

Quadro 20 - Realização de protocolos 

Código: DRH.18 Versão n.º: 1 

 

Data: 31/12/2011 

Processo: Realização de Protocolos 

 

Responsável (Gestor do Processo): Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

Âmbito: As propostas de melhoria, com a realização de protocolos, baseiam-se, assim, em conciliar os 

interesses da Direção-Geral da Política de Justiça com os interesses de quem nela trabalha. 

 

Suporte Documental:  
Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril - Orgânica da DGPJ;  

A Portaria n.º 513/2007, de 30 de abril (unidades orgânicas nucleares e respetivas competências); 

A Portaria n.º 556/2007, de 30 de abril (fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DGPJ). 

 

Registo Responsável Origem Suporte Arquivo Prazo de 

retenção 

Proposta DRH Interna Papel DRH Permanente 

Protocolo DRH Externa Papel  DRH Permanente 

 

Código Tarefa Descrição da Tarefa 

1 

Identificação de 

necessidades e 

estudo de mercado     

A DRH procede a várias pesquisas a instituições/empresas com 

vista à celebração de possíveis protocolos (Por exemplo: 

Ginásios, creches, lar de idosos, restaurantes). 

 

2 
Contacto com as 

instituições 

A DRH procede a um primeiro contacto com as instituições, 

através de contacto telefónico ou marcação de reuniões.  

3 
Elaboração de 

proposta 

Após o feedback por parte da (s) instituição/ões, a DRH elabora 

proposta à consideração superior.  

4 
Envio de proposta 

para autorização 

A DRH remete proposta ao (à) dirigente máximo, para 

autorização superior. 

5 Despacho Superior 
O/a dirigente máximo do serviço emite parecer e devolve 

proposta à DRH. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/28152816.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/04/08300/29172917.pdf
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6 
Receção da 

Proposta  

A DRH verifica o despacho do dirigente máximo do serviço. 

Despacho favorável? 

1) Em caso afirmativo (Passa para a tarefa 7) 

2) Em caso negativo (Cessa o procedimento) 

7 
Celebração de 

Protocolo 

A DRH e a respetiva instituição realizam a celebração de 

protocolo.  

8 
Divulgação de 

Protocolo 

A DRH procede à divulgação do Protocolo a todos(a) 

trabalhadores (as) da Direção-Geral da Política de Justiça 

utilizando para o efeito o correio eletrónico e o site, dando assim 

como terminado o processo. 

Fonte: Construído pela própria. 

 

2.4 MODELOS DE DOCUMENTOS 

Apresentam-se em seguida os modelos de documentos identificados nesta área: 

 Avaliação do desempenho, documentos de suporte ao sistema de avaliação. 

Destacam-se: 

o Ficha de avaliação do SIADAP2 e SIADAP3; 

o Ficha de auto avaliação do SIADAP2 e SIADAP3; 

o Monitorização do desempenho; 

o Reformulação de objetivos. 

 Ata, onde são transcritos os acontecimentos e decisões de uma determinada 

reunião. Neste caso, as reuniões podem ser, por exemplo, relativas ao Conselho 

Coordenador de Avaliação (CCA); 

 Formação Profissional, documentos de suporte ao processo de formação 

profissional. Destacam-se: 

o Plano de Formação Anual; 

o Questionário destinado aos Dirigentes e Trabalhadores(as); 

o Boletim de Inscrição (documento externo). 

 Pedidos de Parecer. Documento produzido para requerer o parecer; 

 Declarações, relativamente ao exercício de funções; 
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 Balanço Social. Documento que descreve o quadro de pessoal, taxas, índices e 

efetivos reais; 

 Recrutamento, que incorpora os documentos de suporte ao processo de 

recrutamento e seleção para concursos públicos ou concursos internos, tais como: 

o Proposta de nomeação; 

o Entrevista pública; 

o Tópicos para avaliação curricular; 

o Ficha de avaliação curricular. 

 Outros documentos, que dão apoio ao processo de seleção e recrutamento 

(procedimentos concursais, recrutamento de consultores e pedido de mobilidade 

interna), no sentido de disponibilizar formas de comunicar com outras entidades ou 

com os trabalhadores e trabalhadoras da DGPJ, ou ainda, providenciar pareceres, 

requisitar serviços, etc.  

Evidenciam-se: 

o Informação; 

o Ofício; 

o Fax; 

o E-mail; 

o Aviso; 

o Despacho; 

o Requisição de material/serviços; 

o Publicitação de concurso. 

No seguinte quadro pode-se observar o formato dos documentos identificados e os moldes 

para integração no FileNet: 
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Quadro 21 – Documentos para integração no FileNet 

Documento Formato Desmaterializar Classe Documental 
Adicionar 

Modelo 

Ata 

 

Papel Sim Ata Não 

Despacho 

 

Papel Sim Despacho Não 

Ofício 

 

Papel Sim Ofício Não 

Fax 

 

Papel Sim Fax Não 

E-mail 

 

E-mail Sim E-mail Não 

Ficha de Avaliação (SIADAP2 e 

SIADAP3) 

Papel Sim/Não Avaliação do Desempenho Sim 

Ficha de Auto Avaliação 

(SIADAP2 e SIADAP3) 

Papel Sim/Não Avaliação do Desempenho Sim 

Monitorização do Desempenho 

 

Papel Sim/Não Avaliação do Desempenho Sim 

Reformulação do Objetivo 

 

Papel Sim/Não Avaliação do Desempenho Sim 

Avaliação por Ponderação 

Curricular - Critérios 

Papel Sim Avaliação do Desempenho Não 

Balanço Social 

 

Papel Sim Balanço Social Não 

Questionário de diagnóstico de 

necessidades de formação 

Papel Sim Planeamento da Formação 

Profissional 

Sim 

Plano de Formação Profissional 

anual 

Papel Sim Planeamento da Formação 

Profissional 

Sim 

Boletim de Inscrição 

 

Papel Sim Formação Profissional Não 

Declaração 

 

Papel Sim Declaração Não 

Pedido de Parecer 

 

Papel Sim Requerimento Não 

Informação 

 

Papel Sim Informação Não 

Requisição de Material Não 

Corrente 

Papel Sim Requisição de Material Sim 

Aviso 

 

Papel Sim Aviso Não 

Oferta de Emprego 

 

Papel Sim Recrutamento e Seleção Não 

Publicação de Atos no Diário da 

República 

Papel Sim Recrutamento e Seleção Não 

Proposta de Nomeação 

 

Papel Sim Proposta de Nomeação Não 

Entrevista Pública Papel Sim Recrutamento e Seleção Sim 

Ficha de Avaliação Curricular Papel Sim Recrutamento e Seleção Sim 

Nota Curricular Papel Sim Recrutamento e Seleção Não 

Fonte: Construído pela própria. 
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2.4.1 OBSERVAÇÕES 

No decorrer desta análise foram identificados outros processos, tais como o processo de 

marcação de férias, elaboração de mapa de férias e registo de assiduidade.  

Os processos mencionados já se encontram bem definidos e seguem um determinado 

padrão, gerido pela aplicação informática Kelio não se justificando a transcrição destes 

processos para o sistema de gestão documental FileNet. Ainda que, nada impeça que os 

relatórios gerados por este aplicativo possam ser introduzidos e mantidos no sistema de 

gestão documental. 

 

2.5 SOLUÇÃO RECOMENDADA 

2.5.1      ENQUADRAMENTO  

No presente capítulo apresentam-se os requisitos que considerámos necessários para a 

aplicação do sistema de gestão documental na DGPJ. 

Tendo por base esses requisitos desenharam-se as funcionalidades a fim de serem 

implementadas e que habilitarão a DGPJ com as ferramentas essenciais à gestão de um 

repositório de conhecimento, bem como à circulação de documentos internos.  

 

2.5.2 REQUISITOS  

Com base no levantamento de processos, bem como das reuniões tidas com os principais 

interlocutores, apuraram-se os seguintes requisitos: 

 Desmaterialização dos documentos, sendo um fator crítico de sucesso com vista a 

assinar eletronicamente a documentação produzida. 

 Processo único de circulação de documentos, ainda que os fluxos identificados 

adotem determinada lógica, esta muitas vezes não é utilizada. 

 Indexação faseada, partindo do pressuposto que o(a) trabalhador(a) que adiciona e 

primeira instância o documento no sistema de gestão documental, não deter o 
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conhecimento essencial ao preenchimento pleno de todas as particularidades que 

será utilizado em futuras pesquisas.  

Este requisito implica que os atributos constantes nos modelos de entrada, que 

guiam o(a) utilizador(a) na adição de documentos ao FileNet, não sejam todos de 

preenchimento obrigatório. 

 Permitir que seja dado conhecimento, sobre determinada função/documento a 

outros ou à chefia hierárquica, não tendo este ato qualquer tipo de influência na 

continuidade das eventuais tarefas que irão determinar a conclusão do processo de 

trabalho em curso. 

 Assinatura digital através do cartão de cidadão, para que o documento passe a 

ter efetivamente valor legal e se possa suprimir a sua cópia em papel. Esta 

funcionalidade permite que o documento possa ser assinado por mais que um(a) 

trabalhador(a). 

 

2.5.3 FUNCIONALIDADES PREVISTAS 

 

Em face do exposto, definiram-se as seguintes funcionalidades, que serão objeto de 

implementação para fazer face às necessidades das DGPJ: 

 

 HomePage da DGPJ no FileNet. 

Propomos que seja criada uma página de entrada comum para todos os 

trabalhadores e trabalhadoras da DGPJ, na aplicação do FileNet, que exporá as 

funcionalidades que os (as) utilizadores (as) irão empregar no prosseguimento das 

suas tarefas.  

Esta funcionalidade pretende evitar a dispersão dos (as) utilizadores (as) pelas 

variadas funcionalidades e menus presentes no FileNet.  

 Repositório de documentos. 

Propomos que seja desenhada um repositório e estruturas de pastas de forma a 

permitir uma vasta e melhor administração dos documentos que no seu conjunto 

representam o conhecimento da DGPJ. 
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 Fluxo único de circulação de documentos.  

Com a criação do fluxo único, pretende-se que seja global, ágil, flexível e abstrato, 

no sentido de dar resposta às constantes transformações no organismo, prolongando 

o ciclo de vida deste através da prossecução da sua utilização caso os processos ou 

organizações atuais mudem ou caso sejam criados outros fluxos de trabalho. 

 Assinatura digital de documentos. 

Para que se possa garantir a veracidade de informação de qualquer documento a 

assinatura é essencial. Contudo, esta situação acarreta muitos entraves na 

desmaterialização dos documentos, pois após a digitalização de um documento, 

este já não pode ser assinado. 

 

Para ultrapassar esta situação, torna-se imperioso encontrar um meio capaz de 

garantir a validade destes documentos. Assim, desta necessidade, surge a assinatura 

digital como meio de defender a validade e veracidade da documentação produzida. 

 

A assinatura digital de documentos para o sistema de gestão documental FileNet 

será efetuada com a utilização do cartão do cidadão
7
, permitindo a qualquer 

utilizador(a) do sistema FileNet que possua cartão do cidadão e um leitor de cartões 

do tipo chip. Para isso basta ligar o leitor do cartão de cidadão ao computador 

através de uma porta USB, descarregar a aplicação de instalação (disponível através 

do link anteriormente mencionado) do cartão do cidadão, inserir o cartão de 

cidadão no leitor, e está proto a ser utilizado.   

 

O documento, quando assinado digitalmente, contém a informação do(a) 

utilizador(a) que o assinou permitindo garantir a validade da informação nele 

contida. 

 

                                                           
7  Toda a informação sobre o cartão do cidadão, em:  

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt ou  http://www.senha001.gov.pt/faqs.php ambos desenvolvidos 

pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA). 

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt
http://www.senha001.gov.pt/faqs.php
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2.6 SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW 

2.6.1 ENQUADRAMENTO 

Neste capítulo cabe-nos apresentar o sistema de gestão documental baseado na plataforma 

FileNet, e donde descrevemos as suas principais funcionalidades e a abordagem utilizada 

para a solução a implementar na DGPJ. 

Assim, de seguida serão relatadas as potencialidades do sistema de gestão documental 

FileNet e processos de negócio (workflow), estando as mesmas decompostas da seguinte 

forma: 

 Interface com o(a) Utilizador(a), designado de Workplace na plataforma FileNet. 

Este interface Web será a ferramenta de utilização essencial a todos os 

trabalhadores e trabalhadoras da DGPJ que precisem de comunicar, disponibilizar e 

trocar informação com outros (as) trabalhadores (as); 

 Gestão de Conteúdos, donde serão abordados os temas relacionados com a 

digitalização e indexação de documentos e a sua passagem de suporte físico para 

suporte digital, introdução de documentos no sistema de gestão documental e seu 

armazenamento em repositório de dados, estrutura de organização das pastas, 

classes documentais e o registo de alterações sobre os documentos, para efeitos de 

histórico; 

 Gestão de Processos, apresenta o processo de negócio que será utilizado pela 

DGPJ, na troca de informação entre os seus trabalhadores e trabalhadoras. Este 

processo comum a todas as áreas/divisões foi denominado de “fluxo genérico”. 

Serão descritas as principais funções desta aplicação. A descrição do 

funcionamento da funcionalidade de acompanhamento deste fluxo será feita neste 

capítulo. 
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2.6.2 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

2.6.2.1 INTERFACE COM O (A) UTILIZADOR (A) (WORKPLACE) 

 

O ambiente de trabalho do Workplace é a forma mais célere e fácil de aceder a toda a 

informação necessária ao (à) utilizador(a). Este ambiente de trabalho pode ser constituído 

por uma ou mais páginas, que podem ser acedidas através da navegação existente do lado 

esquerdo ou no topo da página.  

Para que seja facilitado o acesso a toda informação necessária ao (à) utilizador(a) propõe-

se que seja criada uma página designada DGPJ que irá conter o conjunto de 

funcionalidades de uso frequente. A introdução, supressão ou alteração de novas 

funcionalidades apenas poderá ser a feita por um(a) utilizador(a) com permissões de 

administração. 

 

2.6.2.1.1 NORMAS DE ACESSIBILIDADE 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 155/2007 reconhece um conjunto de regras a 

seguir para que os sítios da Internet tenham condições suficientes para a sua 

navegabilidade por pessoas com necessidades especiais. Sintetizando, esta resolução indica 

que devem ser seguidas as diretrizes desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium 

(W3C), sendo atingido o nível de conformidade “A” ou “AA”, sendo esta última aplicada 

nos casos em que impliquem a prestação de serviços transacionais. 

 

2.6.2.2 GESTÃO DE CONTEÚDOS 

2.6.2.2.1 DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO 

 

A desmaterialização dos documentos é executada consoante o tipo de suporte empregue. 

No caso específico do papel, o processo de desmaterialização da documentação passa pela 
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digitalização da mesma. A digitalização admite transpor os documentos em papel para o 

suporte digital. 

A digitalização permite-nos excluir o papel de todo o processo. Todavia, a digitalização 

não é suficiente para que um sistema de gestão documental possa ser implementado com 

sucesso.  

A indexação da documentação digitalizada torna-se muito relevante no processo de 

consulta da mesma. O processo de indexação pode ser definido como sendo o processo 

pelo qual o(a) utilizador(a) identifica a informação existente em um determinado 

documento, preenchendo um grupo de propriedades que poderão ser pesquisadas sempre 

que se pretenda. 

Os documentos que já se encontrem em formato digital, apenas carecerão da indexação, 

recorrendo à utilização de modelos de entrada para o seu aditamento no FileNet. 

 

2.6.2.2.2 REPOSITÓRIO DE DADOS 

Atualmente na DGPJ, os documentos são armazenados em pastas ou arquivos próprios, 

devidamente organizados numa prateleira. Com o processo de desmaterialização é 

imperativa a necessidade de armazenar estes mesmos documentos, mas agora em formato 

digital.  

O repositório de dados pretende dar resposta a esta questão abolindo a prateleira, onde os 

documentos em formato papel eram depositados. Este apresenta-se de forma centralizada e 

disponível aos (às) utilizadores (as), para que estes (as) possam efetivar as consultas sobre 

os documentos neles contidos ou adicionando mais informação ao repositório. 

 

2.6.2.2.3 ESTRUTURA DE PASTA 

A solução proposta para a organização de pastas no sistema de gestão documental FileNet, 

para a DGPJ, passa pela criação de uma estrutura principal, onde será definido um 

conjunto de pastas baseado no esquema classificativo, e uma estrutura de pastas 
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complementar que servirá de suporte à atividade da DGPJ na utilização da plataforma 

FileNet. 

 

2.6.2.2.3.1 ESTRUTURA PRINCIPAL 

Presentemente, a organização dos documentos na DGPJ, em suporte digital, encontra-se 

disponível em pastas de rede onde os utilizadores e utilizadoras apenas possuem acesso a 

um determinado conjunto de pastas, geralmente relacionadas com a sua área. 

Qualquer utilizador(a) pode atualmente, criar novas pastas. Esta situação causa alguns 

problemas ao nível da organização da documentação, pois não existe uma estrutura bem 

definida onde os documentos devam ser armazenados. 

Tendo por base esta situação, e tendo em vista uma melhor organização da documentação, 

propomos que seja criada uma estrutura principal de pastas. Esta estrutura principal será 

baseada no esquema classificativo da DGPJ, pois esta abordagem possibilita que a 

estrutura se mantenha relativamente inalterável sempre que haja alterações ao modelo 

organizativo, pois a sua definição é baseada nas funções da DGPJ e não no seu modelo 

organizacional. 

Esta pasta principal será inalterável pelos utilizadores e utilizadoras finais até ao terceiro 

nível. Este procedimento possibilitará manter de forma ordenada e estruturada toda a 

informação da DGPJ, afastando a multiplicação de pastas e documentos por estruturas 

desconhecidas pelos restantes utilizadores. 

A estrutura de pastas principal não estará disponível a todos os utilizadores e utilizadoras. 

O acesso à informação contida em cada uma destas pastas dependerá da área a que este 

pertença. 

Seguindo o esquema classificativo, a estrutura de pastas principal pode ser assim definida 

da seguinte forma: 

 

 000 – Constituição, Organização e Funcionamento 
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 01 – Planeamento de Recursos Humanos 

 01 – Processos de Mobilidade Especial 

 02 - Balanço Social 

 010 – Relações Institucionais Internas 

 01 - Relações com outros organismos 

 01 – Protocolos, Acordos, Parcerias 

 020 – Gestão de Recursos Humanos 

 01 – Seleção e Recrutamento de pessoal 

 01 – Processos de Procedimentos Concursais 

 02 – Processos de Mobilidade Geral  

 03 – Processos de Recrutamento de Consultores 

 02 – Gestão de efetivos 

 01 – Processos Individuais de Funcionários 

 02 – Registos de Assiduidade 

 03 - Mapas de Férias 

 04 – Horas Extraordinárias 

 05 – Listas de Antiguidade 

 06 – Processos de Gestão de Carreiras: Progressão, Remuneração e Vencimentos 

 07 – Processos de Acidentes em Serviço 

 08 – Processos de Avaliação de Desempenho 

 09 – Processos Disciplinares 

 10 - Descontos 

 03 – Formação profissional 

 01 – Planeamento de Ações de Formação 

 02 – Processos de Formação Externa/Interna 

 03 – Relatório Anual de Formação 

 

A proposta de estrutura de pastas principal acima exposta abrangeu a título exemplificativo 

apenas a área de Recursos Humanos. Evidentemente que esta estrutura terá de ser adotada 

tendo em conta todas as áreas funcionais que constituem a DGPJ. 

 

 

 



CONTRIBUTO PARA A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE PROCESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- Maria José Ramos Ferreira - 

 

Página 113 de 128 

 
 

 

2.6.2.2.3.2 ESTRUTURA COMPLEMENTAR  

Para além da estrutura de pastas principal propomos que seja criada um conjunto de pastas 

complementares que possibilitarão armazenar a informação correspondente a modelos de 

entrada, modelos de pesquisa, modelos de documentos, modelos de documentos, fluxos de 

trabalho, entre outros. 

O primeiro nível da estrutura de pastas complementar poderá ser criado ao mesmo nível da 

estrutura de pastas principal e estará acessível aos diversos utilizadores (as) da plataforma 

FileNet.  

A estrutura de pastas complementar poderá ser definida da seguinte maneira: 

 Modelos de Entrada (contém os assistentes de adição de conteúdos) 

 Modelos de Pesquisa (contém todos as pesquisas pré-definidas) 

 Modelos de Documentos (contém todos os modelos de documentos que possam ser 

necessários para a realização de um documento final) 

 Fluxos de Trabalho (contém todos os fluxos de trabalho). 

 

2.6.2.3 GESTÃO DE PROCESSOS 

2.6.2.3.1 FLUXO GERAL 

A criação de um fluxo de trabalho geral irá permitir de uma forma simples e rápida a 

circulação de documentos em suporte digital entre os vários trabalhadores (as) da DGPJ, 

dando resposta a todas as necessidades atualmente existentes. 

O fluxograma que se segue pretende ilustrar o funcionamento do fluxo de trabalho geral: 
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Figura 25 - Fluxo geral de trabalho 

 
  Fonte: Construído pela própria 

O fluxograma acima sugere-nos o seguinte conjunto de passos que poderão ser cumpridos 

por cada um dos intervenientes do processo: 

 Início do processo, onde o(a) utilizador(a) identifica quais os documentos que 

pretende circular e os próximos intervenientes no processo. Além disso, define o 

conjunto de pessoas que precisam de ter conhecimento desta situação, caso assim o 

entenda; 

 Receber documento, onde os destinatários do fluxo colhem os documentos 

definidos no primeiro passo e resolvem pelo fim do fluxo geral ou simplesmente 

continuam a circular os documentos anexados. Se a opção tomada for no sentido de 

continuar a circular documentos, o(a) destinatário(a) deverá decidir quais são os 

próximos intervenientes no processo, quais são os (as) utilizadores (as) que 

Iniciador(a) 
(Utilizador(a)) 

1. Iniciar circulação 

Destinatário(a) 
(Utilizador(a) ou grupo) 

2. Definir seguranças 

Para conhecimento 
(Utilizador(a) ou grupo) 

Circular  
documento? 

[Não] [Sim] 

3. Registar Acompanhamento 4. Recebe   documentos 

Fluxo Geral 
Dar  

conhecimento? 
[Não] [Sim] 

5. Definir seguranças 

6. Registar acompanhamento 

Tomar  
conhecimento 
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necessitam de conhecimento (opcional) e anexar outros documentos caso assim o 

entenda. Na eventualidade do(a) destinatário(a) da tarefa prosseguir com o fluxo, 

então um novo fluxo de trabalho será “lançado” (passo “Fluxo Geral”) com a 

informação definida pelo utilizador neste passo; 

 Tomar conhecimento, possibilita que um conjunto de utilizadores (as) tenha 

conhecimento da tarefa em causa. Refira-se no entanto, que o facto de tomar 

conhecimento da situação não lhe permite avançar com o fluxo, tendo apenas como 

função, visualizar os documentos, compreender que são os intervenientes do 

processo e acompanhar os trabalhos no futuro. 

 

2.6.2.3.2 MONITORIZAÇÃO 

A plataforma FileNet permite igualmente o acompanhamento e monitorização em tempo 

real, dos fluxos de trabalho, desde que não tenham sido terminados. Com estes processos, 

os intervenientes podem examinar a forma como estão a decorrer e responder a ocorrências 

invulgares ou críticas, antes de estas se transformarem em verdadeiros problemas. No 

entanto, este acompanhamento requer competências muito técnicas, exigindo que o(a) 

utilizador(a) final possua conhecimentos específicos na aplicação.  

Tendo por base esta limitação, propomos que o acompanhamento dos fluxos de trabalho 

seja feito tendo por base outro princípio, ou seja, que seja efetuado o desenvolvimento à 

medida de uma funcionalidade que permita a consulta por parte das que pretendam 

acompanhar os fluxos de trabalho. 

A funcionalidade acima mencionada possibilitará ao (à) utilizador(a) saber exatamente 

qual o estado do fluxo de trabalho, quer este esteja ainda a decorrer ou já tenha terminado. 

A informação exposta ao (à) utilizador(a) final nesta funcionalidade será a seguinte: 

 Nome ou descrição do assunto do fluxo de trabalho; 

 Data de início e data de fim da tarefa; 

 Documentos em anexo; 

 Participantes ou intervenientes no fluxo de trabalho. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 INTRODUÇÃO 

Terminada a apresentação do sistema informático proposto para o processo de 

desenvolvimento de modelos documentais no capítulo anterior, importa agora neste 

capítulo colher uma perspetiva analítica dos resultados esperados e avaliação global do 

projeto para o serviço alvo (DGPJ) e seus clientes internos (as diversas unidades orgânicas 

da DGPJ). 

 

3.1 RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS DO PROJETO 

Ao longo do presente trabalho de projeto, foram expostos alguns dos principais objetivos a 

alcançar com a implementação de um sistema de Gestão Documental e Workflow, assente 

nas tecnologias de informação, vetor crucial na modernização administrativa. Com efeito, 

pretende-se melhorar a eficiência, eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela DGPJ, 

recorrendo a uma forma mais adequada dos recursos disponíveis, tanto humanos como 

materiais, procurando assim, celeridade, eficiência, eficácia, dinamismo, comodidade, 

traduzindo a visão do que se pretende introduzir com a evolução do sector para a lógica de 

eGovernment, mas que apenas pode ser consubstanciada com base em soluções net centric, 

que propiciem a ubiquidade e rapidez necessárias.  

Com a desmaterialização dos documentos e otimização da gestão de processos internos, 

procurar-se-á atingir uma redução da complexidade processual passando pela agilização e 

simplificação de tarefas e procedimentos inerentes ao circuito interno do processo. Em 

termos práticos espera-se um controlo mais eficaz sobre a execução das diversas tarefas. 

O processo único de circulação de documentos, permitirá, em princípio, uma atenção 

redobrada na qualidade de trabalho produzida e a produzir, partilhada entre dirigentes e 

restantes trabalhadores, salvaguardando a procura de uma resposta mais eficiente e de 

maior qualidade para o cliente, e ao mesmo tempo, a melhoria de performance do serviço.  
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Com a assinatura digital, procura-se garantir a autenticidade de informação de qualquer 

documento. Tornando o seu acesso fácil, imediato e de baixo custo.  

A sistematização e uniformização dos procedimentos será um fator crítico de sucesso, 

conferindo maior transparência e uma maior responsabilização da atuação de cada 

interveniente envolvido no processo. 

Em suma, com a implementação do sistema de gestão documental proposto, preveem-se 

como principais benefícios: 

 Agilização e simplificação dos procedimentos internos do processo (circuitos); 

 Automatização de tarefas; 

 Avaliação contínua e otimização da performance do processo em termos de 

eficiência e eficácia; 

 Celeridade de respostas aos pedidos; 

 Controlo e monitorização mais eficaz e eficiente do processo e da qualidade do 

processo; 

 Instrumento de apoio à decisão; 

 Maior qualidade de serviço; 

 Potenciação de uma maior partilha de informação e coresponsabilização entre 

trabalhadores; 

 Promoção da excelência do serviço; 

 Redução da margem de erro; 

 Redução de custos; 

 Sistematização e uniformização dos procedimentos. 
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3.2 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO SISTEMA PROPOSTO 

Finalizada a apresentação dos resultados e dos benefícios do projeto, importa agora 

proceder à avaliação das vantagens e limitações que as iniciativas de melhoria apresentam 

ou poderão conduzir com a implementação do projeto de melhoria.  

Considerando que o sistema de Gestão Documental e Workflow encontra-se apoiado numa 

lógica de eGovernment, anuncia desde logo uma vantagem para o serviço em causa. No 

contexto nacional e atual onde as estratégias de modernização da administração pública 

têm passado, entre outras medidas, pela aposta na utilização e promoção dos sistemas e 

tecnologias de informação e do governo eletrónico, o sistema informático aqui proposto 

prevê superar uma das medidas mencionadas no Plano Global Estratégico de 

Racionalização e Redução de Custos nas TIC, na Administração Pública (2012-2016),
8
 

consubstanciado pelo estipulado pelo n.º 3 da alínea b) da Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 46/2011, de 14 de novembro
9
.  

Senão vejamos, o Plano acima mencionado apresenta um “conjunto de normas e diretrizes 

que os sistemas de informação da AP devem, obrigatoriamente, seguir: 

 
a. Arquitetura informacional de referência, incluindo a especificação das entidades 

informacionais de referência (v.g., cidadão, empresa, morada, contacto, evento, 

caso, fatura, recibo, etc..);  

b. Arquitetura aplicacional de referência, incluindo a identificação dos requisitos e 

normas que os principais componentes aplicacionais existentes na AP devem 

suportar, nomeadamente assegurando a separação entre camadas arquiteturais de 

negócio, informacionais, regras de negócio, workflow e tecnológicas e a definição 

                                                           
8 Plano criado pelo Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), designado 

como GPTIC.  
9 RCM n.º 46/2011, de 14 de novembro - Resolução de Conselho de Ministros que cria o Grupo de Projeto 

para as Tecnologias de Informação e Comunicação (GPTIC). 
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da arquitetura/requisitos para componentes aplicacionais comuns na AP (v.g., 

sistemas de gestão documental, sistemas workflow, sistemas de autenticação, etc..);  

c. Definição de normas e guidelines transversais (v.g., através do Regulamento 

Nacional de Interoperabilidade Digital; emanando guidelines relativas a segurança, 

etc.) e sectoriais (v.g., arquitetura de SI para área da saúde, justiça, etc..);  

d. Definição de métricas de avaliação de projetos e iniciativas em relação a arquitetura 

de referência;  

e. Definição de mecanismos de atualização e alimentação da arquitetura, com base 

nas iniciativas e projetos TIC em curso;  

f. Implementação da obrigatoriedade de publicitação da arquitetura de sistemas e 

tecnologias de informação de cada organismo público em ferramenta comum.” 

Se por um lado na alínea b) podemos considerar um ponto forte com a implementação do 

projeto proposto, por outro lado, podemos encarar o mencionado na alínea f) um 

constrangimento, isto é, como a diretriz acima mencionada refere que a ferramenta é 

comum a todos os organismos públicos, isto pode implicar a não aplicabilidade do presente 

projeto na DGPJ. Em todo o caso, mesmo que se utilize uma ferramenta comum a todos os 

organismos da AP, que não seja o FileNet (a bem da redução de custos, logo a bem da 

nação), poder-se-á aproveitar todo o levantamento de processos, bem como os fluxos de 

trabalho aqui apresentados, o que per si pode ser uma enorme vantagem, poupando tempo 

e dinheiro. 
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CONCLUSÃO  

Como é possível analisar no primeiro capítulo, o desenvolvimento das principais 

abordagens gestionárias na Administração Pública, bem como as reformas administrativas 

predominantes nas últimas décadas, constituíram a principal força impulsionadora para a 

modernização dos serviços públicos, permitindo concluir que as mesmas foram incitadas 

pelas crescentes exigências, necessidades, preocupações e expectativas dos diversos 

stakeholders. Pudemos também constatar que, ao longo dos últimos anos, uma das linhas 

de orientação dos sucessivos Governos tem sido a aposta consciente na simplificação de 

burocracias e dos processos de negócio dos seus diversos organismos. Prova disso, foi o 

recente compromisso do Estado Português ter assumido nos memorandos assinados com o 

Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, como 

um dos seus vetores estratégicos a redução e a racionalização dos custos suportados pelo 

Orçamento do Estado. Criando para tal um grupo de projeto, com vista à implementação de 

uma estratégica global para as TIC’s e de vetores de medidas que abarquem toda a 

Administração Pública, conforme nos ilustra a seguinte figura. 

Figura 26 – Visão orientadora do plano global estratégico de racionalização e redução de custos 

 

Fonte: Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Pública 

(Horizonte 2012-2016) 
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Neste contexto, o sistema de gestão documental e workflow ora apresentado pretende 

contribuir para a modernização da AP, adequado às especificidades da DGPJ, tendo, 

também como objetivo suprimir algumas das disfuncionalidades atuais, atendendo, de 

igual modo, às necessidades e expectativas dos stakeholders. Nesse sentido, a mesma foi 

suportada, estrategicamente, pelas tecnologias de informação e comunicação, assumindo 

uma importância crucial enquanto instrumento impulsionador de qualidade e, enfatizando, 

assim o seu contributo na excelência do serviço prestado ao cidadão.  

De referir que, o sistema de modernização apresentado, assente nas TIC’s, enquanto 

conjunto de ferramentas informáticas, propõe contribuir para uma padronização e 

normalização dos processos e procedimentos internos do organismo, proporcionando um 

aumento de produtividade e qualidade dos serviços prestados, bem como, da celeridade de 

resposta às mais diversas solicitações, otimização de recursos e redução de custos. Para 

além de contribuir a maior transparência dos resultados e responsabilização de todos os 

intervenientes envolvidos no processo, houve a vontade em facultar possíveis mecanismos 

de controlo e monitorização do processo com vista a fornecer uma informação credível, 

enquanto instrumento de apoio à decisão. 

Mais do que a simples justificação assentes nos princípios de eficiência, eficácia e 

qualidade e valores preceituados pela nova gestão pública, pretendeu-se operacionalizar 

estes conceitos e um agrupado de instrumentos de ação adaptados à filosofia do fluxo do 

processo, à ação e funções de responsabilização de cada ator envolvido. 

Por fim importa realçar que em termos de expectativas e benefícios esperados, 

genericamente, pretende-se que o instrumento proposto, seja perspetivado enquanto 

instrumento de avaliação contínua.   
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